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AUTO - IM PORT
Wrocław, ul. Rybacka 13 
tel. 071/355-12-59, 373-56-90 
częśc i do aut zachodnich

pn - pt 8  - 1 8
s o b o ta  8 -15

0 ^  tel. (071) 339 76 25 ' / /
Y*  (071) 362 89 88 . t T 1
ul. Karkonoska 36 (parking przy czołgach) 

sprzeda2 części do aut francuskich

m
H

rzyjaźni 2/4 -
WŁ tel. (071) 339 71 50

LOMBARD
w J ic a r npniiRQ7

Natychmiastowe pożyczki 
pod zastaw aut, złota, nieruchomości

2% tygodniowo
Wrocław, ul. Pułaskiego 48/50 

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

NISKIE C E N Y  W YSYŁKA
KRUK-CZĘŚCI Wrocław ul. Litomska 25
tel. 071/35M2-18,0602 66 95 41, fu  071/373-52-34

P 3M
P o ż y c z k i  p o d  z a s ta w  a u t ,  

n ie r u c h o m o ś c i,  e l e k t r o n i k i  i t p .
2% tygodniowo, fa k tu ry  VAT  

W roc ław , p l. P o w s t. Ś l. 5  (ro n d o ) 
te l . 0711361-52-50, 0 -601 5 5  2 0 5 1  

0-601 79  9 6  75, 0-601 5 5  2 0  4 5

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

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

te!7fax 071/315-29-27,315-16-41,0-601 74 22 13

ftm  R H LE E l r in g
CZĘŚCI SILNIKÓW
npBneo.2 P S ^ Z  Sff. 51

BLOKADY 
SKRZYNI BIEGÓW

TYTAN-DIPOL
Wrocław, ul. Kasprowicza 100 

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

0601 707645 ,0601788284
T R A N S P O R T  GRATISIIIj

NAJWIĘCEJ PŁACIMY]

powypadkowe 
M.IW YZSZK C EN YI *inne 
0-601 79 30 14. 071/348-42-16. 372-87-60

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

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

KUPIĘ
A U T A

» WYPADKU 
SS Z SALONU

NAJLEPIEJ PŁACIMY 
te l.  0-602 218 147

N apm utdę taniej nie można, ale można korzystn iej!

AP R O M O C J A !

OKNA 3
R E W E L A C Y J N Y  S Y S T E M  R A T A L N Y

RATY

W R O C Ł A W :  u l. K a r m e lk o w a  2 9 .  ( 0 7 1 )  3 6 4 - 3 5 - 3 1 ,  3 6 4 - 3 5 - 2 8  U g  
W R O C Ł A W :  u l.  L e g n ic k a  6 2 ,  ( 0 7 1 )  3 5 1 - 4 0 - 8 0 ,  3 5 1 - 4 3 - 1 0  CC
W R O C Ł A W :  u l.  G a jo w lc k a  1 6 1  A ,  ( 0 7 1 )  3 3 8 - 0 4 - 3 4

RESORY - SPRĘŻYNY 
naprawa + mechanika
50-505 Wrocław, p i Piękna 18 

tel. 071/336-59-28 OP002684

LOMBARD EURO - PA
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI POD ZASTAW: 

AUT, RTV, AGO, TEL. KOM., ZtOTA

Wrocław, ul. Piłsudskiego 92
tel. 341-75-48 OP010895

~ ^ u to  fó z rtn e r

AUT0-A1ARMY - 299zl 
BLOKADY - 199-299zł 
(A R  A U D I O -/a I

m J

części 
do aut francuskich

/»#oneerJVC S O N Y
www.UBarlMMom.pl
Wrocław, ul. Paczkowska 26, (071) 333-96-68

Wrocław, ul. Czarnieckiego 
|tel. 071/354-45-61.359-54-64,0-501 746

s p r z e d a ż  w y s y łk o w a  0 0 9 9 5 7 4 7 ,

W A Ł Y  N A P A D O W E  
“ C A R D A N A ”  

R EG EN ER A C JA
witlowypustów, wyważanle^ 0

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

N a r m s t a h l

BRAMY GARAŻOWE

BRAMY
GARAŻOWE, OGRODZENIOWE, M  
AUTOMATYKA, SZLABANY

BINGO Wrocław 071/372-67-33
HEFAJSTOS Kłodzko 074/868-73-15
GRAMP0L Leszno 065/52-66-333
AUTOMATYKA Bolesławiec 075/734-52-24
ARCADI0 Lubin 076/844-48-59
B-M Jelenia Góra 075/764-99-99
KAMEX Wałbrzych 074/847-86-81
EWBA Legnica 076/854-34-28

) OKNA Ostrów Wlkp. 062/591-89-79
WELL Łagiewniki 071/39-39-444

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

D O . A U T
A U T O  M A R P O  J A P O Ń S K I C H

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

Zapraszamy od 9.00 do 17.00* ‘ m nDQ77nu

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

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

J f  | I  h  m  MM  PRZECIWSŁONECZNE (1500 modeli)OKULARY«50"/(
F.H.”TIMER” Wrocław, ul. Hallera 1 0 0  “MATRIX" J.Góra, ul. Klonówicza 1 of. 
tel. 0 7 1 /3 6 3 -3 0 -7 2 ,0 5 0 1  1 4 9  9 8 7  opoh2m  tel. 0 7 5 /642 -47 -40

f i U T O  f I L f I R M  

C f i R R f I D I O
A U T O A L A R M  Y -G S M -R A D IA I  

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

PANEWKI, PIERŚCIENIE, 
USZCZELKI, 

TŁOKI, GŁOWICE I INNE 
DO AUT EUROPEJSKICH 

I JAPOŃSKICH.

PATRZ STR. 5 8
OPOOI66O

C UNIWER AUTO )

Okupujemy wszystkie'

IATY 126|
ROK I STAN TECHNICZNY OBOJĘTNY j

l WYPŁATA GOTÓWKI W 20 MINUT !!!j
WROCŁAW 

TEUFAX 071342 62 64
0501 403 135ŴNNEOUĄDOB̂

[ 0  v  O  )

m m
RADIA, GŁOŚNIKI, NAWIGACJA SATEUTARNA 

zestawy głośna mówiące, montaż < 
SUPRAL, Wrocław, al. Kasprowicza 111 < 

V tel. 071/325-33-93. 326-01-15 \

LOMBARD "WALOR"
nieruchomości, auta, RTV, złoto 

2% tygodniowo 
W rocław , u l.-T raugu tta  107 

tel. 343-56-35, 0-501 66 42 59

Ś l ę ż n e j
KACZOROWSCY

n a . i
KACZORZ

c z ę ś c i  -  a k c e s o r i a  
d o  s a m o c h o d ó w ,  
FORD-OPEL-VW 1 
AUDI-DAEWOO 8
Wrocław, uf. Ślężna 185 

tel./fajc y73-23-20 
czynne od  8 -17 , w  soboty 9 -14

FIAT LANCIA IVECO  
A LFA  ROM EO

oferuje części zamienne 
do aut włoskich 

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

te l. 3 6 1 -8 6 -7 0  OP976940

RABATY DLA WARSZTATÓW

11
406l
mJ

BEZPOŚREDNI IMPORTER CZĘŚCI SAMOCHODOM*
•  szyby •  blachy •  skrzynie biegów
•  kompl. naprawcze do skrzyń biegów
•  części nowe i używane 
niskie ceny, terminy realizacji zamówień: 3-7 dni 
B&P AUTO PARTS W-w, ul. Brochowska 8
tel./fax 071/341-68-54, tel. 0-601 71 58 

SERWIS .
SAM0CH0D0W

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

 J;e: automatycznych skrzyń biegów •  silników •  układów zawieszenia
I klimatyzacji # blacharsko-laklernlcze oraz części I diagnostyka silników

SKUP AUT PO WYPADKU
SKUPUJEMY RÓWNIEŻ AUTA CAŁKOWICIE ROZBITE 

PŁATNE GOTÓWKĄ tel., 0-603 502 452

http://www.UBarlMMom.pl
mailto:ww.bpauto.com.plbiuro@bpauto.com.pl


Miesięcznik poświęcony 
zwierzętom. Znajdziecie w nim 
Państwo ponad 2000 ogłoszeń 

drobnych dotyczących 
kupna-sprzedaży psów, kotów, 

koni oraz innych zwierząt 
domowych i hodowlanych

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

fotoreportaże, porady 
lekarza weterynarii, krzyżówkę, 

konkursy dla czytelników 
i wiele innych 

interesujących pozycji.

Nakład wynosi 
20.000egz.

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.

a u t o  P lE Ł n A
I J ,

spis treści -pa trz  strona.61 (rozkładowa)-V ► *- V;p » v l’i A ft ' ■' i ~ .

NASZE 
NOWE 

M
IESIĘCZNIKI!!!



R O C A R
r  - ^ o p .  £ ^ ± > y -

PEWNEJ
wJ md i r l n i l f t  iS S m lff iS

MARKA/TYP .
ISUZU TROOPER.....
LEXUS GS 300........
MERCEDES S320.....
NISSAN MAXIMA..... 
NISSAN PATROL GR . 
OPEL ASTRA KOMBI .

SILNIK .
. 2,2 TD.......
3 ,0 ............
3 ;2;........... 3,0 V 6....

. 2,8 TD .......

. 1,4.,...

. R. PROD.

. 94 . 

. 95 . 

. 93 . 

. 90 .

.K O L O R  WYPOSAŻENIE  ....................
szary met.  wspom.,centr.zamek,RM  ............................
zielony met. .......... pełne dodatkowe wyposażenie  ......... .........
g r a n a t o w y p e ł n e  dodatkowe wyposażenie ........ ...... ...............
srebrny ins.gaz.,ABS,c.z.,el.szyby,lustra.szyberdach.webasto.
szary met. ............wspom.,cenlr.zamek,el.szyby,alulelgi,RM...............

OPEL CALIBRA16V...........
OPEL M0NTEREY R S ....... ....

. . .2 ,0 .........

... 3 ,2 ..........
.....9 3 .................
.....9 3 .................

. wspomaganie,szyberdaeh,el.szyby,lu*lra,centr.zamek,RM,alufelgi ...

RENAULT MEGANE SCENIC.... . . .1 ,6 .......... .....9 8 ............. ...
SKODA FELICIA PICK-UP ...... ... 1.9D....... ..... 97 ..............
TOYOTA CAMRY.................. ... 2 ,2 ......... ..... 93 ............. .
V0LV0 850 KOMBI.............. ... 2 ,5 ......... .....9 4 .................
AUDI 100C4....................... ... 2,0 .... 94.................
AUDI A3.... ... 1,6........ ...... o ...... ...........
AUDI A6... .. 1.8......... .... 95................
BMW 525 TOS.................... ... 2.5 TD....... .... 95.................
BMW 525 TQS.....................
BMW 730 iA ....

... 2.5 TD.....

... 3.0.........
.... 94................ i
.... 94 . .

.......... zielony met........ ... ABS,alrbag,el.szyby,szyberdach.radioodtwarzacz.alarm....................

DODGE CARAVAN SPORT.... ... 3,3......... .... 97.................
FIAT BRAVA................. . ... 1,6......... .... 97.................
FORDCOUGAR................ :... ... ̂ 2,5.... .... 99.................
FORD EXPLORER ............. .... ... 4 ,0......... .... 95.................
FORDWINDSTAR...............1
HYUNDAI HI STAREK..........

... 3„8.........

... 2.5T&:....
.... 95.................
.... 99 .................

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

JEEP G CHEROKEE LAREDO ... ... 4 ,0 ....... .... 95 .................
MERCEDES 230TE KOMBI.... ... 2 .3 ........ .... 90 ................. ' -  ...'
MERCEDES 300E....... .......... .. 3 .0......... .... 91.................
MERCEDES C18 0 ................ ... 1 ,8 ......... .... 96................
MERCEDES E250D........ ...... ... 2,5 D .... .... 95.................
NISSAN MAXIMA................ ... 3 .0.......... .... 96.................
OLDSMOBILE AURORA.........
OPEL ASTRA II 5d..... .........

... 4 .0 .... ....

... 1.8.........
.... 95.................
.... 99............. ....

......... biały.................... ;, pełne dodatkowe wyposażenie.... ........ ..........................................

OPEL OMEGA KOMBI .......... .;. zSTD  ...M ...,..•95............
PEUGEOT 106..................... ... 1.0......... .... 98 .................
PEUGEOT 406 KOMBI HDI .... ... 2,0 TD.... .... 99 ................
PLYMOUTH GRAND VOYAGER ... ... 3 ,8 ......... .... 96.................
RENAULT MEGANE R T .......... ... 1.6......... ....  1996............
RENAULT MEGANE R T ......... ... 1.4........ .... 99.............
SUBARU IMPREZA TURBO... ... 2,0 T ...... .... 97.............
TOYOTA RAV4 3d ........ ........ ., 2 ,0 ......... .... 94 ...............
TOYOTA RAV4 5d ................. ... 2,0..... .... .... 96................ ........................
TOYOTA SUPRA ®........
VW GOLF III 3d...................

... 3 ,0 .........

... 1,9 0 ......
.... 94.................
•.... 93 .................

.......... granatowy met...... v... pełne dodatkowe wyposażenie,ąutomatic....................................

VW GOLF III 3d....... ... 1,8......... .... 94................
VWGOLFIIIGTI.......... ........ ... 2 .0 ......... .... 96/97...........
VW PASSAT... ... 1.8.... .... 97........
VW PASSAT KOMBI ............. ... 1,8......... .... 93 ................
VW PASSAT KOMBI....... ... 1.9 TDI... .... 98 ................
VW POLO 3 d .... ... 1,4.... .... 95 ................
VW POLO 3 d ...................... ... 1.4......... .... . 95 ............ .......... zielony met........... ...wspomaganie. 2x air bag. szyberdach. immobillser..............................

CENA
12 900 zł
53 900 zł 
77 000 zł 
15 900 zł
28 000 zł 
31 500 zł 
18 900 zł 
26 500 zł 
39 000 zł
17 900 zł
26 900 zł
29 900 zł 
29 900 zł
54 900 zL 
45 500 zł 
39 900 zł
37 900 zł 
59 900 zł 
51 000 zł
27 900 zł 
69 000 zł 
59 900 zł
28 900 zł
57 900 zł 
44 900 z) 
21 000 zł
29 500 zł 
49 900 zł 
49 900 zł
44 900 zł 
59 900 zł
38 000 zł 
41 000 zł
18 900 zl
45 500 zł 
49 900 zł
21 500 zł 
36 900 zł
55 000 zł
39 500 zł 
43 900 zł 
59 900 zł
22 900 zł
21 900 zł 
33 000 zł 
47 000 zł
22 000 zł
58 500 zł
19 500 zł 
19 500 zł

ROCAR
AUTO TRADE 

ul. Wyścigowa 58 
53-012 Wrocław

Zapraszamy:
kom is 

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

niedziela 10.00-15.00 
tel. (071) 362 88 95 

kom. 0 601 73 22 82 
0 600 55 5040

S K U P  ®  S P R Z E D A Ż  •  K O M I S  •  Z A M I A N A

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

^ D A E W O O
Martaityp Fiok pc . kolor Cena Rata

|  ALF 1991A ROME0146 1.4 1998 czerwony 22900 371
f o ,  ! W A U D H O lto - ia  • 1991 srebrny m: 20300

^MATIZ ' - cena 23800,- rata 379,- AUDI 80 2.0 1990 czarny 14900
8MW52024v2.0’‘ ' 1992 21900 1470

... LANOS cena 30100,- rata 478,- BMW523 1997 czarnym. 71000 1267
POLONEZ csna 22700,- rata 361,- CITROEN B X 19 1.9 1985 srebrnym. 3500
NUBIRA cena 35300,- rata 562,- . FIAT CC SPORTING 1.1 | 1995 żółty 12900 261

FIAT CINQUECENTO B.7, 1 1995 czerwony 10500 231

B n a n
. FIATMAREAWEEI®® 1.6 1997 biały 24900 444

.FłAtUNO 6D 1.5 1990 czarny 10900

Ł s e ic e n t o cena 20900,- rata 332,-
- FORDESCORT 1.4 19.88 ^niebieski m. 8800
■ FORD FIESTA 1.1 1992 czerwony 8730 816

. UNO 30 cena 20800,- rata 331 ,- . FORD FIESTA 1.SD 1992 bordowy 11200 999

UN0 5D cena 22400,- rata 356,- % FORDFEST^ 1ją)
FORD SCORPIOKÓMBI2STD 

: FORD SIERRA KOM8I 18TO

1993^,
1994
1991

biały
'ż ó łty

biały

9900
27820“
7700

492
687

PUNTO 1 2 cena 31300,- rata 498,-
SIFNA Fl cena 27700,- rata 441,- ; HONDAACCORD KOMBt 2.0' , 1993 niebieski m. 17500 871
PALIO WEEKEND . cena 30700,- rata 489,- 1992 czerwony 24900 2222

BRAVÓ .' .cena 42600,- rata 610,- • MERCEDES 124 3.00 ' 1993 granatowy 37500 1346
; . ŚCRCEDES190 2.0 1986 grafitowym. 11400

©  S K O D A
rata 443,-

MERCEDES 4100 2.90 
MSSAM PRIMERA 1.6 

K ^ . " Ć A U B R A ' 2.0‘ 
O P Ł  CAUBRA 2.0 ,

1993
1992
1991
1990'

biały 
granatowy m. 
11 biały 

czerwony

47200
15400
20000
16900

235
1047

cena 27870,- ' OPEL CORSAECO 1.4 1996 biały 16900 304
FABIA cena 31190,- rata 496,- OPEL OMEGA 24V 3.0 . 1991 czarny 16900

FABtA KOMBI cena 39290,- rata 625,- OPELVECTRA 2.0
OPEL VECTRA KOMBI 1 .6....

" p o f ó T S f r i -  f
1990
1997
1993

biały 
bordowy 
czerwony 

grafitowy m.

10900
37220
11300

664
562, OCTAVIA| cena 45790,- rata 656,-

"w m J o io T m  u  - 1991 8900 446
i  PLYMOUTH GR VOYAGER 3.3 1997 zielonym. 55000 981

( ^ ) V O L K S W A G E N RENAULT* 19 1.7 1993 niebieski m. 11300 405

POLO cena 35600,- rata 567,-
RENAULT CUO 1.90 
RENAULT UGUNART 1.8 
ńENAULTTRAFIC2.10 

i f^ E A f  COROOBA 1.9TDI

1996
1995

biały
biały

18900
29900
12800
35000

340
660

GOLF cena 52700 rata 755,- 1990
1998

bordowy
bordowy 559

BORA * cena ŚBdtô rata 713,- : VWJETTA1.3 ■: 1991 czerwony 10900 542
PASSAT ; cena 67000,- rata 853,- ; ; v w p o l o  1.4 1997 zielony m. 26500 313

SKUP<ZAMIANA<SPRZEDA2<PAKIETY UBEZPIECZEŃ OD 5,8%

AUTOKOMIS

B U R K U  1

Wrocław, róg Komandorskiej i Swobodnej:
te l. (071) 3 3 6  9 9  OO, 3 3 6  9 0  10 j

w w w .v ip e rsc .p l O P011105  |

O  H e g e m o n
/  A  U T O  K Ó  M I S

i  u n i  i u / o o
HEGEMON AUTOKOMIS
W rocław, ul. Borowska 2, Róg Suchej i Stawowej (vis a vis dworca PKS) 
tel. (071) 369-53-96 lub 369-56-89 

Zapewniamy kompleksową usługę przy udzielaniu kredytów 
mieszkaniowych, gotówkowych i samochodowych.

R E S T R U K T U R Y Z A C J A  Z A D Ł U Ż E Ń , B U S IN E S -P L A N Y

LP. MARKA POJAZDU POJ   ROK.... KOLOR  OPIS ... ... CENA
AUD1100 .. 
AUDI 200 ..
AUDIA6_________ ........... 2.6____ _ ... 1995 .
BMW 520 .— w ________2.0____ ____ ... 93/96.
BMW525TDS... ..... _____15 KOMBI... ... 1994 ..
BMW 520........____..... . 2.0_______ ... 1998 .
BMW 520... . . . . . .^ ........ 2.0............ ... 93/96 .

I  CHRYSLER CIRRUS LXJ J
9 CHRYSLER JEEP______
10 CITROEN B X ________...

,11 DAEWOO ESPERO C D ...
.12 DAEWOO NUBIRA_____
13 DAEWOO NUBIRA __
14 FIATUN045 ...
1$ FIAT UNO 4 5 _________
16 FlAT TEMPRA kombi Z Z
17 FITADUCATO_________
18 FORDESCORT________
19 FORD ORION_________
20 FORD SIERRA________
21 FORDSIERRA________
22 FORD SCORPIO ..
23 FORD TRANSIT _____
24 FORD TRANSU _____
25 FORD WINSTAR G L ........
26 HONDA CMC ....._________1,5..-.
27 HONDAACCORDAEROOECK24....
28 HYUNDAI ACCENT ____14 ...
29 IVEC0 TURBO DAILY  ..... 2.8 TD
JO IVEC03S-8V  Ł5TD'
J1 IVEC0 TURBO DAILY 24 ....

.. 14__

.. 1,6_______
t. 2.0_____

14_____
.. 14 ™ 1_.
,..1,6*—.. 1.9 DIESEL ..
.. 14______

14______
.. 14...... ....... 2.3 DIESEL .

20_____.. 2.0 GAZ ......
.. 2 0 DIESEL .. 

34 V6_____

.. 1995 

.. 1995 

. 1982 

.. 1992 
,. 1985

... BORDO ...Y.._. STAN IDEALNY ........ 24000,0 0 a

.... BIAŁY BOGATE WYP. _______ 17000,001

... CZARNY .......... STAN IDEALNY...............  36 50040 ZL
... CZARNY ...» PO WINDYKACJI F.VAT DOUZGODN
.... CZARNY PO WINDYKACJI F.VAT 34000,OOZL
.... CZARNA SKÓRA,EL.SZYBY.LUST. ... 65000.00ZŁ
... CZARNY PO WINDYKACJI F.VAT ...... 24 000,OOZL
.... SREBRNY SKÓRA.EL.SZYBY.LUST. Q  41500.00 ZL
... CZARNY PO WINDYKACJI F.VAT 35000.00ZŁ
....GRANATOWY .POWINDYKACJIF.VAT . . .  DOUZGODN
.... SREBRNY PO WINDYKACJI F.VAT 20800,OOZL
.... GRANATOWY . PO WINDYKACJI F.VAT  27 500,OOZL
.... BORDO PO WINDYKACJI F.VAT ..... DOUZGODN
.... GRANATOWY . PO WINDYKACJI F.VAT  8 500,00 ZŁ
... BORDO   STAN IDEALNY ___  6 300,OOZL

b ia ły   .............................. ... 14 000,00 z ł
„..BIAŁY   PO WINDYKACJI F.VAT DOUZGODN
.... GRANATOWY . PO WINDYKACJI F.VAT ........ 4 000,00 ZŁ
.... NIEBIESKI PO WINDYKACJI F.VAT DOUZGODN
... SREBRNY   PO WINDYKACJI F.VAT  4000.00ZL
... SREBRNY PO WINDYKACJI F VAT......  7 800.00 ZŁ
... NIEBIESKI GHIA ................. 12 500.00 ZL
.... BIAŁY  .................................. - ....... .... 41000,00 a
... BIAŁY CIĘŻAROWY..................  16000.00ZL

GRANATOWY . POWINDYKCJIF. VAT .. 31 OOO.OOa
...CZERWONY ....POWINDYKACJIF.VAT ...:.. 14000,0 0 a
...GRANATOWY OKAZJA ......  —  19000.00a
,_. ŻÓŁTY   OKAZJA 1 . . . ___ 19000.00a
... BIAŁY  ____   43 000,00a
...BIAŁY OKAZJA  ........  39000.00a '
...BIAŁY IZOTERMA  ..........   CENADOUZG.

32 KIA K 2700 ----------- ...»
33 KIA K 2700 ......._______
34 LANCIA KAPA ______
35 FS-LUBLIN 3584 ...........
36 LULBUN 3504 ..............
37 MERCEDES 126_______
38 MERCEDES E220 ______
39 MERCEDES 124___ ......
40 MERCEDES 240 _______
41 MERCEDES 4080  ......
42 MITSUBISHI GALANT —
43 NISSAN AIT1MA_______
44 NISSAN PICKUP  ___
45 NISSAN PRIMERA ......
46 NISSAN TERRANOI .
47 OLTCIT CLUB_________
48 OPELASCONA 7 Z Z 1 -,
49 OPEL KADET-------------
50 OPEL KADET_________
51 PEUGEOT 806 ........ .
52 PEUGEOT J 5  ----------
53 POLONEZ CARO i
54 POLONEZ TRUCK  .......
55 RENAULT 19 - ........ .
56 RENAULT SAFRANE-----
57 SMART CITICOUPE
58 SKODA FELICJA PICKUP
59 TOYOTA CAMRY............
60 VW GOLF II  ....... ......
61 VW GOLF II...................
62 VW PASSAT COMBI........
63 W  PASSAT...................

.. 2.7DIESEL ... 

.. 2,7 DIESEL..... 2.5 V6__

.. 2.0_____
,. 2,4___ _̂__
,. 24 GAZ —
,. 24.......____
S 2,3....

 ZIELONY „.WYWROTKA ...
.... ZIELONY   IZOTERMA ....
.. ZIELONY OKAZJA....

.. DOUZGODN 

.. DOUZGODN 

.. 23 700.00 ZL 

... 32 000.00 a  

... 25 500.00 ZL 

... 12 000.00 ZŁ

... 28 000.00 a  

... 23000.00a 

... 79 ooo.oo a

2.5 DIESEL .
1. 6 ...

0.6 ...
1 4 ____
2 4 .........
14_____
14____ _
1 4 _____
14 GAZ ..

.. 1985 

.. 87/96

1997. 
.. 1994. 
.. 89/95 

1990. 
,  91/95 
. 1995.

...BIAŁY..........PO WINDYKACJI F.YAT ..
...BIAŁY_____ OKAZJA____________
... SREBRNY__ POWINDYKACJI--------
...BORDO____ OKAZJA------------------
....aOTY . ZADBANY   i -------
...SREBRNY__ ELEGANCE--------------
... BIAŁY______STAN IDEALNY_________  30 000.00 a
...GRANATOWY .POWINDYKACJIF.VAT .... 14000,OOZL
...CZARNY__________________________ 26 500,00a
„.NIEBIESKI CENA BRUTTO_________60 OOO.OOa
...CZERWONY PO WINDYKACJI F.VAT...... DOUZGOON
... NIEBIESKI .... PO WINDYKACJI F.VAT .

SREBRNY „
.. BRĄZOWY ...... PÓWINDYKACJI F.VAT .
..CZARNY____OKAZJA .  .........
... a O T Y  ...OKAZJA____________
.. NIEBIESKI.. .. KLIMA.8 OSÓB --

BIAŁY...........PO WINDYKACJI F.VAT
.. BIAŁY____________ - _______

32 00040 a
..1900.00 a
DÓUŻGODN
.. 4700, o o a  
.7 500.00 a
34 000.00 a  
. 9 800.00 Z l 
.. 5 500,00 a  
.. 5 600.00 Z l
n 20o.ooa
DOUZGOON
30 000.00 a

.. GRANATOWY . 5MIEJJSC--------

.. BIAŁY____________________

..ZIELONY Z SALONU F.VAT

..ŻÓŁTY.....____--------------------

..BIAŁY PO WINDYKACJI F.VAT ..... 13 OOO.OOa

..ZIELONY OKAZJA_____________  27 000,00 a
 ̂CZERWONY .... PO WINDYKACJI F.VAT  8 900,00 R

.. NIEBIESKI...... PO WINDYKACJI F VAT  9 1 00,00 a

..GRANATOWY .POWINDYKACJIF.VAT  16000,00a

.. SREBRNY STAN _____________ 12 500,00 ZL

UWAGA!!!!! Przyjmujemy do sprzedaży wszystkie marki samochodów, 
niskie prowizje, szybka sprzedaż.
Wyceniamy I sprawdzamy legalność pojazdów - wystawiamy certyfikaty legalności IATA.
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AU TO  SALO N  „GOSIA" 1
AUTA NOWE & UŻYWANE I

WROCŁAW, ul. Nabycińska 10 a r S S I  I

■  . . ... . QPQ12543A u to ko m is
www.odracar.gratka.pl 

Ul. Ogińska 29, teiJfm  071/369-38-77 0-601 72 72 37 
(przy pl. Powstańców Wielkopolskich, okolice Dworca Nadodrze).

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

MARKA.... . ROK ... POJ..... .... CENA FIAT UNO................... 90 ..... 1,1..... .... 7.450 OPEL KADETT........... .. 87 ... .... 1,6..... .... 7.750
AUDI A4 .... . 96 ... 1,9 TDI.... .... 43.200 FIAT UNO................... . 92 .. ..... 1.0..... .... 9.300 OPEL OMEGA KOMBI.. .. 95 ... .... 2,0..... .... 33.550
AUDI 8 0 .... . 90 .. .... 1,8..... .... 16.650 FIAT UNO................... . 92 .. ... 1,7 D ... .... 11.800 OPEL VECTRA........... .. 95 ... .... 1.8..... .... 23.950
AUDI 8 0 .................... 90 .... 1,8..... .... 17.750 FORD FIESTA............. 88 ..... 1,1..... .... 5.910 PEUGEOT 205........... .. 88 ... .. 1,8 D .... .... 6.850
AUDI 8 0 .... . 92 .. .... 2 ,0..... .... 24.200 FORD ESCORT KOMBI . 97 .. . 1,8 TD.... .... 26.950 PEUGEOT 405........... .. 88 .. .. 1,9 D ...... .... 8.950
AUDI 8 0 .................... 94 .....2,0..... .... 23.150 FORD ESCORT............ 98 ..... 1,3..... .... 27.900 POLONEZ CARO.... .. 94 ... .... 1,6..... .... 5.600
AUDI 100................... 86 . .. 2,0 D .... .... 7.950 HYUNDAI LANTRA.... 9? ..... 1,6..... .... 13.200 RENAULT LAGUNA.... .. 94 ... .. 2,2 D .... .... 26.950
AUDI 100................... . 91 .. .....2,3..... .... 27.590 MAZDA 626 COUPE.... . 89 .. ..... 2,2..... .... 7.850 RENAULT LAGUNA.... .. 95 ... .... 1,8..... .... 29.950
BMW 520................... . 89 .. ... 2,0 G .... .... 18.950. MAZDA 626 ............... . 91 .. ..... 2,2..... .... 11.350 RENAULT MEGANE.... .. 97 ... .. 1.9 D .... .... 29.670
CITROEN Z X .............. 96 .... 1,4..... .... 19.300 MERCEDES 190.......... 90 . ..... 2,3..... .... 20.400 TOYOTA CARINA ....... . 93 ...... 2,0.... .... 23.600
DACIA 1325 ............... . 95 .. .... 1,4..... .... 4.990 MERCEDES 124.......... . 94 .. ..... 2,0..... .... 36.000 VW GOLF.................. .. 89 .. ......1,8.... .... 11.100
DAIHATSU APPLAUSE . 92 .. .... 1,6..... .... 10.800 MITSUBISHI GALANT . . 93 .. ..... 2,0..... .... 23.800 VW GOLF......... ........ .. 92 .. .... 1,8..... .... 19.850
FIAT 126p................... . 93 .. ....650..... .... 4.300 NISSAN SUNNY.......... . 89 .. ..... 1,8..... .... 8.050 VW LUPO.................. .. 99 .. .... 1,0..... .... 28.600
FIAT 126p................... , 00 , .... 650..... .... 10.950 OPEL ASTRA............. 93 ..... 1,6..... .... 15.980 VW PASSAT.............. .. 89 .. .... 1,6..... .... 13.300

PRZYJMUJEMY W ROZUCZEHIU ZADBANE SAMOCHOOY: AUDI, FIAT, FORD, HtolDA, MAZDA, MERCEDES, NISSAN, 0PŁ, TOYOTA, SEAT, PEUGEOT, RENAULT, VW.
Doradztwo kredytowe - proponujemy kredyt stosowny do Twoich możliwości Wszelkie formalności związane z kredytem I ubezpieczeniem załatwiamy na miejscu
Rsty do 7 lat bez pltrwsie) wpjjjy U nas możesz kupić samochód z  giełdy, ogłoszenia lub od sąsiada

u e s T E ś m y  n n  n y r i H U  o d  c  l h t  p.wnośćikom fortz,kupu

A U T O H A N D E L , K O M IS, L O M B A R D
Wrocław, ul. Pułaskiego 48/50 OP012491

J V W f  te l. 071/372-49-25,344-40-26 w. 318
O FER T Y  W RAZ Z E  ZDIĘCIAMI na naszej stronie: w w w .oscar.gratka.p l,www.autohit.pl/oscar 

Chcesz kupić, spizedać, zamienić samochód? Przyjdź do nas! Leasing, raty -fbimainości załatwiamy ekspresowo na miejscu.
ROVERRS 525..................... 9 5 .... .... 2500 TD ........ 18000

92/97 ..... 2700E ........ 14500
1989 .....  2000E ..... 17700

9 0 .... ...... 2000E ..........9500 SKODA 125 L ....................... 89 . ...... 1174E ..........3600
.....  1600E ..........1500
.....  1300 E ........12500

....25000 MERCEDES 123-240D......... 8 0 .... ..........5800 TOYOTA CO ROLLA............ 8 6 .... .....  1600E ..........9900
TOYOTA CELICASUPRA... 8 2 .... .....  1600E .......... 7800

.....  1800E ........  31500
.... 3000 TD WARSZAWA 223 ............ 6 8 .... 2120E*gaz 

......2000E
..........1770

VW NEW BEETLE garbus....
VW GOLF 3 AUTOMAT .......

.......68000
9 2 .... ......  2300E ........  33500 9 3 .... ..... 1800E ........ 14500

.....  1800E ........ 16000
9 0 ... .....  1800E ........15000

CHRYSLER TOWN CUNTRY MITSUBISHI DIAMENT sigma. 35000
92/96 ... 1900 TDI ........  21500

FIAT PUNTO gaz, klimatyzacja 87/96 ..... 1050 E ......... 8000
2000 E* gaz 7300-okazja 94 ... ..... 1800 E ........ 21900

71 ..........5000
DOSTAWCZE ICIEŹAROWE

89/97 ....  2500D ........14500
9 2 .... .... 2500 TD 31500zvalem

.....  2500D ........36000
PEUGEOT B O XER ............. 9 5 .... ___ 2500 D ........  28500

92/96 ...... 1200E ..... 7500 VOLVO FH-12 - ciaanik........ 9 4 .... .......  12130 . 65000 + val
......  1600E ........ 30000 INNE

JAGUAR XJS KABRIOLET ..

LOMBARDO
ŁÓŻ MOTOR.CELEBRITY 220 2000 . ......  200000

WE POŻYCZKI - NATYCHMIAST! • EKSPRE SOWE PRANIE TAPICERKI
■ p i H  m  5 9 - 3 0 0  L u b i n .  u l .  Ś c i n a w s k a  4 9

| S 1  M \ .  U  I  m #  m m  te l./ ffa x  (0 -7 6 )  8 4 2  11 8 3 ,
A A  A J  ■  m . M  l f  ■  f i  0 5 0 2  6 8 6  3 S 2 .  0 6 0 6  2 7 7  8 1 2

m  e-mail:autovers@poczta.wp.pl opooseio

A  U  T O  H  A M  D  E  L_, K O  I V I I S , L . O  IVI B A R D
BMW 525,1994. 2500b,24V,utttodzony,17.500 zł 
AUDI 80, 1990, 1600b, 17.300 zl
AUDI 80, 1987. 16000, 12.000 zl
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997, 1500b, 15.200 zł 
FIAT 128p, 1999. 850, 9.000 zł
F1ATTIPO OT. 1993,1800, 3d, 12.500 zł
FORD ESCORT GUC, 1990/951800i b, 9.500 zl 
FORD MOŃDEO, 1993,1800, 16V, 18.500 zł
MERCEDES 124.1992/93,3000TD.PDW, 53.000 zl 
NISSAN SUNY, 1993. 1400, 16V, salon, 16.000 zł 
NISSAN PRIMERA, 1997, 1600b, 28.800 zł
OPEL KADETT, 1990/94, 1600b, 3-d, 7.900 zł
OPEL KADETT COMBI, 1991, 1800b, 8.500 zł
OPELKADETT, 1991, 1400b.5-d, 10.400 zl
OPEL CAUBRA, 1993, 2000b, 17.500 zł
OPEL CAUBRA, 1991. 2000b, 17.500 zl
RENAULT SCENIC,1997. 1400. z salonu,33.900 zł 
VOLVO 340 DL, 1989,1400b, automat, 9.000 zł 
VW GOLF III, 1994, 1900TDI, 3d. 24.400 zł
VW GARBUS, 1970, 5.600 zł
YWJETTA, 1992/95,1600, 11.000 zł
VW POLO, 1998.1400b, 3d. 21.500 zł

> Najnlźszeoprocentow anie

-  P r z y  3 0 %  w p ła t y  p r o c e d u r a  
u p r o s z c z o n a .

-  K r e d y t y  u b e z p ie c z o n e :  
n a  w y p a d e k  u t r a t y  p r a c y ,  - 

o d  n ie s z c z ę ś l iw y c h  w y p a d k ó w  
- P a k ie t y  u b e z p ie c z e n io w e :  ' 

A C .  O C .  N W . Z K  M M
Skupujemy i  przyjmujemy w komis 

samochody powypadkowe:

NACZEPA EYLERT SG 220,1971. 13,3m, 15.000 zł 
NACZEPA LAGENDORF WYWROT.78, 16.000rHVAT 
NACZEPA WYWRÓT KARNEL, 1994/95. 61.000 zł ♦ VAT 
NACZEPA BRANDYS. 1984,12.40m, 7.500 zł
ACKERMAN-FRUEHAUF SDX135 Ts3,92,39.000 zł +VAT 
PRZYCZEPA KAESSBOHRERV12B, 10.000 zł

LUBUN CHŁODNIA, 1997, 2500D, 25.000 zl
FIAT DUCATO 230L, 1996, 2500TD. 1140kg. 32.000 zł 
MERCEDES VITO 108 K, 1997, 2.3D. 9,6T, 40.000 zł
PEUGEOT BOXER, 1997.1900D, 1090kg, 27.000 zl
TOYOTA HIACE, 1982.1600b. 1500kg, 4.900 zł
VW T4, 1995,1900 TD, Bo*, 36.500 zł
VW T4,1995,2400 D, 36.500 zł
VW T4.1996,1900TD, kablnax2+skrzynla. 29.500 zł WAT

ŁADOWARKA Ł200, 1984, SW 400, 42.000 zltVAT
ŚMIECIARKA JELCZ, 1983. SW 680. 19.000 zł+VAT
AUTOBUS AUTOSANH 10 U  .01, 1986, 25.000 zł
PRZYCZEPA CAMPING.IFA HP 400-83, 1978, 2.500 zł

FORD CARG01014,1983, chłodnia. 4500kg, 27.000 zł 
RENAULT MAJOR R 38 TJ, 1993 79.000 zł ♦ VATOsobowe i  ciężarowe.

A n / a #  SCANIA 93M210, 1993, kontener. 7800kg. 65.000 zł ♦ VATtsez zaanycn optai. Gwarantujemy szybką sprzedaż aut
CZYNNE CODZIENNIE: Poniedziałek do Piątku 9.00 do 17.00, Sobota 9.00 do 15.00, Niedziela 11.00 do 14.00

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

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

• P r o m o c y jn y  p a k ie t  u b e z p ie c z e ń  (z m o ż l iw o ś c ią  s k re d y to w a n ia )
* P r o c e d u r y  u p r o s z c z o n e  (b e z  z a ś w ia d c z e ń  o  z a r o b k a c h )

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

• M O Ż L I W O Ś Ć  P O Z O S T A W I E N I A  A U T A  W  R O Z L I C Z E N I U
MARKA .............................
AUDI 80 83 ........................
AUDI A3 1.9 TOI..................
AUDI A6 .............................
BMW 3161..........................
DAEWOO NUBIRA KOMBI
FIAT MAREA.......................
FIAT T IP0 .................. - ......
FIAT UNO...........................
F0R0 ESCORT....................
FORD ESCORT....................
FORD FIESTA C0URIER 1.3...
HYUNDAI GALL0PER.........
HYUNDAI LANTRA.............
IVEC0 46-10 ......................
KIA CERES SKRZYNIA........
KIA K 2700 IZOTERMA ......
KIA PREGI0.......................
KIA PREGIO VAN ............
LUBLIN 3324 ......................
LUBUN 3384 KOMBI..........
MAZDA 323 F .....................
MAZDA 626 KOMBI GUC.....
MERCEDES 124 .................
MERCEDES 124 .................
MERCE0ES VIT0................
NISSAN ALMERA...............
OPEL ASTRA......................
OPEL ASTRA II...................
OPEL ASTRA KOMBI ..........
OPEL OMEGA 8 CARAVAN ... 
OPEL VECTRA....................

.....................................  ROK .......................... CENA OPEL VEGTRA................................... ...........1.8
.....................................  1991 ............ ...........  14 900 OPEL ASTRA KOMBI.................................. . 1.6
........... ......................... 2000............. ............ 54 200 NISSAN SUNNY................................. ...........1,5
.....................................  1998............. ............ 59 200 OPEL VECTRA........................ .......... ...........2.0
........... . ' ....................  1994........................  28 500 OPEL COMBO......................... .......... .......... 1.7
.....................................  1999 ........................  26 200 OPEL VECTRA..................... .......... ........ 1.8
.....................................  1997 ............. ...........  23 000 PEUGEOT 405 ........................ .......... ...........1.6
.....................................  1989 ..........................  8 900 POLONEZ CARGO............ - .............. .......... 1.6
.....................................  1994..... ....... ........... 11900 POLONEZ KOMBI.............................. ...........1.6
) ..................................  1988 .......................... 8 100 POLONEZ KOMB11.6 GSI .................. ...........1.6
.....................................  1996 ......................... 24 500 POLONEZ TRUCK 1.9 0 L B ................ .......... 1.9
.....................................  1998 ............ ............16 100 RENAULT 19 ............................................... .< 1.7
..................................... 1998............. ...........  37 900 RENAULT LAGUNA KOMBI................. ...........1.6
..................................... 1995 ............ ...........  16 400 RENAULT LAGUNA KOMBI................. ...........1.8
................................. . 1997............. ...........  36 900 RENAULT LAGUNA KOMBI................. ...........2.0
................... .................. 1997............. ............ 12 500 RENAULT MEGANE............................ l ..........1,4
....................................  1999 ........................ 28 900 SC0DA FELICIA P IC K U P ..............................1.3
.....................................  1999 ............ ...........  25 600 SEAT TOLEDO................................... .......... 1.6
....................................  1999............. ........... 26 100 SEAT TOLEDO..............................................1.6
.....................................  1999............. ............ 29 500 SKODA FAV0RIT................................ ...........1.3
....................................  1998........... ............ 22 700 SUZUKI X-90 ..................................... .......... 1.6
..................................... 1992 ............ ............ 11 000 TOYOTA COROLLA............................ ...........1.3
.....................................  1993 ............ ............ 15 900 TOYOTA COROLLA............................ ...........1.3
.......................... ..........  1988............ ............ 19 600 TOYOTA COROLLA KOMBI......................... i,3
..................................... 1986 ............ ............  13 500 V0LKSWAGEN GOLF......................... ...........1.6
.....................................  1998 ............ ............ 40 400 V0LKSWAGEN PASSAT.................................1.6
.....................................  1999 ............ ............  20 500 V0LKSWAGEN PASSAT......................u,........2.0
..................................... 1993 ............ ............  15 700 V0LKSWAGEN PASSAT..................... ...........2,0
.....................................  1999 ............ ............  40 800 V0LKSWAGEN POLO.....=................... ...........1.4
............... .....................  1992............ ............  14 900 V0LKSWAGEN TRANSPORTER.......... ............1,9
.....................................  1999 ............ ............  69 000 V0LV0 440 ....................................... ...........2.0
.....................................  1992 ............ ............11 400 V0LKSWAGEN TRANSPORTER.......... ...........1.9

| 1991... 
, 1992.. 
I 1985

1999
1997... 

. 1991

. 1991 
1999.

.. 2000...
2000
1998...
1994... 
1998.

. 1999...

. 1999 ...
1993 .. 

. 1994 ...
1991 ... 

. 1996 .. 

. 1996... 

. 1998 ... 

. 1997...
1995...
1988... 

. 1993.. 

. 1995.. 

. 1998 ... 

. 1995
1996 . 

. 1997 .

....„ 11 000
 15 100
  3 900
.. 37 100 ♦ VAT
  16600
  11 700
 ...... 13 900
.. 13 200 ♦ VAT 
. 14 100 ♦ VAT 
.. 14 600 ♦ VAT 
.. 10 000 ♦ VAT
  15400
.. 41 400 ♦ VAT 
.. 33 700 ♦ VAT 
. 33 800 ♦ VAT

  23 500
. . 13 900 ♦ VAT
  14 900
 ........ 15 900
   6 000
  39 900
  21 200
 31 800
  29 800
 21 500
'■........ 10 900
  18 900
 29 900
  26 000
. 22 700 ♦ VAT
  25 500
„  25 900 ♦ VAT

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

S A M O C H O D Y  U Ż Y W A N E
marka sam. rok prod. poj. sil. cena marka sam. rok prod. poj. sil. cena

AUDI 80 B4 1994 1.9 TDI 33.500,- OPEL ASTRA 1993 1.4 14.000,-
BMW 318( 1988/96 1.8 13.000,- OPEL ASTRA 1999 1.4 28.000,-
CITROEN AX 1997 1.0 15.500,- OPEL ASTRA combi td 1994/96 1.7 19.700,-
CITROEN CX 1986 2.5 diesel 4.900,- OPEL KADETT 1989/97 1.6 3.900,-
DAEWOO TICO «  out 1996 800 10.000,- OPEL KADETT SEDAN 1988 1.5 9.000,-
DAEWOO TłCO SX 1997 800 12.300,- OPEL KADETT 1991 1.4 7.500,-
DAEWOO TICO SX 19999 800 14.900,- OPEL OMEGA 1994 2.0 32.500,-
RAT CłNOUECENTO 1994 700 7.200,- OPEL VECTRA 1995 1.8 22.900,-
RAT CłNOUECENTO 1996 900 11.800,- OPEL VECTRA 1998 1.6 38.800,-
RAT TIPO 1993 1.4 10.500,- POLONEZ SLE 1991 1.6 3.000,-
FORD ESCORT 1992 1.4 11.500,- RENAULT! 9 1990/94 1.4 8.900,-

1 FORD ESCORT XR 3i 1988 1.6 4.000,- RENAULT! 9 1992 1.8 9.500,-
I FORD ESCORT bolero 1998 1.6 25.900,- RENAULT CUO 1996 12 17.000,-

FORD RESTA 1997 1.3 21.500,- SKODA FAVORIT 1992 1.3+gaz 8.800,-
FORD ORION 91/97  ̂ 14 9.500,- SKODA FEUCJA LXI 1997/98 U 18.500,-
FORD SIERRA 1981 f; 2.0 4.100,- SEAT AROSA 1999 1.0 2.350,-
FORD SCORPIO combi 1996 2.3D 33.800,- VW GOLF 1994 1 J 6.500,-
HONDA PRELUDE 1991/96 2.0 17.000,- VW GOLF II 1991/96 1A 9.500,-
HYUNDAY EXCEL 1989 1.5 5.900,- VW GOLF III 1995 1.6 20.100,-
HUNDAY PONY LS 1991 1.5 9.000,- VW GOLF III kat 1996 1.8 25.500,-
LANCIA KAPPA 1996 2.0 35.700,- i VW GOLF III 1997 1.6 32.000,-
MAZDA 323 1992/97 1.6 12.000,- VW GOLF TDI 1995 1.9 32.000,-
MAZDA 626 COUPE 1988 2.2 6.500,- 1VW PASSAT VR6 1993 2.8 23.600,-
MAZDA 626 1994 1.8 27.700,- j VW PASSAT 1990/96 1.8 21.500,-

1 MERCEDES 124 250D1986 900 19.900,- VW PASSAT 1990 2.0 16.800,-
1 NISSAN PRIMERA GT1991/96 2.0 13.500,- VW PASSAT 1989 1.8 14.500,-
I NISSAN PRIMERA 1999 1.6 44.200,- VW PASSAT 1997 1.8 45.100,-
I OPEL ASTRA 1995 1.4 17.000,- VW VENTO 1994 1.8 21.500,-
| OPEL ASTRA 1993 1.6 12.200,- I

S A M O C H O D Y  N O W E: P U N K T  SPR ZED AZY*
F I A T

A K C J A  Z Ł O M O W A N IA  ! 
F IA T  S E IC E N T O  O D  19 .900 ,-

S K O D A
S K O D A  F A B IA  o d  3 1 .1 9 0 ,- 

U B E Z P IE C Z E N IA  G R A T IS  +

BIU R O  K R E D Y T O W E  te l. 359 11 51
|  * DO 100% WARTOŚCI SAMOCHODU * NOWE I UŻYWANE * MAX NA 8 LAT

'A U T O  K O M IS  SE A  Tii
50-203 Wrocław ul. Dmowskiego 7 tel. (071) 345-39-28 

(przy giełdzie samochodowej i salonie Seat)
DAEWOO ESPERO 1998 1500 20,500,-
DAEWOO LANOS 1998 1500 18.500,-
DAEWOO NEXIA 3d 1997 1500 15.500,-
DAEWOO TICO 1997 800 12.200,-
RAT CłNOUECENTO 1996 700 11.000,-
FIAT PUNTO 1995 1100 15.700,-
RAT SEICENTO 1998 900 17.000,-
FIAT UNO 1994 900 8.200,-
FORD ESCORT 1995 1800 14.500,-
MERCEDES 123D 1980 2000 5.500,-
OPEL ASCONA 1986 1600 dlesel 3.800,-
OPEL CORSA 1993 1200 10.500,-
PEUGEOT 205 1990 1900 diesel 8.000,-
POLONEZ TRUCK 1994 1600 5.000,-
RENAULT R 21' 1991 1700 9.900,-
RENAULT R 21 1993 2200 11.500,-
SEAT CORDOBA 1994 1500 18.500,-
SEAT CORDOBA 2000 1400 od 33.900,-

SEAT IBIZA 
SEAT IBIZA 
SEAT MARBELLA 
SEAT TOLEDO 
SEAT TOLEDO 
SKODA FABIA 
SKODA FAVORIT 135L 
SKODA FEUCJA 
SKODA FEUCJA 
SUZUKI SWIFT na gwar.. 
TOYOTA COROLLA 
VOLVO 850 
VW GOLF 5d 
VW POLO

2000
1996
1991
1996
1996
2000
1991 
97/98 
2000 
1998
1992 
1995 
93/97 
1995

1400
1400
800

1800
2000
1900
1300
1300
1300
1300
1300
2400
1600
1400

Od 30,200,-
17.500,- 
7.000,-

23.500,- 
28.000,-
33.000,- 
6.500,-

18.500,- 
26.490,-
17.500,-
10.500,-
41.500,-
17.000,- 
18.900,-

C I E Ź A R O W E

AVIA TYP D OD 77.000,- n o # * * e

BIURO KREDYTOWE
K R E D Y T Y  D E W I Z O W E  n p .  k w o t a  k r e d y t u  1 0 .0 0 0 , -  ** r a t a  1 5 0 , -  z ł  

*  M A X  N A  8  L A T  *  D O  1 0 0 %  W A R T O Ś C I  S A M O C H O D U  *

K R E D Y T U J E M Y  S A M O C H O D Y  N O W E  I U Ż Y W A N E
M O Ż LIW O ŚĆ  POZOSTAW IENIA W  R O Z L IC Z E N IU  STAREGO SAM OCHODU 

M O Ż LIW O ŚĆ  SPRAW DZENIA STANU TE C H N IC Z N E G O  SAM OCHODU
PA K IETY  U B E ZPIEC Z EN IO W E O D  5,8% ___________________

AUTOCENTRUM PRESTIŻ 
S S  L U B IN -  Baza PKS
ul. Ścinawska 49, tel./fax 0*76/844-28-90, tel. 0-601 87 28 78

10 / PROWIZJI PRZY KREDYTOWANIU  
/O TR AN SAKCJI GIEŁDOWYCH |

BEZ OPŁATY SKARBOW EJ I
REWELACYJNIE TANIE PAKIETY UBEZPIECZENIOWE 

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

... CENA 

. 37.200 

.19 .900  

... 3.400 

. 10.500 

. 14.400 

. 15.700 

. 17.900

SAMOCHODY OSOBOWE
MARKA .....................R0K..-I
AUDI A4, ABS. WSPOMAGANIE, KLIMATR0NIC, ALARM. RM, BORDOWY......................... 9 5 .........1.8 B ..
BMW 52S i 24V, KLIMAT., ABS. EL. 0TW. SZYBY. PODUSZKA P0W.. SZARY MET.........-  9 1 ......2,5 iB ..
FIAT REGATA, SELEDYNOWY, EL. 0TW. SZYBY. SZYBERDACH. R0 ................................  8 6 ........1,9 0  ..
FIAT TEMPRA. GRANATOWY, WSP0M. KIEROWNICY ........:...a .......................   9 2 ........1.6 B ..
FITA UNO. BIAŁY. KUPIONY W SALONĘ. BEZWYPADKOWY, a .  SZYBY. C.Z.. 5-DRZW.... XI 9 6 ...... 1.4 iB ..
FORD ESCORT KOMBI, CZARNY, WSP0M. KIER., CENTR. ZAM ...........................  93  1.8 0  ..
FORD ESCORT KOMBI. CZERWONY. WSP0M. KIER., 2 X P00. POW., CENTR. ZAM  9 4 ...... 1,8 0  ..
FORD FIESTA, BIAŁY, KUPIONY W SALONIE. POD. P0W., SERWISOWANY ................ —  9 9 ......1,3 IB ......... 19.900
FORD SCORPIO, INST. GAZOWA. ELEKTR. WYP., BIAŁY ............... ..... 90 .....  2,4 8    9.900
FORD SCORPIO, BIAŁY. PEŁNE WYP. ELEKTR.. A B S  8 7 ..........2,0 IB   7.900
FORD SIERRA KOMBI. ALARM. HAK. RA0I0, BIAŁY  ..............j W a r -  W ......2.® » ••
HYUNDAI LANTRA KOMBI. SKÓRA. KLIMAT.. 2 X P0D. P0W.. BEŻOWY MET  .......9 9 ........1,6 iB ...
HONDA CM C. WSPOMAGANIE. EL. 0TW. SZYBY. CENTRALNY ZAMEK  ....  9 3 ........1.5 iB  ...
JEEP GRAND CHEROKEE LARE00, PEŁNE WYP.. INST. GAZ.. CZERWONY.......>................9 5 ...... 4.0 iB  ...
MAZDA 323F, KLIMAT.. PEŁNE WYP0S. ELEKTR.. CZERWONY  9 5 ....... 1,5 iB ...
MITSUBISHI GALANT. ELEKTRYCZNE WYP.. WSPOMAGANIE. CZARNY.................... 9 1 ........ 1,8 iB ...
NISSAN MAXIMA, PERŁ0W0BIAŁY. PEŁNE WYP., BEZWYPADKOWY  .........   9 6 ........3,0
OPEL ASC0NA DIESEL. BIAŁY — ......  ..........   85
OPEL ASTRA KOMBI, MORSKI MET., 2 X POD. P0W., WSP0M. KIER., CENTR. ZA M ... 94/95
OPEL ASTRA KOMBI, WSP0M. WELUR, RM. ALARM. POD. P0W., BIAŁY..................   97
OPEL OMEGA. STALOWONIEBIESKI, INSTALACJA GAZOWA................................................89
POLONEZ. SILNIK PO REMONCIE. BIAŁY ............ — ..........................    B8
POLONEZ CAR0 GU. WTRYSK BOSCH. I WŁAŚCICIEL. ZIELONY .......................................93
RENAULT 19. BIAŁY. RM. STAN 00BRY. 3 DRZWIOWY  ........    90
RENAULT 19. CENTRALNY ZAMEK. ALARM. E l.  0TW. SZYBY.......................  92
R0VER 216. CZERWONY, a .  0TW. SZYBY. WSPOMAGANIE -I ... .........................  90
SEAT TOLEDO. SREBRNY MET., WSP0MAG. KIEROWNICY. ALARM. R A 0 I0  ............95
VW BORA V5. PEŁNE WYPOSAŻENIE, KLIMAT., ZIELONY MET. ....................   99
VW POLO. CZERWONY. 2X POD. P0W.. RADIO. 3-0RZWI0WY ......................................... 95
VW PASSAT KOMBI. WSP0M., MUL T LOCK. BIAŁY ......................................................... 92
VW PASSAT KOMBI, BORDOWY. NOWY MODEL. WSPOM. KIER., C.Z.  ................    94
|VW PASSAT. MUL-T-LOCK, STAN B. OOBRY, BIAŁY  ......    8 7 ......1,6 B ......... 8.900

CIĄGNIKI SIODŁOWE
DAF 95 ATI 360. BIAŁY, PODUSZKI, ZF Z PÓŁBIEGAMI  ..........   9 2 .......« ......... 34.500»VAT
IVEC0 TURBO STAR 190-36, PODUSZKI, WBASTO. ZF. BIAŁY ........'.;T.......... i -   8 9 ....................................... 29.500*VAT
RENAULT MAGNUM 385, NIEBIESKI, WBASTO. EL. SZYBY. EL. LUSTERKA ....... 95    57.000+WAT
RENAULT MIDUNER, 150 KM. RAMA. BDF, PODUSZKI. WSPOMAGANIE. BIAŁY   9 4 ---------   41.000*VAT
NACZEPA TRAILOR 12.20,3 OSIE, RESOR   — ...............  w -----------------------    7.000*VAT
NACZEPA. 13.60. RESOR PARABOLICZNY  ....................................................— .........8 9 ...................  Z 3 .M M M T

SAMOCHODY DOSTAWCZE
FORD TRANSIT, 00 POŁOWY PRZESZKLONY. BIAŁY     86 ... 1 ,61  ...... 7.000»VAT
JELCZ 317 WYWROTKA, BIAŁY 8 4 .................. . 10.600
STAR 742, WINDA, PLANDEKA  .....           N ..........—  24.500
VW LT 28, PODWYŻSZONY ....j...........         - ......* ........M  ... 2 ^ 0  .........  31.200
VW T4, KUPIONY W SALONIE. BEZWYPADKOWY, BIAŁY 96 ... 1.9 TO   35.900
VW T4. 8 MIEJSC. WSPOMAGANIE. RADIO. BIAŁY...................................................

... 5.500 

. 35.900 

. 12.500 

. 59.000 

. 26.900 

. 11.900 

. 36.900 
,.1 ,6 0  . X . . . .  5.000
.. 1,6 18........ 17.500
.. 1,7 T D   28.000

2,0 B ♦ G ... 11.100
.. 1,5 iB  ...........2.700
.. 1,6 iB ............3.500
.. 1,4 B ............7.900
.. 1,4 B ........ 10.600
.. 1.6 8   ......... 9.900
.. 1,6 IB   20.700
.. 2.3 iB   59.000
.. 1.0 iB   20.600
..1 .9  T O   16.700
.. 1,8 iB   21.900

2.4 0 ... 35.000*VAT

KREDYTUJEMY 
AUTA D 015 LAT 

Z OKRESEM 
KREDYTOWYM

10000a 
»ii&jpOft

KREDYTY 
bez zaświadczeń

0 dochodach 
przy31%

udziału ' 
własnego

Sprow adzam y 
na zamówienie 

ciągniki 
siodłowe
1 naczepy

AC i OC
w kredycie

Przyjm ujem y 
do sprzedaży 
auta z zastawem 

bankowym
Najtańszy

kredyt

7,5 %
Sprzed az 
nowych 

przyczep 
towarowych 

i lawet
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http://www.odracar.gratka.pl
http://www.autohit.pl/oscar
mailto:autovers@poczta.wp.pl


Fabryczn ie now e D a e w o o  i Sk od a. 
Pełna gam a upustów  fabrycznych . 

Preferencyjne pakiety ubezpieczeń.

OG990980

Wrocław, ul. Strzegomska 201 
354-59-53,354-59-72 

'■L/ fax. 354-58-45 OG990980
w w w .ja k o .g ra tk a .p l,w w w .ja ko .h o m e.p l e-m ail:ja k o @ h o m e .p l

PILNIE PRZYJMIEMY AUTA W KOMIS 
szybka wypłata gotówki

AUDI 80 GT 1800 1986 6.000 OPEL ASTRA 1400 1996 20.600
AUD1100 CC 2000D 1985 5.600 OPEL ASTRA II 1600 1999 38.000
BMW 318 1800 1985 8.600 OPEL ASCONA 1600D 1986 5.000
BMW 311 1800 1991 21.600 OPEL CORSA 1200 1994 18.000
CITROEN XANTU 1600 1994 23.000 OPEL CORSA 1400 1996 19.600

DAEWOO MATIZ UFE 800 1999 19.000 OPEL OMEGA B 2500 1995 39.400

DAEWOO ESPER0 1800 1997 16.600 POLONEZ 1600 1987 500
D0GE CARAVAN 3000 1992 15.600 POLONEZ CAR0 1600 GAZ 1995 8.000
FIAT 12SP 650 1996 5.900 PEUGEOT 106 1500D 1999 23.000

FORD C0URIER 1300 1996 13.600 RENAULT LAGUNA 2200D 1996 34.900
FORD ESC0RT 1300 1998 21.600 VW GOLF II 1800 1987 7.600
FORD SC0RPI0 2800 1985 9.300 VW PASSAT COMBI 2000 1994 24.500
FORD SIERRA COMBI 2000 1991 8.600 V0LV0 460 1800 1992 14.900
FORD ESC0RT CABRI0 1600 1987 11.600 DOSTAWCZE

HONDA CMC 1600 1992 15.600 CITROEN C25 25000 1992 13.000
HONDA CMC 1500 1992 14.600 FORD TRANZIT 2500D 1991 16.200
HYUNDAI LANTRA 1600 1993 15.600 IVEC0 59.12V 2800D 1998 53.600
MERCEDES C 230 2300 1996 61.000 LUBUN 3322 90S0B. 24000 1998 23.600
MERCEDES 124 2300 1986 17.600 MERCEDES SPRINTER 2900D 1995 50.000
MERCEDES140 u s z k o d z o n y 3200 1991 28.000 VW TRANSPORTER T2 1600 1988 5.600MITSUBISHI ICUPSE  SPYDERGS 2400 1998 71.000
NISSAN ALMERA 20000 1996 26.600 VW TRANSPORTER 1700D 1992 12.600
NISSAN 200 SX 1800 1991 14.600 V0LV0 F 408 3600D 1988 21.000
NISSAN PRIMIERA 1600 1996 28.600 CAMPING ADRIA 420TL 1981 7.800

AUTA Z  W INDYKACJI - A TR A K C Y JN E  CEN Y

KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA
montaż, napełnienia, naprawy, 

wykrywanie nieszczelności
AUTO SERWIS 

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

„AUTO-CAR” 
KLIMATYZACJE SAMOCHODOWE

DORABIANIE WĘŻY, CHŁODNICE, 
PÓŁOSIE, SPAWANIE PLASTIKU 3

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

Skup, sprzedaż, zamiana - pełna oferta kredytów dostępnych na rynku - kredyt bez pierwszej wpłaty 
bez poręczycieli - bez AC - rata od 156 z l p rzy 10.000 z ł - AC+OC+NW od 3% - bez ograniczeń 

wiekowych auta - wszystkie formalności na miejscu

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

ALFA ROMEO
ALFA ROME0 145,1994/95 r., 84 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy metalic, ABS, pod. powietrzna, centr. zamek, alarm + pi
lot, wspomaganie, szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, stan b. dobry, -18.000 zł. Wrocław, tel. 0606/11 -99-39 
ALFA ROME0145,1998 r., 85 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. reg. lusterka, el.otw szy
by, RM, immobilizer, Mul-T-Lock, serwisowany, ABS, - 29.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/41-10-05 
ALFA ROME0 146,1996 r., 53 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
pełne wyposażenie, tuning optyczny, alum. felgi 16”, radio z 
RDS, centr. zamek + pilot, alarm, garażowany, • 25.000 zł. 
Kościan, tel. 065/512-43-13
ALFA ROME0 146,1998 r., 55 tys. km, 2000 ccm, TDI, nie
bieski metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, spo- 
ilery, atrakc. wygląd, - 34.800 zł. Stęszew, tel. 061/813-47-02 
ALFA ROMEO 146 TS, 1998 r., 67 tys. km, 1400 ccm, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, poduszka 
pow., reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, kupiony w salo
nie, serwisowany, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 0606/80-89-21, 
0605/05-41-41
ALFA ROME0146,1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, TS, zielo
ny metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bezwypadkowy,

ALFA ROME0146,1998 r., 38 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony metalic, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw.. 

' szyby, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, stan b. dobry, - 37.000 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-30-31 
ALFA ROME0146 Ti, 1999 r., 43 tys. km, 2000 ccm, czarny, 
pełne wyposażenie, skóra, 155 KM, - 39.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0603/95-99-54
ALFA ROME0 146,1999r., 4 tys. km, 1600 ccm, Twin Spark, 
czarny, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki 
powietrzne, el. reguł, lusterka, centralny zamek, aluminiowe 
felgi, książka serwisowa, przegląd do 2003 r, - 34.000 zł. Oła
wa, tel. 071/313-65-84 po godz. 19 
ALFA ROME0155 TWIN SPARK, 1992 r., 145 tys. km, 2000 
ccm, 16V, czarny, ABS, obniżony, alum. felgi, pełna elektryka, 
klimatyzacja, webasto, tłumik „Remus', • 16.500 zł lub zamie
nię na busa albo najtańszy. Lubsko, tel. 0503/63-15-52 
ALFA ROME0155,1994 r., 1700 ccm, Twin Spark, czerwo
ny, centr. zamek, wspomaganie, el. otw, szyby, alum. felgi, 
sportowy ukł. wydechowy, - 16.400 zł lub zamienię. Leszno, 
tel. 0609/45-99-56
ALFA ROMEO 155, 1994 r., 45 tys. km, 2000 ccm~ czarny, 
oryginalny tuning Hormann, bezwypadkowy, pierwszy właści
ciel, sprowadzony w całości lub zamienię na droższy. Zielona 
Góra, tel. 0601/76-16-53
ALFA ROMEO 155, 1994 r., 120 tys. km, 1700 ccm, szary 
metalic, roczna instalacja gazowa, el. otw. szyby, wspomaga
nie, centr. zamek, zadbany, -17.000 zł lub zamiana na busa, 
z możliwością dopłaty. Goluchów, tel. 062/761-75-59, 
0601/82-94-97
ALFA ROME0 155,1994/95 r., 120 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
Twin Spark, zielony metalic, poduszka pow., ABS, el. otw. 
szyby, 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 ROM E0156,1998 r., 74 tys. km, 1600 ccm, 

120 KM, perłowoczarny, 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., 1800 ccm, srebrny metalic, ku
piony w salonie, ABS, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. 
szyby, alum. felgi, blokada skrzyni biegów, - 39.800 zł. Stę
szew, tel. 061/813-47-02
ALFA ROME0 156,1998 r., 1600 ccm, 16V, czerwony, 2 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby, ABS, centr. zamek + pilot, haloge
ny, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., kupiony w salonie w 
Polsce, - 36.500 zł. Wrocław, tel. 0606/25-85-30 - 
ALFA ROME0 156,2000 r., 43 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, ABS, 4 poduszki powietrzne, wspomaganie 
kier., centralny zamek + pilot, alarm, radioodtwarzacz, welu- 
rowa tapicerka, drewno, el. otwierane szyby, el. reguł ..luster
ka, aluminiowe felgi, silnik TS, klimatyzacja, - 49.500 zł. Ostrów 
Wlkp., teł. 062/734-93-03,0601/74-38-48 
ALFA ROME0164,1990 r., 150 tys. km, 3000 ccm, V6, czer
wony, klimatyzacja, alum. felgi, alarm + pilot, RM, centr. za-

L E C H  W A B N I C
Atestowane H A K I de

J K
w s z y s t k i c h  t y p ó w  s a m o c h o d ó w  
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W r o c ł a w ,  u l .  R z e c z n a  2 0  

tel. 071/329-71-64, 324-17-15
f a k t u r y  V A T ,  r a t y .

dodatków, 5-biegowy, stan dobry, -12.500 zł lub zamienię na 
Audi, diesla. Bolesławiec, tel. 075/734-74-05,0605/6448-21 
ALFA ROMEO 75,1991 r., 190 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czarny, wszystkie el. dodatki, ABS, alum. felgi, dzielona tylna 
kanapa, garażowany, centr. zamek, stan b. dobry, -12.500 zł. 
Milicz, tel. 0600/36-38-41
O  A.A.A...ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA KUPIĘ, 

■ całe i po wypadku lekko lub mocno rozbite, rów
nież uszkodzone mechanicznie, do remontu bla- 
charki, po pożarze i całkowicie rozbite • osobowe, 
terenowe, dostawcze, ciężarowe i vany. Jeżeli po
siadasz takie auto dzwoń!!! Zero formalności. Do
jeżdżamy do klienta w każde miejsce odbieramy 
auta własnym transportem gratis!!! NAJLEPSZE. 
CENY! Fachowa i dyskretna, obsługa, gotówka 
natychmiast. Wrocław, tel. 0601/70-76-45 całą 
dobę, 0601/78-82-84 całą dobę 81014241 

ALFA ROMEO GIULIETTA, 1984 r., 30 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, czerwony, stan silnika b. dobry, po remoncie bla- 
charki i lakierowaniu, uszkodz. rozrusznik, - 2.200 zł lub za
mienię, inne propozycje. Pęgów, tel. 071/310*73-06

OP01204Z f

A T  A l  A l i /  Ą  10.000 zł bez poręczycieli 
U  U  I UW  l\M od 60.000 zł pod hipotekę 10%

Domy, mieszkania, działki budowlane, 
remont, rozbudowa, spłaty innych OD AUTO od 6,7%C E N T R U M  F I N A N S O W E

W ro c ła w  
ul. Św. Mikołaja 61/62 

I tel. 34-10-210. 344-10-05

p r z e g l ą d y  r e j e s t r a c y j n e
Działająca od roku Stacja Kontroli Pojazdów 
mieszcząca się w Autoryzowanym Serwisie 

Fiata “AMICAR" przy ul. Robotniczej 94 
weWrocławiu zaprasza wszystkich 

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

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

wydział komunikacji

Podczas okresowego badania pojazdu 
bezpłatnie sprawdzamy stan i 

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

książka serwisowa, serwisowany, przegląd do 08.2001r„ po
duszka powietrzna, immobilizer, wspomaganie kier., centr. 
zamek, reg. kierownica, blokada, RO, nowe opony letnie i zi
mowe, - 32.000 zi. Zielina-Moszna, tel. 077/466-84-62

_ . OP012134
M I A Ł E Ś  W Y P A D E K  
W POLSCE LUB ZA GRANICĄ
P O M O Ż E M Y  C l  W  O D Z Y S K A N I U  

J A K  N A JW IĘ K SZ EG O  O D SZKO D O W AN IA  

ZADZWOŃ-TO NIC NIE KOSZTUJE! 
tel. 071/348-24-32,0-503 082190

mek, welurowa tapicerka, stan dobry, - 10.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-45-94,0604/06-06-83 
ALFA ROMEO 33,1987 r., - 5.500 zł lub zamienię. Mojesz, 
woj. jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04,0502/67-28-28 
ALFA ROMEO 33, 1991 r., 156 tys. km, 1400 ccm, boxer, 
czerwony, el. otw. szyby, spoiler, 5-drzwiowy, dzielona tylna 
kanapa, szyberdach, RM Fisher, nowe: klocki hamulcowe, 
świece, kopułka, palec, oryg. lakier, zadbany, atrakc. wygląd, 
- 9.300 zł. Wrocław, tel. 337-04-75,0600/41-24-85 
ALFA ROMEO 33,1993 r., 102 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, alarm + pilot, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaga
nie, kubełkowe fotele, spoiler, obniżony, dzielona tylna kana
pa, kpi. dokumentacja -11.000 zł. Legnica, tel. 076/854-30-95, 
0600/41-45-73
ALFA ROMEO 33,1994 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny, peł
ne wyposażenie elektryczne, bez wypadku, • 10.000 zł. Choj
nów, tel. 0604/31-95-85
ALFA ROMEO 75,1990 r., 1700 ccm, ciemny metalic, dużo

K L IM A T Y Z A C JA  
S A M O C H O D O W A

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

s & m A k m  1; *  c h ło d n ie  >

O P 0 12549

S P R ZE D A Ż , M O N TAŻ I SERWIS 
AG R EG A TÓ W  CH ŁO D N ICZYCH  
do sam ochodów  dostaw czych  

R ATY  -LE A S IN G  
Wrocław, ul. Rychtalska 10 oraz Reymonta 10

tel./fax 071/322-13-24, 321-86-67, 
l '  0601 44 21 22, 0602 67 94 94

aUto kOmiS DELTA Car >  AUTO KREDYTY
Rato od 156 zl przy 10.000 kredytu Pakiety OC AĆ NW od 5,1 % Bez poręczycieli 

 Bez zaświadczeń przy 30% wpłacie Również samochody spoza komisu opocwseoj

DAEWOO NEXIA G L ........... ...... 1997. ... 1500
FIAT 125 P ......................... ...... 1987. ... 1500

FIAT CINOUECENTO........... ......1997 ....700
FIAT CINOUECENTO........... .....1996 ....900

.... 1989. 1800 D

FORO TAUNUS KOMBI....... ...... 1967. ... 1700
LADA SAMARA ............... ..... 1990. ... 1300
NISSAN SUNNY....... ......... ....... 1992. ... 1400

OPEL KADETT GS116 V ..... ...... 1989. ... 2000

POLONEZ CAR0 G LE ......... ...... 1992. ... 1500
POLONEZ CARO G L E ......... ..... 1995. ... 1600
POLONEZ CARO GLI ........ .. . 1996 ... 1600
POLONEZ CARO PLUS G S l. ..... 1998. ... 1600

VW G 0LFII ....................... .....  1985. .. 1600
V W G 0Lf II C L ................... ....90/91. ... 1800
VW PASSAT C L ................. .....1991 . .. 1800

KEMPINGI......................... . 1980 92.
PT ‘GŁOWACZ*.................. .....  2001 .

.OPIS: . . CENA 
. 8  700 
17 500 
14 950

164 tys. biały. RM, obrotomierz, atermiczne szyby, nowy rozrząd, łożyska ..
... 85 tys.. pełne wyposażenie. skóra, automat, klima..................................
... 38 tys.. grafit met. atermiczne szyby, alarm, zegar, stan super!..................
... 76 tys.. szary, dobre opony, pokrowce................  950
... 29 tys.. czerwony, uchylane szyby, dmuchawa, wysokie fotele, alarm....................... 5 500
... 48 tys.. czerwony, blokada skrzyni, zagłówki, el. reg. świateł..............     10 400
... 81 tys. czerwony, immobihser. RM-Kenwood. zegar...................................  12 300
.. 88 tys.. czerwony. 5 drzwi. I właściciel, serwisowany  ...............................  12 900
... 178 tys.. biały. 5 drzwi. 5 biegów, szyberdach. welur. RM-Kenwood........................ 8 300
... 160 tys.. czarny, el. szyby. c. zamek, alu-feigl. CD. po tuningu w Niemczech  14 800
... 62 tys.. żółty, po remoncie biacharki. ważny przegląd............................................ ‘1 900
... 124 tys.. biały. 3drzwi. hak. pokrowce..................................................   3 400
... 94 tys., czerwony, el. szyby. c. zamek, welur. 3 drzwi ......      13 500
... 40 tys.. zielony met. po wymianie silnika, automat, sedan ..............   4 300
.... 135 tys., czarny, skóra. c. zamek. el. szyby, 5 drzwiowy, alu-feigl....................   10 500
... 125 tys.. grafit met. RM. Sdrzwi. 5 biegów, odcięcie zapłonu......................    8 500
... 166 tys.. biały. el. szyby. c. zamek, wspomaganie. RM. alarm...............................  10 800
... 83 tys.. granatowy, bez przeglądu. 5 biegów.......................  .............................  2 500
... 75 tys. zielony met. po remoncie silnika, szyberdach............................. ............. 5 600
... 80 tys.. morski, c. zamek, alarm, pokrowce, mul-Wock, nowe 4 opony  ............  6 900
... 51 tys.. lasno-zlelony met. wspomag. c.zamek, alarm, mul-t-lock. welur..................11 500
... 165 tys.. do poprawek, zarejestrowany. 3 drzwi ................................................. l  400
... 108 tys. czerwony, katalizator. 5 drzwi. R M  ...............................................  12 900
... 170 tys. srebrny, c. zamek, alarm. RM. 3 drzwiowy.............................................  9 900
... 128 tys.. szary metalic. szyberdach. RM. immobiiiser. aiu-feigi, wspomaganie  12 950
... 5 tys.. po remoncie silnika, biały, nowe Sprzęgło, skrzynia, łożyska............................1 580
.... 76 tys.. biały, mono wlrysk. 5 biegowy....... .........................      7 500
... 139 tys.. grafit met. instaiacla gazowa. 5 drzwi, szyberdach. pokrowce  .................  6 900
... 140 tys., grafit met. obrotomierz, immobiiiser. nowe opony, 3-drzwl, RM-Piomeer 10 600
... 146 tys.. błękitny mci, sedan. RM. dzielony fotel..............................   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 1 duze. 3-5 osobowe......................  5 szr- od 6 300 » VAT
... przyczepu nowe towarowe, z homologacją, rocznik 2000 tanieli       od 1 500*VAT

Wrocław ul. Żmigrodzko 114, tel 352 70 01, ttl/faz 3S213 90 
ZAPRASZAMY Pm-Pt 10-17, So 11-16,Ndx 13-16

w w w . g r u p a f f o t a . c o m . p l W

grupa fota

c z ę ś c i

do samochodów 
zachodnio-europejskich

i japońskich
Bogatynia, p.H. NODI, ul. Daszyńskiego 22, tel. 075/774 21 20 
Bolesławiec. PPHU Alpa, ul. Wojska Polskiego 14, tel. 075/ 732 82 46 
Jelenia Góra, Auto Hale, ul. Piłsudskiego 47, tel. 075/ 764 72 58 
Oleśnica, Auto Mix, ul. Rzemieślnicza 7b/1, tel. 071/398 59 51 
Olszyna, Sklep Motoryzacyjny, ul. Wolności 1b, tel. 075/ 721 23 65 
Oława. PBH ALBIT S.C., ul. Opolska 42, tel. 071/ 313 20 97 
Wrocław. PH FOTA, ul. Kamienna 145,tel. 071/369 76 16 
Trzebnica. PHU Autocraft s.c., ul. Milicka 11, tel. 071/ 387 02 66 
Wałbrzych, Kromex, ul. Wieniawskiego 82, tel. 074/ 841 90 01

.2^.Qę;2Q01 sp is. t^ ęści- p a trz  strę p a  .61 (r{ozMa,dpyva) AUTO DOLNOŚJLĄSKA (j ;<5

http://www.jako.home.pl
mailto:jako@home.pl
http://www.grupaffota.com.pl


NOWA O FERTA KREDYTOW A DOSTOSOWANA DO TWOICH MOŻLIWOŚCI

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

30% UDZIALE WŁASNYM + ATRAKCYJNY KREDYT UBEZPIECZENIOWY 
I N V E S T - A G E N T  WROCŁAW, ul. Sienkiewicza 76 
TELEFONY: 0-601 701 791, 071/322-42-22 opo12544

/

AUDI

T Ł U M I K I
KATALIZATORY I ZŁĄCZA ELASTYCZNE - WYMIANA 

______ Wrocław Karłowice, ul. Klaczki 23, tel. 326-22-50______

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

tel. 0-501 452 416 
tel. 0-501 106 072WROCŁAW 

STADION OLIMPIJSKI

tzv\rou\emv ocWMW

AUD1100,1979 r., 210 tys. km, 2100 ccm, benzyna, niebie
ski, inst. gazowa, stan dobry, ważny przegląd, -1.700 zł. Gło
gów, tel. 0607/18-94-16
AUD1100 AVANT, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic, 
instalacja gazowa; ważny przegląd, stan ddbry, - 2.300 zł. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
AUD1100,1983 r., 1800 ccm, benzyna, biały, inst. gazowa,
stan ogólny dobiy, .cygaro”, tani w eksploatacji (11 zł/100 km),
5-biegowy, zarejestrowany, przegląd do 2002 r, - 5.600 zł lub
zamienię na tańszy. Oława, teł. 071/313-41-89
AUD1100, 1983/84 r., 1800 ccm, czerwony, .cygaro", stan
dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-52
AUD1100, 1984 r., zielony metalic, 5-biegowy, 4 zagłówki,
nowe opony, nowe sprzęgło i szyberdach, centr. zamek, hak,
stan dobry, - 4.700 zł. Lubin, tel. 076/847-50-33,
0604/17-18-98
AUD1100 AVANT, 1984 r., 220 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
brązowy, inst. gazowa, ABS, centr; zamek, RM, wspomaga-'' 
nie, kpi. dokumentacja, zadbany, - 8.400 zł. Grodków, tel. 
077/415-51-33,0606/89-13-30

I a u t o  n a p r a w a !

1 5 nowych
k re d y tó w  gotów kow ych

n a j w i ę k s z y  w y b ó r  w e  W r o c ł a w i u
■ be l poręczycieli
■ bez zgoay współmałżonka

k re d y  ty  sam o c h o d ow e
Wrocław, ul. Świdnicka 19, pok. 221 (wejście w oficynę od 

A  ul, Świdnickiej lub od ul. Kazimierza Wielkiego), II piętro
l i e l  e l l .  te|, (071) 343 60 23, 781 72 40, e-mail: bpkeamnet.pl

AUDI

D Z ' A L S P | ^ d y K a c i »  ■

W -w  ul. Bardzka 30( P O L K A T  ) 
(skrzyżowanie z  Armi Krajow ej) 
tel. 071/ 3 3 6  02  25- F -ry  V A T

TANIE KREDYTY SAMOCHODOWE - RATA 150 zł 
POŚREDNICTWO KREDYTOWE, UBEZPIECZENIA

AUTOKOMIS

AUD1100,1984 r., 54 tys. km, 2000 ccm, diesel, czarny me
talic, .cygaro”, alum. felgi, koła 15 x 170, techn. sprawny, ka
roseria do poprawek, - 6.500 zł lub zamiana na ciągnik Ursus 
C 330. Olbrachtów, gm. Żary, tel. 068/374-88-03 
AUD1100,1984 r., 300 tys. km, 2100 ccm, benzyna, srebrny, 
- 5.000 zł lub zamienię na inny, osobowy, lub busa, możliwa 
dopłata. Wrocław, tel. 0503/72-93-55 
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 87027221

AUD1100,1985 r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny metalic, wspo
maganie, hak, stan idealny, • 8.000 zł. Legnica, teł. 
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, lakiero
wane listwy i lusterka, stan b. dobry, -10.800 zł. Legnica, tel. 
0607/17-66-93
AUD1100 AVANT, 1985 r., 189 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, centralny zamek, relingi dachowe, hak, przegląd 
do 06.2002 r, - 6.500 zł. Sława, tel. 0603/61-31-48 
AUD1100, 1985 r., złoty metalic, .cygaro”, inst. gazowa, 2 
alarmy, stan b. dobry, - 12.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-59-74,0601/58-06-35 
AUD1100,1986 r., 2200 ccm, benzyna + gaz, czerwony, ABS, 
wspomaganie kier., centr. zamek, alum. felgi, szyberdach 
2-stopniowy, 4 zagłówki, po wymianie klocków, płynów, hak, 
1.5-roczna instalacja gazowa, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 9.200 zł. Lubin, tel. 0602/17-28-65 
AUD1100,1986 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk oznakowany 
* części, - 7.000 zł. Oleśnica, tel. 071/793-32-48 
AUD1100,1986 r„ 256 tys. km, 2000 ccm, diesel, ciemnozie
lony metalic, składak, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyber
dach, wspomaganie, centr. zamek, pompa wtryskowa po re
generacji (gwarancja), po wymianie klocków hamulcowych i 
tłumików, stan dobry, - 8.700 zł lub zamienię na tańszy do 
3.000 zł, np. Polonez z inst. gazową, Wrocław, tel. 
071/317-09-36,0606/46-85-04 
AUD1100,1986/87 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, pełny wtrysk, 
wspomaganie, 5-biegowy, hak hol., welurowa tapicerka, RM,

m
Polskie Towarzystwo 

Finansowe SA

n a t y c h m ia s t o w y  o d j a z d , . .

Dewizowe.kredyty samochodowe (DEM, CHF,
•  na samochody nowe i używane
•  uproszczona procedura

i? •  nominalne oprocentowanie od 6,2 do 8,9%
•  na 100% wartości pojazdu
•  okres kredytowania od 6 miesięcy do 8 lat
•  bez poręczycieli
•  natychmiastowy odbiór samochodu
•  możliwość wykupienia pakietu ubezpieczeń PZU 

(AC, OC, NW) od 5,0% wartości samochodu

EURO)
Jakość dla Ciebie... gwarantowana 
Certyfikatem Jakości ISO 9002.
Auto dla Ciebie... możliwość promocyjnego 
zakupu samochodów różnych marek. 
Czekamy na Ciebie...
Zadzwoń na bezpłatną infolinię 
O  8 0 0  2 6 6  1 6 6

albo zajrzyj w Internecie na stronę 
www.ptf.pl

WROCŁAW; pl. Solny 16; tel. 0-71/372-34-63, 374-85-29,72,73 • WROCŁAW; ul. Karkonoska 45; tel. 0-71/339-84-97, 339-85-66 • WROCŁAW; 
ul. Ruska 47/48; tel. 0-71/781-70-65, 781-70-67 • GŁOGÓW; Rynek 17; tel. 0-76/83-40-552 • GORZÓW WLKP.; ul. Łokietka 32/33 (Kaskada); 
teL 0-95/736-76-86, 736-76-85 •  JAROCIN; al. Niepodległości 23; tel. 0-62/747-83-84 • JELENIA GÓRA; ul. Solna 5; tel. 0-75/76-76-048 • KALISZ; 
ul. Górnośląska 5; tel. 0-62/767-70-11 • KŁODZKO; ul. Armii Krajowej 7; tel. 0-74/865-81-90, 865-81-91 • LEGNICA; ul. Parkowa 1; tel. 0-76/852-40-56, 
862-10-17 •  LESZNO; ul. Świętokrzyska 2; tel. 0-65/529-59-94 • LUBIN; ul. Niepodległość 20; tel. 0-76/841-52-10, 841-52-11 • NYSA; ul. Grzybowa 7; 
tel. 0-77/433-91-94 •  OLEŚNICA; ul. Wrocławska 15; tel. 0-71/398-61-95, 314-28-27 •  OŁAWA; ul. Chrobrego 17/17; tel. 0-71/303-79-69 •  OPOLE; 
ul. Ozimska 15/1; tel. 0-77/44-12-121, 44-12-122 •  POZNAŃ; ul. Reymonta 15; tel. 0-61/867-64-67 •  POZNAŃ; ul. Zeylanda 1; tel. 0-61/848-01-21 
• ŚWIDNICA; ul. Pułaskiego 13; tel. 0-74/85-69-220, 85-69-221 • WAŁBRZYCH; Rynek 5; tel. 0-74/84-24-919, 84-29-443 •  WIELUŃ; ul. Głowackiego 3; 
tel. 0-43/843-15-07 •  ZGORZELEC; ul. Warszawska 9/2; tel. 0-75/77-50-451 • ZIELONA GÓRA; ul. Dr Pieniężnego 23c; tel. 0-68/325-75-16, 32-42-667

SPSS**-' •

J a u t o
■ i n t e r n e t
_ w w w . a u t o in t e p n e t . p l

alarm, 4-drzwiowy, garażowany, zadbany, stan tech. b. do
bry, - 6.900 zł łub zamienię. Wrocław, tel. 071/324-10-18, 
0603/77-90-48
AUD1100,1987 r., 2200 ccm, wtrysk, kakaowy, .cygaro*, centr. 
zamek, szyberdach, 4 zagłówki, hak, po tuningu, RO, • 6.800 
zł. Wrocław, tel. 0501/96-29-78 
AUD1100,1987 r., 2300 ccm, benzyna, błękitny metalic, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, radio, - 7.900 zł lub za
mienię. Oleśnica, tel. 071/314-33-69 
AUD1100,1987 r., 2200 ccm, czerwony, inst. gazowa, centr. 
zamek, wspomaganie, szyberdach, I właściciel, wymaga drob
nych poprawek - 4.900 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
AUD1100 CD, 1987 r., 266 tys. km, 2200 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, instalacja gazo
wa, - 8.600 i i  lub zamienię, możliwa dopłata. Wrocław, tel. 
071/351 -54-36,0502/29-54-02 
AUD1100, 1988 r., 2300 ccm, benzyna, grafitowy metalic, 

"deska rozdz. nowego typu, techn. sprawny, stan dobry, - 9.700 
zł lub zamienię na tańszy do 3.000 zł. Lubin, tel. 0503/57-68-52 
AUD1100,1988 r„ 188 tys. km, 3000 ccm, benzyna, czerwo
ny, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, alarm, - 9.500 
zł. Wrocław, tel. 071/341 -34-35 
AUD1100, 1989 r., 2300 ccm, wtrysk, bordowy, alum. felgi, 
centr. zamek, szyberdach, wspomaganie kier., drewno, wnę
trze od C4, kasetowe klamki, atermiczne szyby, RM, bez wy
padku, oryg. lakier, ocynkowany, stan b. dobry, -10.500 zł lub 
zamienię. Bolesławiec, tel. 075/735-12-92,0605/52-34-13 
AUD1100,1989 r., 2200 ccm wnętrze modelu C4, alum. felgi, 
nowe opony, po naprawach bieżących, - 11.500 zł. Łozina, 
gm. Długołęka, tel. 071/315-49-32.0608/83-19-13 
AUD1100,1990 r.. 2300 ccm, benzyna, złoty metalic, wspo
maganie kier., centr. zamek, alarm, klimatyzacja, szyberdach, 
alum. felgi, • 13.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/734-72-65,0604/67-86-93 
AUD1100,1990 r., 2300 ccm, turbo E, srebrny, pełne wypo
sażenie, -14.500 zł. Lubsko, teł. 0600/45-87-45 
AUD1100 AVANT, 1990 r., 2300 ccm, benzyna automatic, stan 
dobry, -10.900 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
AUD1100 AVANT, 1990/94 r., 2300 ccm, benzyna, granato
wy, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, welurowa ta
picerka, stan b. dobry, -16.000 zł. Legnica, tel. 076/721-97-41 
po godz.16
AUD1100 AVANT, 1990/94 r„ 170 tys. km, 2500 ccm’, TDi, 
czerwony, 7-osobowy, ABS, wspomaganie kier., el. reg. lu
sterka, szyberdach, relingi dachowe, alum. felgi, RO, oryg. 
hak, dzielona tylna kanapa, kpi. kół zimowych, • 21.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/13-09-59
AUD1100 C4 ,1991 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
zadbany, atrakc. wygląd, RM, blokada skrzyni biegów, -17.900 
zł. Wrocław, tel. 071/338-23-26,0503/31-99-80 
AUD1100, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, biały, centralny za
mek, wspomaganie kier., hak, RO, stan dobry, - 9.800 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-36-74
AUD1100 C 4 ,1991 r., 2000 ccm, srebrny metalic, I właści
ciel, sprowadzony w całości, szyberdach, - 19.000 zł lub za
mienię na Opla Vectrę albo Astrę. Oleśnica, tel. 071/314-48-70 
AUD1100 C4 ,1991 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, gara
żowany, szyberdach, alarm, ei. otw. szyby, - 17.200 zł lub 
zamienię na VW Polo, Opla Corsę, w cenie do 5.000 zł. Świe
bodzice, tel. 076/852-29-96
AUD1100 C4; 1991 r., 164 tys. km, 2400 ccm, diesel, czarty  
metalic, 5-biegowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie lOry^ 
el. otw. szyberdach, spoilery, alarm, welurowa tapicerka, RM 
Grunding, I rej. w 92 r, kpi. opon zimowych, garażowany, I 
właściciel w kraju, stan b. dobry, • 25.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-19-58
AUD1100 C4 ,1991 r., 2000 ccm, benzyna, biały, centr. za
mek, alarm + immobilizer, wspomaganie, telefon, zestaw gło
śno mówiący, udokum. pochodzenie, -19.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/845-23-87,0601/55-34-50 
AUD1100 C4,1991 r., 138 tys. km, 2000 ccm, burgundowy, 
inst. gazowa, alum. felgi, welurowa tapicerka, centr. zamek, 
szyberdach, zadbany, hak, w kraju od 4 lat, stan b. dobry, •
24.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-44-26,0502/08-16-70 
AUD1100 C4,1991/92 r., 155 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, nie
bieski, kpi. dokumentacja, bez wypadku, po przeglądzie, centr. 
zamek, wspomaganie, ABS, el. reg. reflektory, szyberdach, 
blokada skrzyni biegów, alum. felgi, alarm, RM, - 18.900 zł. 
Paczków, tel. 077/431-73-47,0604/94-51-32
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 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, - 16.300 zł , okazja. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45, 071/348-26-11 
AUD1100 C-4,1991/97 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, welur, wspomaganie, el. reg. lusterka podgrzewane, 
szyberdach el., RO Sony, centr. zamek, alarm, • 16.900 zł. 
Wałbrzych, tel. 0608/79-71-47 
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 
zł lub zamienię na mniejszy, w tej cenie. Wrocław, tel. 
071/355-35-68
AUD1100 C4,1992 r.. 260 tys. km, 2500 ccm, turbo D, bordo
wy metalic, el. otw. szyby, lampy soczewkowe el. reg., 
Pro-conten, hak, RM Audi, sprow. w całości. I właściciel, stan 
b. dobry - 23.500 zł. Lubin. tel. 076/844-55-50,0606/98-56-21 
AUD1100 C4,1992 r., 160 tys. km, 2800 ccm, V6, szary me
talic, ABS, klimatyzacja i inne dodatki, - 24.500 zł. Świdnica, 
tel. 0601/75-29-33 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - AC0237 www.autogielda.com.pl) 
AUD1100 AVANT, 1992 r., 180 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
srebrny, wspomaganie, el. reg. lusterka, szyberdach, relingi 
dach., stan b. dobry, kpi. dokumentacja -17.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/398-75-04 po godz.20 
O AUD1100 C4,1992 r., 160 tys. km, biały, ABS, kllma- 

tronik, serwo, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO,
alarm, oznakowany, bez wypadku, - 21.000 zł (pry
watnie). Wrocław, tel. 071/357-74-86, 0604/17-57-47 
02028841

AUD1100 C4,1992 r., 180 tys. km, 2300 ccm, benzyna, .del
fin* metalic, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., centr. za
mek, alarm, stan dobry. -19.500 zł lub zamienię na VW Busa 
T4, lub Fiata Ducato w teĵ  cenie. Legnica, tel. 0501/60-86-50 
AUD1100 C4, 1992 r., 2500 ccm, TDI, srebrny metalic, >l. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS. BBS, centr. zamek, alarm, 
immobilizer, hak, alum. felgi 17', sprowadzony w całości, 
atrakc. wygląd, • 29.000 zł lub zamienię. Nysa, tel. 
0607/10-06-67
AUD1100 C4,1992 r., 130 tys. km, 2300 ccm, benzyna, per- 
łowozielony, klimatyzacja  ̂ABS, RM, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, alarm, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, gara-
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żowany, po wymianie pasków, oleju, kpi. dokumentacja, ku
piony w salonie, immbilizer, ciemne szyby, stan b. dobry, -
25.700 zł , możliwe raty. Oława, tel. 071/313-49-83, 
0501/54-37-27
AUD1100 C4,1992 r., 165 tys. km, 24.00 ccm, diesel, grafito
wy metalic, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier., 
sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 24.500 zł. Syców, tel. 
062/785-94-95,0604/27-78-61 
AUD1100 C4,1992 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDI, szarobłę
kitny metalic, bez wypadku, kpL dokumentacja, nie składak, 
sprowadzony we wrześniu 1999 r., zadbany, stan techn. b. 
dobry, ABS, PROCON-TEN, welurowa tapicerka, el. reg. re
flektory, mało eksploatowany w kraju, garażowany, • 28.000 
zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-27-60,0606/58-72-48 
AUD1100 C, 1992 r., 2300 ccm, czerwony, klimatyzacja, ABS, 
oznakowany, Mul-T-lock, alarm, RM, czarny welur, el. reg. 
lusterka, schowek na narty, zadbany, - 24.500 zł. Wrocław, 
tel. 325-19-18
AUD1100 C4,1992/93 r., 185 tys. km, 2500 ccm, TDI, grafito
wy metalic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyberdach, el. reg. 

f  i lusterka, RO Blaupunkt, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, - 24.800 zł. Lubin, tel. 076/842-50-49,0609/40-21-22 
AUD1100 C4, 1992/95 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., 2400 ccm, diesel, granatowy akryl, stan 
techn. b. dobry, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm + 
pilot. 5-biegowy, radio, 4 zagłówki, el. otw. szyby i szyber
dach, zderzaki w kolorze nadwozia, atrakc. wygląd, garażo
wany, kpi. dokumentacja, - 24.500 zł lub zamienię. Paczków, 
tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 
AUD1100 RS-2,1993 r., 2800 ccm, wtrysk, czarny metalic, 
stylizowany na A6, 6-biegowy, alum. felgi, pełne wyposaże
nie, wersja sportowa, b. atrakc. wygląd, stan idealny, na bia
łych tablicach -12.000 DEM. Bolesławiec, tel. 0503/89-92-39 
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, podłokietnik, 6-biegowy, sprowadzo
ny w czerwcu 2001 r., pełna dokumentacja, stan idealny, -
33.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75,0608/10-08-32 
AUD1100 C4 OUATTRO, 1993 r., 180 tys. km. 2600 ccm. V6, 
srebrny metalic. Avant, optycznie wygląd A6, automatic, kli
matronic, serwo, ABS, poduszka pow., pełne wyposażenie el., 

~ szyberdach el., alum. felgi 16’ , centr. zamek, RO, - 29.000 zł. 
Milicz, tel. 0603/31-62-20
AUD1100 C4, 1993 r., 2400 ccm, diesel, granatowy, ABS, 
wspomaganie, centr. ziarnek, alarm + pilot, 5-biegowy, radio, 
4 zagłówki, el. otw. szyby i szyberdach, zderzaki w kolorze 
nadwozia, atrakc. wygląd, garażowany, kpi. dokumentacja, 
stan techn. b. dobry, • 24.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-73-19,0602/22-73-24 
AUD1100,1993 r„ 145 tys. km, 2000 ccm, grafitowy, ABS, 
klimatyzacja, wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, el. 
reguł, lusterka, el. otwierane szyby, alarm, aluminiowe felgi, • 

-^25.000 zł. Puszczykowo, tel. 061/813-30-60 
S^ łU C I100 C4 ,1993 r., 172 tys. km. 2500 ccm, TDI, srebrny 

metalic, welurowa tapicerka, ABS, serwo, RM, el. reg. reflek
tory, centr. zamek, alarm, immobilizer, procon-ten, I właści
ciel w kraju, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 32.000 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-35-47,0600/34-46-14 
AUD1100 AVANT, 1993/94 r., 190 tys. km, 2600 ccm, V6, czer
wony, wygląd A6, ABS, wspomaganie kier., Idimatronik, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, cenfr. zamek, alarm, z pilotem, kpi. 
dokumentacja, RO + zmieniacz na 6 płyt, kompl. opon zimo
wych, - 31.900 zł. Wrocław, tel. 0504/99-54-53,071/789-64-69 
AUD1100 C4,1994 r., 204 tys. km, 2400 ccm, diesel, perio- 
woczamy metalic, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby i 
szyberdach, centr. zamek, drewniane dodatki, RO Pioneer, -
33.000 zł. Kalisz, tel. 062/764-83-69 po godz. 17, 
0601/06-45-16
AUD1100 C4,1994 r., 106 tys. km, 2600 ccm, benzyna, sta
lowy metalic, klimatronic, alum. felgi, kpi. dokumentacja, do
bre wyposażenie, stan b. dobry, - 28.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/71-48-64
AUD1100 C4,1994 r., 133 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, grafito
wy metalic, centralny zamek, el. otwierany szyberdach, welu
rowa tapicerka, el. reguł, lusterka, alarm + pilot, blokada skrzy
ni biegów, odcięcie zapłonu, ABS, wspomaganie kier., radio
odtwarzacz Panasonic, stan b. dobry, nowe amortyzatory, 
dodatkowo 4 opony zimowe, - 23.80011. Wrocław, tel. 
0602/63-33-07,0602/88-97-22 
AUDI 5000,1984 r., 2200 ccm, turbo, granatowy metalic, peł
ne wyposażenie, automatic, • 6.300 zł. Zielona Góra, tel. 
0603/80-49-31
AUDI 80,1977 r., 1600 ccm, zielony, oryg. lakier, 5-drzwiowy, 
stan dobry - 2.200 zł, zamienię na Fiata 126p, Renault 5, Opia 
Kadetta lub inne propozycje, w tej cenie. Stoszowice, tel. 
074/818-13-73
AUDI 80,1978 r, 156 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordowy,
4-drzwiowy, przegląd do 11.2001 r., ekonomizer, deska rozdz. 
nowego typu, w ciągłej eksploatacji, • 1.600 zł. Lwówek ślą- 

0  ski, tel. 0608/68-75-02
AUDI 80,1978 r., 1600 ccm, ciemnoniebieski, inst. gazowa,
4-biegowy, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, w ciągłej eksplo
atacji, blacharka bez korozji, stan dobry, - 2.200 zł. Strzegom, 
tel. 074/855-55-88,0606/19-08-67 
AUDI 80 D, 1978 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, ciemno
zielony metalic, alum. felgi, silnik w dobrym stanie, - 4.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-14-31
AUDI 80,1979 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, po remon
cie, RO ♦ 2 głośniki Lanzar po 125W, alum. felgi z oponami, 
dużo dodatków, atrakc. wygląd, - 4.350 zł. Grodków, tel. 
0604/09-67-38
AUDI 80 LS, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, 4-drzwio- 
wy, szyberdach, hak, halogeny, obrotomierz, nowe zawiesze
nie przednie i hamulce, stan dobry • 2.200 zł lub zamienię na 
nowszy, uszkodzony. Marciszów, teL 075/741-01-73, 
0607/50-90-45
AUDI 80,1979 r., 1600 ccm, jasnozielony, 4-biegowy, po wy
mianie łożysk, ukł. wydechowego, tarczy sprzęgła, po remon
cie głowicy, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, - 2.200 zł. 
Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/06-10-43 
AUDI 80 LS, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, seledynowy,
4-drzwiowy, zadbany, nowe opony i akumulator, - 5.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/312-04-43,0600/34-01-82 
AUDI 80,1979 r., 152 tys. km. 1800 ccm. benzyna, brązowy 
metalic, po remoncie kapitalnym, RM, nowy akumulator, we- 
lurowa tapicerka, stan b. dobry • 2.500 zł lub zamienię. Wro- 

0  cław, tel. 071/781-76-36,0601/15-67-24

AUDI 80,1979 r;, 1800 ccm inst. gazowa, - 2.000 zł. Ziębice, 
tel. 074/819-69-14
AUDI 80,1980 r., 175 tys. km, 1600 ccm, czerwony, szyber
dach, hak, garażowany, przegląd do 2002 r, • 2.500 zł. Gliwi
ce, tel. 032/232-90-44
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm, biały, 5-biegowy, aluminiowe fel
gi, welurowa tapicerka, RO, stan dobry, • 3.500 zł lub zamie
nię na inny samochód. Kłodzko, tel. 074/867-75-94, 
0608/13-61-63
AUDI 80,1980 r., 1300 ccm, zielony, 4-drzwiowy, • 1.500 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Krzywiń, tel. 065/517-73-36 
AUDI 80,1980 r., 200 tys. km, 1600 ccm, seledynowy, zapa
sowe koła alum., tylna klapa, stan dobry, - 22.000 zł. Lubań, 
tel. 075/646-20-56
AUDI 80,1980 r., 198 tys. km, 1600 ccm, benzyna, beżowy, 
hak, szyberdach, welurowa tapicerka, wspomaganie, zadba
ny, nie wymaga napraw, • 2.900 zł. Świerzawa, tel. 
0600/28-93-96
AUDI 80, 1980 r., 160 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, 
ekonomiczny, gażnik od Skody, szyberdach, automatic, alarm, 
centr. zamek, stan dobry, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 
071/333-73-69
AUDI 80,1981 r., 24 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony meta
lic, stan techn. dobry, silnik po diagnostyce, nadwozie po prze
glądzie i konserwacji, do polakierowania, dodatkowo skrzy
nia biegów i inne części, > 3.000 zł. Wrocław, teł. 
071/359-19-30 wieczorem
AUDI 80,1981 r.. 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
po remoncie kapitalnym silnika, zawieszenia i blacharki, ciem
ne szyby, szyberdach, ogrzewanie tylnej szyby, 2-drzwiowy, 
ekonomizer, tylne pasy bezpieczeństwa, ospoilerowany, za
dbany, atrakc. wygląd, dod. światło .stop* - 3.200 zł lub za
mienię na Fiata 126p, stan obojętny. Bielawa, tel. 
074/645-36-87,0634/81-53-63 
AUDI 80, 1981/91 r., zielony metalic, welurowa tapicerka, 
nowy akumulator (gwarancja), przegląd do 06.2002 r, - 2.900 
zł. Wrocław, tel. 0602/32-98-74,071/783-96-02 
AUDI 80,1982 r., 139 tys. km, 1500 ccm, benzyna, zielony, 
do małego remontu, szyberdach, hak, 4-drzwiowy, -1.400 zł. 
Stary Kisielin, tel. 068/320-15-37 
AUDI 80,1982 r., diesel, zielony, 2-drzwiowy, po remoncie 
silnika i częściowo blacharki, - 4.200 zł. Bolesławiec, tel. 
075/735-19-43
AUDI 80,1982 r., 145 tys. km, 1600 ccm, diesel, kość słonio
wa, bez wypadku, 4-drzwiowy, 5-biegowy, hak, RO, stan do
bry, • 5.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-55-11 
AUDI 80, 1982 r. alum. felgi, - 3.000 zł. Jawor, tel. 
076/870-65-61
AUDI 80,1982 r., 1470 ccm, diesel, kolor wiśniowy, 4-drzwio
wy, po lakierowaniu, RMk pokrowce, stan opon i akumulatora 
dobry, zarejestrowany, ubezpieczony, - 4.200 zł. Jugowice, 
gm. Walim, tel. 074/845-32-10 
AUDI 80,1982 r., 1500 ccm, diesel, • 3.200 zł. Spytków, tel. 

. 075/771-80-03
AUDI 80 COUPE, 1982 r., 1900 ccm, srebrny, wspomaganie, 
szyberdach, skóra, alarm + pilot, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 

•071/781-72-11 
AUDI 80,1983 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, stan b. dobry, przegląd do 02.2002 r., halogeny, spo- 
ilery, dobry wygląd, • 3.500 zł. Legnica, tel. 076/721-79-52 
AUDI 80,1983 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony, 
szyberdach, hak, radio, stan dobry, • 3.000 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-14-38
AUDI 80,1984 r., 180 tys. km, benzyna, czerwony, stan b. 
dobry, - 3.600 zł. Nysa, tel. 077/433-94-63'
AUDI 80,1985 r., 190 tys. km, 1600 ccm, metalic, inst. gazo
wa, centr. zamek,-welurowa tapicerka, alarm, alum. felgi, 4 
zagłówki, 5-biegowy, hak, stan b. dobry, • 6.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 0602/63-54-25
AUDI 80,1985 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, model przej
ściowy, centr. zamek, 5-biegowy, po remoncie silnika, - 6.900 
zł. Dąbrówka, gm. Gogolin, tel. 077/466-61-95 po godz. 19, 
0502/65-85-67
AUDI 80,1986 r., 220 tys. km, 1600 ccm, turbo D, niebieski, 
przerobiony na „90", wspomaganie kier., centr. zamek, alum. 
felgi, alarm, sportowy tłumik, ciemne szyby, szyberdach, spor
towe zawieszenie, stan silnika i blacharki b. dobry, -11.000 
zł. Legnica, tel. 0601/54-12-06 
AUDI 80 CC, 1986 r., 1600 ccm, diesel, metalic, alum.- felgi, 
5-biegowy, RM, oszczędny, stan b. dobry, • 9.500 zł. Kamien
na Góra, tel. 075/744-41-22
AUDI 80 GLS, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, bez- 
wypadku, szyberdach, welurowa tapicerka, 5-biegowy, RO, 
serwisowany, 4-drzwiowy, bez korozji, stan idealny, - 6.900 zł 
lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
AUDI 80 CC, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic, stan 
b. dobry, nowe amortyzatory i klocki ham., welurowa tapicer
ka, po badaniu tech, - 6.400 zł lub 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, przejściowy, techn. 
sprawny, szyberdach, alum. felgi, • 5.700 zł. Wrocław, tel. 
071/364-45-83,0602/29-44-35 
AUDI 80 B3,1987 r., 138 tys. km, 1800 ccm, złoty metalic, 
alum. felgi, reguł. wys. mocowania pasów, stan b. dobry, •
8.900 zł. Jawor, tel. 0605/10-45-43 
AUDI 80,1987 r., 173 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordowy, 
aluminiowe felgi, RO + głośniki, garażowany, -11.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/62-99-83
AUDI 80 B3,1987 r., 178 tys. km, 1800 Ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, garażowany, alarm, opony zimowe z felga
mi, przegląd do 01.2002 r., RM, obrotomierz - 10.000 zł. Wro
cław, tel. 071/332-58-53
AUDI 80 B3,1987/88 r., 164 tys. km, 1800 ccm, biały, RM. 
obrotomierz, atermiczne szyby, - 8.700 zł lub zamienię na inny. 
Wrocław, tel. 071/398-2347
AUDI 80 B3,1988 r., 136 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy 
metalic, szyberdach, reguł. wys. mocowania pasów przednich, 
welurowa tapicerka, spoiler tylny, oznakowany, radio, inst. 
gazowa, zadbany, - 11.700 zł. Kępno, tel. 062/781 -56-44, 
0606/27-64-32
AUDI 80 B3,1988 r., 192 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bordo
wy, wyprodukowany w listopadzie, model 89 r., szyberdach, 
RM Pioneer, reguł, fotel kierowcy, podłokietnik, spoiler tylny, 
Mul-T-Lock, oznakowany, reguł. wys. mocowania pasów, stan 
b. dobry, • 11.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-02-79 po godz. 16 
AUDI 80 B3,1988 r., 1800 ccm, benzyna, czarny, katalizator, 
centr. zamek, alum. felgi, szyberdach, roleta, ciemne szyby, 
reguł. wys. mocowania pasów, • 12.300 zl. Głuchołazy, tel. 
0503/65-29-05
AUDI 80 B3,1988 r., 200 tys. km, 1800 ccm, S, granatowy
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metalic, alum. felgi, halogeny, alarm, centr. zamek, sprowa
dzony w całości, bez wypadku, inst. gazowa, dużo nowych 
części, stan b. dobry, -13.000 zł. Legnica, tel. 0605/08-45-22 
AUDI 80, 1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, srebrny, stan b. 
dobry, zadbany, garażowany, atrakc. wygląd -11.200 zł. Oła
wa. tel. 071/318-48-93
AUDI 80 B3,1988 r., 1800 ccm, granatowy, szyberdach, hak, 
el. reg. lusterka, I właściciel, sprowadzony w całości, kpi. do
kumentacja, zadbany, stan dobry, - 10.900 zł. Parowa, gm. 
Osiecznica, tel. 075/731 -30-59 po godz. 15 
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, czerwony, -10.000 zł. Pełczyn, 
gm. Wołów, tel. 071/389-96-76 
AUDI 80,1988 r., 150 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, -
9.600 zł. Sowina. tel. 062/741-92-36,0603/20-39-81 
AUDI 80,1988 r., 210 tys. km, 1800 ccm, biały, centr. zamek, 
alarm, instalacja gazowa, -12.000 zł. Turek, tel. 063/278-13-34 
AUDI 80,1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granato
wy, szyberdach, stan b. dobry, - 12.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-03-15
AUDI 80 B3.1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, malino
wy metalic, alarm, centralny zamek, zderzaki i lusterka w ko
lorze nadwozia, stylizacja na B4, nowe klocki ham., stan ide- 

"  alny, -11.500 zł lub zamienię na VW Passata 1991/1993, die
sla. Złoty Stok, tel. 074/817-34-16 "
AUDI 80,1988/93 r., 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, stan średni, RM, oznakowany, aktualny przegląd •
9.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/781-76-36, 
0601/15-67-24
AUDI 80 B3,1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny 
metalic, el. otw. szyby, szyberdach, okrągłe lampy, spoilery 
na progach, 4 alum. felgi, kpi. dokumentacja, - 11.500 zł. 
Baranowice 4, gm. Kąty Wrocławskiwe, tel. 0604/34-37-72 
AUDI 80, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, szyber- 
dachm, RM, wspomaganie kier., stan b. dobry, • 12.800 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-72-65,0604/67-86-93 
O  AUDI 80,1989 r.t 2000 ccm, kolor grafitowy me* 

talie, centr. zamek, wspomaganie, • 12.900 zł lub 
zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27*97, 
0602/79*49*88 87027491

AUDI 80 B3,1989 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, sprowa
dzony w całości, szyberdach el., RO, stan dobry, -11.000 zł. 
Bogatynia, tel. 0503/02-29-26
AUDI 80,1989 r., 156 tys. km, 1800 ccm, benzyna, metalic, 
wspomaganie kier., szyberdach, spoiler, alarm, przód B4,
5-biegowy, stan dobry, > 9.900 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/85-37-64
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 80.1989 r., 150 tys. km, 1800 ccm, czerwony, alum. 
felgi, centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, oryg. lakier, stan ide
alny. -10.800 zł. Lipniki, tel. 077/431-25-60,0606/24-67-72 
AUDI 80,1989 r., 148 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
wspomaganie, centr. zamek, automatic, zadbany, garażowa
ny, - 12.800 zł lub zamienię na droższy, BMW 3 lub 5, Audi 
100 C4. Opole, tel. 077/453-75-84,0600/28-16-79 
AUDI 80 B3,1989 r., 150 tys. km, 1800 ccm, Pb, granatowy, I 
właściciel, bez wypadku, szyberdach, alarm, podłokietnik, 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 80,1989 r„ 1600 ccm, diesel, czerwony, szyberdach, 
alarm, oszczędny, stan b. dobry, - 14.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-53-96,0608/45-97-13 
AUDI 80,1989 r., 105 tys. km, 1800 ccm, wtrysk inst gazo
wa, komputer, wspomaganie kier., alarm, serwisowany w Audi, 
opony zimowe (na gwarancji), - 12.500 zł. Wrocław, tel. 
0503/98-52-16
AUDI 80 B3,1989 r., 1800 ccm, czerwony metalic, stan do
bry, -11.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 060.7/10-87-08 
AUDI 80,1989 r., 195 tys. km, 1600 ccm, turbo D intercooler, 
granatowy metalic, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
przód B4, pełne wyposażenie elektr, -16.500 zł. Wrocław, tel. 
0609/26-37-06
AUDI 80,1989 r., 180 tys. km, 1600 ccm, turbo D, niebieski 
metalic, sprow. w całości, centr. zamek, el. otw. szyby, halo
geny, alum. felgi, RM, zadbany • 15.900 zł lub zamienię na 
Fiata Cinquecento. Ząbkowice śląskie, tel. 074/831-28-03 
wieczorem
AUDI 80,1989 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna centr. za
mek, zadbany, • 13.000 zł. Źerniki Wrocławskie, tel. 
071/311-31-02
AUDI 80,1989/90 r., 1600 ccm, turbo D, srebrny, wspomaga
nie, centr. zamek, szyberdach, alarm, ekonomiczny, zadba
ny, kpi. dokumentacja, -14.500 zł. Kalisz, tel. 0601/51-00-93 
AUDI 80,1989/95 r., 1600 ccm, turbo D, złoty metalic, 5-bie
gowy, 4-drzwiowy, nowe opony, -13.500 zł lub zamienię, (moż
liwe raty). Prusice, tel. 071/312-53-41,312-63-41 
AUDI 80,1990 r., 170 tys. km, 1800 ccrri, szary metalic, cen
tralny zamek, alarm + pilot, el. reguł, lusterka, el. otwierane 
szyby, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 2 komplety 
opon, garażowany, -13.500 zł. Chojnów, tel. 0604/66-60-11 
AUDI 80 B3,1990 r., 128 tys. km, 1800 ccm, biały, wspoma
ganie, szyberdach, dzielona tylna kanapa, alarm, obniżony, 
alum. felgi, atrakcyjny wygląd, stan dobry, -13.800 zł lub za
mienię. Chojnów, tel. 076/819-15-07 
AUDI 80 B3,1990 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, 
115 KM, perłowoczarny, wspomaganie, szyberdach, oryginal
ny hak, komputer, dodatkowy kpi. opon zimowych, alum. fel
gi, skórzane dodatki, schowek na narty, I właściciel, -12.900 
zł. Długołęka, tel. 071/398-76-26 
AUDI 80 B3,1990 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, per- 
łowogranatowy, ABS, hak, radio CD, el. szyberdach, spoiler 
ze światłem „stop", el. reg. reflektory, nowe amortyzatory, 
pasek, klocki hamulcowe, centr. zamek, alarm + pilot, zadba
ny, stan b. dobry, - 13.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/645-05-72
AUDI 80 B3,1990 r., 160 tys. km, 1800 ccm, granatowy me
talic, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, RO, alum. felgi, spoiler, immobilizer, 
alarm + pilot, blokada skrzyni biegów, wspomaganie kier., 
oznakowany, b. zadbany, • 12.700 zł. Kępno, tel. 
062/781-27-03,0606/49-89-13 
AUDI 80 B3,1990 r., 154 tys. km, 1600 ccm, TDI, czerwony, 
wspomaganie kier., przód B4, centr. zamek, alarm + pilot, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, podg. lusterka, RO Kenwood + 4 
głośniki, roleta na szybę tylną, dodatkowe światło „stop", -
17.300 zł. Lubin, tel. 076/847-60-36,0502/62-38-25

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

O F E R T Y  Z E  ZD JĘC IA M I - internet: w w w .gosia.gratka.pl

SAMOCHODY UŻYWANE: SPRAWDZONY STAN TECHNICZNY I POCHODZENIE
MARKA SAM.

HONDA CMC 4d 
HONDA CMC 5d 
MERCURYTRACER 
MITSUBISHI COLT 
MITSUBISHI LANCER 
OPEL ASTRA 3d 
OPEL ASTRA 5d 
OPEL CORSA 3d 
OPEL CORSA 3d 
OPEL ASTRA SEDAN 
OPEL FRONTERA 
OPEL KADET 
OPEL KADET ssdan 
PEUGEOT 106 
PEUGEOT 106 
PEUGEOT 205 
POLONEZ CARO 
POLONEZ CARO 
PONT1AC TRANS-AM 
RENAULT CUO 5d 
SKODA FEUCJA LXI 
VW JETTA 
VW GOLF 
VW GOLF III 
VW PASSAT 
VW PASSAT kombi

MARKAJAM. POJ. ROK PROD. CENA
AUDI A4 1800 96 42.700,-
AUDI 80 2000 93 19.900,-
AUD1100 2000 91/94 18.500,-
BMW 525 2500 91/96 23.500,-
CITROEN XM *' 2100 dlsssl 91/95 16.000,-
DAEWOO ESPERO 1800 97 16.900,-
DAEWOO LANOS 5d 1500 98 15.700,-
DAEWOO LANOS 1500 2000 25.700,-
DAEWOO LEGANZA 2000 98 30.900,-
DAEWOO MAT1Z FRIEND 800 2001 22.000,-
DAEWOO MATIZ FRIEND 800 2000 17.900,-
DAEWOO MUSSO VAN 2900 disssl 1999 52.500,-
DAEWOO NEXJA GLE 1500 96 17.600,-
DAEWOO NEXIA GLE 1500 96 14.900,-
DAEWOO NUBIRA COMBI 2000 98 26.700,-
DAEWOO NUBIRA 2000 1998 24.600,-
FIAT 126p 650 99 7.800,-
FIAT CłNOUECENTO 700 93 8.200,-
FIAT CłNOUECENTO 700 94 9.300,-
FIAT CłNOUECENTO 700 97 13.800,-
FIAT CłNOUECENTO 900 92 9.000,-
FIAT CłNOUECENTO 900 93 10.000,-
FIAT SEICENTO S 900 98 16.800,-
FIAT SEICENTO VAN 1100 2000 17.000,-
FIAT PALIO WEEKEND 1400 98 19.700,-
FIAT PUNTO ELX 1200 96 17.400,-
FIAT PUNTO 3d 1700 disssl 99 22.500,-
FIAT SIENA HL 1600 98 21.900,-
FIAT TEMPRA 1600 91 11.200,-
FIAT UNO 3d 900 91 9.100,-
FORD ESCORT kombi 1300 94 14.500,-
FORDESCORT kombi 1300 95 19.900,-
FORD ESCORT 1300 96 19.700,-
FORD ESCORT 1300 98 23.500,-
FORD MONDEO kombi 1600 95 21.700,-
FORD 8CORPIO (kombi) 2500 Tdlasal 96 33.800,-
FORD SIERRA 4d automat. 2000 92 7.700,-
HONDA ACCORD 1800 96 28.900,-
HONDA ACCORD 1800 98 42.800,-

POJ. ROK RRPDa CENA
1500 93 19.200,.
1400 95 22.500,-
1900 91 11.400,.
1700 dlsssl 86 3.400,.
1800 disssl 90 9.500,*
1400 92 12.700,-
1700 Tdłsssł 95 21.600,-
1200 96 17.500,-
1200 96 16.800,-
1600 99 26.700,-
2300 disssl 94 34.700,-
1600 84 4.000,-
1400 90/97 9.300,-
1100 94 12.700,-
1000 99 22.600.-
1800 dlsssl 88/96 6.800,-
1600 GU 96 7.500,-
1600 96 8.700.-
5700 95 44.500,-
1200 93 11.700,-
1300 99 26.500,-
1800 89 9.700,-
1300 88/95 10.200,.
1900 dlsssl 94 21.500,-
1600 88 12.700,-
1600 dlsssl 89/95 15.500,-

1600 99 19.600+OTS K O D A  F E U C J A
DOSTAWCZE I PRZYCZEPY CAMPINGOWE 

C IT R O E N  C 2 5D  (• osobowy) 2500  d ie s e l 91 10.900,-
F O R D  T R A N S IT  (» osobowy) 2000+ gaz 90 14.700,-
P E U G E O T  BOXER(3o».l400Kg)2500 Tdia.si 2000  59.500,-
R E N A U L T  TRAFF ic 2100  d ie s e l 87  9.500,-
V W  LT28  2400  d ie s e l 92 20.600 ,-
V W  T 4  C A R A V E L L E  1900  d ie s e l 95  36.500 ,-
V W  T R A N S P O R T E R  1900+ gaz 85 13.900,-
Przyczspa Campingowa: N 126® 86 3.300,-
Przyczapa Campingowa: W IL K  540  78  8.700,-

S A M A O C H O D Y  NOW E - P U N K T  S P R Z E D A Z Y
IFIAT - SKOPA - SEAT - DAEWOO!
B I U R O  K R E D Y T O W E  - (071) 357-24-20
- Kredyt na auta nowe I używane do 100% wartości na okres do 8 lat
- Dowolne pochodzenie pojazdu, możliwość sprawdzenia stanu technicznego
- Możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu
- Możliwość kredytowania ubezpieczenia i prowizji

^ - ^ p r o c e n t o w a n l e i k r e d y t u o d 6 j 7 % ^ p a k l e t y u b e z p i e c z e n l o w e o d 5 ^ 8 2 & ^

AUDI 80,1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, -
9.800 zł. Oława, tel. 071/313-92-38
AUDI 80,1990 r., 2000 ccm, srebrny metalic, wspomaganie,
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, Mul-T-Lock, alarm, centr.
zamek, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-79-44,
0603/67-21-77
AUDI 80,1990 r., 176 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granato
wy metalic, I właściciel w kraju, szyberdach, centr. zamek + 2 
piloty, alarm, RO, blokada skrzyni biegów, stan dobry, -14.500 
zł. Zielona Góra, tel. 068/326-31-20 w godz. 20-23, 
0601/76-83-86
AUDI 80,1990/91 r., 155 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
noniebieski metalic, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 
alum. felgi, dodatkowe światło .stop", reguł. wys. mocowania 
pasów, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, -13.100 zł. 
Olbrachtów, gm. Żary, tel. 068/374-04-06 
AUDI 80 B3,1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, perło- 
woczamy, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, RM, koła 
zimowe, stan b. dobry, stoi w Niemczech, na gotowo -12.000 
zł lub 3.700 DEM. Lwówek Śląski, teł. 075/782-29-31, 
0603/93-22-63
AUDI 80,1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
wspomaganie, centr. zamek, ABS, stan b. dobry, -13.800 zł 
(możliwe raty lub zamiana). Paczków, tel. 077/431-78-88, 
077/431-75-08
AUDI 80 B3,1991 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, szary 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, alarm, RM, 
stan b. dobry, alum. felgi, • 14.500 zł lub zamienię na mniej
szy. Wrocław, tel. 0601/76-35-52 
AUDI 80 B3,1991 r„ 128 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy, wtrysk, wspomaganie, katalizator, szyberdach, el.reflek- 
tory, 5 biegowy, 4 zagłówki, hak, RO, alarm, tunel na narty, 
dzielona tylna kanapa, kubełkowe fotele, ciemne wnętrze, 
sprowadzony w całości, garażowany, zadbany, - 15.800 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-62-87 
AUDI 80 B3, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, złoty 
metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, hak, 115 KM, 
aluminiowe felgi 205, radio, centralny zamek, alarm, 5-biego- 
wy, zadbany, welurowa tapicerka, reg. fotel kierowcy, -14.000 
zł. Leszno, tel. 065/526-33-70
AUDI 80,1991 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, czarny me
talic, alum. felgi, radio z CD, komplet opon zimowych, -17.500 
zł. Lubań, tel. 075/646-19-68 po godz. 20 
AUDI 80,1991 r., 138 tys. km, 1800 ccm, złoty metalic, wspo
maganie kier., el. reg. reflektory, alarm, Mul-T-Lock, zderzaki 
i lusterka w kolorze nadwozia, - 13.900 zł. Lubin, tel. 
076/840-86-59,0603/17-79-16

AUDI 80 B3,1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, wiśnio
wy metalic, el. reg. i podgrzewane lusterka, el. reg. reflektory, 
szyberdach, wspomaganie kier., centr. zamek, halogeny, do
datkowe zegary, sportowe fotele, skórzana kierownica, spo
ilery, dodatkowe światło „stop", hamulce tarczowe, lakiero
wane zderzaki, ekonomiczny, - 16.900 zł. Olszanica, tel. 
076/877-31-05

"CAR ALARM SERVICE'

A L A R M Y  
U 
T  
O

• immobilisery
- centralne zamki
- radia, głośniki ^
- montaż telefonów GSM w
- elektryczne podnośniki szyb 3
• drobne naprawy elektryczne jg

Wrocław, ul. Robotnicza 2 2  
tel./fax 071/781-81-60

AUDI 80 B3,1991 r., 103 tys. km, 1800 ccm, ciemnozielony, 
automatic, wspomaganie, szyberdach, zielone szyby, welu
rowa tapicerka, bez wypadku, stan idealny, - 15.500 zł. Ra
dwanice, tel. 0603/20-63-71
AUDI 80 B3,1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, sprowadzony w całości, w kraju od 3 mies., bez wypadku, 
centr. zamek, szyberdach, el. reg. reflektory, RM, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, stan idealny, -12.900 z ł, kupu
jący nie płaci podatku. Rawicz, tel. 0604/25-21-53 
AUDI 80 B3,1991 r., 103 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, stan idealny, szyberdach, el. reg. reflektory, za
dbany, sprowadzony z Niemiec w całości, bez wypadku, RO, 
kpi. dokumentacja, w kraju od roku, • 17.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-34-83,0608/37-64-90 
AUDI 80 B4, 1991/92 r., 145 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, sprowadzony w całości, książki serwisowe, i 
właściciel, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, garażo
wany, -19.000 zł. Leszno, tel. 0603/43-81-22

AUTOCENTRUM MAZUR
KOMIS SAMOCHODOWY 

LUBIN, ul. Ścinaw ska 49 (baza PKS), telVfax 076/844-35-40
*  tan ie  k red y ty  sam ochodow e
*  op rocen tow an ie  o d  8,9% o ra z u be zp ie czen ia  A C , O C, N W Ju i o d  5% w a rto śc i auta
*  m o ż liw o ść  sp raw d zen ia  s ta o u  te ch n iczn e g o  w ybranego sam ochodu
*  m o żliw o ść  p o zo sta w ie n ia  au ta  w  ro z lic ze n iu

NASZA OFERTA
... CENA
.. 32.900
.. 14.500

BMW 520..................... ... 1992 ......... .. biały........ 2000 benz. 90 łys.... .. 25.400
CITROEN BX ................ ... 1986/1992 ... .. srebrny.... 1400 benz. 168 tys.. ... 5.500

.. 25.900

.. 24.700
FIAT REGATA ...... ... 1986.......... .. popielaty .... 1700 diesel 168 tys.. ... 6.600

FORD ESCORT............ ... 1992 ......... 1800 benz.. 120 tys.. .. 14.600
FORD ESCORT KOMBI ... ... 1996 ......... .. biały........ 1800 diesel 118 tys. . .. 21.500

1800 TD ... 67 tys.... ..21.300
1800 TD ... .. 27.900

HONDA CM C SEDAN... ... 1995sedan.. .. zielony...... 1500 benz. 42 tys.... .. 28.900
HYUNDAI PONNY......... ... 1994.......... .. czerwony.... 1500 benz. 130 tys.. . 10.800
MITSUBISHI PAJERO ..... ... 1993 ......... .. wiśniowy... 2500TDI.... 140 tys.. .53.000
NISSAN ALMERA.......... ... 1997 ......... .. biały........ 2000 diesel 80 tys.... .. 27.900

. 17.800
OPEL ASTRA............... ... 1996 ......... .. zielony...... 1600 benz. . 62 tys.... .. 24.000

... 1998 ......... 1100 benz. . .28.600

RENAULT 19 ................ ... 1992/1993 ... . biały........ 1900 diesel 130 tys.. . 11.800

SEAT TOLEDO.......... ... 1992 ......... . niebieski... 2000 benz.. 162 tys.. . 16.500
TOYOTA COROLLA....... ... 1991/1996 ... . biały........ 1300 benz.. 98 tys... . 12.600

139 tys..

VW TRANSPORTER...... ... 1996 ......... . bordowy... 1900 TD i.... 186 tys.. .39.500
VW GOLF III................. .. 1996 ......... . srebrny..... 1600 benz. . 50 tys... .25.800

Kredyt bez 
zaświadczeń o 
dochodach przy 

30% wpłaty 
własnej

Prowadzimy skup 
aut po 90 roku 

Płacimy 
natychmiast 

gotówką

INAJNIZSZA PROWIZJI
I na transakcje spoza komisu
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AUDI 80 B4,1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr- -i 
ny metalic, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, wspomaganie, atrakc. wygląd, nie eksploatowany w 
kraju, -18.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-12-06,0601/55-26-06 
AUDI 80 B4,1992 r., 145 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czerwo
ny, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, alum. felgi, 
stan b. dobry, w kraju od 2 dni, sprowadzony z Niemiec, kpi. 
dokumentacja, - 23.500 zł. Sobótka, tel. 0602/55-43-77 
AUDI 80 B4,1992 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, grana
towy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, 
zadbany, zarejestrowany od jednego miesiąca, - 18.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-71-06,0603/30-13-02
0  AUDI 80 B 4 ,1992 r., 2000 ccm, kolor śliwkowy 

metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
alum. felgi, • 17.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87027171

AUDI 80 B4,1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, zielony metalic, 
katalizator, c. zamek, el. otw. szyberdach, immobilizer, welur, 
wspomaganie, el. obrotomierz, dzielona tylna kanapa, pełna 
dokumentacja, - 18.000 zł (możliwe raty). Bralin, tel. 
062/781-22-67,0600/45-32-04 
AUDI 80 B4,1992 r., 1900 ccm, TDi, srebrny metalic, spro
wadzony w całości, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, - 24.500 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83 
AUDI 80 SKŁADAK. 1992 r., 189 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, srebrny metalic, welurowa tapicerka, alum. felgi, po wy
mianie amortyzatorów, ważny przegląd, kpi. dokumentacja, 
stan dobry, • 4.200 zł. Głogów, tel. 076/835-07-43, 
0607/75-67-49
AUDI 80 B4,1992 r„ 191 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielony 
metalic, ABS, klimatyzacja, alarm, centr. zamek, pełne wypo
sażenie elektryczne, welur, alum. felgi, po tuningu w Niem
czech, atrakcyjny wygląd, - 27.900 zł. Jasień, woj. zielono
górskie, tel. 0606/97-93-24
AUDI 80 B4,1992 r., 116 tys. km, 2000 ccm, biały, ABS, kli
matyzacja, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, wspomaganie kier, - 17.200 zł. Międzyrzecz, tel. 
095/742-07-40
AUDI 80 B4,1992 r., 172 tys. km, 1984 ccm, wtrysk, jasno
zielony metalic, ABS, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi,
4 zagłówki, dzieloną tylna kanapa, oryg. lakier, garażowany, 
atrakcyjny wygląd, • 18.000 zł lub zamienię na kombi albo 
inny, w tej cenie. Nysa, tel. 0600/38-99-88 
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 Wielkopol
ski, tel. 062/592-03-79,0601/88-28-89 
AUDI 80 B4, -1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, czarny metalic,
1 właściciel, centr. zamek, wspomaganie, alarm + pilot, dzie
lona tylna kanapa, szyberdach, atermiczne szyby, nowe opo
ny, RM, stan b. dobry, -16.400 zł. Starczówek, gm. Ziębice, 
tel. 074/819-48-91,0604/66-59-28
AUDI 80 B4,1992 r., 190 tys. km. 2000 ccm, benzyna, kolor 
biel aplejska, ABS, szyberdach, centralny zamek, alarm + pi
lot, I właściciel, procon-ten, tarcze ham. przednie i tylne, 
wspom. kierownicy, alum. felgi, - 19.500 zł. Wałbrzych, 1el. 
074/841-05-83
AUDI 80 B4,1992 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, nowe opony, RM, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyberdach, nie eksploatowany w kraju, -18.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/329-24-25,0501/19-38-86 
AUDI 80 CABRIO, 1992 r., 140 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
zielony metalic, centr. zamek, alarm + pitot, skórzana tapicer
ka, klimatyzacja, automatic, el. otw. szyby, sportowe zawie
szenie, - 34.000 zł lub zamienię na droższy. Zgorzelec, tel. 
0606/82-95-78
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. do
bry - 21.000 zł. Lubin, tel. 076/842-45-08,0603/77-14-72 
AUDI 80 B4,1992/93 r., 147 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowo- 
czarny, el. otw. szyberdach, centr. zamek, serwo, welurowa 
tapicerka, dzielona tylna kanapa, alum. felgi, obrotomierz, hak, 
bez wypadku, zadbany, kpi. dokumentacja, w kraju od 2 dni, -
24.500 zł. Nowa Ruda. tel. 0604/46-38-42
AUDI 80 B4,1992/93 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, 
115 KM, alum. felgi, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm - 17.300 zł. Skarbimierz, tel. 077/411-53-22, 
0602/82-32-92
AUDI 80, 1993 r., .170 tys. km, 1900 ccm, turbo D el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie kier., RO, 
dzielona tylna kanapa, - 24.500 zł. Antonin, woj. kaliskie, tel. 
0603/27-83-65
AUDI 80 B4,1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grana
towy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, halogeny, szyber
dach, jasna tapicerka, RM Gama, bez wypadku, sprowadzo
ny z Niemiec, • 23.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Syców, 
tel. 0503/01-56-88
AUDI 80 B4,1993 r., 140 tys. km, 2300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, garażowany, I właściciel, kpi. dokumentacja, książ
ka serwisowa, wszystkie el. dodatki, ABS, alum. felgi, obniżo
ny, alarm + pilot, szyberdach, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -
21.900 zł lub zamienię na VW Golf II, Ford Sierra. Kondrato- 
wice, gm. Strzelin, tel. 071/392-61-94 
AUDI 80 B4,1993 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., szy
berdach, alarm, - 18.000 zł. Leszno, tel. 065/534-11-06, 
0607/34-42-40
AUDI 80 B4, 1993 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDi, czarny, 
centralny zamek, ęl. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, wspo
maganie kier., dzielona tylna kanapa, aluminiowe felgi, spo- 
iler, hak, 2 dodatkowe światło .stop", w kraju od roku, pełna 
dokumentacja, - 23.700 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/734-81-76, 
0604/66-58-32
AUDI 80 B4 ,1993 r., 2000 ccm, benzyna, zielony metalic, 
centr. zamek, wspomaganie kier., ABS, szyberdach, • 19.500 
zł. Rawicz, tel. 0604/58-61-65
AUDI 80 B4,1993 r., 145 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, 4 zagłówki, dzielona 
tylna kanapa, halogeny, w kraju od 2 tygodni. Strzegomiany, 
gm. Sobótka, tel. 071/390-35-96 
AUDI 80 B4,1993/94 r., 96 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
stan idealny, klimatyzacja, el.; reguł, lusterka, el. otwierane 
szyby, aluminiowe felgi, RM Grundig + głośniki, wspomaga
nie kier., procon-ten, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia,
- 21.900 zł lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Jele
nia Góra, tej. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
AUDI 80 B4, 1993/94 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, -
22.500 zł lub zamienię, chętnie na dostawczy do 10.000 zł. 
Poznań, tel. 061/847-37-21 -
AUDI 80 B4.1993/94 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, gra
natowy, wspomaganie, ABS, webastó, 4 zagłówki, zderza k ii';  
lusterka w koL nadwozia, od tygodnia w kraju, po przegiąć 
dzie, tłumaczenia, sprowadzony w całości na kołach, -19.700 
zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76, 
0604/26-53-15.'
AUDI 80AVANT, 1993/94 r., 121 tys. km, 1900 ccm, TDI, zie
lony metaliCr zielone szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, 
alum. felgi, relingi dachowe, wspomaganie kier., szyberdach, 
ABS, el. reg. reflektory, centr. zamek, alarm, 2 zabezp. przed 
kradzieżą; RO, sprowadzony w całości, w kraju od 7 lat, hak, 
welurowa tapicerka, - 25.800 zł. Wrocław, tel. 071/328-74-76 
(Zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Internecie pod nu
merem - A00517 www.autogielda.com.pl)
AUDI 80 B4,1994 r., 98 tys. km, 2500 ccm, V6, perłowonie- 
bieski, ABS, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby i szyber
dach, oryg. RO, alarm, el. reg. lusterka, I właściciel w kraju 
(od 1.5 roku), - 29.000 zł. Stary Lom 64, gm. Chojnów, tel. 
076/817-75-15
AUDI 80 B4 KOMBI, 1994 r., 127 tys. km, 1900ccm, 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., 120 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, poduszka pow., szyberdach, wspomaganie, centr.

zamek, ABS, halogeny, alum. felgi, dzielona tylna kanapa, kpi. 
dokumentacja, sprowadzony w całości, koła zimowe, -29.500 
zł lub zamienię na inny. Kowary, tel. 075/761-34-51, 
0501/36-14-59
AUDI 80 B4,1994 r., 107 tys. km, TDi, kolorciemnowiśniowy, 
ABS, centr. zamek, alarm, szyberdach, hak, sprowadzony z 
Niemiec, - 28.000 zł. Oleszna, grr). Łagiewniki, tel. 
071/393-93-98,0503/10-90-22 
AUDI 80 B4,1994 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, 
aluminiowe felgi, el. otwierany szyberdach, hak, RM z CD, 
garażowany, w kraju od 1 roku, - 29.000 zł. Poznań, tel. 
061/812-49-33,0603/65-49-30 
AUDI 80 B4,1994 r., 2000 ccm, wtrysk, 115 KM, metalic, ABS, 
el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. i podgrzewane lusterka, 
podgrzewane fotele, klimatronic, 2 alarmy, 2 pod. powietrz
ne, RO + 6 głośników, dzielona tylna kanapa, welurowa tapi
cerka, podłokietnik, żaluzja tylnej szyby, oclony, stan idealny, 
- 25.200 zł. Wrocław, tel. 0502/97-16-00 
AUDI 80 B4,1994 r., 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor grafito
wy metalic, 90 KM, I właściciel w kraju, ABS, pod. powietrzna, 
el. otw. szyberdach, alum. felgi, alarm, centr. zamek, hak bo
jowniczy, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, radio, -
32.500 zł. Wrocław, tel. 0601/72-79-53 
AUDI 80 B4,1994/95 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny 
metalic, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., alum. felgi, centr. 
zamek, ABS, welurowa tapicerka, RO, poduszka pow., el. otw. 
szyberdach, alarm, serwisowany, w kraju od 4 miesięcy, kpi. 
dokumentacja, • 30.000 zł. Bolesławiec, tel. 0602/72-53-98 
AUDI 80 B4,1994/95 r., 129 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, perło- 
wozielony metalic, klimatyzacja, ABS, alum. felgi (gwiazdy), 
centr. zamek, alarm, immobilizer, wspomaganie, sprowadzo
ny w całości, stan b. dobry, - 22.700 zł lub zamienię na tań
szy. Oława, tel. 071/313-86-58,0604/70-38-66 
AUDI 80 B4,1994/95 r., 121 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, 115 KM, sprowadzony w całości, w kraju od 2 ty
godni, klimatyzacja, poduszka pow., ABS, centr. zamek, el. 
otw. szyby, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, el. reg. re
flektory, alum. felgi 16", RO + RDS, szyby atermiczne, kpi. 
dokumentacja, - 23.900 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
AUDI 80 B4,1994/95 r., 71 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, wspomaganie, centralny zamek, el.lusterka i szy
by, szara tapicerka, welur, podłokietnik, RM Grundig + gło
śniki, serwo, alarm, 4 lata w kraju, mało eksploatowany, atrak
cyjny wygląd, garażowany, stan idealny, • 24.700 zł. Wąsosz, 
tel. 065/543-78-58
O  AUDI 80 B 4 ,1995 r., 2000 ccm, czerwony, wspo

maganie, centr. zamek, pod. powietrzna, ABS, 
szyberdach, alum. felgi, • 24.900 zł lub zamienię. 
Żary, ul. Okrze i 9, te l. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87027241

AUDI 80 B4,1997 r., 102 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny, 
110 KM, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, alum. felgi, wy
kończenia w drewnie, stan b. dobry • 46.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-73-18,0603/42-76-13
AUDI 90,1986 r., 2000 ccm, czerwony, welur, centralny, wspo
maganie, - 6.000 zł łub zamienię. Bolesławiec, tel. 
0503/59-52-39
AUDI 90,1988 r., 250 tys. km, 2000 ccm, złoty metalic, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, weluro
wa tapicerka, alum. felgi, + 2 koła zimowe, inst. gazowa na 
gwarancji, hak, + drugi silnik, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 
0603/21-43-40,071/349-17-64 po południu 
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 internecie pod numerem - A00533 www.auto- 
gielda.com.pl)
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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 90,1989 r., czerwony, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
spoiler tylny, zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapicer
ka, alum. felgi, insi gazowa, b. zadbany, -12.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 0600/10-91-78,074/847-36-83 
AUDI 90,1990 r., 120 tys. km, 2300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, ABS, alum. felgi, centr. zamek, zadbany, • 14.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-69-27
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 zł. Głogów, tel. 0602/32-88-42,076/833-88-10 po godz. 
20 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - A00543 www.autogielda.com.pl)
AUDI A3,1997 r., 25 tys. km, 1800 ccm, 20V, ciemnoniebieski, 
klimatronic, 4 pod. powietrzne, pełne wyposażenie elektr., RO, 
centr. zamek, stan b. dobry, - 30.500 zł. Wojnowice, gm. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0503/59-93-43,071/318-05-24 
AUDI A3,1997 r., 89 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny metalic, 2 
pod. powietrzne, centr. zamek, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, 
pełna elektryka, stan b. dobry, - 40.000 zł. Żary, tel. 
0604/07-84-Z9
AUDI A3 ,1997/98 r., 62 tys. km, 1600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, 101 KM, ABS, EDS, el.szyby, lusterka, welurowa tapi
cerka, podłokietnik, RO., skórzana kierownica, pełna dokumen
tacja, cena 43.500 zł lub zamieniana tańszy do 5.000 zł,atrak
cyjny wygląd. Wpłcżyn, tel. 0607/12-19-38 - 
AUDI A3,1998 r„ 40 tys. km, 1600 ccm, srebrny, ABS, 4 po
duszki powietrzne, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. rea. 
lusterka, szyberdach, alum. felgi, skórzana kierownica, stan 5. 
dobry, - 41.000 zł. Ostrzeszów, tel. 0602/26-80-23 
AUDI A3,1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, granatowy metalic, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 poduszki pow., klimatronic, RO, 
centr. zamekrwspomaganie kier., alum. felgi, ABS, domykanie 
szyb z centralnym zamkiem, - 34.000 zł. śląskowo 40, gm. Ju
trosin, tel. 065/547-13-14
AUDI A3,1999 r., 24 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, sprowadzony w całości, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, RO, klimatronic, 4 poduszki pow., I właściciel, ABS, alum. 
felgi, bez wypadku, - 38.000 zł. Głogów, tel. 0609/37-17-05 
AUDI A3,2000 r., 14 tys. km, 1600 ccm, czarny metalic, klima- 
tronik, ABS, 4 pod. powietrzne, centr. zamek, el. reg. lusterka i 
szyby, alum. felgi, RO, - 53.000 zł lub zamienię na tańszy, może 
być uszkodzony, D. Jelenia Góra,, tel. 075/755-83-14. 
0502/30-08-56
AUDI A3,2000 r., 22 tys. km, 1900 ccm, TDi, czarny metalic, 
pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja, 5-drzwiowy, - 64.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-65-12,0607/52-20-29 
AUDI A4,1994/95 r., 84 tys. km, 1800 ccm, V5, zielony meta
lic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
RO + 8 głośników, nowe opony, zadbany, w kraju 4 lata, szy
berdach, alarm, stan b. dobry, - 34.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0603/20-05-51

AUDI A4, 1995 r., 1900 ccm, TDI, wiśniowy, I właściciel w 
kraju, stan b. dobry, garażowany, • 40.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-96-17,0601/27-12-59 
AUDI A4,1995 r., 37 tys. km„1800 ccm, 20V, czarny, klima
tronic, wszystkie el. dodatki, alum. felgi 16”, radio, ABS, wspo
maganie, 3 zabezp. przed kradzieżą, pilot, atrakc. wygląd, stan 
idealny, książka serwisowa, - 39.500 zł. Oleśnica, teł. 
071/314-81-03
AUDI A4,1995 r., 154 tys. km, 1900 ccm, TDI, biały, sprowa
dzony w 01.2001 r„ bez wypadku, klimatyzacja, ABS, - 38.000 
zł. Czamowice, woj. zielonogórskie, tel. 0603/17-87-40 
AUDI A4,1995 r., 55 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony, klima- 
tronik, ABS, el. otw. szyby, komputer pokładowy, alum. felgi, 
kpi. dokumentacja, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 0601/72-71-41 
AUDI A4 COUPE, 1995 r., 142 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrz
ne, alum. felgi, el. reg. lusterka i szyberdach, immobilizer, 
alarm, oznakowany, - 29.600 zł. Zielona Góra, tel. 
0502/24-39-51
AUDI A4 ,1995/96 r., 117 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 16V, 
granatowy, ABS, wspom. kierownicy, szyberdach x 2, 2 po
duszki powietrzne, RO Audi, 2 kpi. opon zima-lato, pełne wy
posażenie elektryczne, rozkładane tylne siedzenia, alarm Fox, 
kieszeń na narty, książka serwisowa, centralny zamek + pi
lot, zabezpieczenia - 2 szt, - 38.000 zł. Świdnica-, tel. 
074/850-99-86
AUDI A4 ,1995/96 r„ 170 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy, 
klimatronic, pełne wyposażenie elektr., ABS, centr. zamek, 
wspomaganie kier., 2 pod. powietrzne, RO, alum. felgi 16”, 
nie eksploatowany w kraju, - 38.000 zł (kupujący nie płaci 
podatku). Wrocław, tel. 0604/24-13-73 
AUDI A4,1995/96 r„ 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, perło- 
wobordowy metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, stan b. dobry, garażowany, serwisowany, RO, kpi. do
kumentacja, - 32.500 zł lub zamienię na TIR-a z alarmem. 
Ząbkowice Śląskie, tel. Ó74/641-15-75 
AUDI A4,1996 r., 130 tys. km, srebrny metalik, bezwypadko
wy, klimatyzacja, el. otw. szyby, alum. felgi, ABS - 40.500 zł. 
Internet: www.asia.of.pl. Legnica, tel. 0600/19-29-37 
AUDI A4 KOMBI, 1996 r., 107 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, ABS, 
poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
roleta, relingi dach., nowe opony, stan b. dobry • 43.000 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-31. 0603/93-22-63 
AUDI A4,1996 r., 83 tys. km, 1800 ccm, 20V, srebrny metalic, 
ABS, klimatronic, RM z RDS, alum. felgi, - 40.000 z ł. ., tel. 
0601/91-16-95
AUDI A4,1996 r., 40 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, au
tomatic, ABS, EBV, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. reg. 
lusterka, szyby i szyberdach, centr. zamek z pilotem, alarm z 
powiadomieniem policji, podgrzewane fotele, żaluzje, alum. 
felgi 16'. RO. - 40.000 zł. Góra Śląska, tel. 065/544-73-48 
AUDI A4,1996 r., 55 tys. km, 1800 ccm, 20V, butelkowa zie
leń, pełne wyposażenie, - 37.000 zł. Kalisz, tel. 0605/34-56-32 
AUDI A4 ,1996 r., 42 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, ABS, pełna elektryka, skórzana tapicerka, RO, -
37.000 zł. Kępno, tel. 062/791-41-64,0604/81-75-18 
AUDI A4,1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDi, niebieski, ku
piony w salonie, I właściciel, pełne wyposażenie, bez wypad
ku, kpi. dokumentacja, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-24-92.0601/75-02-58
AUDI A4 ,1996 r., 96 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny 
metalic, klimatronik, komputer, szyberdach, inne oprócz skó
ry, - 42.000 zł. Wrocław, tel. 348-51-11,0601/71-49-25 
AUDI A4,1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny meta
lic, klimatyzacja, drewno, komputer, alum. felgi, immobilizer, 
el. otw. szyby, alarm, ABS, centr. zamek, - 40.500 zł. Żmi
gród, tel. 071/385-33-69,0604/37-67-03 
AUDI A4, 1996/97 r., 61 tys. km, 1900 ccm, Dl. granatowy 
metalic, ABS, centr. zamek, reg. kierownica, el. otw. szyby, 
kpi. dokumentacja, • 35.000 zł. Lubań, woj. jeleniogórskie, tel. 
0608/72-07-11
AUDI A4,1997 r., 65 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 101 
KM, ABS, serwo, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatronic, 
podgrzewane fotele, oryg. radio, I właściciel w kraju, stan ide
alny, • 41.000 zł. Świdnica, tel. 0600/37-28-12 
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., 1900 ccm, turbo D wtrysk klimatyzacja, ABS, 
4 pod. powietrzne, alarm, immobilizer, alum. felgi, szyberdach, 
skórzana kierownica, drewno, - 49.000 zł. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/813-02-82
AUDI A4 KOMBI, 1997 r.,97 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czar
ny, pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja, aluminiowe fel
gi, RO, - 54.000 zł. Opole, tel. 077/454-33-69 
AUDI A4,1997 r., 1800 ccm, srebrny metalic, 125 KM, klima
tronic, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 
wspomaganie, RO, alum. felgi 16", stan b. dobry, - 45.000 zł. 
Świdnica, teł. 074/640-28-68,0600/10-57-00 
AUDI A4,1997 r., 66 tys. km, 1800 ccm, turbo, srebrny meta
lic, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. felgi, klimatyza
cja, ABS, kpi. dokumentacja, - 52.000 zł. Wiązów, woj. wro
cławskie, tel. 0605/05-95-26
AUDI A4 ,1997/98 r., 43 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
el. szyberdach, 4 pod. powietrzne, RM, kpi. dokumentacja, -
41.000 zł lub zamienię na mniejszy. Nysa, tel. 077/433-20-46, 
0602/42-75-89
O  AUDI A 4 ,1998 r.( 2500 ccm, TDi, V6 pełne wypo

sażenie, bez wypadku • 19.000 DEM + cło. Wro
cław, tel. 0601/74-46-92, 0501/85-00-87 
02028281

AUDI A4,1998 r., 38 tys. km, 2500 ccm, TDi, zielony metalic, 
pełne wyposażenie, sprowadzony, I właściciel w kraju, książ
ka serwisowa, - 82.000 zł.., tel. 0601/76-14-67 
AUDI A 4 ,1999 r., 170 tys. km, 1900 ccm, TDK srebrny, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, poduszka pow., centr. za
mek, wspomaganie kier,, RO, immobilizer, • 42.000 zł. Gło
gów. tel. 076/834-21-84
AUDI A4,1999 r., 40 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, ABS, 
klimatyzacja, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
centralny zamek + pilot, 4 poduszki pow., el. reguł, lusterka, 
el. otwierane szyby, alarm, immobilizer, aluminiowe felgi, I 
właściciel, garażowany^ - 50.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/38-45-98
AUDI A4 KOMBI. 2000 r., 11 tys. km, 1900 ccm, TDi, granato
wy metalic.115 KM, 4 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, peł
ne wyposażenie, aluminiowe felgi 17" BBS, - 65.500 zł. Świę
ciechowa, tel. 065/533-05-26,0603/86-08-22 
O  AUDI A 4 1.9 TDI, 2000 r., 20 tys. km, 115 KM, zie

lony metalic, 4 pod. powietrzne, klimatronic, 2 el. 
otw. szyby, wspomaganie, ABS, ESP, alum. felgi, 
stan idealny, - 70.000 zł + VAT. Świdnica, tel. 
0600/10-57-00,0603/8548-06 82001381

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 AVANT, 1994 r., 198 tys. km, 2800 ccm, V6, perło- 
woczarny, I rejestracja w 1995 r., pełne wyposażenie oprócz 
skóry, -34.000 zł. Leszno, tel. 065/520-81 -01,0607/64-13-16 
AUDI A6,1995 r., 92 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony, podusz
ka pow., ABS, el. otw. szyby, podgrzewane fotele, alum. felgi, 
nowe opony, - 42.000 zł. Barlinek, woj. gorzowskie; tel. 
0606/82-41-69
AUDI A6,1995 r., 88 tys. km, 2600 ccm, V6, srebrny, automa
tic, 2 pod. powietrzne, el.reg. fotele, alarm, drewniane dodat
ki, atrakc. wygląd, I właściciel, zadbany, klimatyzacja i inne, -
43.000 zł. Oleśnica, tel. 0605/68-81-77 
AUDI A6 AVANT, 1995 r,, 120 tyś. km, 2500 ccm, TDi, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 6-biegowy, - 54.000 
zł. Opole, tel. 077/455-63-07
AUDI A6 KOMBI, 1995 r., 175 tys. km, 2500 ccm, diesel, gra
natowy metalic, alum. felgi 16”, skórzana tapicerka, el. reg. 
fotel, hak, obniżony, pełne wyposażenie elektryczne, CD, ABS, 
klimtronik, kpi. kół zimowych, 6-biegowy, atrakc. wygląd, i 
właściciel, serwisowany - 45.000 zł. Sobótka, tel. 
0603/13-84-49
AUDI A6 AVANT, 1995/96 r., 123 tys. km, 2500 ccm, TDi, gra
natowy, Ouattro, 140 KM, 2 poduszki powietrzne, ABS, kse- 
nony, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi,
6-biegowy, Mul-T-Lock, RM + CD, alarm, c. zamek + pilot, ks. 
serwisowa, i właściciel w Polsce od 3 lat, ks. serwisowany, -
42.800 zł lub zamienię na tańszy. Kalisz, tel. 062/764-55-33, 
0601/74-55-33
AUDI A6AVANT, 1995/96 r., 220 tys. km, 1900ccm, turbo D, 
wtrysk, kość słoniowa, el. otw, szyby i szyberdach, ABS, 2 
poduszki powietrzne, wspom. kierownicy, oryg. RO, relingi, 
el. reg. lusterka, roleta, hak, bez wypadku, w kraju od 2 m-cy, 
kpi. dokumentacja, automatic, stan idealny, • 31.500 zł (moż
liwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 0604/26-12-31, 
0603/77-93-71
AUDI A6AVANT, 1995/96 r., 58 tysr. km, 2500 ccm, TDi 140 
KM, srebrny metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatronic, el. 
otw. szyby, c. zamek, skóra. alum. felgi, ABS, 6-biegowy, 2 
elementy do lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, - 44.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0607/54-36-98 
AUDI A6,1995/96 r., 120 tys. km, 2800 ccm, srebrny metalic, 
poduszka pow., klimatyzacja, ABS, pełna el., 2 x immobilizer,

alarm, alum. felgi, atrakc. wygląd, zadbany, centr. zamek, 
soczewkowe refl., atermiczne szyby - 42.500 zł. Sobótka, tel. 
0602/79-54-84
AUDI A6,1996 r., 126 tys. km, 1800 ccm, V5, biały, ABS, kli
matyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, radio kodowane, alarm 
fabryczny, immobilizer, kpi. dokumentacja, przegląd do 
08.2001 r, - 39.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-27-16, 
0503/76-01-52
AUDI A6 AVANT, 1996 r., 86 tys. km, 2600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, poduszka pow., klimatyzacja, aluminiowe fel
gi, szyberdach, relingi dachowe, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, zabezpieczenia, - 46.000 zł. Bobrowice, woj. 
zielonogórskie, tel. 0607/37-93-69 
AUDI A6AVANT, 1996 r., 120 tys. km, 2500 ccm, TDi, bordo
wy, ABS + EBV, podgrzewane fotele, klimatyzacja, poduszka 
powietrzna, RO Gamma + 8 głośników, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, wymienione filtry, zadbany, stan b. do
bry. - 45.000 zł. Jelenia Góra, tel! 075/7.51-42-71, 
0607/27-83-27
AUDI A6 ,1996 r., 2300 ccm, benzyna, zielony metalic, auto- 
matić, klimatronic, pełna elektryka, kpi. dokumentacja, • 32.500 
zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
AUDI A6 AVANT OUATTRO, 1997 r., 108 tys. km, 2800 ccm, 
V6, niebieski, pełne wyposażenie, I właściciel, • 49.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-19-36.0606/82-10-22 
AUDI A6 ,1998 r., 2400 ccm, benzyna, ciemnozielony meta
lic, wszystkie el. dodatki, klimatronic, szyberdach, - 75.000 zł 
lub zamienię na tańszy. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-02-35, 
0602/45-18-25
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 silni
kiem d iesla . Nowa Sól, tel. 068/376-81-37, 
0608/27-72r93 84018701

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO  
ODDZIAŁ TERENOWY 

we W rocławiu 
ul. Zw ycięska 14, 53 -  033 Wrocław  

te l (+ 48, 071) 3661733, fax. (+ 48, 071) 3661734 
e -  m ail: mienie @ wroclaw.amw.com.pl 

OGŁASZA PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NW. SPRZĘTU

Pozycja
przetargu

Nazwa sprzętu (marka /typ) Ilość
(szt/kpl.)

Nr fabryczny 
(podwozia, 
silnika)

Rok
prod.

Cena 
wywoławcza za 

szt/kpl. (zł)

1-2 Przyczepa transportowa D-732 
o ładowności 4 1

2 16161
16162

1985
1985

1000
1100

3 Samochód wywrotka STAR 29D 1 50684 1975 1900
4 Ciągnik samochodowy ciężki KRAZ 255B 1 182542 1973 3000
5 Namiemik R-363 na samochodzie ZIŁ-157 

z nadwoziem zamkniętym
1 115423 1974 1900

6 Samochód wywrotka KRAZ-256W 1 214784 1974 3500
7-8 Samochód ciężarowo-terenowy 

URAL-375D
2 270031

65471
1978
1970

1800
1900

9-10 Samochód osobowo-terenowy UAZ-469B 2 143131
083739

1976
1974

900
800

11 Trak ciężki GKT-60 1 001227 1956 10000
12-17 Samochód ciężarowo-terenowy STAR-660 6 12164

6419999
6420010
21337
18961
131241

1965
1976
1976
1968
1967
1971

550
550
550
800
700
900

18 Wóz obsługi smarowania WOS na 
samochodzie STAR-660

1 234866 1972 2000

19-20 Przyczepa transportowa do ładunków 
ciężkich CZMZAP-5208

2 8192
7770

1974
1973

2500
2000

21-26 Samochód ciężarowo-terenowy 
STAR-660, podwozie

6 4110904
4110900
4110894
4110899
4110930
4110934

1974
1974
1974
1974
1974
1974

800
800
800
800
800
800

27 Samochód ciężarowo-szosowy STAR-29 1 58103' 1976 900
28 Samochód ciężarowy, uterenowiony 

STAR-244
1 05022 1978 3500

29 Autobus pasażerski AUTOSAN-H9 1 460865 1984 3500
30 Samochód ciężarowo-terenowy KRAZ-255B 1 315303 1978 5000
31 Przyczepa transportowa 2-osiowa, 

specjalistyczna, z  nadwoziem zamkniętym
1 771212 1977 1800

" '3 2 Autobus sztabowy ĄS-2 na samochodzie 
STAR-660

1 05141 1962 1400

33 Kuter holowniczy KH-200 na przyczepie 1' 040873 1973 JOOOO
34-35 Zgniatarka samojezdna D-357P 2 S-387

S-386
1976
1976

6500
6000

36 Podpora PSMT-2 1 S-71463 1978 700
37 Tokarka uniwersalna TUB-32 1 1010 1964 1500
38-39 Młot DM-240 z urządzeniem S-712A 2 S-7651 1978 250

S-7293 1975 200

1. Pizetarg odbędzie się w dniu 27.06.2001r o godz. 12.00 w siedabie OT AMW we Wrocławiu, ui. Zwycięska 14.
2. Mienie wystawione na przetarg można oglądać w dniach 25 i 26.062001 r. w godz. S "-131* 

oraz wdniuprzetarguwgodz.8H-10M: 
poz. 5,7,8.18 w Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu, ul. Zwycięska 14 
poz. 14,6,9-11,15-17,19-26,32-39 w JW 2697, Brzeg, ul, Sikorskiego 6 - kpt Kordas, tel. 077/411-78-33 
poz. 12r14 w JW 2833, Świętoszów, ul. Saperska 1, tel. 076/735-60-28 
poz. 27-29 w JW 2773, Jelenia Góra, ul. Sudecka 97 - p. Lesner, tel. 075/764-78-51 
poz 30,31 w CSR, Jelenia Góra, ul. Podchorążych 1 - p. Betlej, tel. 075/764-78-51 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokośd 10% ceny wywoławczej 
wybranego sprzętu. Wadium można wpłacać w kasie OT AMW Wrocław codziennie w godz.1010 • 13® lub 
w dniu przetargu w godz. 8°°-10°°.

4. Do wylicytowanej ceny sprzedanego mienia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości: 22%
5. Szczegółową informację o przedmiocie przetargu można uzyskać u organizatora przetargu: tel. (071) 366-17-33, 

364-73-62,364-73-83,364-73-72, w godz. od 9» • 14“

OFERTY BEZPRZETARGOWE

w każdy czwartek można nabyć materiały budowlane, hydrauliczne, kurtki ocieplane .PANTERKI", 
koszule, trzewiki wojskowe, mundury wyjściowe, rękawice ocieplane-skórzane, płaszcze-prochowce oraz 
samochody typu POLONEZ i inne materiały zgromadzone w magazynie OT AMW czynnym 
w godzinach 9«13»  tel (071) 354-73-83,364-73-85,364-73-72
od poniedziałku do piątku w sklepie znajdujący się we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 14, budynek 
nr 41, czynnym w godzinach 9.00-17.00 tel.(071)366-17-23. Opoo4o:
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AUDI A6, 1999 r., 2500 ccm, TOi, brązowy metalic, pełne 
wyposażenie, I właściciel, kupiony w salonie, - 110.000 zł. 
Lubin, tel. 076/844-23-84,844-36-64 
AUDI A 8 ,1996 r., 130 tys. km, 2800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, welur, klimatyzacja, książka serwisowa, stan b. do
bry, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-15-80 
AUDI COUPE, 1982 r., 95 tys. km, 2000 ccm, czerwony, tu- 
ningowany w Niemczech, rozmiar opon 345/35/15, bez wy
padku, stan b. dobry, jedyny egzemplarz w Polsce, internet: 
www.audi.hg.pl, -11.900 zł. Nowa Sól, tel. 0606/95-32-26 
AUDI COUPE, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, ciemnozielony 
metalic, szyberdach, alarm + pilot, jasna welurowa tapicerka, 
alum. felgi (2 kpi.), zadbany, nie składany, sportowe dodatki, 
model przejściowy, szerokie zderzaki, • 7.300 zł. Wrocław, 
tel. 0605/44-20-69
AUDI COUPE, 1989 r., 2200 ccm, czarny metalic, el. otw. szy
by i szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie kier., 
welurowa jasna tapicerka, drewniane dodatki, RO + 6 głośni
ków, czerwone zegary, alarm + pilot, centr. zamek, blokada 
skrzyni biegów, alum. felgi, -16.800 zł.., tel. 0600/35-45-40 
AUDI COUPE, 1989 r., 145 tys. km, 2300 ccm, ben^na, per- 
łowo-biały, 150 KM, obniżony, alum. felgi 16”, ospoilerowany, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 
drewno, welur, Mul-T-lock, ciemne szyby, CD Sony, wydech 
Remus, nowa instalacja gazowa, stan b. dobry, - 18.200 zł 
lub zamienię. Korfantów, woj. opolskie, tel. 0606/18-11-96 
AUDI COUPE, 1989 r., 120 tys. km, 2800 ccm, V6,24V, żółty, 
ABS, wspomaganie kier., el. otwierane szyby i szyberdach, 
el. reguł, lusterka oraz reflektory, stylizacja na Audi S2, spo- 
ilery, duża lotka, aluminiowe felgi, kubełkowe fotele, obniżo
ny, sportowa kier. i pedały, alarm, stan b. dobry, -16.500 zł. 
Wambierzyce, tel. 074/871-90-53 
AUDI COUPE QUATTRO, 1990 r., 180 tys. km, 2300 ccm, 
wtrysk, błękitny metalic, 136 KM, skóra, alum. felgi, napęd 
4x4, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, soczewko
we reflektory, - 20.500 zł. Oława, tel. 0605/91-88-41 
AUDI COUPE, 1991 r., 121 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, wspomaganie kier., el. otw. szyberdach, et. reg. lu
sterka, podgrzewane fotele, centr. zamek, alarm + pilot, alum. 
felgi, RO Grundig, sprowadzony w całości, atrakcyjny wygląd, 
stan dobry, - 20.000 z ł, w rozliczeniu przyjmę inny Audi, może 
być uszkodzony. Bolesławiec, tel. 0607/34-30-88 
AUDI S4 OUATTRO. 1992 r., 160 tys. km, 2200 ccm, turbo, 
chabrowy, pełne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, cen
tralny zamek, hak, stylizowany na S6, aluminiowe felgi 16” 
(nowy model), po tuningii w Niemczech (320 KM), I właściciel 
w kraju, stan b. dobry, - 32.000 zł lub zamienię. Bielany Wro
cławskie, tel. 0603/35-84-78
AUDI S8 ,1998 r., 18 tys. km, 4200 ccm, benzyna, perłowy 
antracyt, pełne wyposażenie oprócz skóry, -160.000 zł. Ole
śnica, tel. 0601/91-88-71
O  AUDI TT, 1999 r., 1800 ccm, turbo, błękitny meta* 

lic, 4 pod. powietrzne, ABS, TSC, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, kii* 
matronic, podgrzewane fotele, skórzana tapicer
ka, alum. felgi, RM stereo, stan idealny, - 99.900 
zł. Wałbrzych, tel. 076/666*60*50, 0607/79-95-81 
01035401

AUDI V8 OUATTRO, 1989 r., 3600 ccm inst. gazowa, pełne 
wyposażenie, alum. felgi 18', - 22.000 zł lub zamienię na 
mniejszy osobowy albo bus. Środa Śląska, tel. 071/31745-96

AUSTIN
AUSTIN MINI MKII, 1976 r., 1100 ccm, benzyna, czarny, Spe- 
cial, ubezp., zarejestr., sportowa kierownica, alum. felgi, stan 
b. dobry, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 0600/55-08-61 
AUSTIN MONTEGO KOMBI, 1989 r.. 2000 ccm, GTI 7-oso- 
bpwy, wspomaganie, stan techn. dobry, - 8.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/343-51-08

BMW
O  BMW E-36, KOMBI, 1998 r., 48 tys. km, wtrysk, 

kolor „kameleon”, katalizator, el. otw. szyby, kii* 
. matronic x 2, podgrzewane fotele, skórzana ta

picerka, ASC + T, ABS, alarm, 4 pod. powietrzne, 
alum. felgi, pakiet M-Power, halogeny ksenono- 
we kpi., RO, w kraju od miesiąca, b. atrakc. wy* 
gląd, • 48.000 z ł . t e l .  0604/46-05-78 80015121 

BMW 315,1981/93 r., 1500 ccm, czerwony, zadbany, nowe 
sprzęgło, łożyska w kołach, el. otwierane szyby, RO + głośni
ki, przegląd do 06.2002 r, - 3.600 zł lub zamienię na Forda 
Escorta, VW Polo kombi, w tej cenie. Nowa Sól, tel. 
068/387-33-88.0605/52-96-31 
BMW 316 E-21,1978 r., 1600 ccm, benzyna, ciemnozielony, 
ospoilerowany, .rekin", lotka na klapie, dodatkowe światło sto
pu, po remoncie kapitalnym silnika, halogeny, nowe zawie
szenie tylne i częściowo przednie, nowe hamulce, stan b. 
dobry + drugi silnik z 1982 r., w dobrym stanie, - 2.600 zł. 
Psary, tel. 0609/27-39-64
BMW 316,.1978 r., 176 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, ważny przegląd, atrakc. wygląd, alum. felgi BBS, otwiera
ny dach, - 2.150 zł. Wrocław, tel. 071/348-44-73^ 
0604/66-82-03
BMW 316,1979 r., 1600 ccm, czerwony, po remoncie kapital

nym silnika, hamulców i sprzęgła, stan blacharki b. dobry, 
zadbany, aktualny przegląd i OC, w ciągłej eksploatacji, pil
nie, • 2.950 zł. Wrocław, tel. 071/368-11-08 
BMW 316,1979 r., 1600 ccm, zielony, stan b. dobry, po lakie
rowaniu, 2 sportowe zderzaki, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 
071/373-78-93
BMW 316 E-30,1983 r., 1800 ccm, czerwony, stan b. dobry, z 
urzędu celnego, nowy akumulator, nowa instalacja gazowa 
(gwarancja), obniżony, skórzane fotele Recaro, sportowy ukł. 
wydechowy, atrakcyjny wygląd, - 7.500 zł lub zamienię na VW 
Golfa li. Bolesławiec, teł. 0606/36-44-93 
BMW 316 E-30,1984 r., 1600 ccm, czerwień meksykańska, 
el. reguł, lusterka, szyberdach, aluminiowe felgi, 4-drzwiowy, 
obniżony, - 4.400 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0607/82-50-84 
BMW 316 E-30,1986 r., 182 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
jasnoniebieski metalic, inst. gazowa, alum. felgi 15*, 4-drzwio
wy, w pełni ospoilerowany, atrakc. wygląd, ekonomiczny, -
8.300 zł. Wałbrzych, tel. 0604/92-25-67 
BMW 316 SKŁADAK, 1987/96 r., 192 tys. km, ciemnozielony 
metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, sport, zawieszenie, szyber
dach, centr. zamek, RM, el. reg. lusterka, spoiler na tylnej kla
pie, alum. felgi! + kpi. opon zimowych, blokada skrzyni bie
gów, dod. elektron, zabezpieczenie, zadbany, serwisowany, 
garażowany, stan b. db, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/390-68-56,0602/69-39-44 
BMW 316,1989 r., czarny metalic, alum. felgi, - 9.500 zł. Po
niec, tel. 065/573-32-41
BMW 316,1989 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
oryg. lakier, 4-drzwiowy, serwisowany, RM, alum. felgi, szy
berdach, stan idealny, -13.400 zł. Świdnica, tel. 0601/67-21-85 
BMW 316 i, 1989/90 r., 156 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, oznakowa
ny. -12.500 zł. tękanów, tel. 065/543-53-87 
BMW 316 i, 1990 r., 178 tys. km, czerwony, dwudrzwiowy, 
właściciel niepalący, stan b. dobry, zadbany, -11.500 zł. Wał
brzych, tel. 0502/21-06-74
BMW 316 E 30,1990 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, szyberdach, 
alum. felgi, nowe amortyzatory, bez wypadku, • 16.000 zł lub 
zamienię na większy. Zgorzelec, tel. 0602/87-14-32 
BMW 316 E-36,1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, żółty, 
szyberdach, serwo, el. reg. światła i lusterka, drewniana kie
rownica, welur, alum. felgi + drugi komplet kół, garażowany, 
obniżony, spoiler, atrakcyjny wygląd • 22.800 zł lub zamienię 
na BMW serii 5 lub Mercedesa 124. Oleśnica, tel. 
0606/87-99-61
BMW 316 I E-36.1991/92 r.. 180 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, szary, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alarm, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, bez wy
padku, I właściciel, zadbany, nowe amortyzatory, nowy aku
mulator, • 19.800 zł.lub zamienię. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61
BMW 316 i. 1992 r., perłowoczarny, alum. felgi, centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka/wspomaganie, RO, alarm (z 
odłączeniem paliwa), w kraju od 97 r, - 21.000 zł. Oleśnica, 
tel. 0502/50-44-57
BMW 316 E-36,1992 r., 175 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, szary 
metalic, w kraju od miesiąca, kupjony w serwisie w Niemczech, 
bez wypadku, stan idealny, ABS, poduszka powietrzna, szy
berdach, el. reg. lusterka, reflektory, alarm fabr. BMW, skó
rzana tapicerka, 2 kpi. kół, - 23.000 zł. Środa Śląska, tel. 
0608/01-13-04
BMW 316 E-36,1992/93 r., 108 tys. km, 1600 ccm, perłowo- 
zielony metalic, ABS, ATE, poduszka pow., el. reg. lusterka, 
szyberdach, welurowa tapicerka, alum. felgi, sportowy układ 
wydechowy, stan idealny, w kraju od 1 roku, ewentualny pro
fesjonalny sprzęt nagłaśniający, atrakc. wygląd - 28.200 zł 
(bezsprzętu). Wrocław, tel. 071/316-51-96 wieczorem 
O  BMW 316 i, 1993 r. pełne wyposażenie, automa/- 

tic, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/316*52*66, 
0501/85*00*87 02028271

BMW 316 i, 199? r., 1600 ccm, wtrysk, zielony metalic, ABS, 
centr. zamek, wspomaganićicier., el. szyberdach, klimatyza
cja, - 25.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 065/527-12-86 w 
godz. 9-17
BMW 316 E-36,1993 r., 165 tys. km,'czarny metalic, centr. 
zamek, el. szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alarm, 
pod. powietrzna, ABS, białe kierunkowskazy, nowy grill, atrakc. 
wygląd, kpi. dokumentacja, - 15.500 zł. Lubin, tel. 
0603/99-91-76
BMW 316 KOMBI, 1993/94 r., 97 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, E30, ABS, poduszka powietrzna, oryg. alum. 
felgi i RO, pełne wyposażenie elektryczne, podgrzewane fo
tele i lusterka, szyberdach, centralny zamek + pilot, siatka i 
roleta, podwójny alarm, zadbany, stan idealny, - 20.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/664-44-20,0603/28-36-60 
BMW 316 COMPACT, 1994 r., 81 tys. km, 1600 ccm, benzy- 

*  na, szary metalic, poduszka pow., ABS, ASC, klimatyzacja, 
komputer, tempomat, el. otw. szyby, el. reg. lusterka podgrze
wane i fotele, skórzana kierownica, czerwona tapicerka, centr. 
zamek, alarm, Mul-T-Lock, udokum. pochodzenie, - 29.000 
zł. Lubin, tel. 076/844-68-79,0608/44-45-86 
BMW 316,1994 r„ 100 tys. km, 1600 ccm, ciemnofioletowy, 
ABS, wspomaganie, cóntr. zamek, poduszka pow., szyber
dach, alum. felgi, • 26.900 zł. Świdnica, tel. 0606/2340-42 
BMW 316 COMPACT, 1994 r., 101 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, ABS, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, szyber
dach, 2 poduszki pow, • 26.500 zł lub zamienię na inny, die
sel, z dopłatą. Wolsztyn, tel. 068/384-38-61,0603/78-77-20 
BMW 316 COUPE. 1994 r„ 125 tys. km. biały. ABS, 2 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. 
zamek, alarm, alum. felgi, wspomaganie, - 33.500 zł. Wro
cław, tełr0605/27-61-12

BMW 316 E-36 COUPE, 1994 r., 65 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, pistacjowy metalic, pełne wyposażenie elektr., klimaty
zacja, ABS, alarm + pilot, alum. felgi 17” (od M3)'. pod. po
wietrzna, książka serwisowa, atrakcyjny wygląd, tapicerka w 
kolorze nadwozia, • 32.000 zł. Wrocław,Hel. 0602/50-66-72 
BMW 316,1995 r., srebrny metalic, compact, klimatyzacja, 
komputer, pełne wyposażenie elektryczne, pod. powietrzna, 
atrakc. wygląd, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 0604/57-56-09 
BMW 316 i E-36,1996 r„ 72 tys. km, 1600 ccm, zielony, 102 
J<M, szyberdach, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, 2 pod. powietrzne, ekonomizer, podłokietnik, RO, - 33.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-39-98,0608/19-21-92 
O  BMW 316 E-46,1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, czar

ny metalic, I właściciel, serwisowany, 6 pod. po
wietrzne, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, welu* 
rowa tapicerka, alum. felgi, klimatronic, alarm, im
mobilizer, RM stereo, stan idealny, * 69.900 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666*60*50, 0607/79*95*81 
01035191

BMW 318,1980 r., 175 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, szyberdach, hak, udokum. pochodzenie, po remoncie bla
charki, lakierowaniu, do rejestracji, - 2.800 zł lub zamiana na 
skuter. Legnica, tel. 076/850-13-76,0609/03-09-51 
BMW 318,1981 r., 25 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, -
1.500 zł. Lubomierz, tel. 075/783-37-87 
BMW 318 i, 1982 r., 1600 ccm, czerwony metalic, automatic, 
wspomaganie kier., stan b. dobry, na białych tablicach -1.600 
DEM. Wrocław, tel. 0503/30-90-88,0503/96-79-19 
BMW 318 i, 1985 r., 174 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor gra
fitowy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centr. za
mek, el. reg. lusterka, alum. felgi, obniżony, obrotomierz, eko
nomizer, stan b. dobry, na białych tablicach, - 2.600 zł. Ra
wicz, tel. 0604/33-30-39
BMW 318,1985 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny,
2-drzwiowy, stan dobry, • 6.800 zł lub zamienię. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-35-21,0607/63-31-71 
BMW 318 i, 1986 r., 196 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwo
ny, alum. felgi, alarm, szyberdach, 5-biegowy, stan dobry, -
7.400 zł (możliwe raty lub zamiana). Trzebnica, tel. 
071/389-48-06,0601/89-27-22 
BMW 318 i, 1987 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
5-biegowy, 4-drzwiowy, szyberdach, el. otw. szyby, garażo
wany, stan b. dobry, - 8.000 zł. Legnica, tel. 076/862-74-34 
BMW 318 i. 1987/93 r., 180 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, zielo
ny metalic, automatic, welurowa tapicerka, zadbany, eksplo
atowany przez inwalidę, alum. felgi, wspomaganie kier., stan 
b. dobry, - 7.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0609/15-60-18 
BMW 318 i. 1988/94 r., 170 tys. km. 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, E-30. alum. felgi, obniżony, sportowy tłumik, skórza
na kierownica, 4-drzwiowy, el. reg. lusterka, centralny zamek, 
stan dobry, - 10.500 zł lub zamienię na diesla, w tej cenie. 
Wałbrzych, tel. 074/847-37-59 po godz. 15. 0607/45-21-91 
dogodź. 15
BMW 318 i, 1990 r.. 143 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
el. reg. lusterka, alum. felgi, centr. zamek, fabr. obniżony, spor
towy wygląd, -14.500 zł lub zamienię na inny. Łomnica, gm. 
Mysłakowice, tel. 0604/28-57-55,075/713-03-82 
BMW 3181 E-30,1991 r., 103 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, 2-drzwiowy, szyberdach, el. reg. lusterka, 
ABS, wspomaganie kier., sportowe zawieszenie i ukł. wyde
chowy, książka serwisowa, I właściciel (od 07.1999 r.), • 12.500 
zł. Prochowice, tel. 0609/37-0146 
BMW 318 i, 1991 r., 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, centralny zamek, el. reguł, lusterka i reflektory, wspo
maganie kier., atrakcyjny wygląd, w kraju od roku, - 24.000 zł 
lub zamienię na Audi, VW, diesla. Dobrodzień, woj. często
chowskie, tel. 0607/13-09-70
BMW 318 IS E-36 COUPE, 1992 r., 128 tys. km, 1800 ccm, 
16V, ciemnografitowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, RO, 
el. otw. szyberdach, alum. felgi, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, - 32.500 zł. Przemków, tel. 076/831-92-93 
BMW 318 i, 1992 r., 104 tys. km, 1800 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, ABS, el. reg. lusterka i szyberdach, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, obrotomierz, ekonomizer, • 22.800 zł. 
Bojanowo, tel. 065/545-55-92.0604/53-7648 
BMW 318 E-36,1992 r., 144 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czar
ny, el. reg. lusterka, ABS, serwo, radioodtwarzacz + CD, spro
wadzony w całości. I właściciel, - 21.200 zł. Kępno, tel. 
062/782-3047,0601/69-65-12 
BMW 318 i, 1992/93 r., 174 tys. km, 1800 ccm, czarny meta
lic, ABS, szyberdach, RO, welurowa tapicerka, immobilizer, 
książka serwisowa, - 21.900 zł. Kłodzko, tel. 0600/83-92-03 
BMW 318 i, 1993 r., 118 tys. km, 1800 ccm, benzyna, dia- 
mentowoczarny, ABS, wspomaganie, poduszka pow., el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, RM z RDS, el. otw. szyberdach, bez 
wypadku, I właściciel - 26.200 zł. Wrocław, tel. 071/328-73-25. 
0503/32-91-03
BMW 318 IS. 1993 r.. 160 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, 
ABS, 149 KM, alum. felgi, sprowadzony w całości, udokum. 
pochodzenie, alarm + pilot, RM ♦ 6 głośników, immobilizer + 
spoilery, - 25.500 zł. Przerzeczyn-Zdrój, gm. Niemcza, tel. 
074/837-50-96,0600/8949-74 
BMW 318 E-36,1993/94 r.. 180 tys. km, 1800 ccm, zielony, 
ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, szy
berdach, czarny welur, RO + głośniki, halogeny, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, możliwe raty, w kraju od roku, -
25.900 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 071/312-18-87, 
0607/40-20-17
BMW 318 i, 1994 r., 1800 ccm, czarny metalic, wspomaganie 
kier., ABS, ciemne wnętrze, el. otw. szyberdach, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, białe kierunkowskazy, w kraju od 2 mies., 
zadbany, stan b. dobry, - 28.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0608/72-00-60
BMW 318 TDS, 1995 r., 100 tys. km klimatyzacja, 2 pod. po
wietrzne, ABS, el. reg. lusterka i ref]., pompowane fotele. Wro
cław. tel. 0503/32-19-00
BMW 318 COMPACT, 1995 r., 80 tys. km, 1800 ccm, niebie
ski, radioodtwarzacz, katalizator, ABS, wspomaganie kier., 
aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, kli
matyzacja, poduszka powietrzna, sprowadzony w całości, stan 
b. dobry. - 34.000 zł. Wrocław, tel. 0503/30-90-88, 
0503/96-79-19
BMW 318 TDS, 1995 r., diesel, Srebrny, 4-drzwiowy, klimaty
zacja, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 2 pod. po
wietrzne, ABS, spoiler, - 36.500 zł. Ząbkowice Śl., tel. 
074/815-51-64,074/641-02-42 
BMW 318 i, 1995/96 r., 100 tys. km, kolor śliwkowy, wszyst
kie el. dodatki. - 31.800 zł lub zamienię. Opole, tel. 
0607/08-60-65
BMW 318 i E-36,1997 r., 75 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny metalic, automatic, klimatronic, 4 poduszki pow., wspo
maganie kier., el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflek
tory, alarm, centr. zamek, immobilizer, I właściciel w kraju, kpi. 
dokumentacja, - 39.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/354-23-03
BMW 320, 1976 r. inst. gazowa, hak, kpi. dokumentacja, -
1.000 zł. Głogów, tel. 076/833-28-73 
BMW 320,1977 r., 248 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czarny, 
aluminiowe felgi, obrotomierz, spoilery, 4 lampy z przodu, 
nowy tłumik, podgrzewane lusterka, .na chodzie’ , stań silni
ka b. dobry, - 900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/761-08-56, 
0606/63-97-88
BMW 320,1981 r., 2000 ccm, czarny metalic, silnik 6-cylin-
drowy, do poprawek lakierniczych, - 2.000 zł lub zamienię na
motocykl cross. Gniechowice, gm. Kąty Wrocławskiwe, teł.
071/316-76-30,0603/62-93-18
BMW 320,1981 r., 2300 ccm, granatowy, stan b. dobry, - 2.000
zł. Wałbrzych, tel. 074/665-35-24
BMW 320, 1982 r., 2000 ccm, benzyna, złoty metalic, inst.
gazowa, hak, szyberdach, • 3.000 zł. Głogów, tel.
0603/92-68-30
BMW 320,1983 r„ 2000 ccm, benzyna, zielony, 2-drzwiowy,
- 2.500 zł. Biedrzychowice, tel. 0602/48-36-24,0608/52-93-21

BMW 320 i, 1985 r., 2000 ccm 2-drzwiowy, szyberdach, na 
białych tablicach, -1.750 zł. Jawor, tel. 0607/20-95-06 
BMW 320 i, 1985 r., 2000 ccm, wtrysk na białych tablicach •
2.600 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
BMW 320 E-30, 1986 r., 160 tys. km, 2000 ccm, czarny,
2-drzwiowy, obniżony, szyberdach, el. reg. lusterka, skórza
na kierownica, alum. felgi, bez wypadku, zadbany, - 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 0607/19-35-55
BMW 320 i, 1987 r., 227 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, .delfin’  
metalic, katalizator, el. reg. lusterka, wspom. kierownicy,
4-drzwiowy, alum. felgi, szyberdach, na białych tablicach, stan 
b. dobry, - 2.300 zł. Wałbrzych, tel. 0604/85-84-93 
BMW 320, 1989 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały,
4-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, skóra, komputer, el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, sprowadzony w całości, 
bez wypadku, kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, -
12.900 zł. Legnica, tel. 0606/14-33-94 
BMW 320 i, 1989 r., zielony metalic, inst. gazowa, sportowe 
zawieszenie, welurowa tapicerka, 2-drzwiowy, alarm + pilot, 
ospoilerowany, udokum. pochodzenie, zadbany, - 14.000 zł. 
Świebodzice, lei. 074/854-10-51,0502/67-26-49 
BMW 320 i, 1989/90 r., biały, ospoilerowany, 3-drzwiowy, ga
rażowany, stan b. dobry, - 12.950 zł, Świdnica, tel. 
0601/67-21-85
BMW 320 i, 1990 r„ 160 tys. km, 1991 ccm, wiśniowy, alum. 
felgi, nowe opony, ciemne szyby, szyberdach, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, 2 komputery, białe zegary, 2-drzwiowy, spor
towe zawieszenie, spoilery, ważny przegląd, • 10.900 zł. Pia
ski, tel. 065/571-91-10,0602/88-52-80 
BMW 320IA, 1991 r., kolor grafitowy metalic, kupiony w salo
nie, zadbany, komputer, - 21.500 zł lub zamienię na tańszy. 
Pępowo, woj. leszczyńskie, tel. 0604/5948-38,065/573-68-04 
BMW 320 i, 1992/93 r., 138 tys. km, czarny, alum. felgi Schni* 
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 kseno- 
nowe, pełen pakiet M-3, alum. felgi Schnitzer, ciemne 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 i. 1994 r.. 132 tys. km. 2000 ccm. 24 V, czarny 
metalic, 150 KM, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyty, szyberdach, alum. felgi 16”. obniżony, tuning M3. 
ciemne szyby, alarm + centr. zamek, - 29.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 0602/83-36-64
BMW 320TOURING, 1995/96 r„ 136 tys. km kombi. RO. 5-bie
gowy, el. otw. szyberdach, ABS, wspomaganie kier., centr. 
zamek + pilot, alum. felgi, el. reg. lusterka, klimatyzacja, el. 
reguł, fotele, el. otw. szyby, sprowadzony w całości, I właści
ciel, kpi. dokumentacja, w kraju od miesiąca, • 41.000 zł. Ja
wor, tel. 076/870-01-20 (zdjęcia do tej Oferty można zobaczyć 
w internecie pod numerem -AG0215 www.autogielda.com.pl) 
BMW 320 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. szy
by, komputer, klimatyzacja, poduszka pow., atrakcyjny wygląd, 
- 78.000 zł. Legnica, tel. 0607/74-57-00 
BMW 323,1982 r., 2300 ccm, benzyna zarejestrowany, nowy 
przegląd, - 2.200 zł. Oleśnica, tel. 071/399-37-39 
BMW 323 E 30,1983 r., 180 tys. km, złoty metalic, sportowe 
zawieszenie, alum. felgi, stan b. dobry, • 7.200 zł. Legnica, 
tel. 076/85849-23
BMW 323 i, 1983/84 r., 2300 ccm, benzyna, złoty metalic, E-30,
3-drzwiowy, el. reg. lusterka, szyberdach, do poprawek bla
charskich i drobnych napraw, kpi. dokumentacja, oclony w 
całości, - 3.700 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/848-11-28, 
0605/74-7341
O  BMW 323 i, 1998 r., 2300 ccm, wtrysk, bordowy 

metalic, 4*drzwiowy, 4 el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka i szyberdach, tempomat, alum. felgi, inst. 
gazowa, centr. zamek, alarm, komputer, radio, 
wspomaganie, podgrzewane siedzenia, • 9.500 
zł., tel. 062/740-6043 03003571

BMW 323 TOURING E-36,1998 r., 2500 ccm, srebrny meta
lic, w kraju od 04.2000 r.. pełna dokumentacja, serwisowany 
w ASO BMW, stan idealny, klimatronic, komputer, skóra, 4 
poduszki powietrzne, ABS, ASC, pełne wyposażenie elektrycz
ne, oryginalny hak, nowe felgi aluminiowe i opony, - 59.000 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 071/339-98-53,0502/34-24-79 
BMW 324,1986 r., 2400 ccm, diesel, zielony, centr. zamek, 
wspomaganie, el. reg. lusterka, szyberdach, alum. felgi, hak, 
stan b. dobry, - 8.500 zł. Praszów, woj. zielonogórskie, tel. 
068/375-13-51
BMW 324 D, 1987 r.. 2400 ccm, diesel, srebrny metalic,
4-drzwiowy, szyberdach, felgi aluminiowe, alarm, zadbany, kpi. 
dokumentacja - 9.600 zł. Wrocław, tel. 071/353-81-53 
BMW 324 d, 1988/93 r., 240 tys. km, niebieski metalic, alum. 
felgi, centr. zamek, el. reg. i podg. lusterka, 4-drzwiowy, stan 
dobry, - 7.900 zł lub zamienię na Audi, może być uszkodzony, 
z dopłatą. Zielona Góra, tel. 068/325-04‘-69,0601/18-89-01 
BMW 324,1989 r., 120 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, stan 
b. dobry, 4-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, el. reguł, 
lusterka, aluminiowe felgi, RM Gelhard + głośniki, skórzana 
tapicerka, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, -10.900 zł 
lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Jelenia Góra, 
tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78
BMW 324 KOMBI, 1992 r., 120 tys. km, 2400 ccm. turbo D. 
czarny metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, ro
leta, -15.500 zł. Wrocław, tel. 0600/41-09-80 
BMW 325 i, 1987 r., 167 tys. km, 2674 ccm, benzyna, czer
wony, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, obniżony, ospo
ilerowany, po tuninau, 200 KM, sportowy układ wydechowy i 
kierów. - 9.200 zł. Śrem, tel. 0601/08-59-85 
BMW 325 i, 1987 r., 120 tys. km, 2500 ccm, niebieski metalic, 
wspomaganie kier., szyberdach, stan b. dobry, na białych ta
blicach - 1.600 DEM. Wrocław, tel. 0503/30-90-88. 
0503/96-79-19
BMW 325 E-30,1988/94 r., 180 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, 173 KM, komputer, obniżony, sporto
we zawieszenie i wydech, alum. felgi 15”, spoilery, szyber
dach, alarm, el. reg. lusterka, -10.000 zł (możliwe raty przez 
komis). Wrocław, tel. 071/78941-67 
BMW 325 E-30,1989 u, 150 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 
czarny, 4-drzwiowy, szyberdach, ABS, alum. felgi, stan b. do
bry; -11.000 zł. Świdnica, tel. 0609/40-20-69 
BMW 325 KOMBI, 1990 r., 100 tys. km, 2500 ccm, antracyto

wy metalic, 4x4, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
kubełkowe fotele (welurowe, podgrzewane), skórzana kierow
nica, ABS, wspomaganie, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/69-24-22
BMW 325 E-36,1991 r., 2500 ccm, zielony metalic, 4-drzwio
wy, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., regulowana kierow
nica, centralny zamek, el. reguł, lusterka, el. otwierane szy
by, alarm, immobilizer, aluminiowe felgi, szyberdach, RM z 
CD, I właściciel, garażowany, - 2.1.000 zł. Poznań, tel. 
0603/54-89-52 .
BMW 325 CABRIO, 1993 r., 130 tys. km, 2500 ccm, czarny 
metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, aluminiowe 
felgi, - 43.000 zł. Poznań, tel. 0601/98-02-93 
BMW 325,1993 r„ 117 tys. km, 2500 ccm, TDS, kolor grafito
wy metalic, 142 KM, klimatyzacja, serwo, wszystkie el. do
datki, alum. felgi, radio BMW, kpi. dokumentacja, - 32.200 zł 
lub zamienię na Renault Scenic 1.9 DTI. Prochowice, tel. 
076/858-4442,0604/79-36-63 
BMW 325,1996 r., 85 tys. km, 2500 ccm, turbo D, V6, ciem
nozielony metalic, ABS, SRS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lu
sterka, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, RO, skó
rzana kierownica, alum. felgi, roleta, opony 205, welurowa 
tapicerka, - 43.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-78-32, 
0503/99-06-86
BMW 330 DAT, 2001 r., 3000 ccm. TDI, 184 KM, fioletowy 
metalic, 6 pod. powietrznych, ASC+T, na gwarancji 3 lata, do 
odbioru w salonie, fabryczna homologacją, steptronic, DSC, 
ksenony, spryskiwacze reflektorów, RO, p. wyposażenie el., 
kierownica skórzana (wielofunkcyjna), podłokietnik, alum. felgi 
17”, obrotomierz klimatronic, alarm, halogeny - 168.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-70-29,0605/43-86-55 
BMW 520,1980 r. stan dobry. Wrocław, tel. 071/336-21-56 
BMW 520,1982 r.. 191 tys. km, 2800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, sprowadzony w całości, stan techniczny idealny, •
6.500 zł. Legnica, tel. 076/856-39-37 
BMW 520 i, 1983 r., niebieski metalic, el. reg. lusterka, alum.- 
felgi, silnik do remontu, zarejestrowany, - 2.200 zł. Legnica, 
tel. 0605/69-17-64
O  BMW 520 i, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, V6, srebr

ny, wtrysk, 5*biegowy, alum. felgi,, wspomaganie, 
stani). dobry, bez prawa rejestracji, • 1.500 zł. 
Legnica, tel. 0602/40-25*92 01034961

BMW 520, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, ABS, stan dobry, • 14.000 zł lub 
zamienię na tańszy, bus, kombi, terenowy albo van. Głogów, 
tel. 076/831-59-90,0502/36-19-78 
BMW 520 i, 1988 r. klimatyzacja, inst. gazowa, el. otw. szyby,
-14.200 zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03-19 
BMW 520 i, 1988/89 r., 205 tys. km, 2000 ccm, metalic, el. 
reg. lusterka, szyberdach, ABS, hak, alarm, RM Blaupunkt, 
alum. felgi, inst. gazowa, wspomaganie, centr. zamek, halo
geny, zadbany, stan b. dobry, - 18.500 zł. Legnica, tel. 
076/866-17-20,0604/83-05-84 
BMW 520 i, 1989/96 r., 2000 ccm, wtrysk, metalic, ABS, szy
berdach, 5-biegowy, alum. felgi gwiazdy - szeroki rant, silnik 
w b. dobrym stanie, ciemne lampy, luzy w ukł. kierowniczym, 
aktualny przegląd i ubezp. OC, - 13.900 zł. Jawor, tel. 
0604/73-89-11
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, benzyna, czarny metalic, wspo
maganie kier., centr. zamek, klimatyzacja, Mul-T-Lock, alarm, 
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, 4 
el. otw. szyby, centr. zamek, podgrzewane, el. regulowane 
skórzane fotele, 3 żaluzje, klimatyzacja, alum. felgi, obniżo
ny, alarm + pilot, czarne tylne lampy, szyberdach, -18.000 zł. 
Góra Śląska, tel. 065/544-73-48 
BMW 520,1990 r., 96 tys. km, 2000 ccm. 24 V. czarny, wspo
maganie, el. reg. lusterka, ABS, RM, obniżony, alum. felgi, 
sprowadzony w całości, I właściciel, stan idealny, • 22.000 zł. 
Syców. tel. 0603/94-13- 7̂
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, centr. 
zamek, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, RO, alarm, 
stan idealny, - 14.900 zł. Żagań, tel. 068/477-65-65, 
0605/67-07-70
BMW 520 i, 1991/92 r., 155 tys. km, 2000 ccm, 24 V, wiśnio
wy metalic, 150 KM, M-Power, wspomaganie, reg. kierowni
ca, el. reg. lusterka, centr. zamek, szyberdach, hak, haloge
ny, RO, alum. felgi 15”, w Polsce od grudnia, udokum. pocho
dzenie, stan idealny, - 21.000 zł. Zawidów, tel. 075/778-86-12 
O  BMW 520,1992 r., 24V, srebrny metalic, 5*biego* 

wy, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. luster* 
ka, el. otw. szyby, ABS, bez wypadku, sprowa
dzony w całości, • 23.600 zł lub zamienię. Żary, 
ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27*97, 0602/7949*88 
87027471

BMW 520,1992 r., 135 tys. km, 2000 ccm, 24V, zielony meta
lic, klimatyzacja, ABS, szyberdach, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, immobilizer, wspomaganie kier., centralny 
zamek, nierejestrowany w Polsce, - 22.900 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/738-6846,062/591-19-89 
BMW 520,1992 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 24V, kolor 
morski metalic. z Niemiec, I właściciel, radio Bawaria, klima
tyzacja, szyberdach, pełna elektryka, ABS, halogeny, immo
bilizer, jasna tapicerka, w Polsce nie eksploatowany, książka 
pojazdu, kupujący zwolniony z podatku, garażowany, - 24.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-19-89,062/738-6846 
BMW 520,1992 r., 220 tys. km, 2000 ccm, kolor jasnowiśnio- 
wy, szyberdach, ABS, wspomaganie, centr. zamek, immobili
zer, - 22.000 zł. Wieluń, tel. 043/841-62-65 
O  BMW 520 E-34,1993 r., 2000 ccm, 24V ABS, wspo

maganie, centr. zamek, pełne wyposażenie elek
tryczne, klimatyzacja, skórzana tapicerka, drew
niane dodatki, koła AC Schnitzer 17", alarm Pre- 
stige (domykanie szyb, szyberdachu), - 27.000 
zl lub zamienię na Opla Astrę Gsi, Calibrę albo 
VW VR6. Wrocław, tel. 0607/86-77*86 02029001 

BMW 520 i, 1995 r.. 94 tys. km, 2000'ćcm, wtrysk, 24V, perło- 
wogranatowy metalic, klimatyzacja, ABS, RM, stylizowany na 
M5, atrakc. wygląd, alum. felgi 16”, wszystkie el. dodatki, pod
grzewane fotele, podłokietniki, drewno, zadbany, stan ideal
ny, - 33.000 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18. 
0606/34-66-37
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Samochody z silnikami Diesla 
w cenie benzynowych

A u t o
P L A NT Ł U M I K I

k a t a l i z a t o r y  i z ł ą c z a  e la s t y c z n e  g 
Wrocław, ul.Borowska 252, tel. 071/336 81 01 *O

BMW 520 i. 1998 r., 50 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic, 
I właściciel, 6 pod. powietrznych, klimatyzacja, automatic, 
lampy ksenonowe, - 72.000 zł. Księginice 27f, gm. Miękinia, 
tel. 071/317-00-55
BMW 520,1998 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna pełne 
wyposażenie,.- 77.000 zł. Leszno, tel. 065/534-09-04 do 
godz. 18.0503/57-01-53
BMW 523 i E-39,1997 r., 65 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 
czarny metalic, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, centr. zamek. ABS, sensor desz
czu, reflektory ksenonowe. RM+CD, ASC+T, immobilizer, I 
właściciel w kraju, stan b. dobry, - 67.000 zł. Wrocław, tel. 
.071/352-41-68
BMW 524 TD, 1989 r., 170 tys. km, 2400 ccm, kolor grafito
wy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, hak, 
el. reg. lusterka, alarm ♦ pilot, radio + CD, drewniana kie
rownica, ospoilerowany, alum. felgi, ABS, roleta, immobiii- 
zer, stan b. dobry, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0603/30-63-29 
BMW 524,1990 r., 130 tys. km, 2400 ccm, turbo D, ciemno
złoty metalic, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, wspo
maganie kier., centr. zamek, kpi. dokumentacja, RO, alum. 
felgi, stan idealny, • 19.700 zł. Olszowa, tel. 0608/13-15-67, 
0608/71-56-90
BMW 524,1990/91 r., 184 tys. km, 2400 ccm. turbo D, nie
bieski metalic, kpi. dokumentacja, centr. zamek, klimatyza
cja, wspomaganie, alum.felgi, szyberdach, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, podgrzewane siedzenia, - 19.500 zł lub 
zamienię. Legnica, tel. 0601/17-06-01 
BMW 524,1991 r., 169 tys. km, 2400 ccm, turbo D, wiśnio
wy, alum. felgi, sprowadzony w całości, bez wypadku, w kraju 
od 1.5 roku, źadbany, stan b. dobry, - 24.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-50-75. 0600/87-75-96 
BMW 524 TD, 1991 r., 200 tys. km, 2400 ccm, perłowogra- 
natowy metalic, pełne wyposażenie, sprowadzony w cało
ści, bezwypadkowy, serwisowany, kompl. opon zimowych, 
stan b. dobry, - 23.200 zł lub zamienię na tańszy, BMW 525i, 
Audi 100,80, uszkodz.. Wrocław, tel. 0503/04-69-47 
BMW 525.1987 r., 230 tys. km, 2450 ccm, turbo D, kolor 
grafitowy, szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, welurowa ta
picerka, wspomaganie, alarm + pilot, RM + 4 głośniki, el. 
otw. szyby, stan b. dobry - 10.500 zł. Lubin, tel. 
076/749-09-15, 0600/81-92-14

BMW 525,1995 r., 148 tys. km, 24V, biały, automatic, klima
tyzacja, 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, grana
towy metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie, - 70.000 zł. 
Opole, tel. 0601/63-72-04
BMW 528 i, 1983 r., 2800 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
inst. gazowa na gwarancji (wartość 2.000 zł), pełne wypo
sażenie el., centr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie i reg. 
kierów., ABS, el. otw. szyberdach, skórzane fotele i tapicer
ka od modelu M5, alum. felgi • 7.200 zł lub zamienię, może 
być uszkodź. Wrocław, tel. 071/781-29-88 
BMW 530,1988 r., 3000 ccm, czarny diament, ABS, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby x4, el. reg. lusterka, 
sportowy ukł. wydechowy, alum. felgi 17", ciemne szyby z 
atestem, obniżony, poszerzony, - 18.900 zł. Leszno, tel. 
0605/08-92-81
BMW 530 DA. 2000 r., 17 tys. km, 3000 ccm, DTI, 193 KM, 
granatowy metalic, bez wypadku, nawigacja z TV, 6 pod. 
powietrznych, ksenony, ABS, wspomaganie, ASC+T, tapicer
ka skórzana, radio, tempomat, steptronic, alum. felgi, fotele 
sportowe, czujnik deszczu, podgrzewane siedzenia, kom
puter, kierownica wielofunkcyjna, I właściciel halogeny, peł
ne wyposażenie el., alarm - 135.000 zł. Legnica, tel. 
0601/78-73-68
BMW 530 DAT. 2001 r., 3000 ccm, DTI, 193 KM, granatowy 
metalic, bez przebiegu, 6 pod. powietrznych, ABS, ASC+T, 
DSC, na gwarancji 3 lata, klimatronic, odbiór w salonie, ho
mologacja fabryczna, steptronic, tapicerka skórzana, kse
nony, komputer, kierownica sportowa (wielofunkcyjna), wo
rek na narty, alum. felgi 17* p. wyposażenie el., RO, pod
grzewane fotele • 213.900 zł. Wrocław, tel. 071/361-73-10, 
071/361-70-29
BMW 535 i, 1985 r., 150 tys. km, 3500 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, ABS, klimatyzacja, skórzana 
tapicerka, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. otw. szyber
dach, sportowa skrzynia biegów, model M-535i/A, garażo
wany, stan b. dobry, • 10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-34-76,0604/95-55-63 
BMW 535 i, 1988 r., 232 tys. km, 3500 ccm, biały, pełne 
wyposażenie elektryczne, skórzana tapicerka, wspomaga-
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BMW 525 i, 1989 r., 200 tys. km, 2500 ccm, benzyna, czar
ny metalic, szyberdach, centr. zamek. alum. felgi, ABS, kom
puter, regulacja świateł, RO, -16.500 zł lub zamiana na inny, 
z mniejszym silnikiem. Głogów, tel. 0607/48-87-27 
BMW 525,1989 r., 2500 ccm, niebieski metalic, • 15.500 zł. 
Wrocław, tel. 0503/15-94-79, 0607/83-03-27 
BMW 525 i, 1991 r., 24V ABS, klimatyzacja, wspomaganie, 
centr. zamek, sprow. w całości, • 17.800 zł. ., tel. 
0606/35-84-70
BMW 525 i, 1991/92 r., 136 tys. km, 2500 ccm, 24V. 192 
KM, srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., 
eł. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
alum. felgi BMW, RO Sony, kompl. opon zimowych, zabez
pieczenie przed kradzieżą, garażowany, zadbany, bezwy
padkowy, - 25.900 zł. Jelenia Góra. tel. 075/642-42-32. 
0603/58-55-67
BMW 525 i, 1991/92 r., 150 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, 24 V, 
czarny metalic, w kraju od 2 miesięcy, pełne wyposażenie 
oprócz klimatyzacji, RM, alum f̂elgi „Borbet", atrakc. wygląd, 
- 19.900 zł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 
0602/58-37-06
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. do
bry - 26.800 zł. Gryfów SI., tel. 075/781-38-50. 
0602/70-18-39
BMW 525 i, 1992 r., 165 tys. km, 2500 ccm, 24V, burgundo- 
wy metalic, welurowa tapicerka, el. reg. fotele, el. zagłówki, 
4 el. otw. szyby, el. reg. reflektory, tempomat, klimatyzacja, 
wspomaganie kier., ABS, SRS, podg. fotele, szeroki grill, 
białe kierunkowskazy, alum. felgi, - 26.000 zł. Legnica, tel. 
0607/86-49-24
BMW 525,1992 r., 150 tys. km, 2500 ccm, srebrny metalic, 
centr. zamek, RM, wspomaganie, alum. felgi, • 17.300 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-71-37 
BMW 525, 1992 r., 122 tys. km, 2500 ccm, 24V, 192 kM, 
burgundowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. reg. lusterka, 
szyby i szyberdach, centr. zamek, komputer, halogeny RO, 
immobilizer, alum. felgi, zdjęcia do wglądu, - 28.900 zł. Świd
nica. tel. 074/852-34-28.0607/33-22-59 
BMW 525,1992/93 r., 131 tys. km, 2500 ccm, turbo D, kolor 
grafitowy metalic, w kraju od 12.2000 r., książka serwisowa, 
tempomat, ABS, SRS, poduszka pow., serwo, centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, automatic, 6-bie
gowy, kpi. dokumentacja, hak, zadbany - 27.400 zł. Żórawi
na, tel. 071/316-50-54,0600/19-93-28.
BMW 525 tds, 1993 r., 232 tys. km, bordowy, do sprowa
dzenia z Niemiec, stan b. dobry - 9.800 DEM + cło lub na 
gotowo • 26.000 zł. Góra, tel. 065/543-27-90 
BMW 525 TDS, 1993 r.. 152 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
perłowobordowy, wszystkie el. dodatki, poduszka pow., ABS, 
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 TDS KOMBI E-34,1995 r.. czarny, klimatyzacja, 
2 poduszki powietrzne, podgrzewane fotele, elektryka, - 
42.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0601/93-78-72
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nie kierownicy, aluminiowe felgi, tunning AC Achnitzer, 245 
KM, -14.000 zł. Wrocław, tel. 0501/56-47-77 
BMW 535,1989 r., 3500 ccm, benzyna, kolor grafitowy, 5-bie
gowy, centr. zamek, szyberdach, klimatronic, el. otw. szyby, 
na białych tablicach • 3.500 DEM. Zgorzelec, tel. 
0609/34-91-76 .
BMW 535,1990 r., 160 tys. km, zielony metalic, bogate wy
posażenie, - 21.000 zł lub zamienię na busa. Kępno, tel. 
062/782-37-72.0603/63-24-67 
BMW 540 i, 1993 r., 130 tys. km, 4000 ccm, srebrny, auto
matic, 8 mies. w kraju, bezwypadkowy, felgi Alpine 17*, ro
lety boczne i tylne, klimatyzacja, ABS, ACS, szyberdach, 
drewno, książka serwisowa, - 42.000 zł lub zamienię na inny 
do 15.000 zł. diesel. Wrocław, tel. 350-25-53,0606/65-51-02 
BMW 540 IA, 1994/95 r., 3982 ccm, V8, srebrny metalic, 
ABS, ASC, wszystkie el. dodatki, podgrzewane fotele, szy
berdach, klimatyzacja, I właściciel, serwisowany, bez wy
padku, - 53.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-75, 
071/789-32-70, 0501/57-54-16 
BMW 728,1982 r., 240 tys. km, 2800 ćcm, wtrysk, srebrny 
metalic, instalacja gazowa, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach, welurowa tapicerka, alum. felgi, dodatki drewnia
ne, - 7.500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-76-19, 
0601/92-97-29
BMW 730,1988 r., 280 tys. km, 3000 ccm, benzyna, czarny, 
inst. gazowa, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, sze
roka .nerka*, białe kierunkowskazy, RO + CD, alum. felgi, -
15.000 zł. Syców, tel. 062/731-73-82
BMW 730,1991 r., 130 tys. km, 3000 ccm, granatowy, bo
gate wyposażenie, klimatyzacja, skóra, alum. felgi oryginal
ne. -16.900 z ł.., tel. 0607/19.-00-95 
BMW 730,1992 r., 3500 ccm, benzyna, czarny, pełne wy
posażenie elektr., skóra, klimatyzaqa, - 25.000 zł. Legnica, 
tel. 0600/68-05-38
BMW 730,1992 r., srebrny, pełne wyposażenie, kpi. doku
mentacja, - 25.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-49-79 
BMW 735,1981/85 r., 223 tys. km, 3500 ccm, złoty metalic, 
automatic, ABS, komputer, klimatyzacja, skóra, alum. felgi, 
oryg. lakier, centr. zamek, hak, przegląd do 02.2002 r., czę
ści, - 8.500zł. Wrocław, tel. 071/351-43-37 
BMW 735 i, 1991 r., 220 tys. km, 3500 ccm, granatowy, ABS, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, inst. 
gazowa, hak, klimatyzacja, wykończenia w drewnie, - 23.600 
zł. Wrocław, tel. 071/339-72-50 
BMW 735 i, 1993 r., 183 tys. km,3500 ccm, perłowograna- 
tówy, inst. gazowa, 4-biegowy, ABS, RM, EDS, klimatyza
cja, tempomat, poduszka pow., wspomaganie kier., blokada 
kierownicy, centralny zamek, blokada skrzyni biegów, hak, 
el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, komputer, aluminio
we felgi, - 35.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-39-47, 
0604/62-97-38
BMW 850 i, 1991 r., 170 tys. km, 5000 ccm, wtrysk, grana
towy, pełne wyposażenie, nowe opony, akumulatory i klocki 
hamulcowe, udokum. pochodzenie, atrakcyjny wygląd, -'
39.000 zł. Wrocław, tel. 0603/78-12-71

BMW 850, 1991 r-., 198 tys.-km, 5000 ccm, 12 V; zielony 
metalic, klimatyzacja, skóra, pełnaelektryka, fotele podgrze
wane, • 39.900 zł lub zamiana nainny. Wrocław, tel. 
071/364-45-83,0602/29-44-35

BUICK
BUICK CENTURY KOMBI, 1986 r., 2861 ccm, V6 automatic, 
klimatyzacja, wspomaganie, RO, centr. zamek, reg. kierow
nica, stan średni, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 071/363-43-36

C H EY R O LET
CHEVROLET CAMARO, 1988 r., 2800 ccm, żółty, inst. gazo
wa, alum. felgi, klimatyzacja, - 8.500 zł. Babimost, tel.

.068/351-21-31,0600/34-60-75 
CHEVROLET LUMINA, 1992 r., 175 tys. km, 3100 ccm, gra
natowy metalic, automatic, tempomat, klimatyzacja, alarm, 
centr. zamek + pilot, przegląd do 03.2002 r., stan b. dobry, - 
14.300 zł lub zamienię na sam. prod. amerykańskiej lub Mer
cedesa 126. Kępno, tel. 0605/37-36-89 
CHEVROLET LUMINA APV, 1993 r., 215 tys. km, 3100 ccm, 
benzyna, beżowy, ABS, tempomat, klimatyzacja, 7-osobowy, 
centr. zamek - 29.000 zł. Wrocław, tel. 0600/14-99-62 
CHEVROLET LUMINA VAN, 1994 r., 150 tys. km, 3100 ccm, 
benzyna, biały metalic, automatic, ABS, pełna el., tempomat, 
klimatyzacja, 7-osobowy, centr. zamek, przyciemniane szy
by, techn. sprawny - 27.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-72-38

CH R YSLER
CHRYSLER LE BARON CABRIO, 1988 r., 2200 ccm, turbo, 
grafitowoniebieski, metalic, skórzana tapicerka, pełna elek
tryka, stan b. dobry, -10.500 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 
0601/55-20-45,0601/55-20-51 
CHRYSLER STRATUS, 1995 r.. 2500 ccm. V6. ciemnofiole- 
towy 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 
CHRYSLER STRATUS, 1997/98 r., 138 tys. km, 2000 ccm, 
kolor śliwkowy metalic, pełne wyposażenie, kupiony w salo
nie, wersja europejska, alum. felgi, 2 kpi. kół zimowych, bez 
wypadku, RM + zmieniacz CD, stan idealny, - 36.000 zł. Le
gnica, tel. 076/854-47-69,0601/77-70-88 
CHRYSLER CONOKEST, 1987 r., 120 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, czerwony, klimatyzacja, skóra, katalizator, pełna 
elektronika, pasy samonapinające, • 7.000 zł. Jedlina Zdrój, 
tel. 074/845-55-87 *
CHRYSLER VOYAGER, 1988 r., 3000 ccm, niebieski meta- 
iic, inst. gazowa, ciemne szyby, 7-osobowy, ekonomiczny, -
12.000 zł lub zamienię na inny. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-15-56 do godz. 18,071/310-15-94 po godz. 18 
CHRYSLER VOYAGER VAN, 1992 r., 175 tys. km, 3000 ccm, 
benzyna, V6, niebieski metalic, automatic, klimatyzacja, po
duszka pow., tempomat, reg. kierownica, wspomaganie, el. 
regulowane siedzenia, RO, stan dobry, -18.500 z ł, zamienię 
na inny. Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0602/52-19-93 
CHRYSLER VOYAGER. 1995 r.. 91 tys. km. 2500 ccm. ben
zyna, granatowy, książka serwisowa, skrzynia biegów manu
alna, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, • 35.000 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-33-84,0606/68-23-83 • [ 
CHRYSLER VOYAGER, 1996 r., 110 tys. km, 3000 ccm. bia
ły, 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 zł., 
Jelenia Góra. tel. 075/764-62-41.0601/78-52-02 
CHRYSLER VOYAGER, 1997/98 r.. 84 tys. km. 2500 ccm, 
turbo D, zielony, wersja europejska, klimatyzacja, 7 foteli, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, 2 pod. po
wietrzne, 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, 
turbo D, śliwkowy metalic, klimatyzacja, alum. felgi, 2 pod. 
powietrzne i inne dodatki, wgnieciony błotnik i lewe drzwi, -
39.000 zł + cło. Świdnica, tel. 0600/10-57-00

CITROEN A U T O  PLAN
najniższe raty na rynku
uproszczona procedura
bez zaświadczeń o dochodach i poręczycieli
raty już od 230 zł/m-c

H i p e r m a r k e t  " C a r r e f o u r "  
pasaż handlow y, W rocław  

ul. H a lle ra  52, tel. 071/78 31 727; 
C e n t r u m  H a n d l o w e  " K e r o n a "  

ul. Krzyw oustego 126, W rocław  
tel. 071/350 11 90

CITROEN
O  CITROEN AUTON • sprowadzamy całe i lekko 

uszkodzone samochody, na nowych zasadach. 
Oferta (ok. 800 aut) i zdjęcia w internecie: 
www.auton.pl, co tydzień 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 01033191

CITROEN AX, 1987 r., 150 tys. km, 1100 ccm, bordowy, kpi. 
dokumentacja, ekonomiczny, zadbany, przegląd do 2002 r., 
stan silnika b. dobry, nowe amortyzatory, wydech i inne czę
ści, dodatkowo silnik, skrzynia biegów, bagażnik dachowy, - 
5.300 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-20-74,0600/33-28-61 
CITROEN AX, 1987 r., 162 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, 5-biegowy, bagażnik dachowy, RO,*dużo nowych części, 
stan dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 364-11-19,0604/19-95-31 
CITROEN AX, 1988 r., 1180 ccm, grafitowy, 2-drzwiowy, 4-bie
gowy, stan dobry, szerokie zderzaki, na białych tablicach, - 
1.700 zł. Podgórzyn, tel. 075/761-04-57 po godz. 18 
CITROEN A X 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., czarny, na białych tablicach, -1.000 
zl. Świdnica, tel. 0607/53-59-86 
CITROEN AX, 1991 r., 105 tys. km, 1400 ccm, diesel, czer- 
wonosrebmy, stan idealny, nowy przegląd, kpi. opon, łoży
ska, końcówki, filtry, ukł. wydechowy, rozrząd, pokrowce, RO, 
atrakc. wygląd, ekonomiczny (4 1/100 km), - 9.000 zł lub za
mienię na lekko uszkodzony, może być droższy. Jelcz-Lasko- 
wice, tel. 0606/40-66-05
CITROEN AX, 1991 r., 64 tys. km. 1124 ccm, benzyna, wtrysk, 
czarny, alarm, centr. zamek, nowe: tłumik, akumulator, opony

MECHANIKA POJAZDOW A  
NAPRAW A nBno!U

CITROEN
Wrocław, ul. Ożynowa 46 

tel. 339-89-18

PONTIAC. FORD, GM, CHRYSLER,JEEP

Diagnostyka komputerowa 
naprawy główne i bieżące 

wymiany oleju 
w skrzyniach i silniku 

N I S K I E
szyby, blachy, części zamienne l

s e r w i s  ,  
a u t o c z ę s c i
d o  s a m o c h o d ó w

e i i r o p e j  s K i c h
W rocław, u l. Rakietow a 3Z, tel./fax (071) 373-78-35. teł. 0602-61-34-75

I S E J R V J C J E c z y n n y :  p n . - p t .  8 . 0 0 - 1 6 . 0 0  
________ s o b .  9 . 0 0 - 1 3 . 0 0 _________ ]

przednie, zadbany, ekonomiczny, sprowadzony w całości w 
1993 r, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 332-52-56.0607/76-66-65 
CITROEN AX, 1991 r., 1400 ccm, diesel, czarny, 3-drzwiowy, 
- 8.500 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
CITROEN AX, 1991 r., 145 tys. km, 1400 ccm, diesel, biały, 
kupiony w salonie, bez wypadku, 4-drzwiowy, książka serwi
sowa, garażowany, hak, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-61-79 po godz. 19
CITROEN AX, 1991 r., 130 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
5-biegowy, katalizator, książka serwisowa, zderzaki w kolo
rze nadwozia, ciemne szyby, zadbany, nowe opony, bez wy
padku, możliwość dowozu do klienta, na białych tablicach • 
1.200 DEM. Wrocław, tel. 0605/37-94-03 
CITROEN AX. 1991 r., 100 tys. km bez wypadku, I właściciel, 
kupiony w salonie, - 7.900 zł. Zielona Góra, tel. 0607/32-49-43 
CITROEN AX, 1992 r., 97 tys. km, 1000 ccm. biały, nowe opony 
i amortyzatory, centr. zamek, alarm Prestige, stan techn. b. 
dobry, zadbany, - 7.300 zł. Wrocław, tel. 071/314-82-05, 
0606/94-91-28
CITROEN AX, 1993 r., 130 tys. km, 1400 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec -11.000 
z (na gotowo w Polsce). Strzegom, tel. 074/855-23-58 
CITROEN AX, 1994 r., 50 tys. km, 1360 ccm, srebrny metalic, 
3-dizwiowy, napęd na 4 koła, RO, alarm, stan b. dobry, -11.800 
zł. Mietków, tel. 071/316-91-67 
CITROEN AX, 1994 r., 85 tys. km, 954 ccm, benzyna, grana
towy, immobilizer, I właściciel, garażowany, nowy akumulator 
(gwarancja), zapasowe zimowe opony, dywaniki, przegląd do 
03.2002 r„ RO, -11.300 zl. Wrocław, teTT071/342-11-16 rano 
i wieczorem, 0605/61-99-04
CITROEN AX, 1995 r., 1100 ccm, wtrysk, czerwony, I właści
ciel. 3-drzwiowy, serwisowany, zadbany, - 13.400 zł. Legni
ca, tel. 076/722-20-80,0606/36-31-55

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

- naprawy główne i bieżące
- diagnostyka s iln ików  £
- diagnostyka układów %
hydrau licznych £

- regeneracja kul
- geometria zawieszenia
MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY KARTĄ KREDYTOWĄ 
Wrocław, ul. Betonowa 1 

tel. 071/372-87-37

Autoryzowany Dealer OP003995§£ITROENfSAXO 1  6 1 9 9 6 -  2 5 ^ z ł ^ § ^ ^ '
',‘' .1 właściciel, salon, zakup Xl!’2000. na gwarancji. 3  dzrwiowy, przebieg’3 tys. Km ^

^Wspomaganie, poduszka jpowie&zna/immóbifiser, RM ‘ ^

fNIŚŚAŃ 'M|£r A 1996 1.0-17,500 zł B H |
Salon, poduszka powietrzna, immobilser, centralny.zamek, elektryczne szyby, RM "  . ' ..

. ^ R E N A U L T  M E G A N E  Ć L A S Ś I C 1  ; 4  1 9 9 7 -  2 3 ^ t f z ł f e
“ •'1 właścieciel, salon, wspomaganie kierownicy, blokada skrzyni, immobłłiser.poduszka pow., Welur
^RENAULT TWINGO. 1
* Salon, RM, 6tan bdb ;y, f j j "./■ ‘t"<7 V , -h-

1 właściciel, saloń, poduszka pówle&żna, alarm, RM - ' /i’. -v; :  ^

; FIATTIPÓ1261§95- 13;40Ó
 ̂Wspomaganie;centralnyzarriek, elektiyczneszyby, salon .’ r ' '  %

iTOYOTA CARINA 2.0 Ś1J993-1 5 , 9 0 0 ^ ^ / ^ 3 1 ; ^ ^ ?
r Wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne szyby, RM;,; v , C  ^

# d T O ^ ' 1 . 3 1 9 9 7 - 1 $ ; 9 0 O ^ ^
^1 właściciel, salon, RM, poduszka powietrzna m v̂ '. ^

;£!Ąt^ii|iQ0iĘpĘŃT<^
% i  właściciel, srebny metalik ' \
FIAT PUNTO 1.3 1996-17.500 zł BłBaM M B M M I M

‘ "Balon, elektryczne szyby, centralny zamek; immobilser, wejurowa tapicerka ,< _ ‘-h  vw '-  ,

RENAULT MEGANE 1.4 1996- 22,400 zł f
Wspomagante,centralny zamek,,1 właściciel, ABS, welur, salon „ „ * , «.
MERCEDES 124 2,5D 1991-27,500 zł
Wspomaganie kierownicy, centralny zamek, ABS, alufelgi, blokada skrzyni; alarm ^  ;

FIAT SIENĄ 1:616V 1997-18,900 zł ; ' -
Wspomaganie? centralny zamek, elektryczne szyby, 1 właściciel, salon, zakup 1998
AUDI 80 B4 2.0-15,900 zł i l  .
Wspomaganie kierownicy, centralny zamek, elektryczne szyby I lusterka, szyberaacn ~ 

P O S I A D A M Y  W  O F E R C I E  W IE L .E  I N N Y C H  S A M O C H O D Ó W  W  A T R A K C Y J N Y C H  C E Ń A Ć H

CITROEN

■
Vega Car

Marek Chojwa & Jarosław Kowalski

WAŁBRZYCH 
Wrocławska 89
salon (074) 840-20-06 
serwis/fax 840-20-09 
części  8 4 0 -2 0 -1 6  
k o m i s  8 4 2 - 5 5 - 5 0
SKUP-SPRZEDAŻ-ZAMIANA
Profesjonalny serwis, przeglądy techniczne 
r o b o t y  b la c h a rs k o -  la k ie r n ic z e  
be zg o tó w ko w e  ro z lic z e n ia  szkód

Zam ień  św ój stary  
sa m o ch ó d  na 

now ego Citroena!
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Autoexpert SAMOCHODY UŻYWANE
Prowadzimy skup używanych: C inquecento, Seicento, Punto, Uno, 

także i  nierozliczonym kredytem Fiat Bank Polska

Przy zakupie samochodów używanych oferujemytównież:. 
Pakietowe ubezpieczenia AC, OC, NW od 5.9% 

Kredyty z oprocentowaniem już od 7.5%
marka poj. silnika rok cena PLN

A
U
T
O

K
0  

M
1

S

ALFA ROMEO-1561 M W '63.000
ALFA ROMEO 1561.6 TS 1600 1998 43.000
ALFA 1 8 — , • 1600 .2000 41.500
LANCIA KAPPA 2.4 U 2400 1998 49.900

'FIATPUWT01.1 SOLE 30 B K S ffi
FIAT PUN T01.2 (7SZT.) 1200 2000 . 28.900
FIAT PUNTO 55;\ W g& Z U M fg 19.500 ;
FIAT PUNTO 75 SX 1200 1998 19.900

-FJAT BRAVA1.4 KAT WtSĘ '1400 ' '" '1997, 23.000
CINOUECENTO 899 MAOUILLAGE 900 1995 10.500

.FSO POLONEZ CARO . /  - M i epsl M m m m m m M
POLONEZ” ATU 1.6 1600 1996 4.960
FORD MONDEO 2.0 {automat) ' WM; 20.800
VOLKSWAGEN GOLF 1400 1991 9.000
OPEL CORSA 1.0 GL W SfflĘĘĘfcW SB k 1000 1989 5.900
O PELVECTRA 1600 1996 34.000
VOLVO S 4 0 1.7 f i  H 33.000 1
MAZDA 323 PROTAGE 1600 1992 8.000

-FJAT SIENA: S U  lS S I I l l l l l  1 19.000'
FIAT U N 0 1.4 KAT V 1400 1994 11.900
POLSKI FIAT 126P 650E V  S U g H s a M B s a g a i  1995 y 4.600 ‘
FIAT SEICENTO 900 1999 17.900

ADF AUTO Wrocław, ul. Karkonoska 45, SALON: tel. 339-93-66,366-21-66; SERWIS tel. 366-2000 
HURTOWNIA tel. 366-21-70; SAMOCHODY UŻYWANE teU 366-21-24,33-99-321 do 332 w. 256 

CZYNNE CODZIENNIE od 9.Ó0 do 18.00, w SOBOTY od 9.00 do 15.00 B S S B

CITROEN AX, 1995/96 r., 140 tys. km, 1500 ccm, diesel, bia
ły, stan b. dobry, zadbany, kupiony w salonie w Polsce, książ
ka serwisowa, po wymianie rozrządu, pasków i oleju, gotowy 
do eksploatacji, • 15.200 zł (w rozliczeniu przyjmę inny sa
mochód, tańszy lub droższy). Góra, tel. 065/543-31-71, 
0501/77-03-81
CITROEN AX CLUB, 1996/97 r., 50 tys. km, 950 ccm. El, czer
wony, bez wypadku, oryg. lakier, I właściciel, z salonu w Pol
sce, katalizator, Immobilizer, ciemne szyby, lakierowane zde
rzaki, udokum. pochodzenie, RO Gelhard, garażowany, •
14.200 zł lub raty. Wałbrzych, tel. 074/846-50-97, 
0606/26-49-99
CITROEN AX, 1997 r., 75 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, I właściciel, kupiony w salonie, garażowany, RM, alarm, 
stan idealny, - 14.900 zł. Wrocław, tel. 071/317-79-55, 
0606/25-34-13
O  CITROEN BERLINGO, 1998 r., 77 tys. km, 1900 

ccm, diesel, biały, 5-osobowy, przeszklony, wy
posażenie standardowe, wspomaganie kier., 
Mul-T-Lock, kupiony w salonie, bez wypadku, 
serwisowany, homologacja fabr., 5 miejsc, moż- 
liw. atrakcyjnego leasingu lub kredytu, faktura 
VAT na całość, • 23.600 zł + VAT, carpool@pocz- 
ta.onet.pl. K a lisz , tel. 062/757-64-92, 
062/764-59-87, 0602/78-41-66 0602/27-74-15 
84018941

CITROEN BX, 1984 r., 1400 ccm, czerwony, el. otw. szyby, •
1.500 zł lub zamiana na uszkodzony. Kalisz, tel. 062/751-33-55 
CITROEN BX, 1985 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, - 4.200 
zł. Oława, Tel. 071/311-60-53 do godz.15, 303-71-41 po 
godz. 16
CITROEN BX KOMBI, 1988 r., 1360 ccm, czerwony, nowa 
instal. gazowa, alarm, relingi, stan idealny • 7.500 zł lub za
mienię na droższy: Seat Toledo 1.6, Opel Vectra 1.6,1.7 D, 
Fiat Tempra 1.6,1991/94 r. Wrocław, tel. 071/341-42-48 
CITROEN BX KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, El, srebrny, 105 
KM, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, nowe przegu
by, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/362-84-89,0607/65-79-12 
CITROEN BX, 1989 r., 127 tys. km. 1900 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie  ̂centr. zamek, el. otw. szyby, radio z RDS-em, 
koła zimowe, welurowa tapicerka, obrotomierz, - 8.000 zł. 
Sobótka, tel. 0604/78-63-41
CITROEN BX, 1989 r., 1400 ccm, biały, po remoncie blachar- 
ki i lakierowaniu, stan b. dobry, - 5.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-76-72
CITROEN BX, 1989 r., 1400 ccm, czerwony, odcięcie zapło
nu, nowe klocki hamulcowe\ pokrowce, centr. zamek, el. otw. 
szyby, alarm, zadbany, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 5.800 
zł 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 i szyberdach, stan b. dobry, na białych ta
blicach. -1.600 zł. Lubin. tel. 076/846-08-63,0502/36-19-81 
CITROEN BX. 1990 r., 1600 ccm, czarny, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, centr. zamek, el. otw. szyby, zadbany, stan b. dobry • 
5.200£ł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
CITROEN BX, 1990 r., 132 tys. km, 1400 ccm, szary metalic, 
5-drzwiowy, katalizator, szyberdach, RO, - 5.600 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/327-29-31
CITROEN BX GTI, 1991/94 r., 90 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, stan idealny, I właściciel, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, radiood
twarzacz, nowe opony, - 8.700 zł lub zamienię na tańszy. Lesz
no, tel. 065/529-41-77,065/520-20-48,0502/61-39-54 
CITROEN CX, 1985 r., 165 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
nowy model, z urzędu celnego, stan b. dobry, zarej. • 5.300 
zUVrocław, tel. 071/357-38-24,0603/31-62-05 
CITROEN EVASION, 1994 r., 100 tys. km, 2000 ccm, grana
towy, ABS, poduszka powietrzna, RM, elektryka, c. zamek, 
welur, - 26.500 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49,0501/70-09-90 
CITROEN EVASION, 1997 r., 64 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy, 7-osobowy, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, el. 
otw. szyby, RM, wspomaganie, relingi - 34.700 zł. Wrocław, 
tel. 0602/45-57-36
CITROEN EVASION, 1998 r., 46 tys. km, 2100 ccm, turbo D, 
kolor wiśniowy metalic, klimatyzacja, immobilizer, alarm, stan 
b. dobry, - 41.000 zł. Bielany Wr., tel. 071/311-22-85 
CITROEN EVASION, 1998 r., 2100 ccm, TDI, srebrny meta
lic, pełne wyposażenie, - 51.000 zł. Turek, tel. 0604/78-48-10 
CITROEN GSA KOMBI, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, zarejestrowany, opłacony, - 3.100 zł. Ratowice, tel. 
071/318-93-30
CITROEN SAXO, 1996 r., 19 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
niebieski, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., kodowany zapłon, 
centr. zamek, wspomaganie kier., tylne szyby uchylane, ABS, 
książka serwisowa, stan idealny, - 17.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-79-64 po godz. 15
CITROEN SAXO, 1996 r., 40 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, kodowany zapłon, pełne wyposażenie el., 2 podusz
ki pow:, wspomaganie kier., automatic, klimatyzacja i inne 
dodatki, książka serwisowa, • 21.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755*89-85 .  ̂ t  .
CITROEN SAXO, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, niebieski 
metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. 
szyby, obrotomierz, - 16.800 zł. Syców, tel. 062/785-94-95, 
0604/27-78-61
CITROEN SAXO, 1997 r., 1400 ccm, wtrysk, niebieski meta
lic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, książka serwisową, -
16.500 zł. Poniec, tel. 0606/75-60̂ 99
CITROEN SAXO, 1997/98 r., 25 tys. km. 1000 ccm, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, kodowany zapłon, -.18.200 
zł. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 065/572-17-29, 
0601/46-70-08
O  CITROEN SAXO, 1998 r., 1100 ccm, czerwony, 

kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, 
RM stereo, stan idealny, - 18.900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/666-60-50, 0607/79-95-81 01035291

CITROEN SAXO, 1998/99 r., 8 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
żółty, katalizator, 4-drzwiowy, RM, wspomaganie kier., nowy 
model, I rej. 06.99 r, atrakc. wygląd, sprowadzony w całości, 
immobilizer, - 21.000 zł. Głogów, tel. 076/835-22-50, 
0601/18-67-6^
CITROEN SAXO, 1998/99 r,, 31 tys. km, 1000 ccm, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, dodatkowe światło 
.stop", wspomaganie, tylne szyby uchylane, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, -17.200 zł lub zamienię na tańszy (zwol
nienie z opłaty skarb.). Oleśnica, tel. 071/398-87-49 po godz. 
19,071/314-37-31 dogodź. 18 
CITROEN SAXO, 1998/99 r„ 42 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, kupiony w salonie, I właściciel, RO, 3-drzwiowy, 
garażowany, -r 19.500 zł. Wrocław, tel. 071/333-74-26, 
0609/47-54-44
CITROEN SAXO, 2000 r., 25 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, 
poduszka powietrzna, wspomaganie, do poprawek lakierni
czych maska, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 23.000 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 wgodz. 9-17,0601/53-46-55 
CITROEN SAXO, 2000 r., 17 tys. km. 1500 ccm, diesel 
5-drzwiowy, • 27.000 zł. Wągrowiec, tel. 067/262-72-13 
CITROEN XANTIA SX, 1993 r., 131 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
perłowobordowy, ABS, dodatki, blokada .Tytan', alarm, RO, 
zawieszenie, po przeglądzie, zadbany, serwisowany, nowe 
tłumiki, tarcze, klocki, po wymianie oleju, - 14.900 zĥ Wro- 
cław, tel. 365-54-91,0501/25-96-46 
CITROEN XANTIA, 1994 r., 170 tys. km, 1800 ccm. wtrysk, 
butelkowy metalic, 5-biegowy, RM, el. otw. szyberdach, el. 
otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek + pilot, eł. reg. luster
ka, immobilizer, spoiler, dodatkowe światło .Stop’ , zadbany, 
kpi. dokumentacja • 17.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-65-66, 
0608/35-62-25
CITROEN XANTIA, 1994 r., 119 tys. km, 2000 ccm, wtiysk, 
zielony metalic, kpi. dokumentacja, tydzień w Polsce, klima
tyzacja, ABS, charakterystyka zawiesz., el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, el. reg. foteli, komputer pokładowy, 
sterów. RM w kierów., najbogatsza wersja, stan idealny -
15.900 zł. Legnica, tel. 0602/36-07-03.076/854-78-08

CITROEN XANTIA, 1994 r., 80 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy, pełne wyposażenie, • 18.000 zł. Głogów, tel. 
076/835-24-41
CITROEN XANTIA, 1995 r., 1800 ccm, wtrysk klimatyzacja, 
el. otw. szyby przednie, ABS, poduszka pow, • 25.000 zł. Wro
cław, tel. 071/366-10-32
CITROEN XANTIA, 1995 r., 124 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, poduszka, ABS, centralny zamek, el.szyby, 
felgi aluminiowe, stan idealny, - 18.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-25-64
CITROEN XANTIA KOMBI, 1996 r., 170 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, srebrny, el. otw. szyby, centr. zamek, klimatyzacja, 
wspomaganie, zadbany, w kraju od tygodnia, - 24.500 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Goszcz, tel. 071/398-70-96, 
071/398-73-32,0501/53-31-96 
CITROEN XANTIA, 1997 r., 41 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
16V, srebrny metalic, klimatyzacja, komputer, el. otw. szyby, 
ABS, immobilizer, radio code, centr. zamek, alarm + pilot, 
wspomaganie kier., aktywne zawieszenie, hak, 2 poduszki 
pow., stan b. dobry, • 32.600 zł lub zamienię na busa, towos, 
do 22.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-70-64 
CITROEN XANTIA ACTIVA EXCLUSIVE, 1999 r., 23 tys. km, 
2000 ccm, 16V, niebieski metalic, 148 KM, ABS, klimatyzacja, 
4 pod. powietrzne, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. luster
ka, el. reg. fotele, drewniane dodatki, RO (sterów, w kierowni
cy), czujnik deszczu, welurowa i skórzana tapicerka, immobi
lizer, • 35.000 zł. Głogów, tel. 076/831-72̂ 11 po godz. 20, 
0608/22-05-01
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, biały, automat, 
klimatyzacja, centr. zamek, - 9.800 zł. Głogów, tel. 
0602/35-09-58
CITROEN XM, 1990 r., 1800 ccm, kolor grafitowy, centr. za
mek, skórzana tapicerka (czarna), klimatyzacja, • 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-40-54
CITROEN XM, 1990 r., 2100 ccm, turbo D, kolor stalowy me
talic, el- otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, stan b. do
bry + koła zimowe. • 12.500 zł. Żmigród, woj. wrocławskie, 
tel. 0601/86-12-04
CITROEN XM, 1992 r., 2000 ccm, biały, centr. zamek, welur, 
el. otw. szyby, wspomaganie, - 15.000 zł. Osieczów, gm. 
Osiecznica, tel. 075/731-25-53 
CITROEN XSARA, 1997 r., 1900 ccm. diesel, biały. 5-drzwio
wy, I właściciel w Polsce, dużo dodatków, • 27.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/880-40-20
CITROEN XSARA, 1997 r., 46 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, regui. kierownica, poduszka pow., RO 
panel, immobilizer, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, •
28.200 zł. Żarów. tel. 074/858-97-47 
CITROEN XSARA, 1998 r.. 20 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, sprow. z Francji, wyposażenie • 27.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/368-16-99
CITROEN XSARA, 1998 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy me
talic, ABS, wspomaganie, poduszka pow., centr. zamek, alarm 
+ pilot, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
halogeny, dzielona tylna kanapa, bagażnik dachowy, reguł, 
fotel kierowcy, serwisowany w ASO, kupiony w salonie, •
31.500 zł. Jawor, tel. 0608/40-30-96 
CITROEN XSARA COUPE, 1998 r., 56 tys. km, 1800 ccm, 
perłowobordowy metalic, I właściciel, centr. zamek t  pilot, 4 
poduszki pow., ABS, szyberdach, wszystkie el. dodatki, welu
rowa tapicerka, reguł, fotel kierowcy, tylne szyby uchylane, 
zadbany, - 34.000 zł. Lubin. tel. 076/749-48-50 
CITROEN XSARA, 1998 r., 46 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, halogeny, 4mmo- 
bilizer, wspom. i reg. kierownicy, RO, centralny zamek + pilot, 
- 26.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-92-57 do godz. 15.30. 
0607/20-00-89
CITROEN XSARA, 1998 r., 30 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, gra
natowy, wspomaganie, pod. powietrzna, centr. zamek + pilot, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, dzielona tylna kanapa, halo
geny, reg. fotel kierowcy i pasażera, reg. kierownica, 5-drzwio
wy, - 31.000 zł. Zbąszynek, tel. 068/347-91-56,0604/18-05-98 
CITROEN XSARA, 1999 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny, kli
matyzacja, 2-drzwiowy, - 33.000 zł. Nysa, tel. 077/433-68-35, 
0604/14-74-57
CITROEN XSARA, 1999 r., 49 tys. km, 1900 ccm, diesel, ciem
nozielony metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. pra
we lusterko, ABS, c. zamek, 3 poduszki powietrzne, reg. kie
rownica i fotel kierowcy, do poprawek lakierniczych prawy bok, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 29.000 zł. Odola
nów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
CITROEN XSARA COUPE, 1999 r., 35 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, granatowy metalic, 4 poduszki powietrzne, aluminio
we felgi, halogeny, regulowana kierownica, wspomaganie 
kier., welurowa tapicerka, dzielone siedzenia, podgrz. fotele, 
pełne wyposażenie elektr, - 31.000 .zł. Oława, tel. 
071/303-33-89,0607/74-00-68 
CITROEN XSARA SX, 1999 r., 39 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, wspom. kierownicy, RO w kierownicy, ABS, immobili
zer, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, dzielo
ne tylne siedzenia, reg.lrierownica w pionie i poziomie, stan 
b. dobry, • 34.000 zł. Szczawno Zdrój; tel. 074/843-27-25 wie
czorem
CITROEN XSARA, 1999 r., 50 tys. km. 1900 ccm. diesel, bia
ły, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, poduszka pow., 
immobilizer, RM • 29.800 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
CITROEN XSARA PICASSO, 2000 r., 5 tys. km, 2000 ccm, 
HDI, zielony, pełne wyposażenie, - 68.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-21-84
CITROEN XSARA PICASSO, 2000 r„ 15 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
RO, el. otw. szyby,'el. reg. i podgrzewane lusterka, komputer 
pokładowy, welurowa tapicerka, centr. zamek, immobilizer, 
ABS, - 54.000 zł. Milicz, tel. 071/383-11-36,0^03/56-34-07 
CITROEN XSARA PICASSO, 2000 r., 40 tys. km. 1800 ccm. 
kolor morski, 2 pod. powietrzne, ABS, komputer, szyberdach, 
klimatyzacja, RM, opony zimowe i letnie, • 62.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/41-10-05
CITROEN ZX AYANTAGE, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
srebrny metalic, alarm, 5-drzwiowy, RO, blokada skrzyni bie
gów, reg. reflektory i kierownica, dzielone tylne siedzenia, stan 
b. dobry, - 8.900 zł. Lubań, tel. 075/646-29-96,075/646-04-00, 
0606/41-27-78
CITROEN ZX, 1991 r., 123 tys. km, 1600 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, szyberdach, reg. kierownica, welurowa tapicerka, pod
łokietnik, w kraju od 01.2000 r., stan b. dobry, -11.200 zł. Lu
bań, tel. 075/721-33-84,0606/57-52-40 
CITROEN ZX AVANTAGE, 1992 r.. 100 tys. kto. 1400 ccm, i, 
czerwony, 5-drzwiowy, el. reg. reflektory, szyberdach, RO, 
przesuwana i dzielona tylna kanapa, ważny przegląd, po wy
mianie filtra i oleju, zadbany, - 7.900 zł. Kalisz, tel. 
0603/10-71-69 ,
CITROEN ZX, 1992 r., 155 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebie
ski, centralny zamek, alarm, RM, stan b. dobry, -13.100 zł. 
Lubawka, tel. 075/746-77-14
CITROEN ZX, 1992 r., 119 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, RO, hak, 5-drzwiowy, sprowadzony w 01.2001 r, - 9.300 
zł. Szprotawa, tel. 068/376-74-84,0603/55-08-54 
CITROEN ZX, 1992 r., 180 tys. km, 1600 ccm, kolor grafito
wy, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, - 9.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666-10-08 
CITROEN ZX, 1992 r., 101 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, 4-drzwiowy, alarm, centr. zamek, po uszczelnieniu sil
nika, po wymianie rozrządu, po remoncie zawieszenia, halo
geny, kupiony w kraju, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 0601/77-67-66 
CITROEN ZX, 1993 r., 1800 ccm pełne wyposażenie, wspo
maganie, - 11.000 zł lub zamienię. Mojesz, woj. jeleniogór
skie, tel. 075/789-29-04,0502/67-28-28

CITROEN ZX, 1994 r., 110 tys. km el. otw. szyby, szyberdach, 
bogate wyposażenie, sprowadzony w całości, - 12.220 zł. 
Leszno, tel. 065/520-50-38
CITROEN ZX, 1994 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, na 
białych tablicach, - 3.500 zł. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
CITROEN ZXAVANTAGE, 1995 r., 43 tys. km, 1400 ccm. ben
zyna, niebieski metalic, el. szyberdach, wspomaganie, 
5-drzwiowy, komputer, RO Philips z ROS, dod. światło .stop", 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 17.500 zł. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-44-01
CITROEN ZX, 1996 r., 50 tys. km, 1400 ccm, I, srebrny meta
lic, wspomaganie, el. reg. reflektory, immobilizer kodowany, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, I właściciel w kraju, zarejestrowany, 
garażowany, stan b. dobry, -16.200 zł lub zamienię na inny. 
Legnica, tel. 0606/58-36-35
CITROEN ZX, 1996 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., klimatyzacja, 
wspomaganie, el. reg. reflektory, halogeny, welurowa tapicer
ka, RO + pilot, książka serwisowa, zadbany, - 17.900 ii. Sy- 
. ców, tel. 062/785-29-14,0607/30-88-08

DACIA
DACIA 1300,1982 r. kombi, stan dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/352-25-80
DACIA 1310,1983 r. inst. gazowa, skrzynia biegów (5), po 
remoncie silnika, stan dobry • 1.500 zl. Legnica, tel. 
076/862-07-29
DACIA, 1983 r., 1300 ccm, - 800 zł lub zamienię na Polone
za, może być bez przeglądu albo inny. Wrocław, tel. 
071/357-06-97
DACIA 1310,1991 r., 92 tys. km, 1289 ccm, niebieski, po la
kierowaniu* 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/341-42-93, 
0604/81-55-02
DACIA 1310,1991 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, inst. 
gazowa, od roku nie używana, stan dobry, -1.100 zł lub za
mienię na sprzęt RTV. Wrocław, tel. 071/350-31-99 
DACIA 1310,1991 r., 5 tys. km, 1300 ccm, benzyna, TX, ko
lor wiśniowy, ważne OC i zielona karta, po remoncie silnika i 
zawieszenia, nowe opony, przegląd do 02.2002 r., nowy ukł. 
hamulcowy i wydechowy, RO, nowe tablice rejestracyjne, -
2.300 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-49-99

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, 1996 r., 1500 ccm, 16V, DOHC, szaro
zielony metalic, pełne wyposażenie el., alarm, blokada skrzy
ni biegów, halogeny. Długołęka, tel. 071/315-76-70, 
0603/50-82-95
DAEWOO ESPERO, 1997 r.. 120 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, granatowy metalic, instalacja gazowa, pełne wyp. elektr., 
wspomaganie, centr. zamek, immobilizerw kluczyku, -16.500 
zł. Kalisz, tel. 062/502-56-89
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 100 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
DOHC, kolor miedziany metalic, wspomaganie, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, kupiony w kraju, bez wypadku, nowe opo
ny, stan b. dobry, • 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 
biegów, pokrowce, RO, kupiony w salonie, bez wypadku, ser
wisowany, 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, ben
zyna + gaz, szary metalic, elektr. reg. wyposażenie, alum. felgi, 
wspomaganie kier., alarm, centr. zamek, przyciemniane szy
by, garażowany, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, -
17.800 zł. Żary, tel. 0609/53-21-55 
DAEWOO ESPERO, 1997/98 r., 29 tys. km, 1500 ccm, DOHC. 
zielony metalic, stan b. dobry, wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, deska rozdz. drewnopodobna, kupiony w 
Polsce, serwisowany,, pilot, alarm, • 21.300 zł. Wrocław, tel. 
071/373-17-78,0608/47-97-81
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DAEWOO ESPERO. 1998 r., 29 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
zielony metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, po remoncie bla- 
charki, kupiony w salonie, stan b. dobry, -19.000 zł. Wrocław, 
tel. 345-71-34
DAEWOO ESPERO GLX, 1998/99 r„ 48 tys. km. 1500 cćm, 
DOHC, bordowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. i podgrzewa
ne lusterka, el. reg. reflektory, centr. zamek, wspomaganie, 
blokada skrzyni biegów, kupiony w salonie, I właściciel, stan 
b. dobry,.- 20.500 zł. Wrocław, tel. 071/788-1^7-87. 
0600/54-30-30
DAEWOO LANOS, 1998 r., 105 tys. km, 1600 ccm, 16V, se
ledynowy metalic, książka serwisowa, 5-drzwiowy, centr. za
mek, alarm + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspoma
ganie, halogeny, RM, bez wypadku, garażowany, immobili
zer, stan b. dobry - 21.000 zł. Jawor, tel. 076/870-28-32, 
0604/48-25-47
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 1500 ccm, srebrny me
talic, kupiony w salonie, serwisowany, oryg. przebieg, stan 
idealny, -17.900 zł. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 9 tys. km, 1500 ccm, srebrny 
metalic, el. otw. szyby, centralny zamek, wspom. kierownicy, I 
właściciel, stan b. dobry,  ̂ 15.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/34-49-93
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 79 tys. km. 1500 ccm, 
bordowy metalic, 4-d/zwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, RM, alarm, wspom. kierownicy, inst. gazowa, li
stwy boczne, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, b. 
oszczędny, -19.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-65-93 
DAEWOO UNOS, 1998 r., 100 tys. km, 1500 ccm, ciemno
zielony metalic, 4-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, 
alarm, immobilizer, wspomaganie, listwyboczne, kpi. doku
mentacja, nowe opony + komplet opon zimowych z felgami, •
17.500 zł. Wrocław, tel. 0502/19-12-87 
DAEWOO U N OS SE, 1998 r., 122 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, zielony metalic, 4-drzwiowy, klimatyzacja, el. otw. szy
by, pod. powietrzna, RM + 4 głośniki, halogeny, centr. zamek, 
immobilizer, wspomaganie kier., I właściciel, książka serwi
sowa, alarm + pilot, serwisowany, el. wysuw, antena, zderza
ła w kolorze nadwozia + opony zimowe, -19.300 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-00-74,0603/92-98-97 
DAEWOO UNOS, 1998 r., 17 tys. km, 1500 ccm. benzyna, 
ciemnozielony metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szy
by, centralny zamek, konserwacja, pokrowce Daewoo, I wła
ściciel niepalący, oryginalny, udokumentowany przebieg, im
mobilizer, blokada skrzyni biegów, alarm + piloty, stan b. do
bry, • 20.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-19-79 po godz. 
18,0607/17-78-95

DAEWOO LANOS SE SEDAN. 1999 r.. 19 tys. km, 1500 ccm. 
16V, srebrny, drewno, wszystkie el. dodatki oprócz klimaty
zacji i ABS-u, alarm, halogeny, alum. felgi, koła zimowe, stan 
idealny, kupiony w salonie, na gwarancji, • 22.500 zł. Leszno, 
tel. 065/526-82-46,0601/72-61-70 
DAEWOO UNOS, 1999 r., 32 tys. km, 1500 ccm, srebrny 
metalic, alum. felgi, poduszka pow.. wspomaganie kier., el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, immobilizer, - 21.000 zł. Jawor, 
tel. 0609/64-02-26
DAEWOO UNOS, 1999 r., 1600 ccm, 16V, czarny, ABS, 2 
pod. powietrzne, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 
z salonu, -17.500 zł + VAT. Prochowice, tel. 076/858-51-97, 
0604/06-73-86
DAEWOO LANOS. 1999 r.. czarny, 5-drzwiowy, ABS, 2 pod. 
powietrzne, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, -
21.800 zł. Prochowice, teł. 0604/06-73-96 
DAEWOO LANOS. 1999 r., 25 tys. km, 1500 ccm, 16V, srebr
ny metalic, na gwarancji, I właściciel, wspomaganie kierow

nicy. immobilizer, pod. powietrzna, alarm, listwy boczne, bez 
wypadku, dodatkowo koła zimowe, radio, • 24.900 zł lub za
mienię. Radziechów 8, tel. 076/877-38-05 
DAEWOO LANOS HB, 1999/00 r., 32 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
srebrny metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, immobilizer, poduszka pow., stan b. dobry, - 
19.000 zł. Jawor, tel. 0601/19-07-52 
O  DAEWOO LANOS SE, 2000 r., 30 tys. km, 1500 

ccm, 16V, zielony metalic, centr. zamek, immobi
lizer, wspomaganie, el. otw. szyby, wspomaga
nie kier., welurowa tapicerka, kupiony w salonie, 
na gwarancji, homologacja fabryczna, 4-osobo- 
wy, możliwość atrakcyjnego leasingu lub kredy
tu, -19.900 zł + VAT. Kalisz, tel. 062/757-64-92, 
062/764-59-87, 0602/78-41-66 0602/27-74-15 
84018921
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| SERWIS DAEWOO - AUTO CENTRUM. ul.RAKOWA 16
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A u to ry zo w a n y  sp rzę t d ia g n o sty czn y , p rzeszk o len i p ra co w n icy  
W r o c ł a w ,  u l .  R a k o w a  1 6 .  t e l .  3 2 5 - 3 8 - 3 0 opoi25«

M a tiz  ju ż  od 21 808,- zł* 
Lanos od 27 360,- zł* 

Po lonez od 22 800,- zł*
1 cena dla rólników, osób lub firm związanych z rolnictwem 
po uwzględnieniu możliwych upustów

Spolm ot-S  Spółka z o.o. 
56-400 Oleśnica, u l. W ojska Polskiego 34 

te l. 071 398-30-88 , fax 314-21-04 
e-m ail: spolole@ dcs.daewoo.com .pl

PRZEGLĄDY OKRESOWE 
GEOMETRIA KÓŁ 

NAPRAWA ZAWIESZEŃ
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SETCENTO. FABIA. PEUGEOT 206. MATIZ. LANOS. ASTRA. POLO. TWINGO

MOŻESZ NIEĆ KAŻDY Z NICH
Zakup lub zamianę samochodu w obecnych czasach staje się nie lada problem.
Większość z nas nie stać na zakup za gotówkę, a zdolności kredytowej nie ma 
co drugi z nas. W najbliższych dniach tj. 22,23 i 24 czerwca jest możliwość 
ominięcia tych wszystkich skomplikowanych procedur i płacenie najniższych 
na rynku rat. Mamy do zaoferowania bardzo korzystny plan ratalny, nawet 
do 100 miesięcy oraz najniższy koszt obsługi finansowej. Oferta dotyczy szerokiej gamy 
modeli wszystkich marek. Obowiązują upusty, rabaty, bezpłatne pakiety ubezpieczeń.
UWAGA!!! Na specjalne życzenie Klientów, tylko do końca czerwca, istnieje możliwość 
zakupu samochodu używanego każdej marki. Raty na wymarzony samochód 
rozpoczynają się już od 118 zl miesięcznie, bez odsetek bankowych, rozłożone na okres 
-dogodny dla Klienta ( maksymalnie 100 rat). Pozwoli to zakupić samochód dowolnej 
marki, znacznie taniej w porównaniu do kredytu i odebrać go u autoryzowanego dealera.

Przykładowe raty miesięczne w zł:

SKODA FELICJA 
DAEWOO MATIZ 
OPEL CORSA 
FIAT CINQUECENTO

SKODA FABIA 
DAEWOO LANOS 
PEUGEOT 206 
VW POLO

a  1 4
LEGNICA, red, ul. Fabryczna 3, tel. (076) 856-28-69 
WAŁBRZYCH, real. ul. Kusocmskiego 4, tel. (074) 840-30-64 
ZIELONA GÓRA. Bohaterów Westerplatte 13, tel. (068) 322-10-30 
OPOLE, real. ul. Sosnkowskiego 16, tel. (077) 458-15-54 
JELENIA GÓRA, echo, ul. Jana Pawła II, tel. (075) 764-33-22

OP004798

DAEWOO LANOS, 2000 r., 1500 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 5 drzwiowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. za
mek, alarm * pilot, poduszka powietrzna, RM, stan b. dobry, 
na gwarancji, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 0600/28-82-79 
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 JOY, 1999 r., 23 tys. km, 800 ccm. czerwo
ny, 1. właściciel, serwisowany, gwarancja, komplet opon zi
mowych, wspomaganie kier., cent. zamek, elektryka, zderza
ki w kolorze nadwiozia, - 18.500 zł. Nowa Sól, tel. 
0603/35-35-97
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 14 tys. km, 800 ccm, srebrny me- 
takc, garażowany, stan b. dobry, - 16.500 zł. Krotoszyn, tel. 
962/725-01-92
DAEWOO MATIZ JOJ, 1999 r., 22 tys. km, czerwony, wspo
maganie, centr, zamek, el. otw. szyby, immobilizer, zderzaki 
w kolorze nadwozia, serwisowany, I Właściciel, - 18.500 zł. 
Nowa Sól, tel. 068/387-57-06 po godz. 20,0607/47-04-10 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999 r., 43 tys. km, 800 ccm, zielony 
metalic, bogate wyposażenie, zabezpieczenia, I właściciel, 
bez wypadku, opony zimowe, - 18.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/793-32-32 po godz. 17,0501/78-60-24 
DAEWOO MATIZ LIFE, 1999 r., 22 tys. km, 800 ccm, zielony 
metalic, radio, listwy boczne drzwiowe, blokada skrzyni bie
gów, stan b. dobry, serwisowany, gwarancja, - 18.500 zł lub 
zamienię. Oława, teł. 071/313-80-35 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 28 tys. km, 800 ccm, czerwony, na 
gwarancji, RM, Mini-Lock, owiewki, listwy dżwiowe, stan b. 
dobry, -17.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-24-77 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 12 tys. km, 800 ccm, wtrysk, czer
wony, zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, 5-biegowy, zie
lone szyby, -14.000 zł. Włoszakowice, woj. leszczyńskie, tel. 
0607/65-53-84
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 800 ccm, zielony metalic, bez wy
padku, kupiony w salonie, RM, stan b. dobry, • 17.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-50-71
DAEWOO MATIZ TOP, 1999 r., 800 ccm, befizyna. niebieski 
metalic, I właściciel, garażowany, alum. felgi 6/14”, 2 podusz
ki powietrzne, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. 
zamek, alarm, z pilotem, serwisowany, kompl. opon zimowych,
- 21.800 zł. Zielona Góra, tel. 0601/87-73-08
DAEWOO MATIZ, 1999/00 r.. 23 tys. km, 800 ccm, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, 
zderzaki w kolorze nadwozia, radio, - 17.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-04-31,0603/86-83-58 
DAEWOO MATIZ, 1999/00 r, 26 tys. km, 800 ccm, złoty me
talic, Joy, I właściciel, serwisowany, kpi. dokumentacja, el. otw. 
szyby, wspom. kierownicy, centralny zamek, RM, oryg. lakier, 
bez wypadku, - 18.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/841 -75-89 po 
godz. 18
DAEWOO MATIZ, 2001 r., 800 ccm, benzyna, złoty metalik, 
nowy, wylo.sowany, z salonu, przebieg 30 km, dzielone tylne 
siedzenia, immobiiizer, wycieraczka tylnej szyby, - 22.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/327-60-43,0601/72-29-54 
DAEWOO NEXIA, 1995 r, 13 tys. km, .1500 ccm, biały. 
3-drzwiowy, stan dobry, na białych tablicach, - 7.500 zł. Wro
cław, tel. 0607/07-65-76
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, 
radio, kupiony w salonie, zadbany, - 15.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-11-70 po godz. 20 -
DAEWOO NEXIA, 1996 r., złoty metalic, I właściciel, centr. 
zamek ż pilotem, alarm, stan b. dobry, -12.500 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, blo
kada skrzyni biegów, inst. gazowa, eł. otw. szyby i antena; 
RM, halogeny, zadbany, garażowany, kupiony w salonie, - 
19.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-46-87 
DAEWOO NEXIA GL, 1996/97 r., 80 tys. km, 1500 ccm, Ej, 
żółty, bez wypadku, oryg. lakier, z salonu w Polsce, I właści
ciel, immobilizer, napinacze pasów, owiewki, oznakowany, 
konserwacja, RO Daewoo i 4 głośniki, garażowany, -13.200 
zł lub raty. Wałbrzych, tel. 074/846-50-97,0606/26-49-99 
DAEWOO NEWA,'1997 r., 108 tys. km, 1500 ccm, ciemno
zielony metalic, alarm, -11.500 zł. Leszno, tel. 065/529-58-12 
DAEWOO NEWA SEDAN GLE, 1997 r„ 55tys. km, 1500 ccm, 
granatowy metalic, centr. zamek + pilot, alarm, wspomaga
nie, el. otw. szyby, RM, kupiony w salonie, I właściciel, RO, 
wysuwana antena, bez wypadku, stan b. dobry, - 15.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-92-06
DAEWOO NEXIA, 1997/98 r., 46 tys. km, 1500 ccm. i, niebie
ski, 5-drzwiowy, I właściciel, garażowany, centr. zamek, alarm, 
serwisowany, stan b. dobry, - 14.500 zł. Szklarska Poręba, 
tel. 075/717-45-66 po godz. 15,0502/35-64-99 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1998 r., 69 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, biały, el. reg. reflektory, Mul-T-Lock, rozkładana ka
napa, RM, kupiony w salonie, atermiczne szyby, zadbany, stan 
idealny, -12.500 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-06-55

DAEWOO NUBIRA SEDAN, 1997 r.t biały, kupiony w salo
nie, -17.500 zł. Kościan, woj. leszczyńskie, tel. 0601/87-56-12, 
0605/27-50-71
DAEWOO NUBIRA, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, 16V, zie- 
lono-czarny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, serwo, el. 
otw. szyby, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, poduszka pow., 
welurowa tapicerka, bez wypadku, I właściciel, zadbany, •
19.800 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
DAEWOO NUBIRA CDX, 1998 r.. 50 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, biały, inst. gazowa, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, 
4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier, • 25.000 
zł lub zamienię na Fiata 126p lub Fiata Cinquecento. Bralin, 
tel. 062/781 -29-25 wieczorem
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1998 r., 75 tys. km, 2000 ccm, 
ciemnografitowy, klimatyzacja, 2 poduszki pow., el. otw! szy
by, I właściciel, serwisowany, ABS, • 23.000 zł. Leszno, tel. 
0601/54-88-66
DAEWOO NUBIRA SX SEDAN, 1998 r., 59 tys. km, 1600 ccm, 
16V, perłowomorski metalic, wspomaganie kier., centr. zamek 
+ pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, poduszka pow., 
RM z RDS + 6 głośników, elektr. antena, bez wypadku, serwi
sowany, I właściciel, stan idealny, - 21.900 zł lub zamienię. 
Złotoryja, teł. 076/878-63-77,0604/83-26-46 
DAEWOO NUBIRA, 1998/99 r., 19 tys. km, 2000 ccm, CDX, 
kołor wiśniowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, wspomaganie, RO, alarm, na gwarancji, garażowa
ny, stan idealny, - 23.900 zł. Wrocław, tel. 071/368-11-26 po 
godz. 20,0600/36-02-25
DAEWOO NUBIRA II CDX, 1999 r., 35 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki 
pow., RM + 6 głośników, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
kupiony w salonie, bezpłatny serwis, na gwarancji do 2002 r,
- 35.500 zł, Lubin, tel. 076/844-53-84,0603/17-97-27 
DAEWOO NUBIRA CDX, 1999/00 r„ 37 tys. km, 2000 ccm, 
133 KM, niebieski.metalic, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, napinacze pasów, alarm, centr. zamek, ozna
kowany, RO, I właściciel, bezpłatny serwis, na gwarancji do 
2003 r, - 30.500 zł. Wrocław, tel. 351-61-93,0601/05-70-21 
DAEWOO TICO, 1996 r., 60 tys. km, 800 ccm, ceglasty meta
lic, RM, alarm, książka serwisowa, • 10.800 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-71-37
DAEWOO TICO, 1996 r., 25 tys. km, 800 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, stan b. dobry, el. otw. szyby, centr. zamek, RM,
- 8.900 zł. Wrocław, tel. 0604/95-93-70
DAEWOO TICO, 1996 r., 47 tys. km, 800 ccm, bordowy me
talic, garażowany, zadbany, I właściciel, faktura zakupu, bez 
wypadku, oryg. lakier, plastikowe nadkola, stan b. dobry, -
10.800 zł. Chałupki, gm. Kamieniec Ząbk., tel. 074/819-91-93 
DAEWOO TICO SX, 1996 r., 60 tys. km, 800 ccm, szary rtie- 
taiic, I właściciel, przyciemniana szyba przednia, centr. za
mek, el. otw. szyby, konserwacja, pokrowce, -12.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/664-97-22
DAEWOO TICO SX, 1996 r., 71 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, immobilizer, plastikowe nadkola, bez wypad
ku, oryginalny lakier, 5-biegowy, katalizator, zadbany, • 9.500 
zł. Wrocław, tel. 071/341-43-81 po godz. 17,0601/98-85-77 
DAEWOO TICO SX. 1996 r„ 38 tys. km, 800 ccm, srebrny 
metalic, kupiony w salonie, immobilizer, blokada skrzyni bie
gów, radio, zadbany, stan b. dobry, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 
071/364-22-49
DAEWOO TICO, 1997 r., 55 tys. km, 800 ccm, wrzosowy 
metalic, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, RM, stan b. 
dobry, -10,800 zł. Lubin, tel. 076/846-95-64 
DAEWOO TICO, 1997 r., 800 ccm,1 biały, I właściciel, serwi
sowany, opony zimowe, -10.800 zł (możliwe raty).'Wrocław, 
tel. 071/781-80-96,0501/23-85-32 
DAEWOO TICO, 1997 r., 48 tys. km, 800 ccm, metalic, faktu
ra zakupu, garażowany, bez wypadku, zadbany, stan b. do
bry, -10.300 zł. Lubnów, tel. 074/819-91-32,0604/62-32-03 
DAEWOO TICO SX, 1997 r., 56 tys. km, 796 ccm, zielony 
metalic, bez wypadku, oznakowany, blokada skrzyni biegów, 
konserwacja, nadkola, garażowany, - 11.000 zł. środa Ślą
ska, tel. 071/317-49-54
DAEWOO TICO, 1997 r., 34 tys. km, 800 ccm, ciemnozielony 
metalic, SX, silnik 3-cylindrowy, garażowany, oznakowani 
odcięcie zapłonu, alarm, blokada kierownicy, RM z RDS, 4 
głośniki, antykorozycjne zabezpieczenie, immobilizer, zimą nie 
eksploatowany, kupiony w salonie, stan idealny + pokrowce 
firmowe,12.500 zł lub zamienię na Fiata Uno, Citroena Saxo, 
Renault Clio. Wałbrzych, tel. 074/664-29-51 
DAEWOO TICO, 1998 r., 38 tys. km, 900 ccm, niebieski, za
dbany, pokrowce, zderzaki w kolorze nadwozia, centr. zamek, 
immobilizer, kołpaki, nie eksploatowany w mieście, I rej. 
12.1998 r, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-46-17 po godz. 
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DAEWOO TICO, 1998 r., 5 tys. km, 800 ccm, wiśniowy meta
lic, I właściciel, faktura zakupu, blokada skrzyni biegów, stan 
b. dobry, -11.900 zł. Brzeg, tel. 077/412-79̂ 63,0605/82-10-21 
DAEWOO TICO, 1998 r., 38 tys. km, 800 ccm, biały, I właści
ciel, faktura zakupu, książka serwisowa, bez wypadku, gara- 
żowany, immobilizer, odcięcie zapłonu, RO, atermiczne szy
by, zadbany, stan idealny, - 11.700 zł. Chałupki, tel. 
074/819-91-47
DAEWOO TICO, 1998 r., 39 tys. km, 800 ccm, ciemnozielony 
metalic, blokada skrzyli biegów, alarm, centr. zamek, el. otw, 
szyby, RO z panelem, garażowany, spoiler, obrotomierz, za
dbany, bez wypadku, przegląd do 03.2003 r, -12.700 zł. Grod
ków, tel. 077/415-32-84

DAEWOO TICO, 1998 r., 30 tys. km, 800 ccm, benzyna, zie
lony metalic, I właściciel, RO, el. otw. szyby, alarm, opony zi
mowe, bagażnik dachowy, centr. zamek, -12.500 zł. Legnica, 
tel. 076/855-05-50
DAEWOO TICO, 1998 r., 9 tys. km, 800 ccm, bordowy meta
lic, kupiony w salonie, I właściciel, faktura zakupu, książka 
serwisowa, RO, oznakowany, Mul-T-Lock, garażowany, bez 
wypadku, stan idealny, - 13.800 zł. Legnica, tel. 
076/850-62-64,0606/13-93-48 
DAEWOO TICO, 1998/99 r., 33 tys. km, 800 ccm, zielony 
metalic, kupiony w salonie, centr. zamek, el. otw. szyby, RM, 
spoiler z tyłu, zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany, stan b. 
dobry, -11.900 zł. Lubin. tel. 0601/55-71-65 
DAEWOO TICO SX, 1998/99 r., 45 tys. km, 800 ccm, mie
dziany metalic, garażowany, serwisowany w ASO, zadbany, I 
właściciel, kupiony w salonie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
spoiler, zderzaki w kolorze nadwozia, RO * głośniki, alarm, • 
13.100 zł. Świdnica, tel. 074/852-45-86,0604/08-17-03 
DAEWOO TICO, 1998/99 r., 26 tys. km, 800 ccm, bordowy 
metalic, kupiony w salonie, RO, Mul-T-Lock, listwy boczne, 
nadkola, książka serwisowa, stan b.dobty, -12.400 zł. Tymo- 
wa, tel. 076/843-40-31
DAEWOO TICO, 1999 K, 50 tys. km, 800 ccm, zielony meta
lic, I właściciel, zderzaki w kolorze nadwozia, centr. zamek, 
alarm, oznakowany, RO, • 15.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-69-85,0604/66-66-60 
DAEWOO TICO, 1999 r., 20 tys. km, 700 ccm, zielony meta
lic, I właściciel, garażowany, zderzaki w kolorze nadwozia, - 
15,000 zł. Namysłów, tel. 077/419-18-29 
DAEWOO TICO, 1999 r., 19 tys. km, 800 ccm, czerwony 
metalic, bez wypadku, alarm; centr. zamek, garażowany, I 
właściciel, zderzaki w kolorze nadwozia, • 15.300 zł. Szpro
tawa, tel. 068/376-25-36
DAEWOO TICO, 2000 r., 7 tys. km. 800 ccm, bordowy meta
lic, I właściciel, centr. zamek, immobilizer, dodatkowe światło 
.stop’ , - 13.700 zł. Świebodzice, tel. 074/854-32-01, 
0605/55-55-37

bAIHATSU
DAIHATSU APPLAUSE, 1992 r„ 1600 ccm, wtrysk, granato
wy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby 4 szt., centr. za
mek, alarm ♦ pilot, hak -12.500 zł lub zamienię; Świdnica, tel. 
074/858-99-67,0606/12-99-22 
DAIHATSU CHARADE, 1982 r., 25 tys. km. 993 ccm. benzy
na, czerwony, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/333-87-50 
DAIHATSU CHARADE, 1984 r., 1000 ccm 5-biegowy, 
5-drzwiowy, oszczędny (51/100 km), - 4.000 zł. Kościan, woj. 
leszczyńskie, tel. 0607/56-41-07 
DAIHATSU CHARADE, 1988 r„ 188 tys. km, 1000 ccm, ben
zyna, szary metalic, po remoncie układu hamulcowego, nowe 
przeguby, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oznakowany, zadbany, stan 
b. dobry, - 6.900 zł. Wrocław, teł. 071/361-71-14 
DAIHATSU CHARADE, 1991 r., 1300 ccm, 16V, EFI, grana
towy, 3-drzwiowy, alum. felgi, na zachodnich tablicach -1.300 
DEM. Jawor, tel. 0501/61-84-34 
DAIHATSU CHARADE, 1992 r., 92 tys. km, 993 ccm, czer
wony, kupiony w kraju, stan idealny, garażowany, alarm, - 
9.200 zł. Kielce, tel. 0603/45-55-70 i  
DAIHATSU CHARADE, 1993 r., 1000 ccm kupiony w salo
nie, II właściciel, oszczędny, stan b. dobry, nowe opony, r 
13.500 zł. Wrocław, teL 0502/08-18-81 
DAIHATSU CUORE, 1981 r., 75 tys. km, 550 ccm, benzyna, 
34 KM, bordowy metalic, 4-drzwiowy, stan silnika i skrzyni b. 
dobry, garażowany, garażowany, w ciągłej eksploatacji, prze
gląd do 02.2002 r., dynamiczny, oszczędny, 4 nowe opony, - 
1.850 zł. Bielawa, tel. 074/833-70-04

DODGE
DODGE CARAVAN, 1.991 r.. 3.000 ccm, benzyna + gaz, biały, 
7-osobowy, klimatyzacja, automatic, ciemne szyby, radio, gło
śniki, -14.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-62-34,071/793-59-90 
DODGE CARAVAN, 1995 r.. 110 tys'. km, 3300 ccm, ciemno
zielony, 7-osobowy, centralny zamek, RM, klimatyzacja, el. 
otwierane szyby, 2 poduszki pow., bez wypadku, r 27.500 z ł, 
zamienię na osobowo-dost., 5-osobowy, dopł. do 5.000 zł. 
Szklarska Poręba, tel, 075/717-22-14,0601/55-22-49 
DODGE DURANGO, 1999 r., 44 tys. km, 5200 ccm. czarny, 
stan b. dobry, wszystkie dodatki, I właściciel, - 100.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-88-21
DODGE GRAND CARAVAN, 1996 r.. 130 tys. km. 2900 ccm, 
kolor morski metalic, stan b. dobry, ABS, centr. zamek, welu
rowa tapicerka, ciemne szyby, szyberdach, RO, 7-osobowy, - 
35.000 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66,0503/01-88-84 
DODGE INTREPID, 1996 r., 55 tys. km, 3300 ccm, V 6, biały, 
instal. gazowa, I właściciel, automatic, 2 pod. powietrzne, kli
matyzacja, tempomat, RO, el. reg. lusterka, el. otw. śzyby, 
centr. zamek, alarm, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-75-44, 
0606/24-12-55

FIAT
O  FIAT AUTON - sprowadzamy cafe i lekko uszko- 

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

FIAT 125p, 1962 r.71500 ccm, biały, inst. gazowa, mało uży
wany na chodzie - 1.500 zł lub zamienię na ciągnik SAM, 
ogrodniczy, w tej cenie. Ściborzyce Wielkie, gm. Kietrz, tel. 
077/485-51-75
FIAT 125p, 1971 r., 60 tys. km, 1500 ccm, benzyna, niebie
ski, „na chodzie', stan silnika i blachy dobry, brak przeglądu - 
500 zł. Wrocław, tel. 071/343-68-38 grzecznościowy 
FIAT 125p KOMBI, 1976 r., 1300 ccm, niebieski, wersja eks
portowa, przegląd do 2002 r, - 700 zł. Bielawa, tel. 
074/645-26-18
FIAT 125p KOMBI, 1976 r., 1500 ccm, biały, bez rdzy, hak, -
500 zł. Wrocław, tel. 071/336-42-49
FIAT 125p, 1977 r., 86 tys. km, kość słoniowa, stan dobry,
sprawny, ważny przegląd techn., nowy akumulator i 2 opony,
RO, nadkola, > 1.300 zł lub zamienię na VW Golfa II, Opla
Corsę z dopłatą. Prudnik, tel. 077/436-19-78
FIAT 125p SKŁADAK, 1978/85 r., 1500 ccm, jasnozielony,
silnik od Poloneza, hak, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -
600 zł. Szprotawa, tel. 068/376-28-53
FIAT 125p, 1978/86 r., 150Ó ccm, czerwony, po remoncie
kapitalnym silnika, stan podzespołów b. dobry, stan blacharki
dobry, do zarejestrowania, - 500 zł. Strzegom, tel.
074/855-04-97
FIAT 125p, 1979 r., 1500 ccm, zielony, 4-biegowy, stan techn. 
dobry, - 700 zł. Namysłów, tel. 0602/29-/1-51 .
FIAT 125p, 1980 r. w ciągłej eksploatacji, - 500 zł. Jawor, tel. 
0608/44-67-55
FIAT 125p, 1981 r., - 600 zł. Świerzawa, tel. 075/713-46-61 
FIAT 125p, 1981 r., 135 tys. km, 1500 cćm, szary, garażowa
ny, po blach, i lakierowaniu, ważny przegląd, hak, nadkola, 
stan b. dobry, bagażnik dach. + 2 silniki, tylny most, skrzynia 
biegów, części po rozbiórce - 400 zł. Tomaszów Boi., gm. 
Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-02-46 
FIAT 125p, 1982 r., 80 tys. km, 1500 ccm, biały, stan dobry, - 
500 zł. Lubin, tel. 076/842-12-82,0605/35-93-86 
FIAT 125p, 1982 r., 1500 ccm, kość słoniowa, w ciągłej eks
ploatacji, -1.200 zł.“Wrocław, tel. 071/363-93-60 
FIAT 125p, 1983 r.', 1500 ccm, benzyna po remoncie blachar
ki i lakierowaniu, obrotomierz, pokrowce, stan opon dobry, - 
1.100 zł. Kłodzko, tęl. 0608/32-40-96 
RAT 125p, 1984 r., 1500 ccm, kolor jasnoorzechowy, aktual
ny przegląd, nowy akumulator, stan b. dobry, • 1.100 zł. Wro
cław, tel. 071/348-67-79
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, niebieski, inst. gazowa, stan 
dobry, - 990 zł. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT 125p KOMBI, 1985 r., - 600 zł lub zamienię na przycze
pę o ład. 350 kg. Jelenia Góra, tel. 0608/76-59-17 
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, pomarańczowy, po wymianie 
oleju, stan dobry, • 650 zł..Legnica, tel. 076/856-24-25, 
0605/64-55-51

FIAT 125p, 1985 r., 134 tys. km, 1500 ccm, wiśniowy, w cią
głej eksploatacji, progi do poprawek, hak, łańcuchy, - 650 zł. 
Walim, tel. 074/845-72-58
FIAT 125p, 1985 r., - 550 zł. Wrocław, tel. 0606/85-93-60 
RAT 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. stan dobry, rejestracja do 2002 r, - 500 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-32-75
FIAT 125p, 1986 r., 99 tys. km, 1500 Ccm, czeiwony, nie wy
maga napraw, garażowany, bez korozji, • 1.100 zł. Wrocław, 
tel 071/316-30-59,0606/32-45-79 
FIAT 125p, 1987 r., 45 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kolor kre
mowy, hak, felgi w kolorze nadwozia, zadbany, stan opon b! 
dobry, przegląd do 03.2002 r-., stan ogólny b. dobry, - 950 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-32-56
FIAT 125p, 1987. r., 1500 ccm, benzyna, kolor - kość słonio
wa, 5-biegowy, silnik Poloneza, po remoncie, nowe opony, 
stan dobry, przegląd do 06.2002 r, - 1.600 zł. Legnica, tęl. 
0608/49-54-78,076/862-52-26 
FIAT 125p, 1987 r., biały, 5-biegowy, przegląd do 01.2002 r, - 
600 zł. Stary Paczków, tel. 077/431-74-54 
FIAT 125p, 1987 r., stalowy, blacharka do drobnych poprą- 
wek, hak, RO, pokrowce, stan b. dobry, - 750^. Ścinawa, tel. 
076/843-68-45,0/6/843-60-59 
FIAT 125p, 1987 r., biały, silnik Poloneza, hak, aktualny prze? 
gląd, stan techniczny dobry, zadbany, - 1.200 zł (do uzgod
nienia). Wrocław, tel. 0603/48-41-84 
FIAT 125p, 1987 r., 47 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
lotnicze fotele, hak, przegląd do 01.2002 r., stan dobry, -1.150 
zł. Wrocław, tel. 322-53-97,0606/36-58-27 
FIAT 125p, 1987 r., 89 tys. km, 1500 ccm, benzyna, kość sło
niowa, nowy akumulator i amortyzatory, hak hol., zadbany, 
stan tech. b. dobry, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/324-10-18, 
0603/77-90-48
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, popielaty, do remontu blachar
ki, po remoncie silnika, - 500 zł. Wrocław, tel. 0600/38-73-72 
FIAT 125p FSO, 1987 r., 86 tys. km, benzyna, czerwony, hak, 
kołpaki, pokrowce, techn. sprawny, zarejestrowany, blachar
ka do małych poprawek, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/782-77-12 
FIAT 125p, 1987 r., 120 tys. km, 1481 ccm, kość słoniowa, 
stan dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/345-63-28 
FIAT 125p, 1987 f., 1500 ccm, biały, w ciągłej eksploatacji, 
przegląd do 11.2001 r., kołpaki; stan dobry-'550 zł. Wrocław, 
tel. 0601/46-91-84
FIAT 125p, 1987/88 r., 117 tys. km, 1500 ccm, czerwony, inst. 
gazowa, - 1.600 zł. Bolesławiec, tpl. 062/783-60-53, 
0605/83-07-48
FIAT 125p, 1987/88 r. stan dobry, - 600 zł. Łazy, gm. Wińsko, 
tel. 071/389-89-90
FIAT 125p, 1988 r., siwy, stan b. dobry, -1.200 zł. Lubań, tel. 
075/64^37-02
FIAT 125p, 1988 r., 70 tys. km 5-biegowy, silnik Poloneza, 
hak, - 1.400 zł. Oleśnica, tel. 0609/02-19-51 
FIAT 125p, 1988 r. inst. gazowa, silnik Poloneza, garażowa
ny, • 2.000 zł. Szymachowice, gm. Kostomłoty, tel. 
071/795-17-47 po godz. 17
FIAT 125p KOMBI, 1988 r., 37 tys. km, 1500 cćm, benzyna, 
kość słoniowa, po remoncie, zarejestrowany, opłacony, prze
gląd do 08.2001 r, • 1.000 zł lub zamienię na Żuka blaszaka, 
chętnie z inst. gazową. Świeradów Zdrój, tel. 075/784-52-28 
RAT 125p ME, 1988 r., 135 tys. km, 1500 ccm, kość słonio
wa, silnik Poloneza, 5-biegowy, siedzenia Poloneza, tylna 
szyba ogrzewana, okrągłe zegary,' obrotomierz, nadkola, 
wzmocnione resory, stan tech. dobry, -1.200 zł. Wojcieszów, 
tel. 075/751-17-40,0503/12-59-70 
FIAT 125p, 1988 r., 138 tys. km, 1500 ccm, szary, nowe opo
ny, pompa wodna, tłumiki, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/788-40-87 
FIAT 125p ME. 1988/89 r„ 1500 ccm, Polonez, biały. 5-bie
gowy, zapłon elektroniczny, okrągłe zegary, welur, tylna szy
ba ogrzewana, hak, stan dobry, - 1.500 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/641-24-97
FIAT 125p, 1989 r., 62 tys. km, 1500 ccm, niebieski, I właści
ciel, garażowany, oryg. lakier, nowe opony, przegląd do 2002 
r., stan techn.b. dobry, - 2,200 zł. Andrzej Byczkowski. 58-372 
Kuźnice Świdnickie II, gm. Boguszów-Gorce, ul. Promyka 1/6 
FIAT 125p, 1989 r., 1500 ccm, kość słoniowa, 5-biegowy, sil
nik Poloneza, po konserwacji, nowy ukł. wydechowy, prze
gląd do 05.2002 r., stan dobry - 1.200 żł. Lubin, tel. 
0603/55-12-3?
RAT 125p, 1989 r., 1500 ccm, benzyna, kość słoniowa, prze
gląd do 08.2001 r., opony zimowe, okrągłe zegary, silnik i 
skrzynia biegów (4) Poloneza, - 1.150 zł. Wrocław; tel. 
071/348-44-73,0604/66-82-03 
RAT 125p, 1989 r., 1500 ccm, benzyna, kolor - kość słonio
wa, inst. gazowa, kpi. dokumentacja, przegląd do 08.2001 r., 
opony zimowe, okrągłe zegary, silnik i skrzynia biegów (4) 
Poloneza, - 1.550 zł. Wrocław, tel. 071/348-44-73, 
0604/66-82-03
FIAT 125p FSO. 1989/90 r„ 94 tys. km, 1500 ccm, kolor - 
kość słoniowa, I rejestracja w 12.199Q r.. silnik Poloneza, 
5-biegowy, welurowa tapicerka, okrągłe zegary, hak, tylna 
szyba ogrzewana, RM + głośniki, stan dobry, -1.500 zł. Piła
wa Górna, tel. 074/837-15-59 - 
FIAT 125p, 1990 r.. 76 tys. km, 1500 ccm, biały, silnik Polone
za, 5-biegówy, okrągłe zegary, garażowany, I właściciel, • 
2.300 zł. Legnica, tel. 076/857-00-66 
FIAT 125p, 1990 r., 63 tys. km, 1500 ccm, biały, stan techn. 
idealny, I właściciel, garażowany, oryg. lakier, nowe opony, 
5-biegowy, silnik Poloneza, welurowe siedzenia, - 2.400 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 - 
FIAT 125p, 1990 r., granatowy, ińst. gazowa, hak, alarm, RM, 
nowe opony, -'2.600 zł. Wrocław, tel. 0717373-82-70 
FIAT 125p, 1990 r., 99 tys. km, 1500 ccm, biały, hak, alarm, 
przegląd do 11.01 r, okrągłe zegary, ogrzewana tylna szyba, 
Stan dobry, -1.400 zł. Wrocław, tel. 373-74-14 
RAT 126p, 1976 r., piaskowy, po remoncie silnika i blacharki, 
- 450 zł, Dzikowa, tel. 071/316-90-80 
FIAT 126p, 1977 r., niebieski, po remoncie blacharki i malo
waniu, siedzenia Fiata 127 + zwykłe siedzenia. - 800 zł, Do
maszowice, woj. opolskie, tel. 077/419-45-92 -
FIAT 126p, 1977 r., 650 ccm .na chodzie1 - 400 zł. Świerza
wa, tel. 075/713-46-61
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A D F A U T O  F I A T  A D F A U T O
KAMPANIA EKOLOGICZNA
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U Ż Y W A N Y  S A M O C H Ó D  D O W O L N E J  M A R K I  

M O Ż E S Z  K U P IĆ  W Y B R A N E  M O D E L E  FIATA N A W E T

d o  8.000 ZŁ TANIEJ
^  przy odkupie

samochodu samochodu piNzwrbez katalzalora
1 -MWPlNlVAT PUOTAT

Seicento. Uno, Punto 3.000 3.000 " ‘ ‘ " i . s e o ę l i j '
m o 4 o j

F^m^ipozostałe 5.000 4.000 » 4 o o o '-  "
Doblo, Siena, Palio Węekęfidp itfŜ

AC+OC+NW
Bravo/Brava, Multipla

5 000
1 rok gratis 
lub 2.500 PIN

^ 8 . ( p ^
m m k p AC+OC+NW

Marea fó.oóo; l 1 rok gratis 
ik jub 2.500 PIN

FIAT MAREA I MULTIPLA Z ROCZNIKIEM 2000 
W CENIE ATRAKCYJNEJ i DO NEGOCJACJI

9  Fiat Bank Polska S.A. !4h 0ES0E00E
■tfWrCT T a le  le u p is z  n a  r a ty

: R  R O K U  2 0 0 0

A D F  A U T O  Wrocław, ul. Karkonoska 45, SALON: tel. 339-93-66, 366-21-66; SERWIS tel. 366-2(MX); 
HURTOWNIA tel. 366-21-70; SAMOCHODY UŻYWANE tel. 366-21-24; SALON: ul. Szewska 69/70, tel. 344-21-52; 
SALON: Oława - Godzikowiće, tel. 313-95-20, 313-51-55

- CZYNNE CODZIENNIE od 9.00 do 18.00, w SOBOTY od-9.00 do 15.00. ’  B i i i ił f ii i i iU K Ł iilB r fB

FIAT 126p, 1978 r. stan techniczny dobry, fotele kubełkowe, 
na chodzie, • 850 zł. Brzeg, tel. 0502/29-21-46 
FIAT 126p, 1978 r., 650 ccm, żółty, sprawny, hamulce do re
montu i blacharka, - 330 zł. Legnica, tel. 076/855-25-11 po 17 
FIAT 126p, 1978 r., 60 tys. km, 650 ccm, zielony, po wymia
nie hamulców - nowe bębny i szczęki; po remoncie zwrotnic - 
sworznie i tuleje, opony i akumulator w dobrym stanie, prze
gląd do 10.2001 r., siedzenia lotnicze rozkładane, stan techn. 
dobry. - 800 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-16-19 
FIAT 126p, 1978 r., 600 ccm, niebieski, fotele lotnicze, nowy 
ukł. hamulcowy, przegląd do 02.2002 r, - 550 zł. Wrocław, tel. 
071/321-02-67
FIAT 126p, 1979 r., 50 tys. km, 650 ccm, wiśniowo - biały, po 
remoncie silnika, hamulców, kubełkowe fotele, tylna szyba 
ogrzewana, blacharka do poprawek, • 500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/762-12-95
FIAT 126p, 1979 r., 22 tys. km, 650 ccm, zielony, po remoncie 
blacharki. nowa deska, ciemne szyby, spoilery, - 1.700 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-37-39 
FIAT 126p, 1979 r., 90 tys. km, 650 ccm, niebieski akryl, lotni
cze fotele (rozkładane), po remoncie blacharki i lakierowa
niu, żarówki H4, napinacze pasów, hak,‘ dodatkowe światło 
.stop”, szerokie zderzaki w kolorze nadwozia (od eleganta), 
po remoncie zawieszenia i ukł. hamulcowego, przegląd do 
05.2002 r, -1.600 zł. Wrocław, tel. 0606/73-98-39 
FIAT 126p, 1980 r. przygotowany do rajdów, klatka bezpie
czeństwa, kubełkowe fotele, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 
071/349-44-20
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie blacharki, 
po lakierowaniu, stan b. dobry, - 850 zł. Komarno. gm. Jano
wice Wlk., tel. 0608/12-41-20
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, beżowy, stan dobry - 550 zł lub 
zamienię na telefon komórkowy, monitor 17" lub inne propo
zycje. Oława, tel. 071/313-86-76 
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie kapital
nym nadwozia i podwozia, wysokie fotele, alternator, rozrusz
nik w stacyjce, • 1.200 zł. Legnica, tel. 076/722-69-79 po godz. 
18
FIAT 126p, 1982 r., - 750 zł. Oława, tel. 071/313-97-30

A M  I C A R  /3KZEK7
autoryzowany dealer 
Wrocław, ul. Robotnicza 94, 
tel. (071) 355 45 99 ta  355 89 82 

wwwjunlcar.com.pl 
Samochody używano - tel.: 359 34 85

SKUPUJEMY FIATY!!!
• wymiana stary na nowy

lub używany na używany,
• korzystna wycana samochodu 

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

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

i sprzedaży
- okazyjna sprzedaż 

samochodów po ekspozycji

Cinouecento 0.9 1994 11500 d
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Uno 1.0 3D i»? 14 900 Zł
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Dostawcze i Vany
Skoda Fallcła Pickup
1.8 0 1997/98 18 500 zł

Samochody z cenami 
do negocjacji!!!

Marea Week. 1.6 2000 Srebrny m.
ABS, ES, LM, 4xPB RM, CZ, IM.WK, SIEDŹ. DZIEL i • 1 T 1 1 »7 1 1 »1 11 i i  i  1 m T i »f i1 1  m m 1
Marea 1.6 100 SX 2000

ABS. ES. LM, 4xPR RM. CZ, IM.WK,llłlłllMIłlłlłlłlł
Marea Week. JT0 2001
ABS. ES, LM. 4xPR RM. CZ. AF, IM.WK,
SIEDŹ. DZIEL

1 • 1 1 1 1 1  m 1 ♦ 1 1 1 1 1 1 1  i i  1 1 1  n i  1 1 h  1
Multipla 1.6 śx 2001 granit IR.
ABS, ES, LM, 2xPR CZ, IM.WK. KUM

♦ M-M  M  11 M  I ♦ 111 1111 11 11 t I 11 11 I
Multipla 1.9 JTD 2001 Złotym.
ABS, ES. LM, 2*Pfi CZ. IM.WK. KUM, ELt II11111111 H 1111 H 11 i H11II HI

I Legenda: AUT • automatyczna skrzynia bhgów, A F  • alu felgi,
! AM - autoalarm, BB ■ blokada bhgów, CZ • centralny zamek,
1 ES  - elektryczne szyby, EF  - alektryczna regulacja fotala,
I HH -  hak holowniczy, GAZ - Instalacja gazowa, 
j IM ■ Immobiiiser, KUM  ■ klimatyzacja, PP - poduazka powietrzna 
CD -  zm ieni arka CD, RM  -  radiomagnetofon, SZ-Szyberdach,
WK - wspomaganie układu kierowniczego 

, LM  lakier meta lizowany, RP • reflektory przeclwmglelne,
EL  - elektrycznie  regubwne lusterka.

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

więcej!!! 1
1

Szczegóły w salonie »
L  tel. (0-71) 355 45 99 1
!| AMICAR - SAMOCHODY I
1  Z PEWNEJ RĘKI i

FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, benzyna, kolor groszkowy, prze
gląd do 08.2001 r., techn. sprawny, alternator, zapłon w sta
cyjce, halogeny, sportowa kierownica, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0501/86-85-44
FIAT 126p, 1982 r., czerwony, alternator, rozruch w stacyjce,
- 650 zł. Grodków, tel. 077/415-57-99 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, zielony, gruba kierownica, alter
nator, bagażnik, • 750 zł. Kłodzko, tel. 074/647-34-12 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, groszkowy, zawieszenie nowe
go typu,'pełne zderzaki i wloty, lotnicze fotele, nowy lakier, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 750 zł. Oława, tel. 
071/303-07-91,0607/72-02-46 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, niebieski metalic, po remoncie 
blacharki i lakierowaniu, zarejestrowany, stan silnika b. do
bry, przegląd do 04.2002 r., ubezp, • 1.400 zł lub zamienię na 
większy do poj. 1300 ccm. Wałbrzych, tel. 074/844-27-28 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, czerwony, przegląd do 10.2001 
r., stan dobry, - 750 zł. Wałbrzych, teł. 074/664-74-20 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, czerwony, po małym remoncie i 
lakierowaniu, alternator, Jotnicze fotele przednie i tylne, gru
ba kierownica, plastikowe zderzaki, nowy typ kół, stan dobry,
• 1.000 zł. Krzelów, gm. Wińsko, tel. 0608/31?91-25 
FIAT 126p, 1983 r., 652 ccm, żółty, ważny przegląd i OC, stan 
blacharki I techn. dobry, -1.000 zł. Lubin, tel. 0605/85-25-34 
FIAT 126p, 1983 r., 600 ccm, wiśniowy, - 700 zł. Wrocław, tel. 
0502/98-71-18
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, żółty, nowe opony, żarówki H4, 
hak, alternator, przegląd do 05.2002 r„ stan dobry, -1.000 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-20-37
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, benzyna, czeiwony, RM, szero
kie zderzaki, gruba kierownica, zadbany, • 480 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/832-35-54
FIAT 126p, 1983 r., biały, przegląd do 02.2002 r., stan dobry, 
gruba kierów., plastikowe zderzaki, listwy boczne, światła 
dzienne, wyciszony - 800 zł. Góra, tel. 065/543-25-13 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, piaskowy, stan dobry, nowy aku
mulator, 2 opony, -"1.000 zł. Leszno, tel. 065/520-20-48, 
0600/15-07-49,0502/61-39-54 
FIAT 126p, 1983 r., 76 tys. km, 650 ccm, benzyna, pomarań
czowy, wersja eksportowa, lotnicze fotele, alternator, plasti
kowe zderzaki i nadkola, bez wypadku, stan techn. b. dobry, •
1.500 zł. Nysa. tel. 077/433-68-82 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, pomarańczowy, techn. spraw
ny, przegląd od kwietnia br., techn. sprawny, nowe opony, fo
tele, skrzynia biegów po remoncie, w ciągłej eksploatacji, bla
charka do poprawek, - 700 zł. Tarnów Jez., gm. Sława, tel. 
068/356-51-59,0603/66-87-82 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, niebieski, alternator, pasy bezwł., 
tylna szyba ogrzewana, stan dobry, - 500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-32-52
FIAT 126p, 1983 r., 600 ccm, wiśniowy, • 700 zł. Wrocław, tel. 
0502/98-71-18
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, pomarańczowy, II właściciel, 
kubełkowe fotele, alternator, stan techniczny b. dobry, stan 
blacharki dobry. - 750 zł. Wrocław, tel.'0606/14-29-51 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, biały, stan dobry, - 700 zł. Wro
cław. tel. 071/354-34-42
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, benzyna, żółty, deska rozdz. 
nowego typu, alternator, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, 
ważny przegląd, gruba kierownica, stan dobry, • 850 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, benzyna, zielony, blacharka do 
małych poprawek, ważny przegląd i OC, lotnicze fotele, - 480 
zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, lotka, 
spoilery, szyberdach, sportowy tłumik, kierownica, dmucha
wa, alternator, rozruch w stacyjce, bez przeglądu, do lakiero
wania, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0603/48-03-45 
FIAT 126p, 1983/85 r., 650 ccm, zielony, I rejestracja w 1985 
r., nowy typ kół, szerokie zderzaki, sportowa kierownica, koł
paki, .na chodzie’ , przegląd do 07.2001 r., stan dobry, - 650 
zł. Lubin, tel. 076/749-61-99,0604/70-92-56 
FIAT 126p, 1984 r„ czerwony, alternator, rozkł. siedzenia, 
nowy akumulator, po remoncie przedniego zawieszenia i ukł. 
hamulcowego, • 1.200 zl. Radwanice, woj. wrocławskie, tel! 
0609/49-96-15,071/311-70-45 
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. zielony, progi do wymiany, stan 
techn. dobry, • 350 zł. Chałupki 44, gm. Kamieniec Ząbk. 
FIAT 126p, 1984 r., 90 tys. km, 650 ccm, benzyna, turkusowy, 
garażowany, 2 nowe opony, stacyjka, przełącznik świateł, 
półosie, przeguby, zabieraki, RM. nie wymaga napraw, -1.150 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/643-89-93 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, granatowy, bez przeglądu i ubez
pieczenia, po remoncie silnika, do wymiany 2 opony, - 600 zł. 
Kłodzko, tel. 074/865-94-28
FIAT 126p, 1984 r., 97 tys. km, 650 ccm, żółty, alternator, lot
nicze fotele, garażowany, • 1.000 zł. Lubsza, tel. 
077/411-86-46,0503/94-69-88 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, • 900 zł. Polkowice, 
tel. 076/847-44-69
FIAT 126p, 1984 r., 35 tys. km, 650 ccm, morski, po remoncie 
silnika i blacharki, zapłon w stacyjce, fotele lotnicze, garażo
wany, nowe opony i wiele nowych części, hak, zarejestrowa
ny, przegląd do 13.06.2002r, -1.300 zł. Radziechów, gm. Za
grodno, tel. 0606/10-50-61
FIAT 126p, 1984 r., 56 tys. km, 653 ccm, pomarańczowy, ga
rażowany, ogrzewana tylna szyba, I właściciel, RM, stan sil
nika i blacharki b. dobry, - 1.300 zł. Skarbimierz, gm. Brzeg, 
tel. 0608/40-41-86
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, zielony, lotnicze fotele, alterna
tor, blacharka do małych poprawek, - 700 zł. Strzegów, gm. 
Strzelin, tel. 071/392-68-34,0607/42-68-30 
FIAT 126p, 1984 r., 19 tys. km, 650 ccm, benzyna, beżowy, 
po remoncie, zarejestrowany, opłacony, przegląd do 05.2002 
r, - 1.300 zł lub zamienię na Żuka blaszaka, chętnie z inst. 

, gazową. Świeradów Zdrój, tel. 075/784-52-28 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, benzyna, pomarańczowy, spor
towe zderzaki, ospoilerowany, lotnicze fotele, skórzana pod- 
sufitka, nowa podłoga i progi, lampy H4, przegląd do 12.2001 
r;, atrakcyjny wygląd, -1.150 zł. Wrocław, tel. 071/787-89-87, 
0605/64-40-76
FIAT 126p, 1984 r. ważny przegląd, w ciągłej eksploatacji, - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/372-26-26 .
FIAT 126p, 1984/85 r., szałwiowy, stan dobry, pełny FL, karo
seria 87, hak, RM, na białych tablicach, rej. (nowe), wysokie 
fotele przednie i tylne, ważne OC i przegląd techn, • 1.750 zł 
lub zamienię na inny Ritmo, Golfa, Opla. Brzeg, tel. 
0608/57-38-92
FIAT 126p, 1984/85 r., 650 ccm, żółty, alternator, zapłon w 
stacyjce, ospoilerowany, aluminiowe felgi, halogeny, sporto
wy wydech, sportowe wnętrze, pasy szelkowe, deska rozdz. 
modelu el, zadbany, garażowany, • 2.100 zł. Nowa Ruda, tej. 
074/872-86-09,0601/05-70-37 
FIAT 126p, 1984/85 r., 652 ccm, czerwony, nowy akumulator, 
po remoncie silnika w 2000 r., lotnicze fotele, stan dobry, • 
750 zł. Józef Łabowski, 57-103 Zielenice, gm. Borów, ul. Kę- 
pino 17
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, zielony, alterpator, gruba kie
rownica, tylna szyba ogrzewana, bez korozji stan tech. i bla
charki dobry, • 1.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-47-89 
FIAT 126p, 1985 r., 94 tys. km, 650 ccm, żółty, stan ogólny 
dobry, • 1.300 zł. ścinawka Średnia, tel. 074/871 -56-26 
FIAT 126p, 1985 r„ 80 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, al
ternator, po remoncie blacharki i malowaniu, uchylne tylne 
szyby, stan b. dobry, - 960 zł. Biały Kościół, gm. Strzelin, tel. 
071/392-66-73
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, szałwiowy, deska nowego typu, 
alternator, po lakierowaniu i konserwacji, RO z auto-rever- 
sem Opla + głośniki, nowe opony, zwrotnice po regeneracji, • 
1.900 zł lub zamienię na Opla Kadetta. Grodków, tel. 
0603/36-51-55

FIAT 126p, 1985 r. stan b. dobry, -1.200 zł. Jordanów śl., tel. 
071/316-14-19
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, brązowy, alternator, pasy bezwł., 
zarejestrowany, - 850 zł. Lubin, tel. 076/817-42-09, 
0604/26-55-79
FIAT 126p, 1985 r., 40 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, stan 
dobry, po remoncie kapitalnym silnika, karoseria po małej 
poprawce, deska nowego typu, hak, alternator, po remoncie, 
RO, -1.250 zł. Polkowice, tel. 076/749-35-12 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, jasnozielony, szeroka deska 
rozdz., lotnicze fotele, alternator, rozrusznik, zapłon w stacyj
ce, w ciągłej eksploatacji, • 1.200 zł lub zamienię na Fiata 
126p bis 703 ccm z dopłatą. Radoszyce, tel. 076/843-96-52 
FIAT 126p, 1985 r., 77 tys. km, 650 ccm, niebieski, • 780 zł. 
Wrocław, tel. 0601/58-26-95
FIAT 126p, 1985 r., 70 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, po 
remoncie, lakierowaniu I wymianie wielu części na nowe, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, rej. do marca 2002 r, • 2.200 
zł. Wrocław, tel. 071/353-13-02 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, lotnicze fotele, 
alternator, zapłon w stacyjce, nowe tablięe rejestracyjne, - 
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-39-36.0604/25-06-84 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm. benzyna, zielony, lotnicze fote
le, ważny przegląd i OC, - 550 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1985 r., 600 ccm, pomarańczowy, stan dobry, • 
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/357-92-23 po godz. 18 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, techn. spraw
ny, zarejestrowany, aktualny przegląd, lotnicze fotele, szero
kie zderzaki, do małych poprawek blacharskich, - 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-60-35
FIAT 126p, 1985 r., 58 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, ga
rażowany, stan b. dobry, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 
0504/96-06-16
FIAT 126p, 1985 r., pomarańczowy, -1,100 zł. Wrocław, tel. 
0606/48-83-43 ‘
FIAT 126p, 1985/86 r., niebieski, stan dobry, -1.100 zł. Oła
wa. tel. 071/313-00-62.0503/08-89-06 
FIAT 126p, 1985/86 r.. biały, duża deska rozdzielcza, nowy 
akumulator, stan dobry, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/345-78-54 
FIAT 126p FL, 1985/90 r., 75 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
oryg. lakier, nowe opony, stan b. dobry, - 1.650 zł. Bogu
szów-Gorce, tel. 074/844-25-56 
FIAT 126p, 1985/91 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, nad
wozie z 91r., szerokie wloty pow., szeroka deska rozdz., al
ternator, po remoncie kapitał, silnika w 99 r, -1.200 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p, 1986 r„ 600 ccm, biały, fotele lotnicze, RO, nowe 
opony, ważna rejestraq'a, stan dobry, garażowany, -1.550 zł. 
Czerna 33, woj. zielonogórskie, tel. 0606/92-62-55 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna, kolor kremowy, nowe 
progi, żarówki H4, lotnicze fotele, nowe bębny, szczęki i cy- 
iinderki hamulcowe, deska rozdz. nowego typu, dodatkowe 
światło .stop*, RM. światła jazdy dziennej, nowe amortyzato
ry i opony, spoiler tylny, stan techn. b. dobry, - 2.000 zł lub 
zamienię na Skodę 120 L, z 1989 r.. Długołęka, tel. 
071/315-23-68.0609/06-37-80 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zielony, po remoncie blacharki i 
malowaniu, stan b. dobry, • 1.500 zł. Lubin, tel. 0600/28-93-27 
FiAT 126p, 1986 r., 650 ccm, pomarańczowy, nowy akumula
tor, po remoncie ukł. hamulcowego, stan blacharki b. dobry, 
stan silnika, opon i podzespołów dobry, alternator, plastikowe 
zderzaki, pasy bezwł., gruba kierownica, - 980 zł. Oleśnica, 
tel. 071/315-53-56

FIAT 126p, 1986 r., 40 tys. km, 652 ccm, żółty, przegląd do 
05.2002 r., stan dobry, alternator, tylna szyba ogrzewana, • 
1.100 zł. B. Gruszka, 48-370 Paczków, ul. Moniuszki 6 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, buraczkowy, stan dobry, - 900 
zł. Perzów 68, gm. Bralin, tel. 0603/23-5CM55 
FIAT 126p, 1986 r., 98 tys. km, 650 ccm, niebieski, • 1.400 zł. 
Wrocław, tel. 350-27-57
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm I właściciel od 1986 r., przegląd 
do 10.2001 r, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-06 
FIAT 126p, 1986 r.. 650 ccm, benzyna, czerwony, szeroka 
deska rozdzielcza, RO, lotnicze fotele, do poprawek lakierni
czych, stan dobry, - 850 zł. Grzegorz Niwiński, 58-370 Bogu- 
szów-Gorce, ul. Szkolna 2/2
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna, pomarańczowy, stan 
dobry, przegląd do 10.2001 r., po remoncie skrzyni biegów, 
nowe amortyzatory (tył), nowy ukł. ham., alternator, nowe 
zwrotnice • 1.600 zł. Bolesławiec, tel. 0607/28-58-92 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zielony, -1.000 zł lub zamiana. 
Brzeziny k. Kalisza, tel. 0607/47-11-82 
FIAT 126p, 1986 r., 45 tys. km, 650 ccm, biały, alternator, lot
nicze fotele, nowe tablice, przegląd do 02.2002 r., RO, stan b. 
dobry, ,> 1.350 zł lub zamienię na VW Polo 1980/1982 r., po 
wypadku. Ciosanjec, tel. 068/356-77-29 
FIAT 126p, 1986 r., kolor wiśniowy, lotnicze fotele, alternator, 
zapłon w stacyjce, deska rozdz. od Eleganta, -1.400 zł. lwi- 
ny, tel. 076/818-93-27
FIAT 126p, 1986 r.. 650 ccm, czerwony, blacharka do remon
tu, przegląd do 05.2002 r., stan techn. b. dobry, - 400 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-80-96,071/345-08-28 
FIAT 126p, 1986 r., 64 tys. km, 650 ccm, niebieski po remon
cie blacharki, po remoncie silnika, przedniego zawieszenia, 
hamulców, nowe opony, hak, H-4, nadkola, szerokie zderzaki 
i listwy, przegląd do 02.' 2002 r, - 1.650 zł. Legnica, tel. 
076/857-51-07,0603/19-43-16,0609/08-43-84 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zielony, lotnicze fotele, szeroka 
deska rozdz., stan dobry,do wymiany akumurator, -1.500 zł. 
Oleśnica, tel. 0502/26-39-10
FIAT 126p, 1986 r., 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, przegląd 
do 11,2001 r., dodatkowo zapewniam nabywcy kompleksowy 
serwis ogumienia - gratis, - 1.200 zł. Przerzeczyn Zdrój, gm. 
Niemcza, tel. 074/837-52-01,0603/11-04-59 
FIAT 126p, 1986 r„ 40 tys. km, 652 ccm, zielony, po remoncie 
kapitalnym podwozia, nowe opony, stan blacharki b. dobry, 
lotnicze fotele, CB-radio, nowa tarcza sprzęgła, łożyska, prze
guby, stan b. dobry, - 1.800 zł. Stawiszyn, tel. 062/752-84-20 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, turkusowy, alternator, nowa 
deska rozdzielcza, lotnicze fotele, stan b. dobry, • 1.300 zł. 
Szymanowo, tel. 065/546-62-64 
FIAT 126p, 1986 r.. 650 ccm, kolor groszkowy, stan techn. 
•dobry, dodatkowo skrzynia biegów, rozrusznik, drzwi prawe i 
lewe, zderzaki wąskie, gaźnik, -1.100 zł. Wałbrzych, tel. 
074/849-60-34,0607/42-80-93 .
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, czerwony, szeroka deska roz
dzielcza, alternator, nowy ukł. hamulcowy i resor, rozkładane 
siedzenia, stan dobry, - 1.050 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-28-58,0602/35-61-24

FIAT 126p, 1986 r., 72 tys. km, 650 ccm, bordowy, skrzynia 
biegów po remoncie, zwrotnice, nowa pompa paliwowa, łoży
ska przednie, akumulator (gwarancja), H-4, fotele rozkłada
ne, lakier do poprawek, - 850 zł. Wałbrzych, tel. 074/856-85-36 
FIAT 126p, 1986 r., 650 Ccm, biały, -1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/349-25-28,0601/41-99-18 
FIAT 126p, 1986 r., 80 tys. km, 650 ccm, zielony, nowa deska 
rozdzielcza, hak - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/324-16-05 
FIAT 126p FL, 1986 r.. 14 tys. km, biały, po remoncie silnika, 
ważny przegląd, stan silnika b. dobry, - 850 zł. Wrocław, tel. 
0604/71-39-48
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zielony, nowy akumulator, de
ska rozdzielcza nowego typu, po remoncie silnika (6 mieś ), 
nowe opony, brak przeglądu, sprawny, - 590 zł. Wrocław, tel. 
071/398-78-88
FIAT 126p, 1986 r., 62 tys. km, 650 ccm, kolor wiśniowy, al
ternator, zapłon w stacyjce, szeroka deska rozdz., lotnicze 
fotele, • 850 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, alter
nator, ważne OC i przegląd, nowe opony, po remoncie bla
charki, - 1.200 zł. Zawonia, woj. wrocławskie, tel. 
0604/85-33-30
FIAT 126p, 1986/90 r., 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, szero
kie zderzało, nowa deska rozdz., lotnicze fotele, tylna szyba 
ogrzewana, nowe amortyzatory i łożyska kół, pasy bezwł., stan 
b. dobry, • 1.600 zł. Jaroszówka, tel. 076/846-66-93, 
0604/56-57-75
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, alternator, deska 
rozdz. nowego typu, pasy bezwł., lotnicze fotele, szyberdach, 
stan b. dobry, • 2.100 zł. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, seledynowy, stan dobry, -1.400 
zł lub zamienię. Lubin, tel. 0601/58-39-63 
O  FIAT 126p, 1987 r. lotnicze fotele, nowe zawie

szenie i hamulce, stan dobry, -1.100 zł., tel. 
062/785-65-75 81014031

O  FIAT 126p, 1987 r., zielony, po remoncie silnika i 
blacharki, przegląd do 04.2002 r., alternator, sze
roka deska rozdz, - 1.700 zł. Rogoźnica, tel. 
074/855-91-21 01034891

FIAT 126p, 1987 r., 70 tys. km, 650 ccm, kolor piaskowy, 
alternator, szeroka deska rozdzielcza, nowy akumulator, 
oryg. lakier, stan b. dobry, -1.490 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-25-56
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, szeroka deska roz
dzielcza, szerokie zderzaki, po przeglądzie, stan b. dobry • 
1.600 zł. Bolesławiec, tel. 0608/44-95-48 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm szerokie zderzaki, licznik sze
roki nowego typu, lotnicze fotele, stan dobry, • 1.500 zl lub 
zamienię na większy, w tej cenie. Głubczyce, tel. 
0607/36-57-85
FIAT 126p FL, 1987 r., 90 tys. km, 650 ccm, benzyna, grosz
kowy, po remoncie silnika, zapłon w stacyjce, szeroka de
ska, alternator, wysokie fotele, nowy akumulator, resor, stan 
b. dobry, - 1.650 zł lub zamienię na Forda Escorta kombi, 
Oriona, przez komis. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-23-08 
FIAT 126p, 1987 r., biały, po remoncie silnika i blacharki, 
nowe opony, szeroka deska rozdzielcza, zapłon w stacyjce, 
lotnicze fotele, stan b. dobry, - 2.300 zł lub zamienię na więk
szy. Jelenia Góra, tel. 075/643-68-87,0602/22-90-80 
FIAT 126p. 1987 r., 120 tys. km, 653 ccm, niebieski, po re
moncie silnika w 99r„ skrzynia biegów z el, nowy resor, nowe 
opony (roczne), konserwacja podwozia, lotnicze fotele, brak 
przeglądu, - 700 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-49-01 
FIAT 126p, 1987 r., zielony, li właściciel, nowe opony, po 
remoncie kapitalnym w 2000 r, - 2.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-22-60
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, oryg. lakier, nowe 
łożyska, hak i drążki kierownicze, rozkł. siedzenia, alarm, 
nowe opony, szeroka deska rozdzielcza, zapłon w stacyjce, 
odcięcie zapłonu, • 1.600 zł. Malin, tel. 071/312-40-62 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, kolor piaskowy, oryg. lakier, 
po wymianie amortyzatorów, lotnicze fotele, halogeny, RM, 
zapłon w stacyjce, alternator, stan dobry, • 1.400 zł. Mści
wojów, tel. 076/872-83-10
FIAT 126p, 1987 r. pełny lifting, po remoncie silnika, stan 
dobry, -1.400 zł. Mysłaków, tel. 074/850-57-84 
FIAT 126p, 1987 r., 80 tys. km, 652 ccm, zielony, zareje
strowany, techn. sprawny, do poprawek blacharki, tylna szy
ba ogrzewana, hak, - 1.000 zł. Niesiębędowice, tel. 
077/431-98-83
FIAT 126p, 1987 r., 88 tys. km, 650 ccm, groszkowy, gara
żowany, bez wypadku, nowe opony, RO, alternator, pełny 
lifting, przegląd do 04.2002 r., szeroka deska rozdzielcza, 
hak, stan dobry, -1.600 zł. Opole. tel. 077/421-74-54 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, benzyna, kość słoniowa, de
ska nowego typu. lotnicze fotele, alternator, szerokie zde
rzaki, nowe zawieszenie tylne i układ hamulcowy, po remon
cie silnika, atrapa plastikowa z halogenami, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry, • 1.750 zł lub zamienię. 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 
fotele, deska rozdzielcza nowego typu, nowe opony, po re
moncie silnika, alternator, • 1.600 zł. Parchów, gm. Chocia
nów, tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83 
FIAT 126p FL, 1987 r., 650 ccm, biały, zapłon w stacyjce, 
lotnicze fotele, alternator, nowe opony, RO, halogeny, do
datkowe światło .stop", - 1.750 zł. Reńska Wieś, tel. 
077/435-75-94

FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, beżowy, szeroka deska, alter
nator, zapłon w stacyjce, nowy akumulator i opony, stan b. 
dobry, • 1.800 zł. Ruszowice, gm. Kłodzko, tel. 075/867-92-98, 
0607/18-24-35
FIAT 126p FL, 1987 r., 130 tys. km, 652 ccm, biały, garażo
wany, I właściciel, po remoncie kapitalnym silnika, szeroka 
deska rozdzielcza, żarówki H4, nowy akumulator, aktualny 
przegląd, szerokie zderzaki, hak, stan dobry, -1.550 zł: Wał
brzych, tel. 074/843-34-08
FIAT 126p, 1987 r., 60 tys. km, 652 ccm, granatowy, szeroka 
deska rozdzielcza (nowego typu), po wymianie tłumika, nowe 
pokrowce, I właściciel, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/364-16-65, 
0606/73-98-09
FIAT 126p, 1987 r„ - 800 zł. Wrocław, tel. 071/341-31-26 
FIAT 126p, 1987 r., -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/350-84-25 
FIAT 126p, 1987 r., 90 tys. km I właściciel, deska rązdz. no
wego typu, katalizator, alternator, tylna szyba ogrzewana, - 
1.350 zł. Wrocław, tel. 0503/58-00-02 
FIAT 126p, 1987 r., 80 tys. km, 650 ccm, niebieski, kubełko
we fotele, po remoncie silnika i skrzyni biegów, - 1.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-48-03
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, deska rozdz. 
nowego typu, lotnicze fotele, ważny przegląd, -1.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p, 1987 r., 80 tys. km, 650 ccm, biały, stan techn. i 
blach. b. dobry, oryg. przebieg, II właściciel, pełny lifting, RM 
+ głośniki, alarm • 2.090 zł. Wrocław, tel. 071/351-28-46, 
0602/34-47-25
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, benzyna, zielony, fotele lotni
cze, zapłon w stacyjce, stan silnika i blach. b. dobry, zadba
ny, garażowany • 1.700 zł. Ziębice, tel. 0602/37-79-98 
FIAT 126p, 1987/88 r., 34 tys. km, 650 ccm, żółty, alternator, 
fotele lotnicze, w ciągłej eksploataqi, • 1.600 zł. Brennik, tel. 
076/858-02-01
FIAT 126p, 1987/88 r., 62 tys. km, 650 ccm, niebieski, gara
żowany, alternator, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, deska 
rozdz. nowego typu. dmuchawa, szerokie zderzaki, tylna szy
ba ogrzewana, pasy bezwł., przegląd do 2002 r., stan b. do
bry, • 1.750 zł. Małuszów, tel. 071/311-85-46 
FIAT 126p, 1987/88 r., 650 ccm, biały, alternator, deska roz
dzielcza nowego typu, lotnicze fotele, pasy bezwł., pokrow
ce, po remoncie silnika, blacharki i skrzyni biegów, stan b. 
dobry. - 2.100 zł. Wałbrzych, tel. 0503/39-63-31 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm stan techn. idealny, deska rozdz. 
nowego typu, zapłon w stacyjce, alternator, dmuchawa, bez 
wypadku, garażowany od nowości, atrakc. wygląd, -1.950 zł. 
Paczków, tel. 077/431-65-48
FIAT 126p, 1988 r.. 650 ccm, czerwony, szyberdach, lotnicze 
fotele, dmuchawa, alternator, zapłon w stacyjce, stan dobry, • 
1.200 zł. Bierutów, tel. 071/314-61-78,0601/71-99-01 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, bordowy, dużo nowych części, -
1.400 zł lub zamienię na Renaulta 5 turbo, Fiata Ritmo, inne. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-99-43 po godz. 16
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, czerwony, po wymianie wszyst
kich części blacharki, nowy lakier i środek, alum. felgi ze zna
kiem skorpiona, - 3.000 zł lub zamienię na VW Golfa. Bole
sławiec, tel. 075/784-11-81
FIAT 126p, 1988 r., 80 tys. km, 650 ccm, niebieski, nowe opo
ny, akumulator, pełna konserwacja (bez korozji), garażowa
ny, -1.800 zł. Domaszków, tel. 074/813-21-68 
FIAT 126p, 1988 r., szaroniebieski, szeroka deska, alterna
tor, lotnicze fotele, -1.350 zł. Grodków, tel. 077/415-57-99 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, zielony, zarejestrowany do 
08.2001 r., atrakcyjny wygląd, dużo nowych części, haloge
ny, ciemne szyby, lotnicze fotele, pełny lifting, - 1.500 zł lub 
zamienię na podnośnik samochodowy. Kłodzko, tel. 
0603/16-55-95
FIAT 126p, 1988 r., 86 tys. km, 650 ccm, żółty, zadbany, - 
1.900 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-11-59 wieczorem 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm. niebieski, nowa deska, przero
biona tylna klapa, wlot powietrza na przedniej masce, uru
chamiany linką, wzmocniony silnik, alternator, brak przeglą
du, stan b. dobry, -1.950 zł. Rawicz, tel. 065/545-56-77 
FIAT 126p FL, 1988 r., 8 tys. km, 650 ccm. benzyna, ciemno
niebieski. lotnicze fotele, dużo nowych części, stan b. dobry, •
2.400 zł lub zamienię na inny, z dopłatą. Sobótka, tel. 
0603/56-90-40 '
FIAT 126p BIS, 1988 r. po remoncie silnika, 2 nowe opony, 
nowy ukł. kierowniczy, lótnicze fotele, stan dobry, • 1.800 zł. 
Stanowice, woj. wrocławskie, tel. 0601/14-88-60 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, pełny 
lifting, lotnicze fotele, garażowany, bez korozji, stan b. dobry, 
-1.750 zł. Stolec, tel. 074/81.5-33-43 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, niebieski, po przeglądzie, nowy 
gażnik, nowe tablice, lotnicze fotele, alternator, RO, - 2.000 zł 
lub zamienię na przyczepę. Syców, tel. 062/785-65-62 : 
FIAT 126p FL, 1988 r., 22 tys. km, 650 ccm, niebieski, po 
remoncie silnika, skrzyni biegów, zwrotnic, sprzęgła, hamul
ców, konserwowany, hak, zadbany, garażowany, ładny lakier, 
opony i blacharka w dobrym stanie, zapłon w stacyjce, alter
nator, dmuchawa, stan b. dobry, -1.950 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-36-50
FIAT 126p, 1988 r., 65 tys. km, 650 ccm, benzyna, ciemno
zielony, lotnicze fotele, sportowy tłumik, szyberdach, stacyj
ka przy kierownicy, alternator, 3 światło .stop’ , po wymianie 
wielu części, tylna szyba ogrzewana, przegląd do 06.2002 r., 
st3n dobry, -1.590 zł. Wiry, tel. 074/850-57-78 
FIAT 126p, 1988 r.. 72 tys. km, 650 ccm, biały, stan b. dobry, 
I właściciel, garażowany, alternator, deska nowego typu, nad- 

'  kola, RO, noWe tablice, pokrowce. - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/354-61-21,0606/61-88-99
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FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, benzyna, biały, blacharka do 
małych poprawek, deska rozdz. nowego typu, zapłon w sta
cyjce, alternator, ważny przegląd i OC, stan b. dobry, • 850 
zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1988 r., 66 tys. km, 650 ccm, niebieski, pełny 
lifting, stan b, dobry, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1988/89 r., 80 tys. km, biały, rozruch w stacyjce, 
alternator, nowa deska, opony letnie, RO, przegląd do 2002 
r, - 2.100 zł. Bielawa, tel. 074/834-05-91 
FIAT 126p, 1988/89 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, 
alternator, szeroka deska, zapłon w stacyjce, nowy akumu
lator, lotnicze fotele, po remoncie podwozia i nadwozia, ba
gażnik dachowy, atrakcyjny wygląd, - 2.100 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0607/48-30-13
FIAT 126p, 1988/89 r., 700 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, nowe 
opony i akumulator, ciemne szyby, lampy, sportowy tłumik, 
stan b. dobry, - 1.650 zł lub zamienię. Lutynia, tel. 
0607/82-60-10
FIAT 126p, 1988/89 r., 650 ccm, niebieski, pełny lifting, nowy 
akumulator, lotnicze fotele, zadbany, -1.450 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-84-63
FIAT 126p FL, 1988/89 r., 15 tys. km, 652 ccm, niebieski, 
dmuchawa, szerokie zderzaki, oryg. lakier, bez wypadku, 
garażowany, plastikowe nadkola, II właściciel, zadbany, stan 
b. dobry, -1.800 zl. Nysa, tel. 0600/43-27-65 
FIAT 126p, 1988/89 r., 60 tys. Rm. 650 ccm, czerwony, po 
remoncie blacharki, po lakierowaniu, szeroka deska rozdz., 
zapłon w stacyjce, alternator, dmuchawa, tylna szyba ogrze
wana, szerokie zderzaki, rozkł. siedzenia, nowe opony i za
wieszenie, przegląd do 03.2002 r., stan b. dobry, - 2.200 zł. 
Olszyny, tel. 075/742-27-64
FIAT 126p, 1988/89 r., 652 ccm, niebieski, garażowany, nowe 
opony, przegląd do 2002 r., I rej. wl 1989 r., nie wymaga 
napraw, stan b. dobry - 2.200 zł. Paczków, tel. 077/431 -69-82 
FIAT 126p, 1988/89 r., biały, stan dobry, - 1.350 zł. Wro
cław, tel. 071/329-25-26
FIAT 126p, 1989 r., 83 tys. km, 650 ccm, czerwony, alterna
tor, dmuchawa, nowy rozrząd, stan dobry, - 2.100 zł. Biela
wa, tel. 074/645-52-10 lub, 0602/87-02-08 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, beżowy, stan ogólny dobry, 
nowe siedzenia, amortyzatory, w ciągłej eksploatacji, -1.650 
zł. Legnica, tel. 0502/29-90-54 
FIAT 126p, 1989 r., 79 tys. km, 650 ccm, piaskowy, odno
wiony lakier, zadbany, bez wypadku, wymienione szczęki ha
mulcowe. ważny przegląd, stan blacharki b. dobry, stan techn. 
dobry, - 1.980 zł. Prochowice, tef. 076/858-40-27, 
0603/51-19-41
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, piaskowy, nowe opony, zapłon 
w stacyjce, spoiler, stan dobry, - 1.800 zł lub zamienię. Ra
wicz, teł. 065/548-25-37
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, siwy, atrakc. wygląd, lotnicze 
fotele, 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 zł. 
Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-04-71,0603/98-21 -35' • 
FIAT 126p, 1989 r., 59 tys. km, 650 ccm, turkusowy, oryg. 
lakier, bez wypadku, nowy akumulator, nowe opony, stan b. 
dobry, - 2.200 zł. Brzeg, tel. 077/416-10-95,0604/82-79-82 
FIAT 126p, 1989 r., 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryg. 
lakier, bez wypadku, lotnicze fotele, pełny lifting, nadkola, 
konserwacja, garażowany, stan b. dobry, - 2.650 zł. Grod
ków, woj. opolskie, tel. 0608/02-64-74 
FIAT 126p, 1989 r., czerwony, koła 13", stan dobry, - 2.500 
zł. Krotoszyn, tel. 062/722-90-35 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, zapłon w 
stacyjce, ogrz. szyba, -1.500 zł. Leszno, tel. 065/526-19-46 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm, benzyna, granatowy, po 
remoncie silnika, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 2.000 
zł. Leszno, tel. 065/533-15-32,0607/20-73-73 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccrń, kremowy, po remoncie kapi
talnym nadwozia, podwozia, po lakierowaniu, zapłon w sta
cyjce, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, przegląd do
05.2002 r., RO, stan silnika b. dobry, - 2.800 zł. Leśna, tel. 
075/721-15-41
FIAT 126p FL, 1989 r., 80 tys. km, 650 ccm, beżowy, pełny 
lifting, przegląd do 2002 r., stan techn. b. dobry, - 2.100 zł. 
Lubtai tel. 0605/64-85-53
FIAT 126p, 1989 r„ 80 tys. km, 650 ccm, czerwony, II wła
ściciel (od 4 lat), alternator, pasy bezwł., fotele lotnicze, stan 
b. dobry, -1.950 zł. Lubin, tel. 076/846-30-99,0603/27-02-09 
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, beżowy, po remoncie kapi
talnym w 2000 r., pełny lifting, lotnicze fotele, hak, stan b. 
dobry, nowe tablice rej., przegląd do 02.2002 r., pilnie, - 2.000 
zł. Mnichowice, gm. Żórawina, tel. 0501/62-39-50 
FIAT 126p, 1989 r., 65 tys. km, 650 ccm, biały, po przeglą
dzie, szeroka deska rozdzielcza, stan techn. dobry, - 2.000 
zł. Opole, tel. 077/474-31-84
FIAT 126p, 1989 r., 110 tys. km, 652 ccm, niebieski, alterna
tor, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, dmuchawa, RM z pa
nelem, 4 głośniki, nowe tablice rej., przegląd do 25.04.2002 
r, - 1.800 zł. Pieszyce, teł. 074/836-64-44 
FIAT 126p, 1989 r., 95 tys. km, 650 ccm, zielony, alternator, 
nowy rozrusznik, szeroka deska, lotnicze fotele, - 2.100 zł. 
Rawicz, tel. 065/545-28-42,0503/51-16-50

FIAT 126p, 1989 r., 82 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze fote
le, zapłon w stacyjce, dmuchawa (lifting), RO, konserwacja, 
pokrowce, nadkola, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 2.500 zł. 
Ruszów, tel. 075/771-43-84
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, czerwony, zarejestrowany 
do 03.2002 r., pełny lifting, nowe tablice, lotnicze fotele, dmu
chawa, tylne szyby uchylane, stan dobry, • 1.550 zł lub za
mienię na maszynę stolarską. Szczytna, Woj. wałbrzyskie, 
tel. 0605/37-73-41
FIAT 126p, 1989 r., 77 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwo
ny, fotele lotnicze, zapłon w stacyjce, przegląd do Q2.2002 
r., bez wypadku, nowy akumulator, -1.800 zł. Świdnica, tel. 
074/853-92-89
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, szary, konserwacja, tylne szy
by uchylane, szerokie zderzaki, lotnicze fotele, stan b. do
bry, - 2.200 zł. Świerczów, woj. opolskie, tel. 0600/35-83-90 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, nadkola, kpi. wyso
kich foteli, szyberdach, pełny lifting, dmuchawa, stan b. do
bry, - 2.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-16-05,0605/85-03-16 
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, beżowy, dmuchawa, H-4, 
lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, alternator, przegląd 
do-04.2002 r, - 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-55-31 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, silnik z 92 r, -1.700 
zł. Wrocław, tel. 071/349-28-35 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, benzyna, zielony, po remoncie 
silnika, stan b. dobry, nowe zwrotnice, po naprawie ukł. ha
mulcowego, roczne amortyzatory tylne, akumulator, alterna
tor, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, przegląd do 2.2002 r, 
- 2.100 zł. Wrocław, tel. 0502/09-48-76 
FIAT 126p, 1989 r., 80 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, 
lotnicze fotele, alternator, szyberdach, dmuchawa, nowy aku
mulator, plastikowe zderzaki, przegląd do 2002 r., zadbany, 
-1.850 zł. Wrocław, tel. 0603/31-70-82 
FIAT 126p, 1989 r., 55 tys. km, 650 ccm bagażnik dachowy, 
garażowany, oryg. lakier̂  stan idealny, - 2.100 zł. Wrocław, 
tel. 0501/94-43-72
FIAT 126p, 1989 r., 105 tys. km, 650 ccm, biały, stan techn. 
b. dobry, przegląd dó 12.2001 r., nowe opony, - 1.990 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-06-81 wewn. 127,0602/88-09-79 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, po wymianie pro
gów, naprawie podłogi, zapłon w stacyjce, alternator, szero
ka półka, dmuchawa itd., stan dobry -1.900 zł lub zamienię 
na gorszy z dopłatą. Wrocław, tel. 0607/84-40-52 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 78 tys. km, niebieski, stan dobry -
1.900 zł. Wrocław, teł. 0601/77-51-89 
FIAT 126p, 1989 r. oryg. lakier, - 2.000 zł. Zawady, gm. Ra
wicz, tel. 065/546-92-02
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 82 tys. km, 650 ccm, biały, lotnia 
cze fotele, nowe zwrotnice, dmuchawa, rozruch na kluczyk, 
konserwaqa, nadkola, garażowany, RO, • 2.500 zł. Ruszów, 
gm. Węgliniec, tel. 075/771-43-84 
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 70 tys. km, 650 ccm, benzyna, 
zielony, oryg. lakier, bez wypadku, garażowany, lotnicze fo
tele, dmuchawa, pasy bezwł., tylna szyba ogrzewana, nowe 
zwrotnice, nowy akumulator, hamulce, przegląd do 06.2002. 
r., zadbany, stan b. dobry, - 2.450 zł. Śtrzełin, tel. 
071/392-38-34,0602/80-16-13 
FIAT 126p BIS, 1989/90 r., 704 ccm, jasnozielony, po re
moncie silnika, do poprawek blacharskich, kpi. nowych opon, 
nowe siedzenia, stan dobry, - 1.300 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/21-42-10
FIAT 126p, 1989/90 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, bez 
wypadku, alarm f  2 piloty,.pełny lifting, deska rozdz. nowe
go typu, szerokie zderzaki, zapłon w stacyjce, lotnicze fote
le, nowe progi i błotniki, po lakierowaniu, zadbany, stan b. 
dobry, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 071/345-41-16,0603/29-53-50 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, biały, zadbany, lotnicze fotele, 
zapłon w stacyjce, stan dobry, -1.900 zł.., tel. 0600/19-91-25 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, czerwony, pełny lifting, .nowe 
opony i akumulator, oryg. lakier, stan b. dobry, - 1.850 zł. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-25-56 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, niebieski, bez wypadku, oryg. 
lakier, nowy akumulator, • 2.400 zł. Brzeg, tel. 077/416-10-95, 
0604/82-79-82
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, II właści
cieli w ciągłej eksploatacji, zadbany, • 2.600 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-16-09.
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, czerwony, pełny lifting, tylne 
szyby uchylane, nowe opony, do poprawek lakierniczych, -
1.800 zl. Gryfów Śl., tel. 0609/41-78-15 
FIAT 126p, 1990 r., 60 tys. km, benzyna, żółty, techn. spraw
ny, przegląd ważny do 01.2002 r., fotele lotnicze, zapłon w 
stacyjce, alternator, dmuchawa - 2.000 zł. Iwiny, gm. Warta 
Bolesławiecka, tel. 0600/74-73-71 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 84 tys. km, 650 ccm, czerwony, I 
właściciel, garażowany, oryg. lakier, nowe opony, przegląd 
do 2002 r., faktura zakupu, stan techn. idealny, - 2.900 zł. 
Andrzej Byczkowski, 58-372 Kuźnice świdnickie II, gm. Bo
guszów-Gorce, ul. Promyka 1/6 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 700 ccm, niebieski, stan ogólny do
bry, - 2.100 zł. Lubin, tel. 076/724-64-96 
FIAT 126p, 1990 r., 48 tys. km, 650 cćm, benzyna, czerwo
ny, zapłon w stacyjce, alternator, dmuchawa, lotnicze fotele, 
plastikowe nadkola, konserwacja, po remoncie silnika (ra
chunki), nowy akumulator, resor, lampy H4, - 2.450 zł. Lu
bin, tel. 076/847-38-54,0606/61-45-30.

FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, czerwony, pełny lifting, tyl
ne szyby uchylane, pasy z napinaczami, 3 lata nie eksplo
atowany, nadkola oryginalne, stan idealny, • 2.600 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-33-45,0600/18-17-59 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, zielony, stan b. dobry, zadba
ny, nowe końcówki, nowe opony, zwrotnice, RO," nowe 
amortyzatory, przegląd do 03.2002 r., garażowany, pełny li
fting, - 1.980 zł. Oława, tel. 0607/50-47-07 
FIAT 126p, 1990 r., 80 tys. km, 650 ccm, biały, przegląd do 
2002r., w ciągłej eksploatacji, alarm z odcięciem zapłonu, 
dmuchawa, po remoncie silnika, zapłon w stacyjce, nowe 
amortyzatory i przednie zawieszenie, ekonomiczny, stan b. 
dobry, - 3.000 zł. Sosnówka, tel. 075/761-08-14 
FIAT 126p, 1990 r., 76 tys. km, 650 ccm, benzyna, zielony, 
oryginalny lakier, I właściciel, garażowany, bez korozji, peł
ny lifting, stan b. dobry, - 2.450 zł. Stolec, tel. 074/815-33-43, 
0603/31-20-64
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, biały, zapłon w stacyjce, alter
nator, lotnicze fotele, deska rozdz. nowego typu, szerokie 
zderzaki; po remoncie blacharki i lakierowaniu, stan b. do
bry, - 2.500 zł. Ścinawa, tel. 076/843-65-65 
FIAT 126p, 1990 r., 109 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze 
fotele, RO + głośniki, po remoncie silnika, nowe opony i aku
mulator, spoiler tylny, halogeny, tylna szyba ogrzewana, pasy 
bezwł., atrakc. wygląd, zwolniony z opłaty skarbowej, - 2.300 
zl. Świdnica, tel. 074/852-69-62,0600/95-07-11 - 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, zielony, zapłon w stacyjce, 
dmuchawa, hak, stan dobry, - 3.000 zł. TrYStfńica, tel. 
071/387-23-10
FIAT 126p, 1990 r., 82 tys. km, 650 ccm, jasny, I właściciel, 
garażowany, oryg. lakier, nowe opony, lotnicze fotele, prze
gląd do 2002 r., stan techn. idealny, - 2.900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/844-27-80
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, opo
ny 13', po remoncie blacharki, po lakierowaniu, konserwa
cja - 3.050 zł. Wrocław, tel. 0603/95-96-34 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 80 tys. km, 700 ccm, granatowy, 
stan dobry, • 2.400 zł. Wrocław, tel. 0605/13-58-34 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 60 tys. km, 703 ccm, niebieski, za
rejestrowany, I właściciel, po remoncie blacharki i lakiero
waniu, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, zadbany, stan 
b. dobry, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 071/781-85-14. 
0501/25-05-96
FIAT 126p FL, 1990 r., 59 tys. km, 650 ccm, biały, 2 nowe 
opony i akumulator, dodatkowe światło .stop", alternator, 
dmuchawa, zadbany, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 071/357-35-68 
FIAT 126p FL, 1990 r., 80 tys. km, 650 ccm, zielony, szero
kie zderzaki, zapłon w stacyjce, tylne szyby uchylane, lotni
cze fotele, RM. - 2.350 zł. Ziębice, tel. 0606/87-35-52 
FIAT 126p, 1990/91 r., 40 tys. km, biały, nowe zwrotnice, 
konserwacja, lotnicze fotele, stan b. dobry, - 2.400 zł. Goflę- 
dzinów, gm. Oborniki śląskie, tel. 071/310-20-24 
FIAT 126p, 1990/91 r., 650 ccm, biały, I właściciel, garażo
wany, bez wypadku, stan b. dobry, - 2.650 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-80-57,0604/89-34-28 
FIAT 126p FL, 1990/91 r., 30 tys. km, 650 ccm nowe opony, 
nowy akumulator (gwarancja), oryg. lakier, tapicerka mate
riałowa, po remoncie silnika, skrzyni biegów, ukł. hamulco
wego i kierowniczego, przegląd do 05.2001 r, - 2.650 zł. Strze
lin. tel. 071/796-22-54
FIAT 126p, 1990/91 r., 62 tys. km, 650 ccm. ceglany, zapłon 
w stacyjce, po remoncie zawieszenia, ukł. hamulcowego i 
kierowniczego, lotnicze fotele, nowy akumulator, zadbany, - 
2.750 zł. Wrocław, tel. 784-48-12 
FIAT 126p FL, 1991 r., 64 tys. km, 650 ccm, E, niebieski, 
zapłon w stacyjce, alternator, dmuchawa, tylna szyba ogrze
wana, centr. zamek, alarm + pilot, halogeny, oryg. lakier, -
2.800 zł. Bielawa, tel. 0502/57-50-76 
FIAT 126p, 1991 r., 15 tys. km. 650 ccm, biały, klatka spor
towa, fotele kubełkowe, 35 KM, koła 13 cali, alarm, • 3.300 
zł. Kraków, tel. 0502/60-63-78 
FIAT 126p FL, 1991 r., 30 tys. km, 650 ccm, biały, II właści
ciel, fotele lotnicze, aktualny przegląd, bez korozji, garażo
wany, po remoncie kapitalnym, stan b. dobry, • 1.850 zł. Bo- 
gusżów-Gorce, tel. 074/844-87-29 
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, biały, - 3.000 zł lub zamie
nię. Góra, tel. 065/611-22-30
FIAT 126p, 1991 r., czerwony, zadbany, garażowany, nowy 
akumulator, nowe opony, stan b. dobry, - 3.200 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/724-10-18
FIAT 126p, 1991 r., 60 tys. km, 650 ccm, niebieski, uchyla
ne szyby, dmuchawa, • 2.300 zł. Kłodzko, tel. 0607/43-85-45 
FIAT 126p, 1991 r., 94 tys. km, 652 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, odcięcie zapł., bez wypadku, plastikowe nadkola, pasy 
bezwł., listwy boczne, dodatkowe światło .stop’ , nowe opo
ny, - 3.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-84-64 
FIAT 126p, 1991 r., 56 tys: km, 650 ccm, zielony, zareje
strowany do 04.2002 r., stan dobry, - 2.800 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-18-11
FIAT 126p FL, 1991 r., 89 tys. km, 650 ccm, czerwony, uchyl
ne tylne szyby, tylna szyba ogrzewana, nowe opony (nagwa- 
rancji), oryg. lakier, garażowany, stan b. dobry, II właściciel,
- 2.800 zł. Sobótka, tel. 071/316-36-03,0608/35-76-99 
FIAT 126p, 1991 r., 59 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały,, 
stan techn. oraz blacharki b. dobry, garażowany od nowo
ści, koła 175/50/13.(szerokie), halogeny, komplet kół zimo
wych, sportowe, rozkładane fotele, sportowa kierownica, •
3.300 zł. Stoszowice, tel. 074/818-13-30
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, zielony, nowe opony, nowe 
zawieszenie, hamulce,' - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/880-51-02 I
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, czerwony, uchylne tylne szy
by, halogeny, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, pełny li
fting, zadbany, stan b. dobry, - 2.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-27-64.
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, za
dbany, dodatkowe światło stopu, stan blacharki i silnika b. 
dobry, - 3.000 zł lub zamienię na uszkodzony, w tej cenie. 
Wałbrzych, tel. 0608/16-35-91 
FIAT 126p. 1991 r.‘,71 tys. km, 650 cćm, czerwony, lotnicze 
fotele, nowy akumulator (gwarancja), aktualny przegląd, do
datkowo zimowe opony, po remoncie silnika i zawieszenia, 
zadbany, - 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 0601/18-14-91 
FIAT 126p, 1991 r.. 70 tys. km, 650 ccm, biały, nowe opony, 
szeroka deska, tylne szyby uchylne, po remoncie silnika, stan 
b. dobry, - 3.400 zł. Włóki, gm. Dzierżoniów, tel. 
074/830-28-36
FIAT 126p, 1991 r., 59 tys. km, 650 ccm, benzyna, cegłany, 
zapłon-w stacyjce, dmuchawa, nadkola, konserwacja, po
krowce, stan techn. silnika i nadwozia b. dobry, garażowany,
- 3.200 zł. Wrocław, tel. 071/349-39-77
FIAT 126p FL, 1991 r., 650 ccm, czerwony, bez wypadku, 
lotnicze fotele, nowe opony i akumulator, tylna szyba ogrze
wana, RO, zarejestrowany, stan techn. b. dobry, • 3.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/375-93-56 do godz. 17,0501/75-46-24 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, niebieski, techn. sprawny, nowy 
silnik, -1300 zł. Wrocław, tel. 071/364-45-83,0602/29-44-35 
FIAT 126p FL, 1991/9,2 r.( biały, nakładki, po remoncie, we
lurowa tapicerka, stan dobry, - 2.600 zł- Mojesz, gm. Lwó
wek Śl., tel. 075/789-29-08
FIAT 126p, 1991/92 r., 53 tys. km, 650 ccm, biały, zadbany, 
garażowany, bez wypadku, • 3.700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-31-89,0607/42-80-96 
FIAT 126p, 1991/92 r., 650 ccm, kolor morski niebieski, wer
sja eksportowa, nowe opony, po remoncie silnika, ukł. kie
rowniczy listwowy, tylne szyby uchylane, nowe zwrotnice, 
łożyska i amortyzatory, przegląd do 05.2002 r., stan techn. 
b. dobry," 3.800 zł. Wilków Średzki, gm. Kostomłoty, tel. 
071/795-19-15
FIAT 126p, 1991/92 r., 51 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer̂  
wony, pełny lifting, kierowca niepalący, kubełkowe fotele (roz
kładane), bez wypadku, garażowany, oryginalny lakier, RO, 
nowe sprzęgło, bez rdzy i korozji, - 3.500 zł. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/815-55-46
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, czerwony, stan idealny, - 3.000 
zł. Czermin 59, gm. Bralin, tel. 062/781-10-78,0603/23-50-65 
FIAT 126p, 1992 r., 60 tys. km, 650 ccm, turkusowy, szeroki

licznik, alternator, zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, lot
nicze fotele r 2.900 zł lub zamienię na Oplą Kadetta E, 
uszkodz., lub inny. Wiązów, woj. wrocławskie, teł. 
0605/62-69-98
FIAT 126p, 1992 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, spoile-' 
ry, lotnicze fotele, stan b. dobry, - 3.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0607/13-78-83
FIAT 126p, 1992 r., 95 tys. km, 650 ccm, groszkowy, fotele 
lotnicze, po przeglądzie, - 2.500 zł. Grodków, tel. 
077/415-46-43
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, czerwony, - 2.600 zł. Krobia, 
tel. 065/571-13-79
FIAT 126p, 1992 r., 87 tys. km, 650 ccm, biały, rozkł. sie
dzenia, szerokie zderzaki, tylne szyby uchylane, konserwa
cja, - 3.100 zł. Lubin, tel. 076/842-26-09 
FIAT 126p, 1992 r., 68 tys. km, 650 ccm, biały, stan b. do
bry, - 3.500 zł. Lubin, tel. 076/749-62-80 
FIAT 126p, 1992 r., niebieski metalic, - 3.600 zł lub zamie
nię na Opla Kadetta, VW Golfa, po wypadku. Oleśnica, tel. 
0605/83-78-18
FIAT 126p, 1992 r., 70 tys. km, 650 ccm, biały, nowe opony, 
lotnicze fotele, pełny lifting, przegląd do 2002 r., oryg. lakier, 
stan techn. b. dobry, - 3.350 zł. Paczków, tel. 077/431-79-64 
FIAT 126p FL, 1992 r., 80 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, 
oryg. lakier, fotele kubełkowe, dmuchawa, nowy tłumik i ak- 
mulator, RO, serwisowany, zadbany, garażowany, - 3.480 zł 
lub zamienię na Poloneza, Skodę, Fiata 126p, komis-raty. 
Wałbrzych, tel. 074/848-31-59 
FIAT 126p FL, 1992 r., 64 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryg. 
lakier, rozkładane fotele, nowy resor, sprężyny, łożyska, 2 
nowe opony, atrakc. wygląd, - 3.200 zł lub zamienię na Po
loneza z inst. gazową, Skodę Felicię. Wałbrzych, tel. 
074/665-10-68
FIAT 126p, 1992 r., 903 ccm, żółty, przygotowany do raj
dów, obniżony, zawieszenie Bilstein, klatka, ręczny hydrau
liczny, halogeny, przegląd do 2002r, stan techniczny bardzo 
dobry, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 0601/08-44-76 
FIAT 126p, 1992 r., 70 tys. km, 650 ccm, zielony, dmucha
wa, lotnicze fotele, dwie nowe opony, zadbany, stan b. do
bry - 3.100 zł lub zamienię na Poloneza Caro w tej cenie. 
Wrocław, tel. 071/317-09-44,0602/32-97-66 
FIAT 126p, 1992 r., 45 tys. km, czerwony, garażowany, stan 
dobry, RO Philips, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 071/317-06-12, 
0502/39-80-70
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, E, czerwony, nowe opony, 
uchylne tylne szyby, dmuchawa, alternator, elektroniczny 
gaźnik, szerokie zderzaki, fotele od eleganta, garażowany, 
stan idealny, - 2.950 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0605/30-21-92 
FIAT 126p, 1992/93 r., 64 tys. km, kolor morelowy, stan b. 
dobry, - 3.250 zł. Brzeg, tel. 077/411-90-08,0503/84-86-50 
FIAT 126p, 1993 r., 50 tys. km, czerwony, oryg. lakier, bez 
wypadku, fotele lotnicze, RM, szyberdach, stan idealny, kon
serwacja, faktura zakupu z Polmozbytu, garażowany - 3.850 
zł. Grodków, tel. 0604/09-15-64 
FIAT 126p, 1993 r., 68 tys. km, 650 ccm, zielony, alternator, 
hak, tylna szyba ogrzewana, nowe opony, dmuchawa, za
płon w stacyjce, rozkł. siedzenia, - 3.500 zł. Lubań, tel. 
075/646-18-71
FIAT 126p, 1993 r., 65 tys. km, 650 ccm, czerwony, zadba
ny, garażowany, stan idealny, - 3.500 zł. Strzelin, tel. 
071/796-19-99
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, czerwony, alarm, blokada, hak, 
piast, nadkola, bez rdzy, uchyl, tylne szyby, oznakowany, peł
na dokumentacja, stan b. dobry, - 3.800 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-23-55
FIAT 126p, 1993 r., niebieski, stan b. dobry, nowe opony, 
zadbany, • 3.100 zł. Bogatynia, tel. 075/773-83-08, 
0607/10-65-49
FIAT 126p FL, 1993 r., 650 ccm, czerwony, fotele kubełko
we, - 3.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-48 
FIAT 126p, 1993 r., 49 tys. km, 650 ccm, żółty, I właściciel, 
RO, lotnicze fotele, zadbany, składak, stan b. dobry, • 2.600 
zł. Kłodzko, tel. 074/819-91-41 
FIAT 126p FL, 1993 r., 61 tys. km, 650 ccm, zielony, gara
żowany, lotnicze fotele, oznakowany, rfowy akumulator (rocz
ny), nadkola, tylna szyba ogrzewana, pasy bezwł., szerokie 
zderzaki, przegląd do 02.2002r., stan b. dobry, - 3.650 zł. 
Kobierzyce, tel. 071/311-85-46 ,
FIAT 126p, 1993 r., 65 tys. km, 650 ccm, biały, alternator, 
dmuchawa, pełny lifting, lotnicze fotele, nowe opony 2 szt., 
RO, I właściciel, zadbany, garażowany, przegląd do 
05.2002r., stan b. dobry, - 3.300 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-27-61.0603/03-05-68 
FIAT 126p, 1993 r., 65 tys. km, 650 ccm, zielony, - 3.400 zł. 
Lamki, gm. Ostrów Wlkp., tel. 062/734-94-29 
FIAT 126p, 1993 r., 78 tys. km, 650 ccm, czerwony, (właści
ciel, zadbany, garażowany, oryginalny lakier, nowe opony, 
lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, - 3.750 zł. Niechlów, 
tel. 065/543-58-65
FIAT 126p, 1993 r., 80 tys. km, 650 ccm, jasnoczerwony, 
zadbany, garażowany, pasy bezwł., rozkł. siedzenia, RO, za
główki, tylna szyba ogrzewana, el. odcięcie zapłonu, prze
gląd do 03.2002 r, - 3.700 zł. Skarbimierz, tel. 077/415-61-68 
FIAT 126p, 1993 r„ 60 tyś. km, 650 ccm, niebieski, stan b. 
dobry, • 3.100 zł. Strzegom, tel. 074/855-53-66 
FIAT 126p FL, 1993 r., 68 tys. km, 650 ccm, czerwony, za
dbany, nowy akumulator, 2 nowe opony, alarm, lotnicze fo
tele,RO, odcięcie zapłonu, oznakowany, - 4.000 zł. Świdni
ca, tel. 074/640-84-64
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, czerwony, II właściciel, bez 
wypadku, oryg. lakier, nowe opony, RO, stan dobry, - 4.000 
zł. Wiązów, tel. 071/393-12-37 
FIAT 126p, 1993 r., 65 tys. km, 650 ccm, biały, stan tech
niczny i blacharki b. dobry, przegląd do 03.2002 r., zadbany, 
-3.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-21-95 
FIAT 126p, 1993 r., biały, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-50-71
FIAT 126p, 1993 r., 63 tys. km, 650 ccm, czerwony, techn. 
sprawny, nowy akumulator, nowe opony, RO, alarm, bagaż
nik, tylna szyba ogrzewana, pasy bezwładnościowe, zagłów
ki, szerokie zderzaki, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/785-07-43 
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm, zielony, lifting, lotnicze fotele, 
opony na gwarancji, nowy tłumik, radio, oznakowany, atrak- 
cyjny wygląd, - 3.600 zł. Zimnik, tel. 076/872-84-87, 
0603/45-88-14
FIAT 126p, 1993/94 r., 60 tys. km, 650 ccm, czerwony, nad
kola przednie i tylne, uchylane tylne szybki, oryg. lakier, stan 
b. dobry, • 3.100 zł. Chałupki, gm. Kamieniec Ząbk., tel. 
074/819-91-70
FIAT 126p FL, 1993/94 r., 650 tys. km tylna szyba ogrzewa
na, 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, turkusowy, fabr. fotele, 
tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, stan idealny, •
4.200 zł. Żarów, tel. 074/858-90-01,0607/68-03-41 
FIAT 126p, 1994 r., 58 tys. km, zielony, nadkola, RM, za
główki, • 3.500 zł. Lipniki, tel. 0605/29-58-24 
FIAT 126p, 1994 r., 45 tys. km, czerwony, lotnicze fotele, 
przegląd do 06.2002 r., stan b. dobry, - 3.800 zł. Michałowi
ce, gm. Lubsza, tel. 077/416-90-08,0503/84-86-50 
FIAT 126p, 1994 r., 50 tys. km, 650 ccm, groszkowy, uchyl
ne tylne szyby, tylna szyba ogrzewana, zapłon w stacyjce, 
nowy akumulator, garażowany, kierowca • kobieta niepalą
ca, stan b. dobry, po przeglądzie, - 4.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-31-73 po godz. 16
FIAT 126p, 1994 r., 88 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze fote
le, światła do jazdy dziennej, nakładki na progach i nadko
lach, przegląd do 03.2002 r., nowe opony, stan dobry, pasy 
bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 
0600/38-34-16
FIAT 126p, 1994 r., 43 tys. km, 650 ccm, turkusowy, serwi
sowany, stan blacharki b. dobry, Mul-T-lock, bez wypadku, 
pełne wyposażenie, aktualny przegląd, oryg. lakier, konser
wacja, stan b. dobry. - 4.800 zł lub zamienię na Fiata 126p 
cabrio. Wrocław, tel. 0602/83-73-12

FIAT 126p ELEGANT, 1994 r.,71 tys. km, 650 ccm, turku
sowy, dmuchawa, RM, tylna szyba ogrzewana, plastikowe 
nadkola, 3 stop, lotnicze fotele, halogeny, nowy akumulator, 
przegląd do 11.2001 r, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 0501/29-77-20 
FIAT 126p ELX, 1994/95 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, 
czerwony, oryg. lakier, książka serwisowa, boczne szybki 
uchylne .dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, fotele rozkła
dane, garażowany, stan b. dobry - 4.700 zł. Legnica, tel. 
076/850-62-64,0606/13-93-48 
FIAT 126p el, 1995 r., 44 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan 
techn. idealny, I właściciel, garażowany, oryg. lakier, faktura 
zakupu z polmozbytu, - 5.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
FIAT 126p EL, 1995 r., 650 ccm, niebieski, stan bardzo do
bry, uchylane szybki, z tyłu pasy, RO, podgrzewana tylna 
szyba, - 4.500 zł. Ząbkowice Śl., teł. 074/641-23-40, 
0607/24-46-95
FIAT 126p el, 1995 r., 60 tys. km, czerwony, stan dobry, -
4.200 zł. Kępno, tel. 0603/32-21-53 
FIAT 126p EL, 1995 r., 45 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan 
idealny, garażowany, blokada skrzyni biegów, tylne szyby 
uchylane, oryginalny lakier, bez wypadku, tapicerka z mate
riału, przegląd do 04.2002 r, - 5.100 zł. Nowogród Bobrz., 
tel. 068/454-74-73
FIAT 126p EL, 1995 r., 58 tys. km, 650 ccm, czerwony, tylne 
szyby uchylane,-tylna szyba ogrzewana, dmuchawa, lotni
cze fotele, plastikowe nadkola, tapicerka materiałowa, RM, 
stan techn. 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, kon
serwacja, plastikowe nadkola, garażowany, dodatkowe świa
tło .stop*, bagażnik dachowy, książka serwisowa, stan b. 
dobry, - 4.000 zł lub zamienię na inny. Strzelin, tel. 
071/392-22-80,0607/82-88-62 
FIAT 126p ELX, 1995 r., 61 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
alarm + pilot, fotele lotnicze, blokada skrzyni biegów, nad
kola, zadbany, stan b. dobry, - 4.300 zł. Wałbrzych, tel. 
0608/03-85-29
FIAT 126p EL, 1995 r., 650 ccm, ciemnożółty, lotnicze fote
le, welurowa tapicerka, pełne wyposażenie, stan b. dobry, •
4.800 zł. Złoty Stok, woj. wałbrzyskie, tel. 0600/85-16-94 
FIAT 126p EL, 1995/96 r., 650 ccm, biały, pełny lifting, lotni
cze fotele, dmuchawa, tylne szyby uchylane, kołpaki, listwy, 
stan b. dobry, - 4.200 zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 
074/817-57^93,0607/82-67-75
FIAT 126p el, 1996 r., 60 tys. km, 650 ccm, zielony, hak, 
konserwacja, - 5.200 zł. Syców, teł. 0603/27-73-55 
FIAT 126p ELEGANT, 1996 r., 52 tys. km, 650 ccm, czerwo
ny, I właściciel, garażowany, zadbany, bez korozji, nie wy
maga napraw, pasy tylne, wysokie siedzenia - 5.100 zł. Wią
zów, woj. wrocławskie, tel. 0605/05-93-66 
FIAT 126p FL, 1996 r., 40 tys. km, zielony, lotnicze fotele, 
szyby uchylane, pasy bezwł., przegląd do 06.2002 r., za
dbany, - 5.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-90-08,0503/84-86-50 
FIAT 126p EL, 1996 r., 15 tys. km, biały, tylna szyba ogrze
wana, dmuchawa, bez wypadku, • 5.500 zł. Gubin, tel. 
068/455-33-11
FIAT 126p ELEG, 1996 r., 31 tys. km, biały, garażowany, I 
właściciel, radio, zadbany, - 5.800 zł. Kwieciszowice, gm. 
Stara Kamienica, tel. 075/751 -42-27 
FIAT 126p EL, 1996 r., 60 tys. km, 652 ccm, ciemnoniebie
ski, stan b. dobry, garażowany, blokada skrzyni biegów, RO, 
rozkł. siedzenia, - 5.500 zł. Lubań, tel. 075/721-39-54 
FIAT 126p EL, 1996 r., 52 tys. km, 650 ccm, zielony, - 4.600 
zł. Otmuchów, tel. 0608/72-56-19 
FIAT 126p ELSX, 1996 r., 25 tys. km, 650 ccm, czerwony, J 
właściciel, garażowany, konserwacja, ważny przegląd, ozna
kowany, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, uchylne szy
by boczne tylne, nadkola, stan idealny, • 6.000 zł. Paszowi
ce, Zębowice 28, tel. 076/870-29-85,0607/78-46-52 
FIAT 126p EL, 1996 r., zielony, nadkola, konserwacja, po 
przeglądzie, tapicerka w kolorze nadwozia, zadbany, stan 
techn. b. dobry, • 5.100 zł. Pomianów Dolny, tel. 
0600/16-57-08
FIAT 126p EL, 1996 r., 30 tys. km, 650 ccm, żółty, plastiko
we nadkola, hak, bagażnik dachowy, garażowany, dodatko
we światło .stop", alarm, bez wypadku, - 6.000 zł. Rzeszota- 
ry, tel. 076/857-02-51 po godz. 17 
FIAT 126p EL, 1996 r., 52 tys. km, 650 ccm, jasnogranato- 
wy, alarm, ciemne szyby, lotnicze fotele, dodatkowe światło 
.stop*, plastikowe nadkola, stan b. dobry, - 5.500 zł. Syców, 
tel. 062/785-41-84 ,
FIAT 126p el, 1996 r., 48 tys. km, 650 cćm, zielony, nowy 
akumulator, nowe opony, stan b. dobry,.- 5.300 zł. Wrocław, 
tel. 0604/51-08-03
FIAT 126p EL, 1996 r., 27 tys. km, 650 ccm, benzyna, czer
wony, bez korozji, bez wypadku, oryg. lakier, garażowany, 
mało używany, stan idealny, - 5.500 zł lub zamienię na droż
szy, diesel. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
FIAT 126p EL, 1996/97 r., 41 tys. km, zielony, stan b. dobry, 
nadkole, konserwacja, alarm + 2 piloty, pokrowce, plastiko
we progi, - 5.500 zł. Biskupice Oławskie, woj. wrocławskie, 
tel. 071/318-64-16,0606/34-80-58 
FIAT 126p, 1996/97 r., 37 tys. km, 650 ccm, turkusowy, stan 
idealny, I właściciel, kpi. dokumentacja, • 5.600 zł. Lubiąż, 
tel. 071/389-75-97,0603/59-73-81 
FIAT 126p elx, 1997 r., 35 tys. km, 652 ccm, benzyna, zielo
ny, katalizator, alarm, oznakowany, przegląd do 02.2002 r., 
2 nowe opony (na gwarancji), stan techn. b. dobry, • 6.500 zł 
lub zamienię na większy. Kłodzko, tel. 074/867-55-64 
FIAT 126p, 1997 n, 35 tys. km, 650 ccm, żółty, zadbany, 
garażowany, stan idealny, - 6.500 zł. Strzelin, tel. 
071/796-19-99
FIAT 126p ELX, 1997 r., 20 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
bez wypadku, I właściciel (niepalący), garażowany, konser
wacja, RM, dmuchawa, zadbany, oryg. lakier, stan techn. 
idealny, - 5.900 zł (w rozliczeniu może być starszy Fiat 126p). 
Ziębice, tel. 074/819-91-41
FIAT 126p, 1997 r., 650 ccm, benzyna, zielony, zapłon w 
stacyjce, lotnicze fotele, zadbany, garażowany, stan silnika i 
blacharki b. dobry, - 1.700 zł. Ziębice, woj. wałbrzyskie, tel. 
0602/37-79-98
FIAT 126p ELX, 1997 r., 50 tys. km, 650 ccm, niebieski, 
garażowany, konserwacja, dużo wyposażenia, - 6.700 zł. Kro
toszyn, tel. 062/722-86-34,0606/79-00-60 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 24 tys. km, czerwony, nagłośnie
nie, blokada skrzyni biegów, centr. zamek, stan b. dobry, 
garażowany, fotele sportowe, - 6.200 zł. Ludów śl., gm. Bo
rów, teL 071/393-31-59
FIAT 126p ELX, 1997 r., 32 tys. km, 650 ccm, wrzosowy, I 
właściciel, książka serwisowa, nowe opony, stan b. dobry, -
5.800 zl. Oława, tel. 071/313-44-29
FIAT 126p ELX, 1997 r.. 650 ccm oryg. lakier, katalizator, 
bez korozji, zadbany, garażowany, książka serwisowa, fak
tura zakupu, stan idealny, • 5.700 zł. Starczówek, gm. Ziębi
ce, tel. 0604/65-71-42
FIAT 126p ELX, 1997 r., 48 tys. km, zielony, - 6.100 zł. 
Ścinawka Górna, gm. Radków, tel. 074/871-17-11, 
0602/31-91-94
FIAT 126p EL. 1997/98 r., 44 tys. km, 650 ccm, benzyna, 
czerwony, I właściciel, garażowany, konserwacja nadkola, 
oryg. lakier, kpi. dokumentacja, - 6.200 zł lub zamienię na 
starszy rocznik. Kłodzko, tel. 074/867-80-57,0604/89-34-28 
FIAT 126p, 1997/98 r„ 22 tys. km, zielony, bez wypadku, 
garażowany, stan b. dobry, - 6.600 żł. Wrocław, tel. 
071/352-89-55,0602/22-00-70 
FIAT 126p ELX, 1997/98 r., 48 tys. km. 650 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, katalizator, immobilizer, • 5.800 zł lub zamia
na na Punto, Clio, Seicento, dopłata. Żary, tel. 068/470-60-22 
FIAT 126p ELX, 1998 r., 37 tys. km, 650 ccm, granatowy, 
garażowany, nadkola, techn. sprawny - 6.500 zł. Droszów, 
gm. Trzebnica, tel. 071/387-18-91 
FIAT 126p SX, 1998 r.. 27 tys. km, 650 ccm, granatowy, I 
właściciel, bez wypadku, immobilizer, konserwacja, nadko
la, stan b. dobry, • 7.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-22-28
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Kredyt samochodowy
•  na zakup samochodów nowych i używanych ■
• maksymalna kwota kredytu do 100 000 zł.
•  oprocentowanie zmienne od 16,40%
• okres kredytowania nowych samochodów do 7 lat, 

używanych do 5 lat
•  suma okresu kredytowania i wieku samochodu do 13 lat
•  minimalny udział własny przy samochodach nowych 5%, 

używanych 10%
• możliwość skredytowania kosztów ubezpieczenia i prowizji
•  gwarantujemy szybkie rozpatrywanie wniosku kredytowego
• bez prowizji w razie wcześniejszej spłaty kredytu

GP01218G

Bank Pocztow y S.A.
Solidny partner finansow y od 1990 roku.
Oddział Okręgowy we Wrocławiu, ul. Krasińskiego 1, 
tel. 071 34 678 45, 34 678 52, 34 678 57.

4 0Bank
Pocztowy S. A.

AUTA
POLEASINGOWE

tei. 071/33-99-295
FIAT 126p, 1998 r., 25 tys. km, 652 ccm, zielony, kupiony w 
salonie, kpi. dokumentacja, zadbany, serwisowany, garażo
wany, nadkola, blokada skrzyni biegów, autoalarm, -7.200 
zł. Brzeg, tel. 077/444-38-86
FIAT 126p ELX. 1998 r., 25 tys. km, czerwony, bez wypad
ku, garażowany, tylna szyba ogrzewana, - 7.000 zł. Gubin, 
tel. 068/455-33-11
FIAT 126p, 1998 r., 36 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, uchylne tylne szyby, oryg. lakier, tapicerka z materia
łu. - 6.500 zł. Otmuchów, tel. 077/431-24-16,431-21-79 
FIAT 126p ELX, 1998 r., 39 tys. km, 650 ccm, benzyna, zie
lony, oryg. lakier, tapicerka z materiału, uchylne tylne szyby, 
RO, katalizator, I właściciel, kpi. dokumentacja, garażowa
ny, stan b. dobry, - 7.180 zł lub zamienię na Poloneza, Sko
dę, Fiata 126p, komis-raty. Wałbrzych, tel. 074/848-31-59 

. FIAT 126p, 1998/99 r., 25 tys. km, 650 ccm, zielony, I wła
ściciel, nadkola, konserwacja, RO Philips + głośniki, bloka
da skrzyni, dmuchawa, stan b. dobry, - 7.200 zł. Wrocław, 
tel. 0501/40-34-93
FIAT 126p el, 1999 r., 36 tys. km, 650 ccm, benzyna, grana
towy, oryginalny lakier, bez wypadku, kupiony w salonie, im
mobilizer, stan idealny, • 6.800 zł. Kowary, tel. 0601/16-02-78 
FIAT 126p TOWN, 1999 r., 19 tys. km, pomarańczowy, ka
talizator, blokada skrzyni biegów, zabezpieczenia koła za
pasowego i akumulatora, bez wypadku, serwisowany, stan 
b. dobry, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 0604/58-71-90, 
071/784-60-59
FIAT 126p, 2000 r., 13 tys. km, niebieski, - 9.500 zł lub za
mienię na większy z dopłatą lub uszkodzony. Wałbrzych, tel. 
0501/79-93-87
FIAT 127 A SPORT, 1979 r., 92 tys. km, 903 ccm. 75 PS. 
kolor malinowy, stan dobry, OC, przegląd do 11.2001 r., 5-bie
gowy, 61/100 km, w ciągłej eksploatacji, nowe opony, obro
tomierz, skórzana kierownica, spoilery, RO, głośniki 2 x 200 
W. pokrowce, kołpaki, - 2.300 zł. Kotla. tel. 0607/80-22-62 
FIAT 127,1980 r., 58 tys. km, 1050 ccm, granatowy, nowa 
pompa wodna, nowy akumulator, stan dobry, w ciągłej eks
ploatacji, - 600 zł. Trzebnica, tel. 071/387-23-88 
FIAT 127 A, 1982 r., 110 tys. km, 1050 ccm, benzyna, brą
zowy metalic, stan dobry, zarejestrowany, 5-biegowy, prze
gląd do 03.2002 r., dużo części zapasowych, koła zimowe, - 
2.000 zl. Karpacz, tel. 075/761 -96-03 wieczorem 
FIAT 127,1983 r., 100 tys. km, 1050 ccm, granatowy, skła
dak, do niewielkich poprawek, nie używany od roku, - 800 zł. 
Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/488-65-06 do 15 lub 
0608/06-48-93
FIAT 127 A, 1983 r., 1050 ccm, benzyna, kolor grafitowy me
talic, po remoncie, - 2.900 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-78-10 
O  FIAT 128 KOMBI, 1976 r. po remoncie blacharki, 

sprzęgła i hamulców, nowy lakier, *1.150 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/787-89-68 02028871 

FIAT 131 A, 1987 r., 95 tys. km, 1600 ccm, benzyna, brązowy 
metalic, techn. sprawny, centralny zamek, wspomaganie kier., 
regulowana kierownica, silnik po kapitalnym remoncie, pod
łoga i progi po remoncie, - 1.800 zł. Lasówka, tel. 
074/811-90-47
FIAT 132 ARGENTA, 1983 r., 2500 ccm, diesel, żółty, el. otwie
rane szyby, centralny zamek, regulowana kierownica, wspo
maganie kier., stan b. dobry, - 4.900 zł. Opole, tel. 
0601/07-78-90
FIAT BRAVA, 1996 r., 39 tys. km, 1600 ccm, 16V, złoty meta
lic, z salonu, el. otw. szyby, centr. zamek, RO, wspomaganie, 
- 23.500 zł. Poznań, tel. 061/651-71-78,0501/49-98-82 
FIAT BRAVA SX, 1996 r., 90 tys. km, 1400 ccm, złoty metalic, 

J P  katalizator, klimatyzacja, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, el. otwierane szyby, regulowana kierownica, reguł, fo
tel kierowcy, garażowany, • 18.900 zł lub zamienię na samo
chód dostawczy z podwójną kabiną. Praszka, tel. 
034/359-19-94
FIAT BRAVA, 1996/97 r., 55 tys. km, 1400 ccm, 12V, brązowy 
metalic, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, oclony, el. otw. 
szyby, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, • 
18.900 zł. Komorniki, tel. 071/354-22-03 po godz. 19, 
0605/65-80-69
FIAT BRAVA, 1997 r., 67 tys. km, 1400 ccm, 12V, butelkowy 
metalic, kupiony w salonie w Polsce, el. otw. szyby, alarm, 
centr. zamek, immobilizer, bez wypadku, serwisowany, kpi. 
dokumentacja, stan idealny, - 23.500 zł lub zamienię na Fiata 
Punto. Legnickie Pole, tel. 076/858-23-06,0607/04-39-05 
FIAT BRAVA, 1997 r., 42 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebieski 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, blokada skrzyni bie
gów, reg. fotel kierowcy, poduszka pow., garażowany, serwi
sowany, bez wypadku, stan b. dobry - 24.500 zł. Opole, tel. 
P77/453-02-60
O  FIAT BRAVA, 1997 r., 1400 ccm, czerwony meta

lic, centr. zamek, immobilizer, RM stereo, I wła
ściciel, kupiony w salonie w Polsce, serwisowa
ny, welurowa tapicerka, stan idealny, • 23.900 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 0607/79-95-81 
01035201

FIAT BRAVA, 1997 r., 32 tys. km, 1600 ccm, 16V, wrzosowy 
metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
zamek, klimatyzacja, welurowa tapicerka, dzielona tylna ka
napa, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, reguł. wys. 
mocowania pasów, RM, stan b. dobry, • 23.900 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-19-91,0602/89-20-52 
FIAT BRAVA, 1997 r., 53 tys. km, 1600 ccm, 16V, fioletowy 
metalic, kupiony w salonie, serwisowany, garażowany, zadba
ny, • 23.000 zł. Gola, gm. Bolesławiec, tel. 075/783-66-10 

£  FIAT BRAVA, 1997 r., 67 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony
“  metalic, klimatyzacja, alum. felgi, reg. kierownica i fotel kie

rowcy, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, alarm + centr. zamek 
+ pilot, Immobilizer, wspomaganie, stan b. dobry, • 22.900 zł. 
Legnica, tel. 076/862-79-23 wieczorem, 0603/43-92-05 
FIAT BRAVA, 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 zł. Lubin. tel. 076/749-55-53 
FIAT BRAVA, 1997 r., 60 tys. km, 1400 ccm, 12V, wtrysk, czer
wień meksykańska, centr. zamek + pilot, alum. felgi, nowe 
opony, - 22.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-47-78 
FIAT BRAVA, 1997 r., 102 tys. km, 1400 ccm, 12V, czerwony, 
reg. kierownica, el. otw. szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, 
II właściciel, kupiony w Polsce, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/345-11-07, 0501/29-51-11
FIAT BRAVA SX, 1997/98 r., 39 tys. km, 1600 ccm, 16 V, fio
letowy metalic, z salonu, bez wypadku, stan idealny, - 27.500 
zł. Kudowa Zdr., tel. 074/866-23-22,0606/11-07-44 
O  FIAT BRAVA, 1998 r., 1400 ccm, niebieski meta

lic, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I 
właściciel, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
zamek, RM stereo, pod. powietrzna, alarm, stan 
idealny, immobilizer, - 25.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-60-50,0607/79-95-81 01035341

FIAT BRAVA, 2000 r„ 11 tys. km, 1600 ccm, 16V, błękitny 
0  metalic, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, 4xpoduszka, pod

grzewane lusterka, regulowane reflektory, el. reg. kierownica

1 wysokość fotela kierowcy, • 37.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-57-62 po godz. 17
FIAT BRAVA, 2000 r., 3 tys. km, 1200 ccm, 16V, zielony me
talic, 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 BRAVO, 1997 r., 27 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor mor
ski metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie kier., 
el. otwierany szyberdach, - 19.300 zł. Legnica, tef. 
076/862-97-09
FIAT BRAVO, 1997 r., 79 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, 105 KM, wspomaganie, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, szyberdach, zadbany, - 29.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-91-86,0601/72-56-81- '
FIAT BRAVO, 1997/98 r., 29 tys. km, 1400 ccm, 12V, kolor 
morski metalic, centr. zamek, reg. reflektory i kierownica, 
wspomaganie, el. otw. szyby, RO z RDS, immobilizer Fiat 
Code, oznakowany, stan b. dobry, sportowe zawieszenie, - 
22.500 zł. Głogów, tel. 076/834-55-45 
FIAT BRAVO, 1998 r., 52 tys. km, 1400 ccm, 12V, benzyna, 
biały, ABS, wspomaganie kier., centr; zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, RO, - 22.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Leszno, tel. 0601/15-02-73
FIAT BRAVO GT, 1998 r., 94 tys. km, 1900 ccm, TDI, grana
towy metalic, 100 KM, klimatyzacja, RM, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, kph dokumenta- 
cja, wspomaganie kier., stan b. dobry, - 26.500 z ł, kup. zwoln. 
z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 065/546-10-46,0603/85-26-46 
FIAT BRAVO, 1998/99 r., 14 tys. km, 1400 ccm, kolor morski, 
ABS, wszystkie el. dodatki, nie eksploatowany w kraju, - 
21.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-73-42 
FIAT BRAVO, 1999 r., 18 tys. km, 1200 ccm, 16V, morski 
metalic, ABS, 2 poduszki powietrzne, c. zamek, elektryka, RM,
2 kpi. kół (zima, lato), - 27.500 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49, 
0501/70-09-90
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, 
plastikowe nadkola, RM, zadbany, centr. zamek, przegląd do 
04.2002 r., elektroniczny zegarek, nowy akumulator, stan b. 
dobry, - 7.400 zł lub zamienię na diesla, z dopłatą. Paczków, 
tel. 077/431-77-72 po godz. 15 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, benzyna, niebieski, 
RM, stan b. dobry, • 7.300 zł. Wrocław, tel. 071/787-44-01, 
0502/67-51-76
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 150 tys. km, 900 ccm, srebr
ny, szyby atermiczne (tylne uchylne), zegarek elektroniczny, 
hak, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/788-80-33,0602/81-54-43 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, niebieski, RM, stan 
b. dobry, - 7.300 zł. Wrocław, tel. 071/787-44-01, 
0502/67-51-76
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 63 tys. km, 700 ccm. niebieski 
metalic, stan b. dobry, - 7.500 zł., Kąty Wrocławskie, tel. 
071/390-40-83,0606/60-94-30 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 4 tys. km, 900 ccm, czerwony, 
wersja eksportowa, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm ♦ pi
lot, szyberdach, nowy akumulator, wtrysk, garażowany, uchyl
ne tylne szyby, tylna wycieraczka, stan b. dobry - 9.500 zł. 
Wiązów, tel. 0605/05-93-66
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 73 tys. km, 700 ccm. benzy
na, zielony, stan b. dobry, • 6.900 zł. Wrocław, tel. 
0604/95-93-70
O  FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 58 tys. km, 700 ccm, 

zielony metalic, blokada skrzyni biegów, nowe 
opony i akumulator (na gwarancji), • 7.300 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Lubin, tel. 076/840-88-36 
84018951

O  RAT 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

FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 37 tys. km, 704 ccm, nie
bieski, bez wypadku, alarm, tylne szyby uchylane, garażo
wany, stan dobry, - 9.300 zł lub zamienię. Kowary, tel. 
075/643-91-58
FIAT CINOUECENTO. 1993 r.. 704 ccm, czerwony, kpi. 
dokumentacja, bez wypadku, zadbany, garażowany, szyby 
atermiczne, tylna szyba ogrzewana, z wycieraczką, RO, 
zegar el., nadkola, kpi. nowych opon, nowy akumulator, - 
7.900 zł. Nysa, tel. 077/431-25-68,0606/50-04-52 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 40 tys. km, 703 ccm, czer
wony. » 8.500 zł: Wrocław, tel. 071/350-83-50, 
0501/34-78-00
FIAT CINOUECENTO. 1993 r.. 60 tys. km. 700 ccm. turku
sowy, II właściciel, nowe amortyzatory, klocki i szczęki ha
mulcowe, tylne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, 
alarm, opony zimowe, - 8.600 zl. Wrocław, tel. 
0604/17-99-71
FIAT CINOUECENTO SX, 1993/94 r., 115 tys. km, 900 ccm, 
czerwony, alarm, centr. zamek z pilotem, kpi. dokumenta
cja, obrotomierz, zegar, RO, boczne szyby uchylane, tylna 
szyba ogrzewana, 4 zagłówki, pokrowce, nadkola, garażo
wany, przegląd do 05.2002 r, - 7.900 zł. Radzików, gm. 
Łagiewniki, tel, 071/393-97-04 
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r.,.67 tys. km. 700 ccm. 
benzyna, turkusowy, bez wypadku, dzielona tylna kanapa, 
uchylne boczne szyby, tylna ogrzewana, alarm, zegarek, 
komplet opon zimowych, stan b. dobry, - 8.200 zł. Wro
cław, tel. 357-48-22 po godz. 16 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 46 tys. km, 700 ccm, biały, 
stan b. dobry, I właściciel, kpi. dokumentacja, oryg. lakier i 
przebieg, garażowany, nadkola, alarm, RM. odcięcie za
płonu, oznakowany, listwy boczne - 9.200 zl lub zamienię 
na Fiata 126p, zadbany. Kunice, gm. Legnica, tel. 
076/852-59-46
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 50 tys. km, 703 ccm, czar
ny, nowe opony, RO, 6-biegowy, - 7.500 zł. Namysłów, tel. 
0603/50-03-51
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 67 tys. km, 704 ccm, czer
wony, oryg. lakier, II właściciel, tylne szyby otwierane, ze
garek, alarm, stan techn. dobry, - 8.200 zł lub zamienię. 
Wałbrzych, tel. 074/844-27-29,074/843-97-99 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 700 ccm, srebrny metalic, 
zadbany, stan b. dobry, bagażnik dachowy, dzielona tylna 
kanapa, zegar cyfrowy, tylne szyby uchylane, nowe amor
tyzatory, tylna szyba ogrzewana, szyberdach, - 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 0606/11-63-64,071/328-33-02 (k00093)
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 700 ccm, zielony metalic, 
bez wypadku, zegar cyfrowy, uchylne tylne szyby, dzielone 
tylne siedzenie, zadbany, garażowany, stan idealny - 8.900 
zł lub zamienię na Fiata 126p, raty. Złoty Stok, tel. 
074/817-52-21.0604/17-19-85 
FIAT CINOUECENTO. 1994 r., 111 tys. km, 900 ccm, nie
bieski, immobilizer, odcięcie zapłonu, -10.000 zł. Głogów, 
tel. 0608/10-40-88
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 75 tys. km, 700 ccm, ben
zyna, niebieski, zegar, pokrowce, RO Kenwood, • 8.000 zł. 
Głubczyce. teL 077/485-95-56 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 90 tys. km, 899 ccm, szary 
metalic, nowe opony z przodu i klocki hamulcowe, prze
gląd do 06.2002r, - 10.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/481-31-21
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 69 tys. km, 704 ccm, czar
ny, II właściciel, nowy akumulator, tylne szyby uchylane, 
po wymianie opon i amortyzatorów, listwy boczne, zadba
ny, - 8.300 zl. Kępno, tel. 062/782-84-36, 0601/95-53-43 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r„ 60 tys. km, 700 ccm, ben
zyna. czerwony, alarm, nadkola, garażowany, • 7.200 zł lub 
raty przez komis. Kostomłoty, tel. 071/317-01-43

Najbliższy Ci Bank

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 60 tys. km, 899 ccm; biały, 
stan idealny, pokrowce miś, nowy akumulator i opony, prze
gląd do 2002 r., dodatkowe światło .stop*, RO prod. japoń
skiej, kompletna dokumentacja, • 13.000 zł. Kowary, tel. 
075/718-26-84
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 90 tys. km, 899 ccm, nie
bieski metalic, stan b. dobry, • 9.900 z ł , możliwe raty lub 
zamiana. Legnica, tel. 0605/28-37-83

FIAT CINOUECENTO. 1994 r., 68 tys. km. 700 ccm. mor
ski metalic, alarm, stan b. dobry, - 9.200 zł. Leszno, tel. 
065/520-81-67,0604/35-69-74 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 67 tys. km alarm, - 8.600 
zł. Oleśnica, tel. 071/399-95-17 
FIAT CINOUECENTO. 1994 r.. 68 tys. km. 704 ccm. nie
bieski metalic, blokada skrzyni biegów, oznakowany, RO, 
garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 9.000 zł. Witnica, 
tel. 095/751-42-90,0601/57-66-22,0603/60-12-34

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., kolor cytrynowy, nowe 
sprzęgło, listwy boczne, RM Panasonic, bagażnik dacho
wy, pokrowce, zegar, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-64-92 
FIAT CINOUECENTO. 1994 r.. 50 tys. km. 900 ccm kupio
ny w salonie, - 11.200 zł. Wrocław, tel. 071/784-88-42, 
0603/13-91-80
FIAT CINOUECENTO, 1994 r„ 60 tys. km, 704 ccm, kolor 
malinowy, oryginalny lakier, tylne szyby uchylane, alarm, 
stan b. dobry, - 8.200 zł. Ziębice, tel. 0608/53-99-78

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

A u t o e x p e r t

certyfikat i gwarancja 6 m-cy

Fiat Punto 1,2 S, 2000, cena 29.700 zł 
Fiat Punto 1,216v Speedgear, 2000 

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

N o w y  F I A T  

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

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

Przy zakupie nowego FIATa 
możesz zaoszczędzić do...

8 . 0 0 0
s z c z e g ó ł y

p r o m o c j i,

W sałonie

J A T A
Autoryzowany DMter

WWW: jata.flat.ng.pl

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

BOGUSZ s.c. 
Dzierżoniów 

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

M DF Auło  
Ząbkowice Śl. 

ul. Partyzantów 1 
tel. 815-73-34, 815-73-35
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FIAT CłNOUECENTO, 1994/95 r., 700 ęcm, chabrowy, 
książka serwisowa, nadkola, immobilizer, garażowany,.do
datkowe światło .stop’ , stan b. dobry, - 8.500 zł. Chałupki, 
tel. 074/819-91-47
FIAT CłNOUECENTO, 1994/95 r., 700 ccm, czerwony. 
5-biegowy, RM Blaupunkt, nowe opony i amortyzatory, ze
garek, tylne szyby uchylane, stan b. dobry, - 8.000 zł lub 
zamienię na większy. Strzelin, tel. 071/392-28-35, 
0503/65-89-31
FIAT CłNOUECENTO, 1995 r., 104 tys. km, 900 ccm, 
wtrysk, biały, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, zielo
ne szyby (atermiczne), Mul-T-Lock, garażowany, stan b. 
dobry, -11.800 zł. Biedaszków Wielki 29, tel. 071/312-87-83 
FIAT CłNOUECENTO, 1995 r., 44 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
biały, garażowany, nadkola, tylne szyby uchylne, pokrow
ce, konsola środkowa, zegarek, tylna szyba ogrzewana, 
nowy ukł. wydechowy, amortyzatory tylne, akumulator, stan 
b. dobry -12.000 zł. Karpacz, tel. 075/761-81-31 
FIAT CłNOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czerwony, bloka
da skrzyni biegów, RM, uchylne tylne szyby, pasy tylne, 
pokrowce, oryg. lakier, oryg. szyberdach - 8.900 zł. Wo
łów, tel. 071/389-48-06
FIAT CłNOUECENTO, 1995 r., 66 tys. km, 704 ccm. czar
ny, RM, nowe opony, nowy ukł. wydechowy, bez wypadku -
9.500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-52-22
FIAT CłNOUECENTO. 1995 r.. 65 tys. km. 700 ccm. zielo
ny metalic, tylne szyby uchylane, Tytan-Lock, radio, stan 
b. dobry, - 8.300 zł lub zamienię na busa z plandeką, z 
dopłatą. Wrocław, tel. 0501/15-52-27 
FIAT CłNOUECENTO, 1995 r., 62 tys. km, 899 ccm, nie
bieski, wyprodukowany w październiku, Mui-T-Lock, tylne 
szyby uchylane, pasy bezwł. z tyłu, zegarek, radio, listwy 
boczne, -11.700 zł. Wrocław, tel. 071/317-00-21 
FIAT CłNOUECENTO. 1995 r.. 61 tys. km, 704 ccm. czar
ny, bez wypadku, oryg. lakier, blokada skrzyni biegów, dzie
lona tylna kanapa, tylne szyby uchylane, RM, 4 zimowe 
koła, - 9.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Ziębice, tel. 
074/819-90-62,0600/81-45-48 
FIAT CłNOUECENTO, 1995 r., 44 tys. km. 900 ccm, wtrysk, 
biały, katalizator, garażowany, oznakowany, nadkola od no
wości, tylna szyba uchylna, pokrowce, owiewki, konsola 
środkowa, okładziny wewn. drzwi, nowy układ wydechowy 
oraz amortyzatory, stan b. dobry, zadbany, - 12.300 zł. 
Karpacz, tel. 075/761-81-31
FIAT CłNOUECENTO, 1995 r., 73 tys. km. 700 ccm, czer
wony, RO, tylne szyby uchylane, alarm, garażowany, za
dbany, • 8.700 zł. Kąty Wr., tel. 071/390-56-42 
FIAT CłNOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czarny, bagaż
nik dachowy, tylna szyba ogrzewana z wycieraczką, tyl
ne szyby uchylane, odcięcie zapłonu, dodatkowy kpi. 
opon, stan b. dobry, - 9.900 zł. Lubawka, tel. 
075/741-19-92 po godz. 20
FIAT CłNOUECENTO, 1995 r., 51 tys. km, 900 ccm, czer
wony, bez wypadku, -11.000 zł. Lubin, tel. 076/844-47-47 
FIAT CłNOUECENTO, 1995 r., 66 tys. km. 704 ccm, czer
wony, blokada skrzyni biegów, RO Kenwood, tylne szyby 
uchylane, nowy akumulator i amortyzatory, bezwypadko
wy, przegląd do 05.2002r, - 8.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/794-40-43 po godz.19,0602/38-29-69 
FIAT CłNOUECENTO, 1995 r., 67 tys. km, 704 ccm, czer
wony, I właściciel, bez wypadku, uchylne szyby boczne, 
dzielona kanapa, zegar elektroniczny, nowe opony z felga
mi, nowe opony letnie, zarejestrowany do 02.2002 r, -
10.000 zł. Opole, tel. 0606/64-87-60 
FIAT CłNOUECENTO, 1995 r., 62 tys. km, 704 ccm, czar
ny, listwy boczne, atermiczne szyby, dzielona tylna kana
pa, tylne szyby uchylane, zegar, RM, - 9.500 zł. Poniatowi- 
ce, tel. 071/315-57-27 po godz. 17 
FIAT CłNOUECENTO, 1995 r., 40 tys. km. 700 ccm, mali
nowy, I właściciel, bez wypadku, blokada skrzyni biegów, 
tylne szyby uchylane, książka serwisowa, atermiczne szy
by, dzielona tylna kanapa, stan idealny, - 8.600 zł. Star- 
czówek, gm. Ziębice, tel. 074/819-48-91, 0604/66-59-28 
FIAT CłNOUECENTO, 1995 r., 56 tys. km, 700 ccm. szary 
metalic, listwy boczne, tylne szyby uchylane, nadkola, ze
garek, bagażnik dachowy, wycieraczka tylnej szyby, gara
żowany, stan b. dobry, - 9.700 zł. Tułowice, tel. 
077/460-03-09,0603/75-32-65 
FIAT CłNOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, czarny, garażo
wany, hak, RM, stan b. dobry, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-50-71
FIAT CłNOUECENTO, 1995 r., 95 tys. km. 700 ccm, bor
dowy metalic, szyberdach. nowe opony, stan b. dobry, -
9.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-50-07
FIAT CłNOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, benzyna, zielony 
metalic, bez wypadjcu, bez korozji, oryg. lakier, bogate wy
posażenie, zadbany, stan idealny, - 8.800 zł lub zamienię 
na Fiata 126p albo na diesla. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
FIAT CłNOUECENTO, 1995/96 r., 50 tys. km, 704 ccm, 
zielony metalic, I właściciel, oryg. lakier, bez wypadku, ga
rażowany, alarm + 2 piloty, serwisowany, zadbany, techn. 
sprawny • 9.350 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-34, 
0602/80-16-13
FIAT CłNOUECENTO, 1996 r., 47 tys. km, 704 ccm, czer
wony, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, bez wypadku, 
garażowany, atrakc. wygląd, zadbany, po przeglądzie techn, 
• 9.900 zł lub zamienię na Fiata 126p (możliwe raty przez 
komis). Brzeg, tel. 077/416-51-41,0604/95-94-62 
FIAT CłNOUECENTO, 1996 r., 57 tys. km, 704 ccm, biały, 
stan b. dobry, oryg. lakier, bez wypadku, RM, odcięcie za
płonu • 9.700 zł. Oleśnica, tel. 071/398-13-82 
FIAT CłNOUECENTO, 1996 r., 704 ccm,.srebrny metalic, I 
właściciel, zegarek, tylne szyby uchylane, 4 zagłówki, ater
miczne szyby, listwy boczne, bez wypadku, alarm, - 9.900 
zł lub zamienię. Brzeg, tel. 077/416-11-05,0604/44-18-52 
FIAT CłNOUECENTO SPORTING, 1996 r., 23 tys. km, 1t00 
ccm, czerwony, serwisowany, alum. felgi, komplet głośni
ków, alarm, stan idealny, • 15.000 zł. Głogów, tel. 
0604/34-24-05

FIAT CłNOUECENTO YOUNG, 1996 r., 73 tys. km, 704 
ccm, niebieski, I właściciel, uchylne tylne szyby, garażo
wany, - 9.500 zł. Kępno, tel. 062/782-43-41 
FIAT CłNOUECENTO YOUNG, 1996 r., 64 tys, km, 704 
cćm, czarny, immobilizer, alarm, w kraju od, stan techn.-b. 
dobry, kpi. dokumentacja, RO, nadkola, dodatkowe światło 
.stop", bagażnik dachowy, komplet opon zimowych, • 10.300 
zł. Kłodzko, tel. 0600/60-23-71 
FIAT CłNOUECENTO, 1996 r., 45 tys. km, 704 ccm, ben
zyna, niebieski, katalizator, alarm z pilotem, garażowany, 
nowy akumulator, przegląd do 2002 r, • 11.000 zł. Lubin, 
tel. 076/847-07-07,076/842-59-23 
FIAT CłNOUECENTO, 1996 r., 50 tys. km, 700 ccm, szary 
metalic, oryg. lakier, bezwypadkowy, oznakowany, nadko
la, konserwacja, garażowany, stan idealny, - 9.900 zł. Oła
wa, tel. 071/313-89-27,0503/92-35-11 
FIAT CłNOUECENTO, 1996 r., 60 tys. km, 704 ccm, czar
ny, immobilizer, alarm, stan b. dobry, - 9.600 zł. Skarbi- 
mierz, tel. 077/411-33-44,0604/37-12-30 
FIAT CłNOUECENTO, 1996 r., 899 ccm. wtrysk, chabro
wy, I właściciel, stan b. dobry, -10.700 zł. Świeradów Zdrój, 
tel. 075/781-71-04,0601/56-58-48 
FIAT CłNOUECENTO, 1996 r., 50 tys. km I właściciel, ku
piony w salonie, faktura zakupu, serwisowany, blokada 
skrzyni biegów, alarm, oznakowany, uchylne tylne szyby, 
nadkola plastikowe, atermiczne szyby, RM, stan b. dobry, 
garażowany, • 9.700 zł lub zamienię na droższy. Wałbrzych, 
tel. 074/848-56-66,0502/30-96-66 
FIAT CłNOUECENTO, 1996 r., 60 tys. km. 704 ccm. czer
wony, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, alum. felgi, 
szyby tylne przyciemniane, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/72-93-90
FIAT CłNOUECENTO, 1996 r., 80 tys. km, 900 ccm, ben
zyna, czarny, I właściciel, 4 opony zimowe, uchylne tylne 
szyby, rozkładana tylna kanapa, pasy i zagłówki z tyłu, -
11.900 zł. Wrocław, tel. 0501/18-53-16 
FIAT CłNOUECENTO, 1996 r., 78 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
czerwony, katalizator, 5-biegowy, kupiony w salonie, alarm 
+ pilot, RM, nowe amortyzatory, nowe opony, stan techn. 
b. dobry, - 11.800 zł. Wrocław, tel. 071/325-05-14, 
0501/95-76-59
FIAT CłNOUECENTO, 1996 r., 70 tys. km. 704 ccm. szary 
metalic, kpi. dokumentacja, alarm, blokada, zapalniczka, 4 
zagłówki, RO + głośniki, serwisowany, - 9.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-54-40
FIAT CłNOUECENTO SX, 1996 r., 70 tys. km, 900 ccm, 
bordowy metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, RO, ka- 
takizator, dzielone siedzenie, uchylane szyby, akumulator 
na gwarancji, - 14.900 zł. Wrocław, tel. 0606/37-31 -93,
351-95-54
FIAT CłNOUECENTO, 1996/97 r., 46 tys. km, 704 ccm. 
niebieski metalic, I właściciel, faktura zakupu, książka ser
wisowa, garażowany, bez wypadku, szyby atermiczne, tyl
na kanapa dzielona, z zagłówkami, alarm z czujnikami ru
chu, listwy ozdobne, • 10.300 zł. Nysa, tel. 077/431-25-68, 
0606/50-04-52
FIAT CłNOUECENTO, 1997 r.. 74 tys. km, 704 ccm, biały. 
- 4.000 zł (pozostała suma do spłacenia w 1.5-roku). Ko
bierzyce. tel. 071/311-12-03
FIAT CłNOUECENTO, 1997 r., 80 tys. km, 700 ccm, srebrny 
metalic, ciemne szyby, tylne uchylane, radio, centr. zamek
♦ pilot, alarm, nowe opony, stan b. dobry, • 14.000 zł. Lu
bin, tel. 076/749-74-00,0608/38-14-61
FIAT CłNOUECENTO SPORTING, 1997 r., 39 tys. km, 1108 
ccm, benzyna, żółty, airbag, el. otw. szyby, centr. zamek + 
pilot, alarm, immobilizer, skórzana kierownica i lewarek 
zmiany biegów, alum. felgi, napinacze pasów, tylne szyby 
uchylane, el. reg. reflektory, - 16.500 zł. Wrocław, tel. 
071/343-83-46
FIAT CłNOUECENTO YOUNG, 1997 r., 36 tys. km, 704 
ccm, niebieski, garażowany, blokada skrzyni biegów, nad
kola, listwy boczne, zegar, RM + głośniki, pokrowce, szyby 
atermiczne - tylne uchylne, tylna szyba ogrzewana, prze
gląd do 2002 r., zadbany, stan b. dobry, - 12.500 zł. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-31-48 
FIAT CłNOUECENTO, 1997 r., 52 tys. km, 700 ccm, nie
bieski, -10.500 zł. Oleśnica, tel. 0601/14-38-79 
FIAT CłNOUECENTO YOUNG, 1997 r., 30 tys. km, 704 
ccm, malinowy metalic, alarm, blokada, bez wypadku, I wła
ściciel, - 11.300 zł. Oleśnica, tel. 071/399-36-39 
FIAT CłNOUECENTO, 1997 r.. 60 tys. km. 700 ccm. biały, 
stan b. dobry, - 9.800 zł. Opatówek, tel. 062/761-93-63, 
0609/40-43-68
FIAT CłNOUECENTO, 1997 r., 45 tys. km, 700 ccm, biały,
• 8.600 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0605/25-59-07, 
0607/58-17-40
FIAT CłNOUECENTO, 1997 r., 48 tys. km, 700 ccm, ben
zyna, biały, alarm, garażowany, katalizator, siedzenia roz
kładane, - 9.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0602/37-72-53 
FIAT CłNOUECENTO VAN, 1997 r., 65 tys. km, 900 ccm, 
niebieski, alarm, immobilizer + komplet foteli, stan b. do
bry, - 9.800 zł. Strzelin, tel. 071/392-21-09 
FIAT CłNOUECENTO, 1997 r., 49 tys. km, 1100 ccm, żół
ty, sporting, alum. felgi, immobilizer w kluczyku, kooser- 
wacja + 4 nowe nadkola, RM + głośniki, skórzana kierow
nica i drążek biegów, 4 zagłówki, atermiczne i uchylne szy
by, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, ciemna tapicer
ka, stan idealny, -17.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-26-29 
FIAT CłNOUECENTO, 1997 r., 56 tys. km, 704 ccm, różo
wy, nowe filtry, olej, rozrząd, tłumik i amortyzatory, RO Sony 
+ głośniki, stan b. dobry, - 11.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/817-32-79
FIAT CłNOUECENTO YOUNG, 1997 r., 700 ccm, niebie
ski, alarm, RM, 4 zagłówki i pasy bezwł., wycieraczka, ciem
ne szyby, szerokie opony, garażowany, serwisowany, I wła
ściciel, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 11.900 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 071/365-77-50,0501/57-17-86

FIAT CłNOUECENTO, 1997/98 r., 40 tyś. km. 704 ccm, 
szary metalic, I właściciel, książka serwisowa, alarm, blo
kada skrzyni biegów, RO, atermiczne szyby, dzielona tylna 
kanapa, 4 zagłówki, tylna szyba ogrzewana + wycieracz
ka, zadbany, garażowany, stan b. dobry, - 10.700 zł lub 
zamienię na Fiata 126p, z dopłatą. Starczówek, gm. Ziębi
ce, tel. 0604/65-71-42
FIAT CłNOUECENTO YOUNG, 1998 r.. 47 tys. km, 704 
ćcm, benzyna, czerwony, I właściciel, garażowany, b. do
brze utrzymany -14.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-30 
O  FIAT CłNOUECENTO, 1998 r., 49 tys. km, 704 ccm, 

niebieski metalic, tylne szyby uchylane, zegarek, 
szyby atermiczne, inst. radiowa, 2 opony zimo* 
we, I właściciel, serwisowany, uszkodzony tylny 
lewy błotnik, 2 zabezpieczenia, regulacja świa
teł, dzielone tylne siedzenia, • 12.000 zł., tel. 
0601/56-19-06 02028781

FIAT CłNOUECENTO, 1998 r.. 44 tys. km, 704 ccm. benzy
na, czerwień meksykańska, immobilizer, uchylne tylne szyby, 
zegarek, obrotomierz, bogate wyposażenie, zadbany, gara
żowany, oryginalny lakier, • 10.900 zł. Lubawka, tel. 
075/741-13-24
FIAT CłNOUECENTO VAN, 1998 r., 79 tys. km, 900 ccm, bia
ły, katalizator, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, -12.000 
zl. Ścinawa, tel. 076/843-63-39.0604/36-94-31 
FIAT COUPE, 1996 r., 74 tys. km, 2000 ccm, żółty, sportowy 
model, ABS, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, RM Blaupunkt, kpi. dokumentacja, -
30.500 zł. Wrocław, tel. 0501/25-47-55 
FIAT CROMA, 1990 r., 134 tys. km, 2500 ccm, turbo O, ciem
nozielony metalic, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, ef. 
otw. szyby, welurowa tapicerka, reg. kierownica, - 8.000 zł. 
Nowa Sól, tel. 068/387-54-92,0603/65-33-25 .
FIAT CROMA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk na białych tablicach 
- 2.100 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
FIAT CROMA, 1992 r., 126 tys. km, 1900 ccm, turbo D, szary, 
wspomaganie kierownicy, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, -12.800 zł. Wrocław, tel. 0604/97-98-07 
FIAT CROMA, 1993 r., 1900 ccm, turbo O, zielony, centr. za
mek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. felgi, zadbany, -
12.200 z ł.., tel. 0604/97-98-07 
O  FIAT DUCATO MINI, 2001 r., 1900 ccm, diesel, 

żółty, przeb. 14.500 km, 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 WEEKEND, 1997 r., 65 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
zielony metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, I właściciel, 
poduszki pow., wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, RM, relingi dachowe, hak, nowe opony, ser
wisowany, zadbany, - 28.900 zł lub zamienię na tańszy. Sy
ców, tel. 062/785-35-03
FIAT MAREA. 1997 r., 52 tys. Jem, 1900 ccm, TDi, złoty meta- 
Rc, el. otw. szyby, wspomaganie kier., klimatyzacja, ABS, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, pilot, welurowa tapicerka, RM, stan 
b. dobry. - 27.500 zł. Trzebcz. tel. 076/847-95-16 
FIAT MAREA. 1997 r., 72 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, poduszka pow., ABS, centr: zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyby, immobilizer, podłokietniki, RO, 
nie eksploatowany w kraju, - 25.000 zł (kupujący nie płaci 
podatku). Wrocław, teł. 071/345-71-06,0603/30-13-02 
FIAT MAREA, 1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, - 27.500 zł. Wrocław, tel. 
0503/14-01-10
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r., 117 tys. km, 1900 ccm, 
TDI, pertowosrebmy, roleta, relingi, centr. zamek+pilot, alarm, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka i reflektory, podłokietnik, reguł, 
fotel i kierownica, reflektory soczewkowe, alum. felgi 15”, 101 
KM, oszczędny, stan b. dobry, - 26.500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/324-16-92,0600/32-89-91 
FIAT MAREA, 1998 r., 43 tys. km, 1800 ccm, bordowy meta
lic, pełne wyposażenie, * 2 kpi. opon nowych, - 32.000 zł. 
Bralin, tel. 0601/87-23-39
FIAT MAREA, 1998 r., 35 tys. km, 1900 ccm, TD 100 KM, 
grafitowy metalic, klimatronic, el. otw. szyby, c. zamek, wspo
maganie, RM, - 29.500 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49, 
0501/70-09-90
FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, klimaty
zacja, el. otw. szyby, stan b. dobry, - 30.500 zł. Leszno, tel. 
065/526-28-03
FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r., 80 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, zielony metalic, jasna tapicerka, poduszka pow., centr. 
zamek, reguł, fotel kierowcy, I właściciel, wspomaganie, hak, 
inst. gazowa, zarejestrowany jako uniwersalny, zegar, obro
tomierz, radio, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/366-12-78, 
0601/77-80-46
FIAT MAREA WEEKEND, 1998/99 r., 66 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, srebrny metalic, el. otw. szyby, klimatyzacja, ABS, wspo
maganie, RM, centr. zamek, nie eksploatowany w kraju, stan 
idealny, - 33.000 zł (możliwe raty). Twardogóra, tel. 
071/398-70-96,071/398-73-32 
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 MARGA, 1997 r., 109 tys. km, 1900 ccm, turbo D, gra
natowy metalic, 100 KM, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka podgrzewane, centr. zamek, welur, wspomaganie, 
reg. kierownica, immobilizer, Mul-T-Lock, regulacja świateł, 
soczewkowe reflektory, halogeny, RO, - 27.000 zł. Jarocin, 
tel. 062/747-57-49
FIAT MULTIPLA, 1999 r., 34 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
zarej. jako ciężarowy, odstąpię leasing, spłacone 19 rat, ABS, 
RO, 2 poduszki pow., el. otw. szyby i reg. siedzenia, stan b.do- 
bry, • 30.000 zł. Wrocław, tel. 0603/76-56-46 
O  FIAT PALIO WEEKEND, 1997/98 r., 79 tys. km, 

1600 ccm, srebrny metalic, - 20.500 zł (brutto), 
możliwość wyst. faktury VAT., tel. 0606/44-75-31 
01032551

FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 41 tys. km, 1400 ccm, ciem
nozielony metalic, kupiony w salonie w Polsce, I właściciel, 
bez wypadku, alarm, centr. zamek, immobilizer, • 22.000 zł 
lub zamienię na tańszy. Leszno, tel. 065/520-81 -67, 
0604/35-69-74
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 42 tys. km, 1400 ccm. czer
wony, mało eksploatowany, zderzaki w kolorze nadwozia, re
lingi dachowe, alarm, centr. zamek, faktura, -16.900 zł+VAT. 
Wrocław, tel. 372-68-84,0606/34-52-37 
O  FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r., 1200 ccm, 16V, 

srebrny metalic, centr. zamek, wspomaganie 
kier., poduszka pow., relingi dachowe, kupiony 
w salonie, serwisowany, zadbany, homologacja 
fabryczna na 5 miejsc, możliwość atrakcyjnego 
leasingu lub kredytu, - 20.600 zł + VAT, carpo- 
ol@poczta.onet.pl. Kalisz, tel. 062/757-64-92, 
062/764-59-87, 0602/78-41-66 0602/27-74-15 
84018931

FIAT PALIO WEEKEND, 2000 r., 1000 ccm, biały, instalacja 
gazowa, kupiony w salonie, - 25.000 zł. Kościan, woj. lesz
czyńskie, tel. 0605/27-50-71
FIAT PALIO WEEKEND HL, 2000 r., 11 tys. km, 1242 ccm, 75 
KM, ciemnozielony metalic, relingi dachowe, centr. zamek, 
wspomaganie kier., el. otw. szyby, kupiony w salonie, I wła
ściciel, stan b. dobry, • 33.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-22-52 
FIAT PANDA, 1982/91 r., 90 tys. km, 896 ccm, czerwony, skła
dak, z dokumentami, zarejestrowany w Polsce, blacharka 
drzwi do poprawek, rura wydechowa do wymiany, • 2.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0603/09-72-64

FIAT PANDA, 1987 r., 146 tys. km, 750 ccm, biały, stan dó- 
bry, na białych tablicach - 1.300 zł. Bratków, gm. Bogatynia, 
tel. 0049/17-05-50*83-05
FIAT PUNTO 55,1994 r., 60 tys. km, 1100 ccm, złoty metalic. 
poduszka pow., 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, 2 miesią
ce w kraju, zarejestrowany, zadbany, garażowany, -15.900 zł 
lub zamienię na inny. Legnica, tel. 0604/78-91-81 
FIAT PUNTO ELX, 1994 r., 1400 ccm, niebieski metalic, we
lurowa tapicerka, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm + pilot, el. 
otw. szyby, -15.000 zł. Roztępniowo, tel. 065/547-49-99 
FIAT PUNTO 55 S, 1994 r., 109 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, alarm, immobilizer, centr. zamek, szyber
dach, tylne szyby uchylane, poduszka pow., spoiler, kataliza
tor, reg. reflektory, 3-drzwiowy, - 14.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/57-69-93
FIAT PUNTO SX, 1995 r., 99 tys. km, 1100 ccm, biały, centr. 
zamek, alarm, immobilizer, RM, el. otw. szyby, 3-drzwiowy, 
obrotomierz, kupiony w salonie, stan b. dobry - 16.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-71-28
FIAT PUNTO SX, 1995 r., 67 tys. km, 1100 ccm, bordowy 
metalic, kupiony w salonie, garażowany, na gwarancji, el. otw. 
szyby, centr. zamek, zadbany, • 16.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-21-05,0604/05-13-10 
FIAT PUNTO, 1995 r., 80 tys. km, 1100 ccm oclony w całości, 
bez wypadku, kpi. dokumentacja, I właściciel, welurowa tapi
cerka, RO, książka serwisowa, stan idealny, • 15.500 zł. Le
gnica, tel. 076/862-69-12
FIAT PUNTO, 1995 r., 68 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, alum. felgi, 2 poduszki pow., regulowane światła, 
książka serwisowa, -15.000 zł. Legnica, tel. 0604/61-62-72 
FIAT PUNTO, 1995 r., 1700 ccm, turbo D, złoty metalic, 
5-drzwiowy, 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 właściciel, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, 
halogeny, 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 
FIAT PUNTO 55 S, 1995 r., 61 tys. km, 1108 ccm, niebieski, 
3-drzwiowy, alarm, immobilizer, spoilery boczne, kupiony w 
salonie, bez wypadku, -15.500 zł. Wrocław, tel. 0502/45-15-21 
FIAT PUNTO SX, 1995 r., 80 tys. km, 1100 ccm. złoty metalic. 
3-drzwiowy, immobilizer w kluczyku, z pełną dokumentacją, 
RM z RDS Philips, el. otw. szyby, - 16.000 zł. Wrocław, ter 
071/355-33-63,0606/81-29-27 
FIAT PUNTO 55 S, 1995 r., 86 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, alarm, blokada skrzyni biegów, I właściciel, ku
piony w salonie, garażowany, stan b. dobry, • 14.900 zł. Wro
cław, tel. 071/788-18-38,0604/28-74-04 
FIAT PUNTO 55 SX, 1996/97 r., 80 tys. km, 1100 ccm. czer
wony, 5-drzwiowy, radioodtwarzacz, el. otwierane szyby, cen
tralny zamek, I właściciel, książka serwisowa, gwarancja, -
18.000 zł. Wrocław, tel. 0501/48-19^5 
FIAT PUNTO 60 S, 1995 r., 93 tys~km, 1242 ccm. wtrysk, 
niebieski, lakierowane zderzaki, tylne szyby uchylne, RO 
Philips, 2 głośniki Pioneer, listwy boczne, -15.500 zł lub za
mienię. Zielona Góra, tel. 068/356-87-57 
FIAT PUNTO ELX, 1996 r., 76 tys. km, 1200 ccm. benzyna, 
złoty metalic, bogate wyposażenie, RM, EP, halogeny, zde
rzaki w kolorze nadwozia, Mul-T-Lock, immobilizer, weluro
wa tapicerka, owiewki, centralny zamek, • 17.500 zł. Lubaw
ka, woj. zielonogórskie, tel. 0602/18-13-70 
FIAT PUNTO, 1996 r„ 92 tys. km, 1700 ccm, turbo D, niebie
ski, wspomaganie kier., immobilizer, 3-drzwiowy, • 17.000 zł 
lub zamienię na samochód uszkodzony. Opole, tel. 
077/464-65-15
FIAT PUNTO 75 SX, 1996 r„ 58 tys. km, 1700 ccm, turbo D. 
czarny, 5-drzwiowy, alarm, radioodtwarzacz, el. otwierane 
szyby, centralny zamek, wspomaganie kier., nowe amortyza- 
tory, serwisowany, garażowany, zadbany, pełna dokumenta
cja, stan b. dobry, po wymianie oleju, • 17.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/324-90-01
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 50 tys. km, 1700 ccm, TD, zielony, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 3 elementy do 
lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -19.000 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
FIAT PUNTO 55 S, 1998 r., 41 tys. km, 1108 ccm, srebrny 
metalic, kupiony w salonie, po małym wypadku - wyremonto
wany, stan idealny, - 18.900 zł. Jastrzębie Zdrój, «4el. 
0604/57-82-87
FIAT PUNTO, 1998 r., 35 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, kupiony w salonie,'tylne szyby uchylne, stan b. 
dobry -18.900 zł. Jawor, tel. 076/870-48-57,0603/22-44-13 
FIAT PUNTO, 1998 r., 50 tys. km, 1100 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie, I właściciel, oryg. lakier, 5-drzwiowy, książ
ka serwisowa, zegarek, immobilizer, listwy boczne, garażo
wany, stan b. dobry - 20.800 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
076/850-62-64,0606/13-93-48 
FIAT PUNTO, 1998 r., 47 tys. km, 1250 ccm, czarny, stan b. 
dobry, czysty, zadbany, 60 KM, 3-drzwiowy, 4 zagłówki, el. 
reg. świateł, uchylne tylne szyby, I właściciel, w kraju od 99 r., 
kpi. dokumentacja, oszczędny - 19.900 zł. Pleszew, tel. 
062/742-45-76
FIAT PUNTO, 1998 r., 37 tys. km, 1300 ccm, czarny, wspo
maganie, centr. zamek, el. światła, szyby, obrotomierz, książka 
serwisowa - 21.400 zł. Wrocław, tej. 0602/45-57-36 
O  FIAT PUNTO, 1998 r., 1108 ccm, diesel, zielony, 

5-drzwiowy, I właściciel, immobilizer, kupiony w 
salonie w Polsce, serwisowany, stan idealny, •
19.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 
0607/79-95-81 01035231

FIAT PUNTO, 1998 r., 62 tys. km, 1100 ccm, SX, zielony, 
5-drzwiowy, kupiony w salonie, bez wypadku, centr. zamek, 
el. otw. szyby, reguł, fotele i reflektory, inst. gazowa, stan b. 
dobry, immobilizer, - 20.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-42-23 
FIAT PUNTO SX, 1998 r., 39 tys. km. 1100 ccm. wtrysk, zielo
ny metalic, kupiony w salonie, centralny zamek, el. otw. szy
by, el. reg. reflektory, RO, 5-drzwiowy, rozkładane fotele, I 
właściciel, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 20.800 zł (moż
liwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, teł. 0603/77-93-71 . 
FIAT PUNTO, 1998 r., 1700 ccm, TD, bordowy metalic, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, • 23.880 zł. Leszno, tel. 
065/529-24-65
FIAT PUNTO SX, 1998 r., 60 tys. km, 1700 ccm. turbo D. ko
lor 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 SPORYING, 1998 r., 44 tys. km, 120C ccm, 16V 
stan b. dobry, bogate wyposażenie, - 23.000 zł. Namysłów, 
tel. 077/419-21-19
FIAT PUNTO, 1998 r., 28 tys. km, 1200 ccm, błękitny metalic, 
5-drzwiowy, stan b. dobry, • 19.200 zł lub zamienię. Oleśnica, 
tel. 071/398-53-34
FIAT PUNTO, 1998 r., 40 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, centr. zamek, blokada 
skrzyni biegów, immobilizer, - 18.500 zł. Rawicz, tel. 
065/547-48-11,0604/94-24-50 
FIAT PUNTO CABRIO, 1998 r., 51 tys. km, 1300 ccm, błękit
ny metalic, 50 KW, oryg. firmy Bertone, alum. felgi 15", wspom. 
kierownicy, b. atrakc. model, nie dostępny w Polsce, - 29.500 
zł. Wałbrzych, tel. 0602/35-61-24 
FIAT PUNTO, 1998 r., 35 tys. km, 1100 ccm, zielony metalic, 
3-drzwiowy, alum. felgi, immobilizer, tylne szyby, uchylane, 
zadbany, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-21, 
0602/45-71-68
FIAT PUNTO 55,1998/99 r., 49 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, inst. gazowa, stan b. dobry, 3-drzwiowy, el. reg. 
reflektory, 4 zagłówki, immobilizer, dzielona tylna kanapa, tyl
ne szyby uchylane, serwisowany, kupiony w salonie, kpi. do
kumentacja, nowe opony. • 17.700 zł lub zamienię. Paczków, 
woj. opolskie, tel. 0606/94-20-14 
FIAT PUNTO, 1999 r., 13 tys. km, 1200 ccm, srebrny metalic, 
klimatyzacja, centr. zamek, 2 poduszki powietrzne, radiood
twarzacz, immobilizer, - 22.000 zł. Jarocin, tel. 062/747-06-07 
do godz. 17,0603/33-82-02

FIAT PUNTO, 1999 r.t 35 tys. km; 1200 ccm, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, centr. zamek, poduszka pow., wspomaganie, ra
dio (sterowane przy kierownicy), halogeny, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, • 21.450 zł. Leszno, tel. 065/534-09-04 do godz.
18,0503/57-01-53
FIAT PUNTO, 1999 r., 36 tys. km, 1200 ccm, biały, 5-drzwio- 
wy, wspomaganie, radioodtwarzacz, poduszka powietrzna, -
22.000 zł. Nakwasin Nowy, tel. 062/763-75-79 
FIAT PUNTO 60, 1999 r., 17 tys. km, 1250 ccm, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, do lakierowania, 
kupujący zwolniony z opłaty 9karbowej, - 19.000 zł. Odola
nów. tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
FIAT PUNTO 55, 1999 r., 41 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
wtrysk, niebieski metalic, 5-drzwiowy, RM, poduszka pow., 
immobilizer, kupiony w salonie, stan techn. b. dobry, -70.500 
zł. Strzelin, tel. 071/392-38-29 
FIAT PUNTO DGT, 1999 r., 15 tys. km, 1800 ccm, wtrysk,
16V, pastelowo-niebieski, 149 PS, 4 poduszki powietrzne, kli
matyzacja, ABS, TCS, wspom. kierownicy CITY, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, alarm, immobili
zer, RO oryg. z GPS i nawigacją satelitarną alum. felgi, -
37.000 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
074/842-54-55,0601/63-32-40 
FIAT PUNTO, 1999/00 r., 30 tys. km, 1200 ccm, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kol. 
nadwozia, sprow., I właściciel w kraju - 19.500 zł. Legnica, 
tel. 0601/50-97-44
FIAT PUNTO II, 1999/00 r., 7 tys. km, 1200 ccm, zielony me
talic, 5-drzwiowy, poduszka pow., ABS, centr. zamek, wspo
maganie kier., reg. kierownica, el. otw. szyby, reguł, fotela, 
stan idealny, - 27'900 zł. Leszno, tel. 0605/44-73-47 
FIAT PUNTO II, 1999/00 r., 37 tys. km, 1800 ccm, 16V, perło- 
womiedziany, wersja HGT, pełne wyposażenie, nawigacja 
GPS, ABS, CTS, 4 poduszki pow., alum. felgi, sprzęt hi-fi +
CD, wszystkie el. dodatki, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan 
idealny, - 33.900 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-63-77, 
0604/83-26-46
FIAT PUNTO SX, 2000 r., 34 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, stan b. dobry, el. otw. szyby, el. otw. szy
berdach, wspomaganie kier., 4 pod. powietrzne, zderzaki w 
kolorze nadwozia, - 32.000 zł. Łomnica, tel. 075/713-01-31 
FIAT PUNTO IISX, 2000 r., 17 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
ciemnoróżowy metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., wspoma
ganie kier., komputer, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, 
alarm + pilot, centralny zamek, lakierowane zderzaki, serwi
sowany, zadbany, kupiony w Polsce, - 28.900 zł. Stawiszyn k. 
Kalisza, tel. 0604/05-09-25
FIAT REGATA, 1986 r., 1700 ccm. diesel, szary metalic, 5-bie
gowy, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, po remoncie 
silnika i głowicy, - 3.500 zł. Goślinów, tel. 076/887-18-59, 
0605/64-12-66
FIAT REGATA, 1988 r. na białych tablicach, stan b. dobry, •
1.000 DEM. Lubań Śl., woj. jeleniogórskie, tel. 0602/83-23-92 
FIAT RITMO, 1980 r., 180 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, techn. sprawny, alum. felgi, dzielona kanapa, tylna szy
ba ogrzewana, przegląd do listopada, • 200 zł lub zamiana na 
tel. komórkowy, inne. Legnica, tel. 0602/69-46-71 
FIAT RITMO, 1983 r., 1600 ccm.ABARTH, niebieski, 105 KM, 
po remoncie blacharki, po lakierowaniu, instal. gazowa, alum. 
felgi, przegląd do 2002 r., stan dobry, • 2.300 zł. Gaworzyce, 
tel. 076/831-64-11,0605/28-83-77 
FIAT RITMO, 1984 r., 1700 ccm, diesel po remoncie, stan b. 
dobry, - 3.000 zł. Witoszyn, tel. 068/360-47-79 
FIAT RITMO CABRIO, 1986 r., 1500 ccm, fioletowy, alum. fel
gi, RO, sportowy ukł. wydechowy, inst. gazowa, stan b. do
bry, • 5.000 zł lub zamienię na-droższy. Wrocław, tel. 
071/346-43-17, 0609/16-81-51 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem • A00490 www.autogiel- 
da.com.pl)
FIAT RITMO, 1986 r., 260 tys. km, 1700 ccm, diesel, czerwo
ny, po remoncie silnika i blacharki, stan techn. dobry, - 4.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-56-02 
FIAT RITMO, 1987 r., 1700 ccm, diesel, srebrny, 5-biegowy,
5-drzwiowy, stan dobry, - 2.700 zł. Bytom Odrzański, woj. zie
lonogórskie, tel. 068/388-91-09 
FIAT SEICENTO SX, 1998 r.. 38 tys. km, 900 ccm, rudy meta
lic, oryg. lakier, kpi. dokumentacja, I właściciel, el. otw. szyby, 
źderzaki w kol. nadwozia, listwy boczne, dzielona tylna kana
pa, zegarek, immobilizer, garażowany, stan b. dobry -16.900 
zł. Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-93-48 
FIAT SEICENTO SX. 1998 r.. granatowy metalic, bogate wy
posażenie, - 17.200 zl. Jelenia Góra, tel. 075/767-68-24, 
0601/56-08-59
FIAT SEICENTO. 1998 r., 35 tys. km, 1100 ccm, żółty, spor- ^  
ting, centr. zamek, skórzana kierownica, alum. felgi, immobi
lizer, tylne szyby uchylane, el. otw. szyby, - 19.500 zł. Nysa, 
tel. 077/433-65-68 •
FIAT SEICENTO, 1998 r., 30 tys. km, 900 ccm, biały, centr. 
zamek, alarm, Mul-T-Lock, el. reg. lusterka, el. otw. szyby,
RM, 4 zagłówki, I właściciel, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, - 15.800 zł. Pleszew, tel. 062/742-15-58 po godz.
20,0602/83-66-00
FIAT SEICENTO, 1998 r., 30 tys. km, 900 ccm, łososiowy 
metalic, immobilizer, lakierowane zderzaki, I właściciel, z sa
lonu, udokum. pochodzenie, - 17.300 zl. Świdnica, tel. 
074/853-31-10
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 15 tys. km, 900 ccm, zielony 
metalic, atrakc. wygląd, bez wypadku, I właściciel, po prze
glądzie, centr. zamek, bagażnik, radio Panasonic, -17.500 
zł. Wrocław, tel. 071/336-44-85,0501/46-69-65 
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 32 tys. km, 900 ccm. jasnozie
lony metalic, el. otw. szyby, hak, immobilizer, napinacze pa
sów, zderzaki w kolorze nadwozia, -16.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/19-01-65
FIAT SEICENTO SX, 1998 r., 60 tys. km, 900 ccm, czarny 
metalic, RO, alarm, I właściciel, kupiony w salonie, z pełną 
dokumentacją, immobilizer, el. otw. szyby, zderzaki w kolorze 
nadwozia, pokrowce, 4 głośniki, -17.000 zł. Źródła, gm. Mię
kinia, teł. 0601/97-65-00
FIAT SEICENTO. 1998/99 r.. 33 tys. km, 900 ccm, łososiowy, 
alarm, Mul-T-Lock, immobilizer, spoilery, garażowany, RO 
Panasonic, listwy, kołpaki, nadkola, • 16.500 zł. ,, tel. 
075/741-03-44
FIAT SEICENTO SX, 1998/99 r.. 32 tys. km, 899 ccm, rudy 
metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, blokada skrzyni bie
gów, el. otw. szyby, oryg. lakier, dzielona tylna kanapa, RM, 
stan b. dobry, • 16.200 zł. Wrocław, tel. 071/317-07-55. 
0601/92-49-01
FIAT SEICENTO, 1998/99 r., 900 ccm, srebrny metalic, kata
lizator, garażowany, konserwacja, bez wypadku, immobilizer, & 
reg. reflektory, listwy boczne, 5-biegowy, stan b. dobry, •
16.550 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0601/76-64-36 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 58 tys. km, 900 ccm, biały, stan b. 
dobry, • 14.000 zł. Grodków 9, gm. Żarów, tel. 0600/65-08-60 
FIAT SEICENTO. 1999 r., 54 tys. km, 900 ccm, złoty metalik, 
gwarancja do lipca 2002 r., przyciemniane szyby, RO Pana
sonic z RDS, zimowe opony, • 17.000 zł. Namysłów, tel. 
0602/39-30-96,077/410-07-26 
FIAT SEICENTO. 1999 r.. 10 tys. km, 1100 ccm. s. kolor wi
śniowy metalic. el. otw. szyby, poduszka pow., immobilizer, 
pokrowce, dywaniki, listwy boczne, nadkola, RO, zadbany, 
stśn idealny, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 071/329-02-32 
O  FIAT SEICENTO VAN, 1999 r., 68 tys. km, 900 ccm, 

biały, Mul-T-Lock, stan b. dobry, tylna wycieracz
ka, homologacja fabryczna, faktura na całość, 
atrakcyjny leasing, kredyt na 5 lat, -12.800 zł +
VAT, carpool@ poozta.onet.pl. K a lisz , tel. 
062/757-64-92, 062/764-59-87, 0602/78-41-66 
0602/27-74-15 84018911 

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 YOUNG, 1999 r., 6 tys. km, 900 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, stan idealny, -18.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732-72-54
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FIAT SEICENTO YOUNG, 1999 r., 17 tys. km, 900 ccm, srebr
ny metalic, z salonu, udokum. pochodzenie, RO, dzielona 
kanapa. - 17.500 zł. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 
0603/35-11-37
FIAT SEICENTO, 1999 r., 32 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
poduszka pow. kierowcy, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, 
immobilizer, ciemne szyby, atermiczne, RO Pioneer, stan b. 
dobry, -19.000 zł. Kalisz, tel. 0608/19-42-53 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 41 tys. km, 900 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, el. otw. szyby, tylne szyby uchylane, centr. zamek, 
alarm, blokada skrzyni biegów, RM z CD, kupiony w salonie, 
bagażnik dachowy, • 17.500 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-67-34
FIAT SEICENTO, 1999 r., 28 tys. km, 900 ccm, srebrny, im
mobilizer, RM, I właściciel, kupiony w salonie, • 17.200 zł. 
Lubin, tel. 076/844-73-84,0608/55-49-36 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 10 tys. km, 900 ccm, benzyna, czer
wony, lakierowane zderzaki, alarm + pilot, zagłówki tylne, tyl
na wycieraczka, z salonu, I właściciel, -17.900 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-31-10
FIAT SEICENTO, 1999 r., 29 tys. km, 1100 ccm, czerwony, S, 
I właściciel, kpi. dokumentacja, el. otw. szyby, uchylne tylne 
szyby, oryg. lakier, bez wypadku, • 18.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-31-89
FIAT SEICENTO, 1999 r., 60 tys. km, 900 ccm, błękitny meta
lic, kpi. dokumentacja, kpi. opon zimowych, bagażnik, szyba 
przednia atermiczna, serwisowany w salonie, I właściciel - 
16.500 zł. Wrocław, tel. 071/785-69-23 
FIAT SEICENTO VAN, 1999 r.. 27 tys. km, 1100 ccm, biały, 
alarm, opony zimowe, stan b. dobry, - 15.000 zł (możl. wyst. 
fakt. VAT). Wrocław, tel. 0604/24-22-52 
FIAT SEICENTO VAN, 1999 r., 1100 ccm, benzyna, biały, ku
piony w salonie, serwisowany, bez wypadku, immobilizer, stan 
silnika i blacharki b. dobry, - 13.500 zł + VAT. Ziębice, tel. 
0602/37-79-98
FIAT SEICENTO. 1999/00 r., 25 tys. km, 1100 ccm, czerwo
ny, bez wypadku, fotele kubełkowe, garażowany, poduszka 
powietrzna kierowcy, el. otw. szyby, uchylne tylne szyby, im
mobilizer, I właściciel, - 18.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-75-89,0607/42-80-96 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 20 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
złoty metalic, el. otw. szyby, poduszka pow., serwisowany, - 
17.700 z ł.., tel. 071/398-75-80,0605/21-58-14 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 21 tys. km, 900 ccm, niebieski, stan 
idealny, I właściciel, na gwarancji, dzielona tylna kanapa, ga
rażowany, -17.000 zł. Wrocław, tel. 0607/33-18-77 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 900 ccm, granatowy metalic, I wła
ściciel, zderzaki w kolorze nadwozia, tylne szyby uchylane, 
immobilizer, RM, katalizator, zadbany, garażowany, stan b. 
dobry, -18.800 zł łub zamienię na tańszy, (możliwe raty). Zło
ty Stok, tel. 074/817-50-01,0604/17-92-85 
FIAT SEICENTO YOUNG. 2001 r., 1 tys. km. 900 ccm. czer
wony metalic, pasy bezwł., do odbioru w Polmozbycie za go
tówkę, - 23.200 zł , możliwe raty. Jelenia Góra, tel. 
075/783-45-96, 0607/11-49-19 
O  FIAT SIENA, 1997 r., 1400 ccm, granatowy meta

lic, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I 
właściciel, alarm, immobilizer, stan idealny, - 
19.900 zł. W ałbrzych, te l. 074/666-60-50, 
0607/79-95-81 01035371

FIAT SIENA, 1997 r., 53 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordowy 
metalic, pełne dodatkowe wyposażenie, możl. raty, -18.800 
zł lub zamienię na tańszy. Nieciszów, woj. wrocławskie, tel. 
071/399-04-24
FIAT SIENA EL, 1997 r., 54 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony; kupiony w salonie, centr. zamek, przegląd do 
05.2002 r., stan b. dobry, - 16.700 zł (możliwe raty przez 
komis). Szewce, teł. 071/310-70-45 
FIAT SIENA, 1998 r., 37 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, poduszka pow., blokada skrzyni biegów, kupiony w 
salonie, I właściciel, serwisowany, stan.idealny, - 21.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/59-73-63,0606/18-44-70 
FIAT SIENA, 1998 r.. 38 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, książka serwisowa, el. otw. szyby, el. refl., centr. za
mek, inst. gazowa, I właściciel - 21.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-51-89
FIAT SIENA, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, szaty metalic, 
zsalonu, bez wypadku, szyby atermiczne, immobilizer, dzie
lona kanapa, blokada skroni biegów, stan idealny, -18.900 
zł. Kępno. tel. 062/782-20-65 dom, 062/583-16-00 praca 
FIAT SIENA el, 1998 r., 29 tys. km, 1400 ccm I właściciel, 
el. otwierane szyby, centralny zamek, bez wypadku, stan 
idealny, - 19.500 zł. Opole, tel. 077/455-56-84, 
0502/64-99-81
FIAT SIENA HL, 1998 r., 34 tys. km, 1600 ccm, 16V, bor
dowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 
welurowa tapicerka, halogeny, zderzaki w kolorze nadwo
zia, reg. kierownica, reguł. wys. mocowania pasów, gara
żowany, faktura zakupu, zadbany, stan idealny, - 21.900 
zł. Strzegom, tel. 0605/22-59-61

FIAT SIENA H U , 1999 r., 80 tysrkm, 1600 ccm. 16V. nie
bieski metalic,J właściciel, bez wypadku, kupiony w salo
nie, wspomaganie, el. otw. szyby, immobilizer, welurowa 
tapicerka, halogeny, zderzaki i lusterka w kol. nadwozia, 
kpi. dokumentacja, stan idealny, serwisowany - 17.900 zł 
lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-60-09,0606/50-19-62 
FIAT SIENA, 1999 r., 27 tys. km, 1242 ccm. niebieski, 
techn. sprawny i wizualnie dobry, l  właściciel, kupiony w 
salonie w Polsce, dobrze utrzymany, zadbany, 75 KM, alum. 
felgi, sportowy układ wydechowy i wnętrze, poduszka pow., 
sprzęt RTV, serwisowany - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/345-64-09,0507/92-84-59 
FIAT SIENA, 1999 r., 33 tys. km, 1200 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, I właściciel, serwisowany, kupiony w salo
nie, RO, poduszka pow., immobilizer, garażowany, stan b. 
dobry. - 25.200 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-02-86, 
0607/67-18-90
FIAT SIENA, 2000 r., 10 tys. km, 1200 ccm, niebieski, peł
ne wyposażenie, stan b. dobry, - 22.500 zł lub zamienię na 
Fiata Cinquecento. Kalisz, tel. 062/764-31-53, 
062/766-28-36
FIAT TEMPRA, 1990/91 r., 150 tys.km, 1600 ccm, zielony 
metalic, bez wypadku, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, el. otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, welu
rowa tapicerka, deska digital, aluminiowe felgi, 5-biegowy, 
halogeny, żaluzje, RM, centralny zamek.-*- pilot, sprowa
dzony na mienie przesiedleńcze, -10.000 zł. Gostyń, tel. 
065/573-61 -91,0600/60-02-86 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 147 tys. km, 2000 ccm, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, ABS, wszystkie el. dodatki, 
welurowa tapicerka, deska digital, hak, centr. zamek, alarm, 
stan dobry, - 9.300 zł. Bolesławiec, tel. 0602/85-30-98 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 125 tys. km, 1600 ccm, iS, szary 
metalic, sprowadzony w całości, wspomaganie kier., centr. 
zamek, alum. felgi, hak, - 8.600 zł. Wschowa, tel. 
065/540-19-73,0602/34-17-57 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 2000 ccm deska rozdz. nowego 
typu, stan b. dobry, cena - 2.400 DEM. Zielona Góra, tel. 
0604/33-57-31
FIAT TEMPRA KOMBI, 1992 r., 119 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
roleta, relingi dach., RM, stoi w Niemczech, na gotowo 
11.000 zł lub . 2.900 DEM. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-31,0603/93-22-63 
FIAT TEMPRA, 1992 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
kolor kremowy, - 12.000 zł. Głogów, tel. 076/834-90-10. 
0607/68-29-36
FIAT TEMPRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, 
wspomaganie, w kraju 2 tygodnie, -10.500 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb.). Lubin, tel. 0607/34-19-35 
FIAT TEMPRA, 1992 r., 1600 ccm pełne wyposażenie 
elektr., drewniana kierownica, RO, na białych tablicach • 
2.650 DEM, możl. oclenia. Słubice, tel. 0609/63-83-84 
FIAT TEMPRA, 1993 r., 114 tys. km, 1800 ccm, brązowy, 
szyberdach, el. otw. szyby, wspomaganie, reg. kierownica, 
dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, deska digital, centr. za
mek, radio + 4 głośniki, halogeny, alum. felgi, garażowany, 
zadbany. -12.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-24-96 '
FIAT TEMPRA, 1994 r., 180 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
kość słoniowa, ABS, centr. zamek, kpi. dokumentacja, in
strukcja obsługi, książka serwisowa, -15.000 zł lub zamie
nię na busa 7 lub 9-osobowego. Wrocław, tel. 
071/352-64-28,0601/19-27-71 
FIAT TEMPRA KOMBI. 1994 r.. 140 tys. km. 1600 ccm, 
szary metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyber
dach, ABS, poduszka pow., skórzana kierownica, wszyst
kie el. dodatki, do sprowadzenia - 2.500 DEM. Zielona Góra, 
tel. 0605/08-81-80
FIAT TEMPRA KOMBI, 1995 r., 52 tys. km, 1600 ccm, bia
ły, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, relingi 
dachowe, ciemne szyby, immobilizer, stan b. dobry, -12.900 
zł lub zamienię na uszkodzony. Wrocław, tel. 071/342-16-48, 
0502/26-46-53
FIAT TIPO, 1989 r„ 170 tys. km. 1600 ccm, E, biały, el. 
otw. szyby, centr. zamek, welurowa tapicerka, - 7.500 zł. 
Niegosławice, tel. 068/378-10-44,376-72-74 
FIAT TIPO, 1989 r., 170 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielo
ny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, 
alarm + pilot, deska digital, RM, stan b. dobry, - 9.400 zł. 
Rawicz, tel. 065/545-21-14,0608/80-74-37 
FIAT TIPO, 1989 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, centr: 
zamek, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, immobilizer, reg. kie
rownica i pasy, alum. felgi, nowe opony, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, - 6.500 zł lub zamienię na Fiata 126p do 3000 zł, 
stan b. dobry. Strzelin, tel. 0607/58-12-09 
FIAT TIPO, 1990 r., 1400 ccm, niebieski metalic, do po
prawek lakierniczych, - 6.400 zł. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
FIAT TIPO, 1990 r., 200 tys. km, diesel, niebieski metalic, 
centr. zamek, alarm, szyberdach, nowy akumulator, 2 opo
ny zimowe,-10.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-73-50

FIAT TIPO, 1990 f.,-:14Q0 ccm, czarny metalic, 5-drzwio  ̂
wy, el. otw. szyby i szyberdach, zadbany, - 8.300 zł. Namy
słów, tel. 077/410-49-10,0602/43-09r41 
FIAT TIPO, 1990 r., 165 tys. km, kolor wiśniowy, bez kata
lizatora, wersja djgital, welurowa tapicerka, centr. zamek, 
el. otw. szyby, RM Blaupunkt, wspomaganie, reg. wyso
kość pasów, reg. kierownica, dzielona kanapa, II właści
ciel, papiery celne, sprowadzony w całości, • 8.900 zł. Ozi
mek, tel. 077/465-30-53,0602/65-73-66 
FIAT TIPO, 1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia- 
ły, 90 KM, wspomaganie, el. otw. szyby, deska rozdzielcza 
digital, koła letnie i zimowe, bez wypadku, ha białych tabli
cach, - 2.800 zł. Wierzbno, gm. Oława, woj. wrocławskie, 
tel. 0605/46-23-67,0607/36-32-31 
FIAT TIPO, 1990 r., 1600 ccm, DOHC, błękitny metalic, 
deska digital, alum. felgi, el. otw. szyberdach, el. otw. szy
by, welurowa tapicerka, reguł, kierownica, napinacze pa
sów, dzielona tylna kanapa, centr. zamek, koła 157195, 
stan b. dobry, - 8.900 zł. Wiry, tel. 074/850-57-78 
FIAT TIPO, 1991 r., 2000 ccm, błękitny metalic,"pełne wy
posażenie elektr., centralny zamek, wspomaganie kier., we
lurowa tapicerka, spoilery, - 12.000 zł. Leszno, tel. 
0600/36-83-85
FIAT TIPO, 1991 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metalic, szy
berdach, 5-drzwiowy, - 9.800 zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 
w godz. 9-17'
FIAT TIPO, 1991 r., 160 tys. km, 1400 ccm, czarny, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek + alarm, szyberdach, 
welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, RO ♦ 4 gło
śniki, garażowany, stan b. dobry, - 10.000 zł. Olszanica, 
tel. 076/877-31-32,0605/54-78-03 
FIAT TIPO, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm kupiony w sa
lonie, bez wypadku, centr. zamek, el. otw. szyby, -10.500 
zł (możliwe raty). Żary, tel. 068/374-53-54,0604/17-51-23 
FIAT TIPO, 1992 r., 114 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, ciemnozielony metalic, katalizator, b. oszczędny i 
dynamiczny, silnik nowego typu, wspomaganie kierownicy 
i hamulców, blokada zapłonu, reguł. wyś. mocowania pa
sów, reguł, fotel kierowcy z podłokietnikiem (w 4 płaszczy
znach), welurowa tapicerka, obrotomierz, ekonomizer, RM,
- 12.500-zł. Wrocław, tel. 0607/05-73-01
FIAT TIPO, 1992 r., 87 tys. km, 1400 ccm, biały, 5-drzwio
wy, bez wypadku, I właściciel, szyberdach, radio, tydzień 
w kraju, stan b. dobry, - 9.900 zł. Jasień, woj. zielonogór
skie, tel. 0600/60-19-74
FIAT TIPO, 1992/93 r., 155 tys. km, 1400 ccm, srebrny, 
kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, alarm, stan 
techn. b. dobry, - 9.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-01-01 
FIAT TIPO, 1993 r„ 1400 ccm, ciemnozielony metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, kupiony w salonie w Polsce, radio 
Pioneer + CD, oryg. lakier, I właściciel, nowe opony, stan 
b. dobry, - 10.400 zł lub zamienię. Kobierzyce, tel. 
071/3T1-83-86
FIAT TIPO, 1993 r., 102 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, książka serwisową, li
stwy boczne, zderzaki w kol. nadwozia, halogeny, oznako
wany, oryg. lakier, 5-biegowy, stan b. dobry - 11.600 zł. 
Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-93-48 
FIAT TIPO, 1993 r., 120 tys. km, 1372 ccm, benzyna, bia
ły, instalacja gazowa, stan b. dobry, RM, garażowany, ku
piony w salonie, III właściciel, • 11.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-21-16
FIAT TIPO DGT, 1993 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony z Francji w 1993 r., peł
na dokumentacja, el. otwierane szyby, szyberdach, deska 
digital, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, regu
lowana kierownica i pasy, po przeglądzie, nowe opony, nowy 
akumulator, zadbany, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 
071/324-90-01
FIAT TIPO, 1993 r., 40 tys. km, 2000 ccm, i, bordowy, skó
ra, ABS, wszystkie el. dodatki, nie eksploatowany w kraju,
- 9.900 zł. Wrocław, tel. 071/311-73-42
FIAT TIPO, 1993/94 r,, 120 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, w kraju od tygodnia, bez wypadku, po
duszka pow., ABS, wspomaganie kier., wszystkie el. do
datki, szyberdach, welurowa tapicerka, po przeglądzie, ser
wisowany, stan b. dobry, • 15.300 z ł , kup. zwoln. z opł. 
skarbowej. Rawięz, tel. 0602/58-37-06 
FIAT TIPO, 1995 r., 93 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, ABS, podusz
ka 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., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk kupio
ny w salonie, -15.000 zł. Bolesławiec, tel. 071/734-48-52 
FIAT TIPO, 1995 r., 67 tys. km, 1400 .ccm, srebrny meta
lic, bez wypadku, serwisowany, Mul-T-Lock, kupiony w sa
lonie w Polsce, nowe opony, garażowany, stan b. dobry, - 
17.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-03-69

FIAT UNO DS, 1985 r.. 227 tys. km, 1300 ccm, szary me
talic, amortyzatory przednie na gwarancji, RO + 4 głośniki, 
b. dobre opony, ogrzewana tylna szyba, stan dobry - 4.700 
zł lub zamienię na droższy, diesel lub z inst. gazową, - 4.700 
zł. Wrocław, tel. 071/783-00-22 
FIAT UNO, 1985 r., 1500 ccm, bordowy metałic, zaiwesze- 
nie po regeneracji, szyberdach, tylne szyby uchylane,
2-drzwiowy, tylna szyba ogrzewana, RO + głośniki, stan 
techn. b. dobry, - 5.600 zł. Radwanice, tel. 071/311-73-68 
FIAT UNO, 1985 r., 150 tys. km, 896 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, blacharka do remontu. 3-drzwiowy, przegląd do 
11.2001 r, - 2.200 zł. Wałbrzych, tel. 0601/18-15-74 
FIAT UNO 75,1986 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, zarejestrowany, hak, centr. zamek, el. otw. szyby, po 
remoncie silnika, nowe amortyzatory i 2 opony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, - 4.600 zł. Wrocław, tel. 071/781-85-14, 
0606/16-73-15
FIAT UNO 45,1989 r., 140 tys. km, 1000 ccm, FIRE, nie
bieski, 3-drzwiowy, pokrowce, nowe opony zimowe, -4.800 
zł. Bielawa, tel. 074/833-73-95 po godz. 14 
FIAT UNO, 1989 r.jJOOO ccm 3-drzwiowy, na białych tabli
cach • 1.650 zł. Zgorzelec, tel. 0605/37-60-35 
FIAT UNO, 1990 r., 1500 ccm, E, czarny, monowtrysk, wer
sja sportowa, ospoilerowany, szyberdach, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, karta pojazdu, w kraju od roku, alum. felgi, - 
8.200 zł lub zamienię. Strzelin, tel. 0503/05-05-48 
FIAT UNO, 1990 r., 149 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czarny, 
szyberdach, centr. zamek, tylne szyby uchylane, kpi. do
kumentacja, - 8.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/357-90-28,0607/76-64-79 
FIAT UNO, 1990 r., 125 tys. km, 903 ccm, biały, 3-drzwio
wy, nowy akumulator i sprzęgło, białe zegary, atrakcyjoy 
wygląd, - 6.500 zł (możliwe raty przez komis). Wrocław, 
tel. 071/344-50-41,0504/91-71-10 
FIAT UNO, 1991 r., 111 tys. km, 1000 ccm, benzyna, gra
natowy, składak, - 7.200 zł. Kalisz, tel. 0605/61-37-73 
FIAT UNO, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielony,
3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, zadbany, pełna dokumen
tacja, serwisowany, stan b. dobry, - 7.000 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-64-90.0606/65-23-68
FIAT UNO, 1991 r., 113 tys. km, 1000 ccm, biały, kupiony
w salonie, garażowany, alarm, centralny zamek, - 8.700 zł.
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/733-80-07
FIAT UNO, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, 3-drzwiowy,
5-biegowy, el. reg. reflektory, tylne szyby uchylane, RO,
stan b. dobry, - 9.200 zł lub zamienię. Rawicz, tel.
065/548-25-37
FIAT UNO, 1991 r., 83 tys. km, 1000 ccm, biały, szyber
dach, zderzaki w kolorze nadwozia, białe zegary, - 8.400 
zł. Wrocław, tel. 071/367-41-06 
FIAT UNO, 1992 r., 1000 ccm, benzyna, szary metalic, za
dbany, 5-drzwiowy, 5-biegowy, atermiczne szyby, kupiony 
w salonie, faktura zakupu. RM, alarm, oznakowany, stan 
b. dobry, - 9.800 zł. Sobótka, tel. 071/316-30-47, 
0605/63-18-27
FIAT UNO, 1992 r., 103 tys. km, 903 ccm, benzyna, bordo
wy, 2-drzwiowy, centralny zamek, alarm, immobilizer, I re
jestracja w 02.1993 r., zużycie paliwa 6,51/100 km, stan b. 
dobry,-8.400 zł.,Wałbrzych, tel. 074/841-90-86.
FIAT UNO, 1992 r., 1400 ccm, niebieski metałic, pełna elek
tryka, skóra, alum. felgi, na białych tablicach,  ̂2.800 zł. 
Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
FIAT UNO, 1992 r., 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, bez wypadku, szyberdach, hak, bez wy
padku -1.500 DEM + cło. Zielona Góra, tel. 068/327-44-21, 
0603/44-74-07
FIAT UNO, 1992 r., 89 tys. km, 1000 ccm katalizator, ku
piony w salonie, bez wypadku, 3-drzwiowy, szyberdach, RO, 
-9.600 zł. Żary, tel. 068/374-53-54,0604/17-51-23 .
FIAT UNO, 1992/93 r., 97 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, 
5-drzwiowy, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-24-62, 
0501/32-02-40
FIAT UNO 45 S, 1993 r., 59 tys. km, 999 ccm, benzyna, 
czerwony, J właściciel, kupiony w salonie, zegarek, uchyl
ne tylne szyby, tylna szyba ogrzewana, wycieraczka tylna, 
zadbany - 9.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-76-60 
FIAT UNO 60S, 1993 r.. 88 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, oryg. lakier, 5-drzwio
wy, alarm + pilot, immobilizer, oznakowany, konsola, zega
rek, 3 światło .Stop’ , garażowany, stan b. dobry -11.500 

'zł. Legnica, tel. 076/850-62-64.0606/13-93-48 
FIAT UNO 60S, 1993 r., 112 tys. km, 1108 ccm, granato
wy, alarm, hak, kpi. opon letnich, 5-drzwiowy, kupiony w 
salonie, II właściciel, RM • 9.300 zl. Środa Śląska, tel. 
071/317-61-84
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Diagnostyka komputerowa
- A lfa Rom eo, Fiat, Lancia  
-A u d i, VW, Seat, Skoda  
-M echanika 0P011239

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

FIAT UNO, 1993 r., 111 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, 5-biegowy, 3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, 
Mul-T-Lock, oznakowany, RM, stan dobry, - 9.000 zł. Wro
cław. tel. 071/345-65-54
FIAT UNO, 1993 r., 89 tys. km. 1100 ccm, biały. 5-drzwio- 
wy, radio, serwisowany, kupiony w salonie, - 8.900 zł. Ja
rocin, tel. 0501/71-46-54
FIAT UNO, 1993 r., 1400 ccm, czarny, 5-drzwiowy, relingi, 
szyberdach, r 9.200 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
FIAT UNO, 1993/97 r., 78 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, kolor 
morski, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, relingi dacho
we, ciemne szyby, kpi. dokumentacja, - 10.000 zł. Milicz, 
tel. 071/384-22-36
FIAT UNO 45,1994 r., 71 tys. km, 999 ccm, czerwień mek
sykańska, bez wypadku, I właściciel, blokada skrzyni bie
gów, alarm + pilot, stan b. dobry, -10.400 zl (w rozliczeniu 
może być Fiat 126p lub Cinquecento). Paczków, tel. 
0606/88-29-83
FIAT UNO 45 S, 1994 r., 61 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
biały, zadbany, kupiony w salonie, pełna dokumentacja, 
5-drzwiowy, alarm, oznakowany, stan b. dobry, nowe za
wieszenie, -12.400 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -86-43 
FIAT UNO, 1994 r., 1000 ccm, zielony metalic, -12.000 zł. 
Leszno, tel. 065/529-24-65
FIAT UNO, 1994/95 r„ 61 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, czer
wony, (.właściciel, kupiony w salonie, 5-biegowy, 
Mul-T-Lock, RM stereo, bez wypadku, garażowany, katali
zator, stan idealny, - 10.900 zl. Wałbrzych, tel. 
0600/74-00-69
FIAT UNO, 1995 r., 68 tys. kmr 1400 ccm, szary metałic, 
stan b. dobry, 1. właściciel, garażowany, bez wypadku, nowy 
akumulator, • 13.000 zł. Oleśnica, tel. 0601/06-22-45 
FIAT UNO, 1995 r.r 80 tys. km,-1400 ccm, biały, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, kupiony w salonie, białe kierunkowskazy, 
garażowany, składana kanapa, RO, listwy, kołpaki, - 9.400 
zł lub zamienię. Paczków, tel. .0602/33-69-85, 
0604/63-73-60
FIAT UNO, 1995 r., 57 tys. km, 1400 ccm, biały, kupiony w 
salonie, zadbany, stan idealny, - 11.990 zł. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
O  FIAT UNO, 1995/96 r., 60 tys. km, 1000 ccm, czer

wony, 5-drzwiowy, alarm, immobilizer, • 9.200 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-55-80, 0607/83-71-95 
84018971

FIAT UNO, 1996 r., 87 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, alarm, I właściciel, garażowany, opony zimo
we z felgami gratis, -13.000 zł. Górażdże, tel. 077/467-16-81, 
0606/33-60-35
FIAT UNO, 1996 r., 44 tys. km, 1400 ccm, benzyna, szary 
metalic, 5-drzwiowy, garażowany, 5-biegowy, centr. zamek, 
el. otw. szyby, relingi dachowe, serwisowany, • 14.800 z ł , 
możliwe raty przez komis. Jodłownik 38, gm. Dzierżoniów, 
tel. 074/833-99-13
FIAT UNO, 1996 r., 1000 ccm, biały, zadbany, 5-drzwiowy, 
kupiony w salonie, stan idealny, -11.990 z ł, możliwe raty lub 
zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT UNO IES, 1996 r., 48 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, immobilizer, el. 
otwierane szyby, centralny zamek, relingi dachowe, zielone 
szyby, 4 zagłówki, dodatkowe światło .stop', RO, z salonu, 
garażowany, stan b. dobry, -15.200 zł lub zamienię na droż
szy samochód. Stronie Śl., tel. 074/814-20-51,0606/73-75-53 
FIAT UNO, 1996 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, 5-drzwio
wy. garażowany, stan b. dobry, • 13.950 zl. Świdnica, tel. 
0605/35-26-21
FIAT UNO ES, 1996 r., 96 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, szary 
metalic, nowe opony, zawieszenie i akumulator, 4-drzwiowy, 
kupiońy 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 87027151

FIAT UNO. 1997 r.. 65 tys. km, 1400 ccm. wtrysk 5-drzwiowy, 
el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, alarm, relingi dachowe, 
kompl. dokumentacja, kupiony w salonie, garażowany, nowe 
amortyzatory, nowe opony, nowy akumulator, RO Grundig, • 
15.400 zł. Milicz, tel. 071/384-01-88,0602/69-86-58 
FIAT UNO FIRE, 1997 r., 1000 ccm, biały, 3-drzwiowy, I wła
ścicieli kupiony w salonie, - 8.900 zl. Wrocław, tel. 
071/783-94-46,0501/45-31-26 
FIAT UNO, 1998 r., 28 tys. km. 1000 ccm. niebieski metalic, 
5-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kol. nadwozia, alarm, blo
kada skrzyni biegów, odcięcie zapłonu, RM Pioneer + RDS, 
pokrowce, halogeny, kupiony w salonie, bez wypadku, stan 
b. dobry -17.500 zł. Jutrosin, tel. 065/547-23-72..
FIAT UNO KOMBI. 1998/99 r., 66 tys. km, 1400 ccm. Pb/, czer
wony, kupiony w salonie w kraju, katalizator, 5-biegowy, zde
rzaki w kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, tylne szyby uchylane, 
- 12.900 zł łub zamienię na inny samochód. Opole, tel. 
0607/34-81-10
FIAT UNO, 1999 r., 26 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, czerwony. 
3-drzwiowy, listwy boczne, RM, dodatkowe światło .Stop”, 
zagłówki, reg. świateł, I właściciel, zadbany, garażowany, stan 
b.. dobry, bez wypadku, kpi. dokumentacja - 16.800 zł. Ma
słów 34, tel. 071/312-31-53 ,
FIAT UNO, 2000 r., 24 tyś. km, 900 ccm, Wtrysk, niebieski, 
katalizator, 5-biegowy, RO + panel, immobilizer, zagłówki tyl
ne, serwisowany,-garażowany bez wypadku, 5-drzwiowy, stan 
idealny, - 18.400 zł lub zamienię. Żary, tel. 068/375-90-90

CZY TO JEST NO W Y PRODUKT NA POLSKIM  RYNKU ?
“Auto i Dom dla C iebie44 

i t w o j e j  r o d z i n y
Z dniem 1 czerwca br. pojawił się na polskim 
rynku nowy produkt. Nosi on nazwę A U T O  

d l a  C I E B I E  i D O M  d l a  C I E B I E .  Jest to 
p r o p o z y c j a  s k i e r o w a n a  do o s ó b  
zainteresowanych nabyciem nowego lub 
używanego samochodu, mieszkania czy też 
domu. Obie propozycje skierowane są do 
osób mało i średniozamożnych nie 
posiadających zdolności kredytowych.
Produkty te charakteryzują się również 
rewelacyjnie niskimi kosztami, pozwalając 
nabyć odpowiednio : nowe i używane 
samochody oraz domy, mieszkania a także 
m a t e r i a ł y  b u d o w l a n e .
Okres spłaty waha się od 9 lat w przypadku 
nabycia samochodu do 15 i 20 lat dla 
inwestycji mieszkaniowej lub budowlanej.
Zasadniczą zaletą obu ofert jest możliwość 
zawarcia umowy bez zbędnych formalności.

JELENIA GÓRA T E S C O  (75) 643-06-90 LUBIN R E A L  (76) 846-88-80 
OPOLE O PO LAN IN  (77) 45-42-358 WAŁBRZYCH R E A L  (74) 665-61-26 
WROCŁAW D O M A R  (71) 781-03-51

OP006621

Roczny koszt inwestycji jest bardzo 
korzystny - jedynie 2,4% dla-samochodów 
oraz 2,7% dla domów i mieszkań. Centra 
sprzedaży A U T O  i  D O M  d l a  C I E B I E  są 
rozmieszczone w pawilonach handlowych 
na terenie całego kraju. W centrach 
sprzedaży przedstawiciel udzieli rzetelnych 
i wyczerpujących informacji, które pozwolą 
dokładniej zapoznać się z ofertą i dopasować 
ją  do konkretnych potrzeb Klienta. 
Firma wierzy, że jej nowy produkt spotka się 
z z a i n t e r e s o w a n ie m  dużej  częśc i  
społeczeńs twa skazanej  dotychczas 
wyłącznie na drogie i mało korzystne 
kredyty, bez możliwości wybrania innej 
opcji. Właśnie te nowe produkty mogą stać 
się dla wielu jedyną sensowną i osiągalną 
formą nabycia własnego lokum lub pojazdu.
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FORD
O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w internecie: www.auton.pl, co ty* 
dzień 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 
01033201

FORD AEROSTAR, 1986/95 r, 3000 ccm, grafitowy, inst. gazo
wa, stan idealny, • 14.000 zl lub zamienię na samochód do 5.000 
zl. Bielsko-Biała, tel. 033/815-30-55 
FORD AEROSTAR SPORT, 1993 r., 3000 ccm, V6, srebrny /  
metalic, klimatyzacja, poduszka pow., spoilery, serwisowany, 
inst. gazowa, 7-osobowy, • 21.000 zł (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 zł. Wrocław, tel. 
071/322-23-37
FORD CAPRI, 1990 r., 1400 ccm, czerwony, udokum. pocho
dzenie, 5-biegowy, el. otw. szyby, szyberdach, lakierowane zde
rzaki i lusterka, spoiler, centr. zamek, • 7.300 zł. Głogów, tel. 
0607/07-55-94
FORD ESCORT, 89 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, zadbany, 
bez korozji, po przeglądzie techn. (06.2002 r.), nowe opony i 
akumulator (gwarancja), dzielona kanapa, zegar, welurowa ta
picerka, katalizator, sprow. w całości, garażowany, 5-biegowy, 
reg. świateł, techn. sprawny - 6.700 zl. Paczków, tel. 
077/431-75-36 '  /  ^
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, biały, stan techniczny do
bry, - 3.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/71-67-46 
FORD ESCORT, 1982 r., 168 tys. km, 1598 ccm, benzyna, nie
bieski, 3-drzwiowy, szyberdach, obrotomierz, hak, • 2.800 zl. 
Wrocław, tel. 071/357-16-00
FORD ESCORT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, 
4-drzwiowy, stan dobry, - 3.200 zl. Czarny Bór, tel. 074/845-08-34 
FORD ESCORT, 1982 r. przegląd do 2002 r., stan dobry, - 2.500 
zl. Oleśnica, tel. 071/398-58-67 
FORD ESCORT, 1982 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony,
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, sportowe zawiesz., układ 
wydechowy, fotele, kierów., dużo części wymienionych na nowe, 
silniki 75 KM i skrzynia z 1988 r. • 3.400 zl. Skoroszyce, teł. 
077/431-81-43 po południu. 0600/54-98-58
F(JRD ESCORT, 1982 r., 90 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 
po wymianie amortyzatorów, garażowany, zadbany, stan tech. 
b. dobry, - 3.900 zł lub zamienię. Wrocław, teł. 071/784-34-111 
FORD ESCORT COMBI, 1982 r., 150 tys. km. 1300 ccm, CVH, 
czerwony, szyberdach, alarm, nowe opony, silnik z 84r.stan 
bardzo dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0607/27-51-71 
FORD ESCORT, 1982/83 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zloty metalic, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 5-biegowy. 
oryg. lakier, podwójne reflektory, RM, garażowany, stan tech. b. 
dobry, - 3.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/324-10-18, 
0603/77-90-48
FORD ESCORT, 1982/83 r., 1300 ccm, niebieski, 3-drzwiowy,
4-biegowy, hak, nowe amortyzatory i konserwacja, zadbane 
wnętrze, reg. pasy, atrakc. wygląd, stan dobry • 3.600 zł lub 
zamienię na inny. Zloty Stok, tel. 0605/37-82-58
FORD ESCORT, 1983 r, 1100 ccm, seledynowy metalic, za
dbany, garażowany, stan dobry, - 3.900 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-68-01, 074/868-91-60
FORD ESCORT, 1983 r. 5-biegowy, szyberdach, zadbany, - 
3.400 zl. Skoroszyce, woj. opolskie, tel. 0600/54-98-58 
FORD ESCORT, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny metalic,
5-drzwiowy, pilnie, • 3.450 zl. Wrocław, tel. 071/353-42-93 
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, 
3-drzwiowy, 4-biegowy, nowe amortyzatory, kołpaki, reguł. wys. 
mocowania pasów, zagłówki, aktualny przegląd, zadbany, stan 
b. dobry, - 3.300 zl lub zamienię na Fiata 126p, do małego re
montu. Złoty Stok, woj. wałbrzyskie, tel. 06Ó5/37-82-58 
FORD ESCORT, 1983 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, kpi. dokumentacja, oryg. lakier, 5-drzwiowy, RM, 
garażowany, dodatkowe światło .Stop’, szerokie zderzaki w kol. 
karoserii, nowe : popychacze, amortyzatory - 3.700 zl. Snowi- 
dza, gm. Mściwojów, tel. 076/871-83-58
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, oryg. 
lakier, 5-drzwiowy, RM, garażowany, stan b. dobry, • 4.600 żł. 
Świdnica, tel. 0601/67-21-85
FORD ESCORT, 1984 r., 180 tys. km, 1100 ccm, niebieski, nowy 
akumulator, szyberdach, 3-drzwiowy, przegląd do 12.2001 r. stan 
b. dobry, - 3.000 zl. Jawor, tel. 076/870-35-27 
FORD ESCORT XR3i, 1984 r., 1600 ccm, czarny, wszystkie 
części nowe (oprócz nadwozia), szyberdach, RM, aluminiowe 
felgi, komplet kół zimowych, - 5.700 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/761-16-84, 0605/94-78-55
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, szyberdach oryginalny, RO, zadbany, garażowany, • 
3.300 zl lub zamienię. Nysa, tel. 077/433-10-62,0604/68-43-18 
FORD ESCORT, 1984 r., 72 tys. km, 1597 ccm, benzyna, czer
wony metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, z urzędu 
celnego, w kraju od 3 lat, stan dobry, przegląd do 04.2002 r, - 
5.200 zl. Włosiek, gm. Platerówka, tel. 075/724-12-39 
FORD ESCORT, 1984 r., 55 tys. km, 1100 ccm, benzyna stan 
dobry, ekonomiczny, 3-drzwiowy, szerokie zderzaki, po wymia
nie skrzyni biegów i łożysk, do wymiany opony, • 3.900 zl lub 
inne propozycje. Żarów, tel. 074/858-01-46 wieczorem 
FORD ESCORT, 1984/93 r., 88 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zloty metalic, stan dobry, RM, alarm + pilot, stan silnika b. do
bry, stan blacharki dobry, - 3.200 zl. Jelenia Góra, tel. 
0607/85-26-20
FORD ESCORT CABRIO, 1985 r., 1600 ccm. XR3, biały, spo
ilery, białe tablice, stan dobry, • 2.500 zł.., tel. 0607/19-11-74 
FORD ESCORT KOMBI, 1985 r.. 1600 ccm, diesel, czerwony. 
5-biegowy, 3-drzwiowy, hak, RO, ekonomiczny, - 5.400 zł. Cie
płowody, tel. 074/810-32-42
FORD ESCORT XR3i,. 1985 r., 100 tys. km, 1600 ccm, biały, 
atrakc. wygląd, szyberdach, 5-biegowy, inst. gazowa, ospoile
rowany, - 3.200 zl lub zamienię na Audi 100,200. Hyundai So
nata. Kępno, tel. 0608/89-15-06 - 
FORD ESCORT, 4985 r., 145 tys. km, 1600 ccm, diesel, beżo
wy, oryginalny lakier, nowe amortyzatory, nowe opony, zadba
ny, stan silnika idealny, stan blacharki dobry, • 5.400 zl. Kowary, 
tel. 0601/16-02-78
FORD ESCORT, 1985 r., 60 tys. km, 1100 ccm, Laser, niebie
ski, pełna dokumentacja, przegląd do 03.2002 r., ekonomizer, 
alarm, radioodtwarzacz + 4 głośniki, stan b. dobry, - 4.900 zl. 
Twardogóra, tel. 0605/53-05-89 
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 zł. Lubin, tel. 
076/846-51-03, 0604/11-36-86
FORD ESCORT, 1986/87 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
brązowy metalic, felgi aluminiowe, dzielone tylne siedzenie, 
zderzaki i lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, pełna do
kumentacja, garażowany, - 5 200 zl. Brzeg, tel. 077/411-53-19 
po 20
FORD ESCORT, 1986/96 r, 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy, stan techn.'dobry, komplet opon zimowych, radio, spo
iler, - 5.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-57-49, 0502/36-09-06 
FORD ESCORT, 1987 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, brą
zowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, spoiler, ga
rażowany, składana kanapa tylna, kpi. dokumentacja, - 5.400 zł 
lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-78-88, 0602/33-69-85 
FORD ESCORT XR3i, 1987 r., 1600 ccm, kolor grafitowy meta
lic, stan b. dobry, garażowany, kubełkowe fotele, nowe opony i 
układ wydechowy, Wersja sportowa, welurowa tapicerka, wła
ściciel niepalący, pilne z powodu wyjazdu, • 7.500 zl. Brzeg, tel. 
077/412-39-95
FORD ESCORT, 19871., 105 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bor-, 
dowy, inst. gazowa, stan b. dobry, RM, dodatkowo dużo części,
- 7.000 zl. Jelenia Góra. tel. 075/753-54-38, 0601/69-53-64 
FORD ESCORT, 1987 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, stan dobry, ważny przegląd, pełna dokumentacja, kołpa
ki, pokrowce, atrakcyjny wygląd. • 6.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-88-73 po godz. 20
FORD ESCORT, 1987 r., 73 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy. 5-biegowy, zadbany, RO + głośniki, alarm + 2 pilo
ty, dzielone tylne siedzenia, stan b. dobry, - 6.300 zł. Legnica, 
tel. 076/856-11-31 po godz.17, 0606/14-43-22

FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 
lakier nie porysowany, stan silnika i tech. dobry, - 7.500 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/665-04-74
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, na bia
łych tablicach - 1.200 DEM. Wrocław, tel. 071/327-75-66 
FORD ESCORT. 1987/88 r., 1600 ccm, diesel, wiśniowy meta
lic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, po remoncie ukl. ham., po wymianie 
filtrów, oleju, zadbany, dokumentacja celna, hak, stan b. dobry, 
- 5.950 zł. Nysa, tel. 077/448-62-58, 0502/55-70-25 
FORD ESCORT, 1987/88 r., 1400 ccm, benzyna, zloty metalic, 
garażowany, zadbany, RO, 4-drzwiowy, 5-biegowy, • 7.400 zl 
lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-46-78, 
0600/19-76-82
FORD ESCORT, 1987/97 r., 1700 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, alarm * pilot, RM z panelem, ważny przegląd do 10.2001 r.
• 6.200 zł. Lubań, tel. 075/722-52-03
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, srebrny, 4-drzwio- 
wy, alarm, - 7.80G zl. Bolesławiec, tel. 075/732-52-95 
FORD ESCORT, 1988 r., 99 tys. km, 1300 ccm, kolor grafitowy 
metalic, szyberdach, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, RM, 
garażowany, II właściciel - 7.200 zl. Brzeg Opolski, tel. 
077/416-14-69
FORD ESCORT, 1988 r., 173 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, stan b. dobry, szyberdach, hak, Mul-T-Lock, po wymianie 
uszczelek silnika, uszczelniaczy, rozrządu, - 7.300 zl lub za
mienię na Fiata Cinquecento. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0605/26-85-57
FORD ESCORT, 1988 r., 175 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, wersja amerykańska, komputer, 3-drzwiowy, 
autom, napinacze pasów, garażowany, I właściciel w kraju, ka
talizator, - 6.800 zł. Długołęka, tel. 071/315-26-05 
FORD ESCORT, 1988 r., 140 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
wersja amerykańska, klimatyzacja, el. reguł, pasy, • 4.000 zł. 
Głogów, tel. 076/834-77-58
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, el. otw. 
szyby, centr. zamek, szyberdach, stan dobry, • 8.200 zl. Legni
ca, tel. 076/722-24-84
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 remoncie silnika, stan dobry, dzie
lona tylna kanapa - 7.700 zl. Lubin, tel. 0605/41-96-26 
FORD ESCORT, 1988 r., 2000 ccm, granatowy metalic, instal. 
gazóWa, el. otw. szyby, ABS, wspomaganie, szyberdach, alum. 
felgi, 4 koła zimowe, zabezpieczenie przed kradzieżą, stan b. 
dobry. - 10.000 zł. Nysa, tel. 077/435-81-78, 0601/68-89-65 
FORD ESCORT, 1988 r, 198 tys. km, *1300 ccm, benzyna, bia
ły, 5-biegowy, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, zadbany, garażowany, - 5.800 zl. Ścięgny, tel. 075/761-92-95 
FORD ESCORT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, diesel, biały, otwie
rany dach, RO z korektorem, stan dobry, na zachodnich tabli
cach, • 1.750 zl. Wrocław, tel. 346-60-84
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, szary metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, na białych tablicach - 950 
DM. Zielona Góra, tel. 0603/78-58-09 
FORD ESCORT, 1988/89 r., 87 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski, 3-drzwiowy, szyberdach, dzielona tylna kanapa, ga
rażowany, stan dobry, • 7.000 zł. Jaworzyna śl., tel. 
074/858-87-42
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 7.900 zl. Gryfów Śl., tel.' 
075/781-38-50, 0602/70-18-39
FORD ESCORT, 1989 r., 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebr
ny metalic, garażowany, stan silnika i blacharki b. dobry, el. otw. 
szyby, centr. zamek, szyberdach, dzielona tylna kanapa, tylna 
szyba ogrzewana, kpi. opon zimowych, przegląd do 2002 r, • 
8.600 zi. Wrocław, tel. 071/373-12-24 
FORD ESCORT GL, 1989 r., 188 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-biegowy, 5-drzwiowy, ospoilerowany, twarde zawie
szenie, aluminiowe felgi, kubełkowe fotele, el. reg. reflektory, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, trzecie światło .stop’, - 
6.800 zl. Wschowa, tel. 0603/94-73-89 
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, odcięcie 
zapłonu, RO z kieszenią, po wymianie paska rozrządu, zadba
ny, garażowany, - 7.800 zl. Bolesławiec, tel. 075/664-90-56, 
0604/07-18-88
FORD ESCORT, 1989 r., czarny, 3-drzwiowy, prze
gląd do 05.2002r, • 7.000 źt. Jankowice, gm. Oława, tel. 
0602/7 1-77t51

FORD ESCORT, 1989 r., 102 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, sprowadzony w całości. I właściciel w kraju, kpi. dokumenta
cja, welurowe siedzenia, dzielona kanapa, el. reg. reflektory, 
szyberdach, zadbany, stan b. dobry, - 6.500 zł. Nysa, tel. 
077/433-12-19, 0606/17-34-89
FORD ESCORT, 1989 r., 148 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, srebr
ny metalic, sprowadzony w całości w 1996 r., kpi. dokumenta
cja, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RM, dzielona tylna 
kanapa, hak hol., oryg. lakier, garażowany, przegląd do 2.2002 
r, • 7.500 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78, 
0601/67-73-07
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 GL, 1989 r., 185 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, - 6.800 zl. Wschowa, tel. 0603/94-73-89 
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm 3-drzwiowy, aktualny prze- 
gląd. ■ 7.500 zl. Ząbkowice Śl , tel. 074/815-69-40 
FORD ESCORT, 1989 r., 115 tys. km, 1600 ccm, diesel, czarny, 
techn. sprawny, gwarancja do 05. 2002 r., RO, zimowe opony, 
2-drzwiowy, - 6.500 zl. Żagań, tel. 068/477-26-81 
FORD ESCORT, 1989/90 r., 1600 ccm, wtrysk + gaz, seledyno
wy metalicr 5-drzwiowy, RO, szyberdach, welurowa tapicerka, 
garażowany, -'9.300 zl lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/845-26-18
FORD ESCORT, 1989/90 r., 1600 ccm spoiler od kabrioleta, 
białe zegary, ekonomizer, nowe opony, kołpaki, 4-drzwiowy, 
5-biegowy, sportowy wydech, bez wypadku, udokum. pocho
dzenie - 8.000 zł lub zamienię na inny. Wałbrzych, tel. 
074/844-84-04
FORD ESCORT, 1989/90 r., 1300 ccm, benzyna, złoty metalic, 
garażowany, zadbany, 4-biegowy, 5-drzwiowy, RO, katalizator, 
stan b. dobry, - 8.800 zł lub zamienię na inny samochód. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-46-78, 0600/19-76-82 
FORD ESCORT Ghia, 1989/95 r., 1400 ccm, czarny, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, alarm, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, szyberdach, atrakcyjny wygląd, stan b. do- 
bry. - 7.500 zl. Lwówek Śląski, lei. 075/782-59-17 
FORD ESCORT, 1989/96 r., 87 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
obniżony, szyberdach, atrakcyjny wygląd, • 7.200 zl. Jelenia 
Góra, tel. 0603/20-49-17
O  FORD ESCORT, 1990 r., 1500 ccm, srebrny meta

lic, 5-drzwiowy, szyberdach, nowe opony, nowy 
s iln ik , stan idealny, • 7.800 zł. Żary, tel. 
068/374-87-88 01034771

O  FORD ESCORT, 1990 r., 87 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, beżowy, 3-drzwiowy, szyberdach, stan 
b. dobry, na białych tablicach, -2.100 zł. Żary, 

, tel. 068/374-88-94, 0604/98-65-56 87027531
FORD ESCORT CABRIO, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny metalic, el. otw. dach, szyby podgrzewane, ABS, wszystkie 
el. dodatki, - 14.000 zł. Bielawa, tel. 074/645-28-15 
FORD ESCORT, 1990 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, szy
berdach, el.szyby, centralny zamek, hak, radio, garażowany, 
stan bardzo dobry, pełna dokumentacja, • 9.200 zl lub zamienię 
na Forda Escorta Ghia 97/98. Kalisz, tel. 062/764-95-74, 
0604/63-92-61
FORD ESCORT, 1990 r., 124 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, szyberdach, nie składak, hak, oznakowany, wyłącznik 
zapł, • 9.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kłodzko, tel. 
074/867-19-17
FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, czarny, 3-drzwio
wy, obniżony, szyberdach, ospoilerowany, RO, - 9.000 zl lub 
zamienię. Strzegom, tel. 074/845-26-18 
FORD ESCORT, 1990 r., 96 tys. km, 1400 ccm, kolor morski 
zielony, wrsja sportowa, stan dobry, - 9.500 zl. Wrocław, tel. 
0501/22-61-92 ,
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, ESi, czarny, szyberdach, 
centr. zamek, RO, stan b. dobry, - 9.300 zł łub zamienię. Brzeg 
Opolski, tel. 077/416-10-95, 0604/82-79-82 
FORD ESCORT CLX, 1990/91 r., 1800 ccm, turbo D, czerwony, 
5-biegowy, kołpaki, hak, dzielona tylna kanapa, oryg. szyber
dach, el. reg. reflektory, spoiler, welurowa tapicerka, kubełkowe 
fotele, RM + 4 głośniki, atrakc. wygląd, zużycie paliwa 5 1/100 
km, oszczędny, stan b. dobry, * 8.500 zl. Paczków, tel. 
077/431-79-56, 0606/48-91-65
FORD ESCORT IX', 1990/91 r., 153 tys. km, 1900 ccm, 12V 
wtrysk, bordowy, 5-drzwiowy, automatic, klimatyzacja, wspoma
ganie, serwo, el. reg. lusterka, katalizator, alarm ♦ pilot, ozna
kowany, elektroniczne zegary, obrotomierz, el. zapinane pasy, 
wersja amerykańska, - 10.500 zl. Wrocław, tel. 071/786-79-90, 
0602/45-72-29
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FORD ESCORT, 1990/91 r., 140 tys. km. 1400 ccm, biały,
5-drzwiowy, nowy model, na zachodnich tablicach - 2.200 DEM.
Zielona Góra. tel. 0605/08-81-80
FORD ESCORT, 1990/97 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
czerwony, op[ony zimowe, RM, zadbany, • 9.500 zł. Mietków,
woj. wrocławskie, tel. 0504/99-23-49
FORD ESCORT, 1990/97 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna,
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowy model, zderzaki w kol.
nadwozia, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, spoiler,
atrakc. wygląd, katalizator • 10.900 zl. Świdnica, tel.
074/858-99-67, 0606/12-99-22
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 całości, I właściciel 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 zl lub raty lub zamienię. Legnica, tel. 076/866-33-33, 
0602/71-07-00
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, przyciemniane szyby, 2 opony zimowe, RM ♦ 4 zagłów
ki • 10.500 zl. Lubiąż, tel. 071/389-72-47

FORD ESCORT, 1991 r., 112 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 5-drzwiowy, centr. 
zamek, zadbany, oclony, stan b. dobry, - 10.200 zl. Syców, tel. 
062/785-17-05, 0608/05-30-70
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r.. 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, do lakierowania i drobnych 
poprawek, - 7.300 zl. Wrocław, tel. 0606/98-86-71 
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 87027331

FORD ESCORT Ghia, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, szary meta
lic, 5-drzwiowy, centr. zamek, welurowa tapicerka, el. otw. szy
by, podgrz. przednia i tylna szyba, zderzaki w kolorze nadwo
zia, szyberdach, sprowadzony w całości, • 10.900 zł. Chojnów, 
tel. 076/819-11-48
FORD ESCORT. 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, nowe opony, kpi. 
dokumentacja, RO, stan techn. b. dobry, • 11.000 zl. Duszniki 
Zdrój, tel. 074/866-99-25 po godz.18 
FORD ESCORT KOMBI. 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, szyberdach, alarm, relin- 
gi dachowe, Mul-T-Lock, hak, sprowadzony w całości, el. reg. 
reflektory, - 13.500 zł. Głogów, tel. 076/834-83-62 
FORD ESCORT, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, w kraju od roku, kpi. 
dokumentacja, I właściciel w kraju, • 12.800 zl. Głogów, tel. 
0605/66-97-95
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, ciemnoczerwo
ny, nowy model, 5-drzwiowy, centr. zamek, alum. felgi * kpi. kół 
zimowych, szyberdach, welurowa tapicerka, I właściciel, gara
żowany, po przeglądzie, nowy pasek rozrządu, kpi. dokumen
tacja, ekonomiczny, atrakcyjny wygląd, zapasowy moduł, • 
11.200 zł. Gościce, tel. 077/431-77-57 
FORD ESCORT CLX, 1991 r, 96 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy, centr. zamek, szyberdach, obrotomierz, dzielona tyl
na kanapa, welurowa tapicerka, 3-drzwiowy, RO, el. reg. reflek
tory, kompl. opon zimowych, - 9.500 zl. Kłodzko, tel. 
074/867-46-92
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 zł lub zamienię na Renault 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 ł , pomogę w

załatwianiu formalności przy sprowadzaniu. Lubsko, tel. 
0601/68-97-94, 068/372-11-66
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, bordowy, silnik wie- 
lozaworowy, zderzaki i spoiler w kolorze nadwozia, welurowa 
tapicerka, szyberdach, el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowa
nia pasów, nowy olej, ciemne szyby, atrakcyjny wygląd, stan 
idealny, garażowany, • 12.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-26-14. 0606/80-34-43
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, srebrny metalic, 105 KM, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, welurowa tapicerka, bez 
wypadku, • 8.900 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-62-76, 
0602/85-29-65
FORD ESCORT SKŁADAK, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy,. nowe hamulce, spoiler, przegląd do 12.2001r., 
w ciągłej eksploatacji, stan dobry, • 3.500 zl lub zamienię na 
Poloneza lub Fiata 126p. Strzegom, tel. 074/855-50-22 
FORD ESCORT, 1991 r., 110 tys. km, 1400 ccm, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, centr. zamek, dzielona kanapa, szyberdach, 
welur, bez wypadku, nie składany, • 11.200 zl. Wałbrzych, tel. 
074/845-53-47 po 17, 0601/76-55-49 
FORD ESCORT Ghia, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, 4-drzwio- 
wy, centralny zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, nowe opony, 
paski, filtry i wtryski, stan b. dobry, - 9.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/848-53-96, 0608/45-97-13
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, EFI, CLX, czarny, 3-drzwio
wy, centralny zamek, alarm + pilot, szyberdach, elektr. reg. wy
posażenie, welurowa tapicerka, pokrowce, alum. felgi, lotka, 
dodatkowę światło .stop*, RO Sony z RDS, dżojstiki + głośniki, 
opony Michelin, stan b. dobry, - 11.900 zl (możliwe raty przez 
komis) lub zamienię. Wałbrzych, tel. 0,74/841 -47-81, 
0604/36-60-84
FORD ESCORT CLX, 1991 r„ 135 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, welu
rowa tapicerka, dzielona kanapa tylna, nowe opony, obrotomierz, 
stan dobry, -. 10.000 zł. Wilków, tel. 077/419-57-50, 
0604/16-52-91
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, sprowadzony w 1997 r., kpi. dokumentacja, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, szyberdach, RM z panelem, dzielona tylna ka
napa, garażowany, nowe opony, stan b. dobry, - 10.200 zl lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/338-02-78, 0601/67-73-07 
FORD ESCORT, 1991 r., 113 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy, bez wypadku, el. reg. reflektory, nie zarejestrowany, 
oclony, kpi. dokumentacja, książka serwisowa, -10.000 zl. Wro
cław, tel. 071/321-39-49
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, EFI, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, do lakierowania i drobnych 
poprawek, - 7.300 zl. Wrocław, tel. 0606/98-86-71 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r.. 1400 ccm, wtrysk, biały, amor
tyzatory, opony, wydech i akumulator na gwarancji, stan b. do
bry, - 11.500 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/346-51-33 wie
czorem
FORD ESCORT, 1991 r, 1800 ccm, 16V 3-drzwiowy, szyber
dach, na białych tablicach • 1.500 DEM. Zielona Góra, tel. 
0603/62-78-62
FORD ESCORT, 1991 r., 107 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy, zderzaki w kolorze nadwozia, spoilery, alarm, RO, 
5-drzwiowy, książka serwisowa, garażowany, -10.800 zł. Złoto
ryja, tel. 076/877-36-45, 0501/62-29-36 
FORD ESCORT CL, 1991/92 r., 80 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
czarny metalic, centr. zamek, alum. felgi, szyberdach, reg. kie
rownica, reguł. wys. mocowania pasów, el. reg. reflektory, we
lurowa tapicerka, RM Ford, stan idealny, nowy pasek rozrządu, 
• 12.900 zl lub zamienię na tańszy. Nysa, tel. 077/433-67-24, 
0608/23-73-03
FORD ESCORT. 1991/92 r.. 92 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
centr. zamek, alarm, 5-drzwiowy, szyberdach, atermiczne szy
by, obrotomierz, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, hak, stan 
b. dobry, - 12.000 zl lub zamienię na tańszy. Świebodzice, tel. 
074/854-43-58, 0600/21-66-75
FORD ESCORT, 1991/92 r., 153 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
czerwony, katalizator, wyposażenie fabryczne, RO Pioneer, hak, 
kpi. dokumentacja, garażowany, atrakc. wygląd, • 10.200 zł. 
Wilków, tel. 076/833-17-18
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 160 tys. km. 1800 ccm, diesel, 
czerwony, CLX, 5 dni w kraju, szyberdach, centr. zamek, el. 
ustaw, świateł, reg. kierów., relingi, roleta • 12.300 zł. ., tel. 
074/865-91-11
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 140 tys. km, 1300 ccm, ben

zyna, biały, zadbany, centr. zamek, RM - 10.300 zł. Jelcz-La
skowice. tel. 071/318-83-86. 0601/45-99-84 
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, tel. 076/846-88-63 
FORD ESCORT Ghia, 1992 r., 100 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, szyberdach, ABS, centr. zamek, obrotomierz, 
welurowa tapicerka, 5-biegowy, alarm, stan b. dobry, zadbany, - 
11.900 zl lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-61-91, 
0604/08-40-56
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 148 tys. km. 1800 ccm. diesel, 
srebrny metalic, relingi dachowe, el. reg. lusterka, reguł. wys. 
mocowania pasów, w kraju od 2 dni, sprowadzony w całości, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 14.800 zł. środa Śląska, tel. 
071/317-49-74
FORD ESCORT CLX. 1992 r., 132 tys. km, 1400 ccm, bordowy, 
welur, szyberdach, zielone szyby, atrakcyjny wygląd, kupiony 
w salonie, nowe opony, akumulator i olej, • 12.300 zł. Wrocław, 
tel. 0604/83-05-27
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, alarm, centr. zamek, szyberdach, 5-biegowy, RO, welurowa 
tapicerka, stan silnika i blacharki b. dobry, udokum. pochodze
nie,,*10.900 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/55-05-84 
O  FORD ESCORT C U ,  1992 r., 78 tys. km, 1400 

ccm, wtrysk, granatowy metalic, centr. zamek, 
szyberdach, bez wypadku, sprowadzony w cało
ści 19.06.2001 r., oclony, zwolniony z opłaty skar
bowej, możliwa gwarancja na rok, kubełkowe fo
tele welurowe, nowe opony, I właściciel, zadba
ny, garażowany, RO, zegarek, reg. kierownica, - 
12.600 zł , do neg.. ., tel. 076/842-83-43, 
076/749-22-34 84018811

FORD ESCORT, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, alarm, centr. zamek, szyberdach, welurowa ta
picerka, stan silnika i blacharki b. dobry, kpi. dokumentacja, • 
10.800 zl.., tel. 0600/55-05-84
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 130 tys. km, benzyna, kolor gra
fitowy metalic, stan b. dobry, garażowany, szyberdach, centr. 
zamek, el. reg. światła, welurowa tapicerka, • 10.900 zl. Bogu
szów-Gorce, tel. 074/844-02-52 
FORD ESCORT KOMBI. 1992 r.. 116 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, biały, garażowany, centr. zamek, el. reg. reflektory, ABS, 
ekonomiczny, welurowa tapicerka, reg. kierownica, tylna krata, 
roleta bagażnika, katalizator, kompl. dokumentacja, RO z ma
gazynkiem i windą, - 11.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/30-77-79 
FO.RD 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, tel. 0604/57-87-42 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 1300 ccm, srebrny metalic. 
katalizator, szyberdach, relingi dachowe, welurowa tapicerka. 
centr. zamek ♦ pilot, RM Ford, reg. kierownica, reguł, fotel kie
rowcy, - 13.400 zł. Gostyń, tel. 065/572-34-59 
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 155 tys. km> 1800 ccm, diesel, 
biały, bez wypadku, w Polsce od bm, - 11.700 zł lub zamiana na 
nowszy diesel. Jelenia Góra, tel. 0607/34-30-13 
FORD ESCORT, 1992 r, 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy, RO. 5-drzwiowy. centr. zamek, szyberdach • 2.800 DEM 
+ clo 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, kola zimowe, stan b. dobry, • 11.000 zl. Le
gnica, tel. 076/862-32-03, 0603/91-07-42 
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 16V Ze- 
tec, czerwony, 5-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, wspo
maganie kier., spoiler, - 12.700 zł. Leszno, tel. 0603/05-79-44 
FORD ESCORT XR3I CABRIO, 1992 r.. 1800 ccm. czarny. ABS. 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa tapicer
ka, kubełkowe fotele, alum. felgi, - 16,500 zl. Leszno, tel. 
065/520-86-37, 0605/73-93-90
FORD ESCORT, 1992 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna inst. 
gazowa na gwarancji, alarm, zadbany, • 14.000 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-21-90
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 139 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, nie składak, dużo dodat
ków, garażowany, stan idealny, • 12.800 zl. Oława, tel. 
071/313-76-34
FORD ESCORT Ghia, 1992 r., 100 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
kolor morski metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, szyberdach, ABS, alarm, centr. zamek, obroto
mierz, welurowa tapicerka, 5-biegowy, zadbany, stan b. dobry, - 
11.900 zl lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-61-91, 
0604/08-40-56
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 65 tys. km, 1300 ccm, mono 
wtrysk, ciemnozielony metalic, centralny zamek, regulowana 
kierownica, RM Ford, kęiążka serwisowa, roleta, stan idealny, 
przywieziony w całości, -12.300 zl. Paczków, tel. 077/431-71-04, 
0602/66-63-43
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 92 tys. km, 1400 ccm 5-drzwio
wy, nie składany, - 12.500 zł lub zamienię na diesla, Passat, 
Mercedes 190, z dopłatą. Wałbrzych, tel. 074/844-97-83 
FORD ESCORT, 1992/93 r., 1400 ccm. perlowobłękitny meta
lic, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, alarm, 5-drzwio
wy, bez wypadku, -14.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062/586-00-23 
FORD ESCORT KOMBI, 1992/93 r., 60 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, zielony metalię, centr. zamek. reg. kierownica, RM, spro
wadzony w całości, książka serwisowa, nowe opony, stan ide
alny, - 12.300 zł. Paczków, tel. 077/431-71-04, 0602/66-63-43 
FORD ESCORT SEDAN, 1992/93 r., 106 tys. km, 1800 ccm, 
16V, Zetec, perlowonlebieski, 105 KM, I właściciel, rok w kraju, 
serwisowany, bez wypadku, gwarancja legalności, kupiony w 
salonie w Niemczech, szyberdach, el. reg. reflektory, wspoma
ganie, ABS, reg. kierownica, atermiczne szyby, alum. felgi 15* 
Borbet, ukl. wydechowy Remus, centr zamek -15.700 zł. Zielo
na Góra, tel. 0608/66-01 -58
FORD ESCORT, 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, czerwony, cen
tralny zamek, wspomaganie kierownicy, szyberdach, radiood
twarzacz, - 12.000 zł. Opole, tel. 077/469-12-10 
O  FORD ESCORT, 1993 r., 1300 ccm, biały, 5-drzwio- 

wy, 5-biegowy, kupiony w salonie w Polsce, I wła
ściciel, alarm, Mul-T-Lock, welurowa tapicerka, 
stan idealny, - 12.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-60-50,0607/79-95-81 01035381

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 
87027311

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.. 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
po wymianie świec żarowych, końcówek drążków, oleju, filtrów, 
pasków rozrządu i klinowego, łożysk, płynu chłodniczego, kon
serwacja, centr. zamek, alarm * 2 piloty, el. otw. szyby, czujnik 
świateł, - 17.500 zl. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-05-66 po 
godz. 18, 0607/51-10-74
FORD ESCORT. 1993 r.. 1600 ccm, 16V, ciemnozielony meta
lic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, alarm, wspomaganie, reg. kierownica, RO, bez 
wypadku, - 14.700 zl. Głogów, tel. 076/832-26-78 
FORD ESCORT, 1993 r.. 1400 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, bez 
wypadku, wspomaganie. • 13.200 zł. Kłodzko, tel. 
0609/02-37-87, 074/647-34-12
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, teł. 076/866-33-33, 0602/71-07-00 
FORD ESCORT, 1993 0 1 2  tys. km, 1300 ccm, bordowy me
talic. kupiony w salonie w Polsce, kpi. dokumentacja, nowy 
model, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, • 13.800 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Leszno, tel. 065/520-81-67, 
0604/35-69-74
FORD ESCORT. 1993 r.. 128 tys. km. 1600 ccm. DOHC. 16V. 
perłowozielony, blokada skrzyni biegów, centr. zamek, alarm + 
pilot, RO, kupiony w salonie w kraju, serwisowany, • 14.500 zl. 
Świeradów Zdrój, teł. 075/781-66-26 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 150 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, biały, bez wypadku, centr. zamek, szyberdach, roleta, RO, 
do sprowadzenia z Niemiec, stan b. dobry, - 12.300 zl. Zielona 
Góra, tel. 068/320-71-96, 0604/60-82-80 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 114 tys. km, 1600 ccm, DOHC, 16V, 
biały, wspomaganie, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, RO 
Grundig + głośniki, sprowadzony z Niemiec 11.06.2001 r., książ
ka przebiegu, serwisowany, I właściciel w Niemczech, bez wy
padku, zadbany, stan b. dobry, - 13.300 zl. Domaszowice, tel. 
077/419-45-61
FORD ESCORT, 1993/94 r., 65 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, alarm, kupiony w kraju, - 13.800 z l , 
możliwe raty lub zamiany. Legnica, tel. 077/413-78-88, 
077/431-75-08 -
FORD ESCORT CABRIO, 1993/94 r„ 89 tys. km, 1600 ccm, 
16V, DOHC, czerwony, el. otw. dach, el. otw. szyby (4), białe 
zegary, alum. felgi, welurowa tapicerka, wspomaganie, RO Pio
neer, zderzaki w kolorze nadwozia, alarm + pilot, • 21.900 zł. 
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 l, kup. zwoln. z opł 
skarbowej. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
FORD ESCORT CABRIO. 1994 r., 119 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
fioletowy metalic, centralny zamek, 2 poduszki pow., alarm, 
welur, dodatkowe felgi aluminiowe, RO z CD Pioneer, stan bar
dzo dobry, - 15.800 zl. Jelenia Góra, tel. 075/776-19-79 
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 80 tys. km. 1800 ccm. diesel, 
biały, RM, wspomaganie, poduszka, el. reg. ref!., sygnalizator 
świateł, dzielona tylna kanapa, roleta bagażnika, sprow., bez 
wypadku, zarej., garażowany, zderzaki w kol. karoserii • 17.700 
zl. Krotoszyn, tel. 062/722-65-36 
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 kolach, 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. 1994 r.. 1800 ccm, 16V w kraju od 3 tygodni, 
bez wypadku, po tuningu w Niemczech, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, 
- 17.500 zł. Kłodzko, tel. 074/647-34-54. 0609/02-37-87 
FORD ESCORT, 1994 r.. 59 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, niebie- 
sko-zielony met., welurowa tapicerka, poduszka pow., dzielona 
kanapa, zadbany, nierejestrowany w kraju. - 16.600 zl. Ostrów 
Wlkp., tel. 0502/51-56-52
FORD ESCORT CLX, 1994 r.. 104 tys. km, 1600 ccm, 16V. EFI. 
ciemnozielony, model 1995, wspomaganie kier., centralny za
mek, szyberdach, ABS. radio, sprowadzony w całości, -15.900 
zl lub zamienię na tańszy samochód. Piaski, tel. 065/571-94-24 
FORD ESCORT, 1994 r., 2000 ccm, 16V, czerwony, poduszka
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AS/HET - WROCŁAW
powietrzna, wspomaganie, centr. zamek, el.otw. szyby, szy
berdach, ABS, alum. felgi, sprowadzony w całości 1, • 16.500 zl. 
Prochowice, tel. 076/858-51-97, 0604/06-73-86 
FORD ESCORT XR3i, 1994 r.. 80 tys. km, 1800 ccm. czarny, 
wszystkie el. dodatki, alum. felgi, ospoilerowany, atrakc. wy
gląd, - 18.000 zł lub zamienię na Audi 100 C4. Wrocław, tel. 
071/316-85-54, 0609/25-18-27
FORD ESCORT, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebieski 
metalic, stan bardzo dobry, spoilery i reflektory, szyberdach, 
halogeny, 2 x poduszka, centralny zamek, RM Blaupunkt, skó
rzana kierownica, głośnik w drzwiach, atrakcyjny wygląd, bez 
wypadku, - 14.500 zl lub zamiana na VW Golfa diesla. Wro
cław, teł. 361-55-32, 0606/82-53-26 
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r. bez wypadku, garażowany, -
13.400 zl lub zamienię. Wschowa, tel. 065/540-27-92 
FORD ESCORT, 1994/95 r., 112 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 
FORD ESCORT, 1994/95 r„ 72 tys. km, 1600 ccm. 16V, zielony 
metalic, 2 pod. powietrzne, szyberdaćh. centr. zamek, wspo
maganie, immobilizer, RM, serwisowany, welurowa tapicerka, 
zderzaki w kolorze nadwozia, zielone szyby, nowy model, bez 
wypadku. • 17.300 zl. Legnica, tel. 076/856-12-97, 

i  0605/53-63-68 
FORD ESCORT, 1994/95 r, 1800 ccm, diesel, granatowy, 2 pod.

W - powietrzne, wspomaganie, immobilizer, alum. felgi, nie eksplo
atowany w kraju, stan b. dobry, - 17.000 zl. Sobótka, tel. 
071/316-21-83, 0602/50-64-80
FORD ESCORT, 1994/95 r., 70 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, nowy model, I właściciel, w kraju od 2 m-cy, dużo 
dodatków, - 16.900 zl. Wałbrzych, tel. 074/848-63-81, 
0600/55-63-12
FORD ESCORT. 1994/95 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V,.EFi, 
pertowozielony, atrakc. wygląd, RO z CD Kenwood, alum- felgi, 
szyberdach, wspomaganie, alarm ♦ immobilizer, spoilery, chro
mowane dodatki, kpi. kól z oponami zimowymi, el. reg. reflekto
ry, dzielona tylna kanapa, 3-drzwiowy, I rej. w 1995 r.. przegląd 
do 2002 r, - 17.000 zl. Wrocław, tel. 348-91-39, 0600/30-81-20 
O  FORD ESCORT KOMBI. 1995 rM 1300 ccm, biały, 

kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, pod. powietrzna, szyberdach, alarm, im
mobilizer, centr. zamek, welurowa tapicerka, stan 
idealny, • 19.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 
0607/79-95-81 01035301

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 IX. 1995 r.. 110 tys. km. 1900 ccm, biały, bez 
wypadku, kpi. dokumentacja, zadbany, klimatyzacja, wspoma
ganie kier. i inne dodatki, • 16.500 zl. Wrocław, tel. 
071/355-31-12, 0605/07-77-88
FORD ESCORT, 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaga
nie, halogeny, szyberdach, welur, stan idealny, -19.500 zl. Kęp
no. tel. 0601/33-08-24
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r.,-102 tys. km, 1800 ccm, TDI. 
biały, wspomaganie kier., poduszka pow., SRS, ABS, el. reg. 
reflektory, bez wypadku, w kraju od tygodnia, -19.500 zł- Złoto
ryja, tel. 076/878-41-94. 0605/53-18-09 
FORD ESCORT Ghia, 1995/75 r., 1600 ccm, 16V,.zielóny meta- 

N 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 

1 0 :idealny. ■ 19.500 zl. Legnica, lei. 076/862-69-12
FORD ESCORT, 1995/96 r., 1600 cćm, 16V, czerwony, zderza
ki w kolorze nadwozia. immobilizer, 2 pod. powietrzne, ABS, 
RO, centr. zamek, 5-drzwiowy, - 20.300 zł. Buczek Wielki, tel. 
062/781-67-65

' FORD ESCORT KOMBI. 1995/96 r.. 39 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, pędowy, zadbany, garażowany, mało eksploatowany, 
radio fabryczne, wspomaganie, relingi dachowe, roleta, nowe 
opony, akumulator, I właściciel, kpi. kół zimowych, centr.' za
mek, stan idealny, - 19.500 zł. Kłodzko, tel. 074/647-34-78 
FORD ESCORT GHIA KOMBI, 1995/96 r.. 66 tys. km. 1800 ccm. 
TDi, butelkowy metalic, bez wypadku, kpi. dokumentacja, centr. 
zamek, wspomaganie, ABS, podłokietnik, klimatyzacja, el. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. sẑ by, welurowa tapicer
ka, alarm, 4 zagłówki, oryg. hak, drewno, RM Ford, roleta, refin- 
gi dachowe. 2 pod. pow, - 24.700 zl. Kłodzko, tel. 074/867-46-05, 
0602/10-57-09
FORD ESCORT ZETEC. 1995/96 r.. 50 tys. km. 1600 ccm, 16V. 
granatowy, 5-drzwiowy, Wspomaganie, poduszka powietrzna, el. 
otw. szyby, centr. zamek, klimatyzacja, alarm, welur, halogeny, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 20.000 zł. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godzi 9-17, 0601/53-46-55 
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r.. 115 tys. km. 1600 ccm, -16 V, 
pertowozielony, serwo, ABS, RO, welur, immobilizer, relingi, hak, 
centr. zamek, - 21.600 zł. Przemków, tel. 076/831-91-79 
FORD ESCORT, 1996 r., 90 tys. km, 1300 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, 5-drzwiowy, immobilizer, centr. zamek. 2 nowe 
opony, RO Pioneer ♦ obracany panel, zadbany, - 18.000 z l , 
cena do negocjacji. Wrocław, teł. 0502/08-00-67.071/373-56-65 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - A00530 www.autogielda.com.pl)
0  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

0  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 zl. Bolesławiec, tel. 
0603/12-47-27
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 66 tys. km, 1800 ccm, turbo D. 
srebrny metalic, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, 
wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, sprowadzo
ny w całości, • 23.500 zl. Góra, tel. 065/543-38-46 
FORD ESCORT, 1996 r.. 74 tys. km, 1800 ccm, diesel, kolor 
morski, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, poduszka 
pow., welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, 
5-drzwiowy, garażowany, stan idealny, - 21.000 zł. Leszno, tel. 
065/526-14-64
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 1800 ccm, diesel, biały, cen
tralny zamek, wspom. kierownicy, relingi dachowe, roleta ba
gażnika, serwisowany i eksploatowany w Niemczech, w kraju 
od tygodnia. Wałbrzych, tel. 074/840-12-31, 0608/66-47-97 
FORD ESCORT, 1996 r., 61 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, immobilizer, kupiony w salonie, I właściciel, gara
żowany. stan Idealny, - 19.500 zl. Wrocław, tel. 071/363-29-64 
po godz. 17, 0602/36-79-22
FORD ESCORT, 1996 r.. 95 tys. km, 1600 ccm, Zetec, czerwo
ny, skórzana kierownica, białe zegary. 2 pod. powietrzne, lakie
rowane zderzaki, RO, halogeny, lotka, fotele kubełkowe, welur,
1 właściciel, udokum. pochodzenie, alarm, centr. zamek, immo
bilizer. - 19.000 zl. Żary, tel. 0606/87-85-17
FORD ESCORT KOMBI. 1996/97 r„ 104 tys. km. 18Ó0 ccm.

4 )  turbo D, morski metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, kli- 
matyzacja, centralny zamek, welurowa tapicerka, 2 poduszki 
powietrzne, nowe opony, ABS, po przeglądzie, pełna dokumen

tacja, stan idealny, - 25.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-00-51, 
0503/09-95-45
FORD ESCORT KOMBI, 1996/97 r., 104 tys. km. 1800 ccm. 
turbQ 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 KOMBI, 1996/97 r.. 114 tys. km. 1800 ccm. tur
bo D. biały, bez wypadku, książki serwisowe, centralny zamek, 
relingi dachowe, ABS, 2 poduszki powietrzne, elektryka, szy
berdach, wspom. kierownicy, oryg. RO, atrakc. wygląd, do spro
wadzenia z Niemiec, spełnia wszekie wymagania, na gotowo •
17.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-66-49. 0608/47-18-88 
FORD ESCORT Ghia. 1996/97 r.. 69 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, elektry
ka, cer.tr. 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 Ghia, 1997 r., 70 tys. km, 1800 ccm. TD. biały, 
klimatyzacja, ABS, centr. zamek, pełna elektryka, wspomaga
nie, 5-drzwiowy, - 26.000 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/736-29-90
FORD ESCORT, 1997 r., 1300 ccm, bordowy metalik, 5-drzwio
wy. • 19.000 zl. Tyniec Mały, woj. wrocławskie, tel. 0601/16-77-91 
FORD ESCORT, 1997 r., 1300 ccm, biały, kupiony w salonie, 
poduszka pow., centr. zamek, immobilizer, 5-drzwiowy, weluro
wa tapicerka, garażowany, stan b. dobry, - 20.200 zł lub zamie
nię. Legnica, tel. 0606/99-12-44 
FORD ESCORT, 1997 r.. 59 tys. km, 1300.ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowany, 
5-drzwiowy, poduszka pow., radio, stan idealny, • 24.000 zl. 
Leszno, teł. 065/526-26-87, 0605/69-32-23 
FORD ESCORT Ghia, 1997 r.. 59 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic. poduszka pow., ABS, centr. zamek, alarm, klimaty
zacja, el. otw. szyby, reguł, fotel kierowcy, welurowa tapicerka, 
wykończenia w drewnie, skórzana kierownica, radio ♦ 4 głośni
ki, • 22.500 zl. Myszęcin, gm. Szczaniec, tel. 0603/07-54-49 
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r. 38 tys. km. 1600 ccm, 16V. 
biały, ABS, wspomaganie, automatic, klimatyzacja, centr. za
mek, el. otw. szyby, alarm * pilot, immobilizer, RO, el. reg. re
flektory, relingi dachowe, reguł. wys. mocowania pasów, hak, •
24.000 zł. Sława, tel. 0607/04-41-59 
FORD ESCORT, 1997 r.. 1600 ccm, 1.6V Zetec, zielony metalic, 
wspomaganie kier., centralny zamek, poduszka powietrzna, el. 
otwierane szyby, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz, stan b. 
dobry, zadbany, pełna dokumentacja, możliwe raty przez ko
mis, - 20.900 zł. Wrocław, tel. 071/781-84-69, 0603/42-29-49 
FORD ESCORT, 1997 r.. 87 tys. km, 1300 ccm, biały, kupiony w 
salonie, 5-drzwiowy, wspomaganie, radio, stan b. dobry, - 22.000 
zł. Wrocław, teł. 071/355-66-08 
O  FORD ESCORT SEDAN, 1997/98 r., 60 tys. km, 

2000 ccm, 16V, zielony metalic, klimatyzacja, 2 
pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, RM 
+ 6 głośników, tempomat, el. reg. reflektory, alum. 
felgi 16", alarm, immobilizer, bez wypadku, mo
del USA, stan b. dobry, • 21.900 zł. Świdnica, tel. 
0605/55-78-78 01035011

FORD ESCORT, 1998 r.. 13 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czarny, 
fotele Reearo, alum. felgi, spoiler, centr. zamek • 22.000 zl 
Wschowa, tel. 0601/99-10-02
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 zl. Bolesławiec, tel. 0602/84-22-10, 
0604/97-06-97
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 56 tys. km, 1600 ccm, 16V. 
ZETEC, fioletowy metalic, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, relingi, - 28.500 zł. Kwilcz, tel. 
061/291-52-29, 0605/21-26-08
FORD ESCORT, 1998 r., 68 tys. km, 1600 ccm, granatowy me
talic, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, bez wypad
ku, centr. zamek, wspomaganie, poduszka pow., radio ♦ 4 gło
śniki, - 26.500 zł. Legnica, tel. 076/854-89-03 
FORD ESCORT, 1998 r.. 31 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, centr. zamek, poduszka powietrzna, RO Ford, im
mobilizer, alarm z pilotem, halogeny, chromowany grill i tablica 
tylna, - 22.500 zł. Polkowice, tel. 0502/3t-15-05 
FORD ESCORT BOLERO, 1998 r.. 51 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna, biały, 5-drzwiowy, ABS, poduszka, centr. zamek, alarm, 
ei. otw. szyby, el. reg. reflektory, halogeny, welur, kupiony w 
salonie, stan b. dobry, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0601/43-00-87 
FORD ESCORT KOMBI. 1998 r., 50 tys. km. 1600 ccm. niebie
ski metalic, pełne wyposażenie - 9.800 DEM. Żary, tel. 
0607/34-91-45, 0604/60-62-23
FORD ESCORT, 1999 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, pełne wyposażenie, osobowo-dężarowy (kra
ta), - 30.000 zł (możliwe raty). Wrocław, teł. 071/341-95-52. 
071/340-43-64 praca
FORD FIESTA, 1978 r., 1100 ccm po remoncie silnika i karose
rii. - 1.600 zł. Zbylutów, gm. Lwówek-ŚI., tel. 075/784-30-81 
FORD FIESTA, 1980 r., 38 tys. km, 1100 ccm, niebieski, bez 
rdzy, przegląd do 11.01 r, stan b. dobry, - 3.300 zł. Zarzyca, gm. 
Kondratowice, tel. 0606/10-59-24 
FORD FIESTA, 1980/85 r.. 82 tys. kni, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, po remoncie, zabezpieczony antykorozyjnie, nowe opo
ny, alum. felgi, nowy akumulator, pokrowce, zagłówki, pasy 
bezwł., ważny przegląd, - 1.900 zl. Wrocław, tel. 0607/63-23-05 
FORD FIESTA, 1985/86 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, szy
berdach, 5-biegowy, RM, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, - 4.400 zł. Wrocław, tel. 071/310-75-07 po godz. 20, 
0608/67-29-31
FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, stan b. dobry, -
5.500 zl. Bielsko-Biała, tel. 033/815-30-55 
FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 
alum. felgi, 6-ramienne, RO, nowe łożyska przednie, nowy aku
mulator, niebieskie dodatki, • 5.000 zl. Wilczy Las, gm. Warta 
Bolesławiecka, tel. 0503/16-07-10 
FORD FIESTA, 1987 r.. 142 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, 4-biegowy, bez przeglądu, stan dobry, • 4.500 
zł. Głogów, tel. 0607/26-10-78
FORD FIESTA, 1987 r.. 45 tys. km, 1100 ccm, biały, garażowa
ny, pełna dokumentacja, stan b. dobry, • 5.000 zł. Złotoryja, tel.- 
076/878-46-02
FORD FIESTA. 1988 r., 156 tys. km, 1100 ccm, Pb/, czarny, 
sprowadzony w całości z Niemiec w 1997 r., 3-drzwiowy, star
szy model, przegląd do 15.11.2001 r.. do niewielkiego remontu, 
w ciągłej eksploatacji, • 5.500 zł. Nowa Wieś Grodziska, tel. 
076/877-56-75
FORD FIESTA, 1988 r., 120 tys, km, 1600 ccm, diesel, srebrny 
metalic, na zachodnich tablicach - 950 DEM. Świdnica, tel. 
0601/83-51-03
FORD FIESTA, 1988 r., 115 tys. km, .1600 ccm, diesel, kolor 
antracytowy, otwierany dach, RO, stan silnika b. dobry, na za
chodnich tablicach, • 1.650 zl. Wrocław, tel. 346-60-84 
FORD FIESTA, 1989 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
nowa wersja, 4-biegowy, RO, tylna szyba ogrzewana, nowy aku
mulator, garażowany, sprowadzony w całości, stan dobry, - 6.500 
zl. Nowa Ruda, tel. 074/872-47-85 
FORD FIESTA, 1989 r.. 1800 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, el. 
otw. szyby, ABS, centr. zamek, szyberdach, udokum. pocho
dzenie. - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/364-45-83, 0602/29-44-35 
FORD FIESTA, 1989 r., 1300 ccm, szary, nowe amortyzatory,

alarm z pilotem, klimatyzacja, - 5.900 zł lub zamienię. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 0607/79-39-31 •”  '
FORD FIESTA, 1989/90 r., 85 tys. km, 11(J0 ccm, benzyna, nie
bieski, 3-drzwiowy, garażowany, w kraju od 1995 r., I właściciel, 
kpi. dokumentacja, - 6.500 zl. Mirsk. tel. 075/783-45-88 
FORD FIESTA, 1989/90 r., 160 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, nowszy model, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, sprowadzo
ny w całości, ekonomiczny, • 9.500 zl. Paczków, tel. 
077/431-72-76, 0609/64-03-44
FORD FIESTA, 1989/90 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 5-bie
gowy, katalizator, sprowadzony w całości, stan b. dobry, * 8.300 
zl. 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 zl. Wrocław, tel. 071/396-35-09 po .godz. 17, 
0603/56-29-13
FORD FIESTA, 1989/95 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, szary 
metalic, szyberdach, radioodtwarzacz, - 7.500 zł. Pleszew, tel. 
062/741-47-14, 0604/12-06-12
O  FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm, srebrny meta

lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 8.900 zł lub zamie
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374^27-97, 
0602/79-49-88 87027271

FORD FIESTA, 1990 r., 149 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm + pilot, techn. sprawny, - 6.900 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-11 po 16,0502/60-89-44 
FORD FIESTA, 1990 r., 93 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, hak, - 8.500 zł. Chorzów, tel. 0604/80-77-55 
FORD FIESTA. 1990 r., 110 tys. km, 1100 ccm, czerwony, kpi. 
dokumentacja, garażowany, - 7.900 zł (możliwe raty). Jarocin, 
tel. 0601/57-35-88
FORD FIESTA. 1990 r., 112 tys. km, 1800-ccm,-diesel, bordowy 
metalic, stan b. dobry, bez wypadku, 5-drzwiówy, Obiegowy, 
centr. zamek. el. otw. szyby, alum. felgi, oryg. ospoilerowany', •
8.900 zł. Lubiąż, teł. 071/389-75-97. 0603/59-73-81 
FORD FIESTA, 1990 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwło- 
wy, 5-biegowy, szyberdach, hak, stan dobry, - 8.800 zl lub za
mienię na inny; może być uszkodzony. Oleśnica, tel. 
071/314-82-77,0608/31-47-37 •
FORD FIESTA XR2t, 1990 r., 90 tys. km, 1600 ccm, czarny, pełna 
dokumentacja, szyberdach, stan b, dobry, - 9.500 zł lub zamien
nię na Mercedesa 115,116.123,190. Opole. tel. 0608/22-93-38 
FORD FIESTA, 1990 r.. 94 tys. km, 1100 ccm, bî ły, ęl. reg. 
świateł, instalacja radiową, 2'głośnikrW drzwiach,; dodatkowe 
światło .stop*, bezwładnościowe pasy, obrotomierz, składak, 
pełna dokumentacja, - 8.300 zl. Pleszew, tel. 062/741-55-89, 
0606/46-33-18
FORD FIESTA XR21,1990 r., 160 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
wtrysk, czarny, EFI. 5-biegowy, szyberdach, el. reg. reflektory, 
halogeny, spoilery oryg., moc silnika 105 KM, zadbany, kpi. 
dokumentacja, stan dobry, - 8.500 zl. Wałbrzych, tel. 
074/842-15-56

FORD FIESTA, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
szyberdach, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, 5-biegowy, stan 
techn. b. dobry, - 8.500 zł lub zamienię na VW Passata, 1988/92 
r.. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0607/43-12-55 
FORD FIESTA CLX. 1990/97 r„ 115 tys. km, 1100 ccm, czarny, 
szyberdach, 3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, dzielona kana- 
pa. - 8.000 zł. Świdnica, tel. 074/653-64-14. 0606/32-29-09 
FORD FIESTA, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
RM, Mul-T-Lock, alum. felgi, dzielona tylna kanapa, nowy aku
mulator, po wymianie świec żarowych i rozrządu, stan b. dobry, 
• 12.600 zł. Wałbrzych, tel. 0604/63-34-85 
FORD FIESTA, 1991 r., 50 tys. km, 1000 ccm, biały, 3-drzwio- 
wy, zadbany, • 8.900 zl. Bielawa, tel. 074/833-35-56, 
0603/78-37-61
FORD FIESTA, 1991 r., 122 tys. km, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
przegląd ważny do 02.2002 r„ stan techn. b. dobry, -10.000 zł. 
Bytom Odrzański, tel. 0502/34-06-13 
FORD FIESTA, 1991 r., 108 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny. 3-drzwiowy, oryg. szyberdach, el. reg. reflektory, w kraju od 
3 dni, kpi. dokumentacja, • 11.100 zl. Chojnów, tel. 
0604/57-87-42
FORD FIESTA, 1991 r., 135 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwo
ny, nowe opony, tłumik, akumulator, stan idealny, w kraju od 
tygodnia, pełna dokumentacja, 5-biegowy, RM, - 8.900 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-71-11, 0604/53-91-70 
FORD FIESTA, 1991 r., 84 tys, km, 1800 ccm. diesel, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona kanapa tylna, weluro
wa tapicerka, szyberdach, reg. wys. pasów, -11.100 zl lub za
mienię na inny, może być uszkodzony. Nowa Ruda, tel. 
0605/62-69-98, 0608/44-55-89
FORD FIESTA, 1991 r., 84 tys. km, 1100 ccm kpi. dokumenta
cja, RO, 5-biegowy, stan b. dobry, - 8.700 zl. Potoczek, gm. 
Polkowice, tel. 076/831-23*70, 0604/22-09-51 
FORD FIESTA, 1991/92 r., 98 tys. km, 1100 ccm, srebrny meta
lic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, po wymianie filtrów i olejów, prze
gląd do 05.2001 r., nowe opony, RM, - 8.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-28-58. 0602/35-61-24
FORD FIESTA CL, 1991/92 r., 124 tys. km, 1100 ccm, czerwo
ny, 3-drzwiowy, RM, zegar, el. reg. reflektory, alarrfl * pilot, im
mobilizer, pokrowce, po remoncie kapitalnym silnika, kupiony 
w salonie, bez wypadku, dużo nowych części. -11.000 zl. Wro
cław, tel. 071/373-34-87 ’
FORD FIESTA, 1992 r., 99 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, przyciem
niane szyby -10.800 zł lub zamienię z dopłatą na Fiata Punto, 
Opla Corsę - 10.800 zl. Lężek k. Śremu, tel. 061/282-27-29 
O  FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm, niebieski meta

lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, stan 
idealny, - 9.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, 
tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 87027431

FORD FIESTA, 1992 r., 50 tys. km, 1300 ccm, bordowy, 5-bie
gowy, 3-drzwiowy, pełna dokumentacja, - 9.000 zł 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., 80 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, -
10.900 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83 
FORD FIESTA, 1992 r., 130 tys. km, 1100 ccm, srebrny metalic, 
szyberdach, el. otw. szyby, centr. zamek, welurowa tapicerka, 
stań b. dobry, - 10.500 zl. Krobia, tel. 065/571 -42-66, 
0502/40-90-32
FORD FIESTA, 1992 r., 1400 ccm/czerwień meksykańska, 
welurowa tapicerka, obrotomierz, stan idealny, w kraju od tygo
dnia, sprowadzony na nowych zasadach, - 11.500 zł. Leszno, 
tel. 0504/94-82-05
FORD FIESTA, 1992 r., 110 tys. km, 1100 ccm 5-biegowy, 
3-drzwiowy, centr. zamek, alarm, alum. felgi, sprowadzony w 
całości, szyberdach, zadbany, atrakc. wygląd, • 9.650 zl lub 
zamienię na 4-drzwiowy, 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
ny, stan b. dobry, - 11.300 zl. 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 zl. Lubsko, tel. 0601/68-97-94, 068/372-11-66 
FORD FIESTA, 1992 r., 103 tys. km, .1100 ccm, czerwony, ben
zyna bezołowiowa, sprawny katalizator, 5-biegowy, 3-drzwio
wy, Mul-T-Lock, ekonomiczny; stan b. dobry, • 9.800 zł. Niechli- 
ce, tel. 068/376-74-62 po godz. 19 
FORD FIESTA, 1992 r.. 1300 ccm, czerwony, szyberdach, stan 
b. dobry, - 7.900 zl. Parchów, gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44, 
0607/51-83-83
FORD FIESTA, 1992 r., 86 tys..km, 1300 ccm, wtrysk 1 -punkt., 
bordowy metalic. el. otw. szyby. el. reg. reflektory, immobilizer, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, I rej. w kraju w 15.11.1997 r., przegląd 
do 5.11.2001 r., kpi. dokumentacja, stan tech. 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 1997 r., kph-dokumentacja, 
5-biegowy, szyberdach, RM, dzielona tylna kanapa, uchylne

tylne szyby, garażowany, stan b. dobry, - 10.200 zl lub zamie
nię. Wrocław, tel. 071/338-02-78, 0601/67-73-07 
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 zl. Wrocław, tel. 071/350-76-27 
FORD FIESTA, 1992 r.. 96 tys. km, 1800 ccm, diesel, czarny, 
szyberdach, 5-biegowy, welurowa tapicerka, garażowany, -
9.700 zl lub zamienię. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-11-78 
FORD FIESTA, 1992/93 r.c-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 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/546-52-76. 0605/40-95-94
FORD FIESTA, 1993 r., 85 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, katalizator, ABS, immobilizer, RO, stan b. dobry, •
9.700 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-50-14
FORD FIESTA, 199?r., 60 tys. km, 1100 ccm. benzyna, niebie
ski, radio, książka serwisowa, wspomaganie, 3-drzwiowy, stan 
dobry, - 10.200 zl. Legnica, tel. 076/862-32-03, 0603/91-07-42 
FORD FIESTA, 1993 r., 46 tys. km, 1300 ccm, niebieski meta
lic, - 11.500 zł. Nowa Wieś, gm. Rozdrażew, tel. 062/722-19-14 
FORD FIESTA CALYPSO, 1993 r, 130 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, czarny, alum. felgi, otw. cały dach, alarm, centr. zamek, 
zadbany, atrakc. wygląd, - 11.200 zl (możliwe raty przez ko
mis). Nysa, tel. 0602/44-82-47
FORD FIESTA, 1993 r.. 1300 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, immobilizer, 
welurowa tapicerka, RO. -11.800 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel 065/545-31-57, 0502/45-24-23 
FORD FIESTA XR2i, 1993 r., 150 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
metalic; 130 KM. ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, 
alum. felgi, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, ospoilerowa- 
ny.- 13.200 zl. Środa Śląska, lei. 0606/27-71-79 
FORD FIESTA, 1993/94 r , 150 tys. km, 1100 ccm. ciemnozie
lony metalic, w kraju od 3 dni, bez wypadku, I właściciel, książ
ka serwisowa. 5-biegowy, el. reg. reflektory, dzielone tylne sie
dzenia, radio, stan idealny, zadbany, - 11.300 zl. Bolesławiec, 
tel. 0602/63-54-25
FORD FIESTA, 1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, diesel, granato
wy, wspomaganie kier., RO, - 14.000 zł. Głogów, tel. 
076/835-24-41, 0604/61-51-17
FORD FIESTA, 1994 r., 76 tys. km, 1100 ccm, czerwony, oclony 
w całości, bez wypadku. I właściciel, kpi. dokumentacja, welu
rowa tapicerka, RO, książka serwisowa, stan idealny,--11.800 
zł. Legnica, teł. 076/862-04-09
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 zl. 
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 zł. Legnica, teł. 0605/96-26-56

FORD FIESTA, 1995 r., 1800 ccm, diesel, kolor grafitowy, centr. 
zamek na pilota, el. otw. szyby, wspomaganie, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, b. oszczędny, - 14.700 zl. Gostyń, woj. 
leszczyńskie, tel. 0602/81-43-13, 065/571-91-47 
FORD FIESTA, 1995 r, 35 tys. km. 1300 ccm, fioletowy meta
lic, nowy model, 3-drzwiowy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
stan b. dobry, - 17.000 zł. Gościszów, gm. Nowogrodziec, tel. 
075/736-75-82
FORD FIESTA, 1995 r., 62 tys. km, 1250 ccm, )6V Zetec, gra
natowy metalic, ABS, el. otwierane szyby, el. reg. fotele, el. reg. 
reflektpry, el. reguł, lusterka, centralny zamek, tylna i przednia 
szyba ogrzewana, wspomaganie kier., szyberdach, welurowa 
tapicerka, radioodtwarzacz + 4 głośniki oryginalnie montowa
ne. pełna dokument, - 16.500 zł. Kępno, tel. 062/782-55-64 
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, perlowo- 
srebmy 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 j>karb). 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.,.115 tys! km. 1800 ccm," diesel, bor
dowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, radioodtwa
rzacz, 3-drzwiowy, stan b. dobry, zadbany, pełna dokumenta
cja, możliwe raty przez komis, - 18.200 zl lub zamienię. Wro
cław. teł. 071/781-84-69, 0603/42-29-49 
FORD FIESTA, 1996 r., 65 tys. kni, 1100 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, 3-drzwiowy, welur, radioodtwarzacz, szerokie zderza
ki, sprowadzony w całości, - 14.500 zl (możliwe raty). Jarocin, 
tel. 062/747-64-06, 0502/54-74-94 
FORD FIESTA, 1996 r., 1300 ccm, zielony metalic, 5-drzwiowy, 
klimatyzacja, • 15.900 zl. Kłodzko, tel. 0608/08-07-65 
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 ENDURO, 1996 r., 65 tys. kra, 1300 ccm, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, poduszka pow., wspomaganie kier., 
szyberdach, radioodtwarzacz, ogrz. przednia szyba, -18,700 
zl. Wschowa, teł. 0603/36-37-35 
FORD FIESTA, 1996/97 r., 40 tys. km, 1250 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, ZETEC, atrakc. wygląd, zderzaki, klamki, luster
ka i spoiler tylny w kolorze srebrny metalic, ABS, wspom. kie
rownicy, centralny zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, RO, po
duszka powietrzna, halogeny, zadbany, nowy model, -17.800 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61, 0606/48-30-41 
FORD FIESTA, 1997 r., 76 tys. km, 1300 ccm, benzyna, Endu- 
ra, niebieski, poduszka pow., wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
reg. reflektory, centr. zamek, katalizator, alarm, oryg. RO, napi
nacze pasów, 3-drzwioWy, - 20.500 zl. Perzów 175, tel. 
062/786-11-66, 0609/23-86-99
FORD FIESTA, 1997 r., 55 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, 
pełne wyposażenie, - 21.000 zl. Stawiszyn, tel. 062/752-89-13 
FORD FIESTA, 1997 r, 30jys. km, 1300 ccm, benzyna, fioleto
wy, 5-drzwiowy, RM + RDS, welur, immobilizer, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, w kraju od tygodnia, pełna doku
mentacja, I właściciel, stan b. dobry. - 17.500 zl. Bolesławiec, 
tel. 075/734-20-75, 0608/10-08-32 
FORD FIESTA, 1997 r., 80 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, fioletowy, 
Mul-T-Lock, 5-drzwiowy, regulacja świateł, bez wypadku, z sa
lonu w Polsce, udokum. pochodzenie, nowe opony, - 18.000 zl. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-11 po 16, 0502/60-89-44 
FORD FIESTA, 1997 r., 60 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, centr. 
zamek, wykończenia w drewnie, welurowa tapicerka, bez wy
padku, stan idealny, - 22.000 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Goszcz, .tel. 071/398-70-96, 071/398-73-32, 0501/53-31-96 
FORD FIESTA, 1997 r., 29 tys. km, 1300 ccm, fioletowy, zde
rzaki w kolorze nadwozia, RM fabryczny, wspomaganie kierow
nicy, immobilizer, - 17.600 zl. Kępno, tel. 062/782-04-88, 
0607/34-68-48
FORD FIESTA, 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 zł. Bolesławiec, tel. 0604/97-06-97
FORD FIESTA, 1998 r., 6 tys. km, 1300 ccm, ZETEC, 16V, nie
bieski, 3-drzwiowy, automatic, klimatyzacja, wspomaganie kier., 
immobilizer, oryg. przebieg, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, •
21.000 zl lub zamienię na tańszy, do 10.000 zł. Lubin, tel. 
076/840-86-05, 0600/31-36-17
FORD FIESTA, 1998 r., 50 tys km, 1300 ccm, ciemnobordowy, 
poduszka powietrzna, wspomaganie, szyberdach, 2 elementy 
do lakierowania, sprawny technicznie, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, - 21.000 zl. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17, 0601/53-46-55
FORD FIESTA, 1998 r., 1300 ccm, benzyna, chabrowy, bez 
wypadku, 3 dni w kraju, oclony, 2 pod. powietrzne, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, wspomaganie, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 20.800 
zł. Sobótka, woj. wrocławskie, tel. 0605/32>-21 -98 
FORD FIESTA, 1998 r., 50 tys. km, 1300 ccm, benzyna, fioleto
wy, I właściciel, 2 dni w kraju. kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy,

5-biegowy, oclony w całości, stan b. dobry. - 21.500 zl Sobót
ka, tel. 0605/32-21-98
FORD FIESTA, 1998/99 r., 10 tys. km, 1250 ccm, 16V, srebrny, 
zderzaki w kolorze nadwozia, pełne wyp. elektryczne, klimaty
zacja, ABS, ASD, 2 pod. powietrzne, 4-drzwiowy, immobilizer, 
RO, welurowa tapicerka, - 25.300 zl w rozliczeniu Fiat lub Polo
nez. Buczek Wielki, tel. 062/781-67-65 
FORD FIESTA Ghia, 1998/99 r., 42 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
Zetec, srebrny metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. za
mek, welurowa tapicerka, drewno, CD + radio, 2 pod. powietrz
ne, wspomaganie, alum. felgi, 5-drzwiowy, el. reguł, fotel kie
rowcy, - 26.800 zł. Wrocław, tel. 0604/18-55-24 
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 zł. Leszno, lei. 
065/534-09-04 do godz. 18, 0503/57-01-53 
O  FORD FIESTA, 1999 r., 22 tys. km, 1300 ccm, 

wtrysk, perłowoniebieski, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, I właściciel, garażowany, stan b. do
bry, - 23.000 z ł . ., tel. 074/845-26-26 01035181

FORD FIESTA, 1999 r„ 37 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, I właściciel, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, re
gulacja świateł, poduszka pow., RO Ford, lakierowane zderza
ki, dzielona kanapa, • 26.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/880-00-58 
FORD FIESTA, 2000 r., 11 tys. km, 1300 ccm, srebrny metalic, 
- 24.000 zł. Nowa Wieś, gm. Rozdrażew, tel. 062/722-19-14 
FORD FOCUS SEDAN GHIA, 1999 r„ 15 tys. km, 1800 ccm, 
TDI, kolor wiśniowy metalic, ABS, centr. zamek, klimatyzacja, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, immobilizer •
42.500 zl lub zamienię na inny osobowy, kombi lub 9-osobowy 
bus, z małą dopłatą. Milicz, tel. 071/384-21-69, 0607/24-02-97 
FORD FOCUS KOMBI. 1999 r„ 31 tys. km, 1600 ccm. ZETEC 
16V, srebrny metalic, 4 poduszki powietrzne, centr. zamek + 
pilot, klimatyzacja, ABS, relingi, 2 komplety kół, el. otw. szyby, 
wspomaganie, radioodtwarzacz oryginalny,'atrakcyjny wygląd, 
przyciemniane tylne szyby, pełna dokumentacja, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 39.000 zł, Ostrzeszów, tel. 
0603/74-60-29
FORD FOCUS, 1999 r„ 15 tys. km, 1600 ccm, 16 V, niebieski 
metalic, 100 KM, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, immobilizer, RO 5000, 5-drzwiowy, welur, stan b.. dobry, -
34.800 zł lub w rozliczeniu tańszy. Wałbrzych, tel. 074/880-00-58 
FORD FOCUS KOMBI. 1999 r., 1400 ccm, 16V, fioletowy, 4 pod. 
powietrzne, wspomaganie kierownicy, reguł, kierownica, centr. 
zamek, ABS, immobilizer, ogrzewana przednia szyba, RO, •
33.500 zl. Wrocław, tel. 071/788-65-95 po godz. 19. 
0603/13-89-28
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 zł. Wrocław, tel. 
071/345-23-31
FORD FOCUS KOMBI, 2000 r.,25 tys. km, 1800 ccm, TDi. srebr
ny metalic, klimatyzacja, ABS, cen(f. zamek, el. otw. szyby, 4 
poduszki powietrzne, wspomaganie, radioodtwarzacz, ks. ser
wisowa i inne, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 48.900 
zł. Grabów nad Prosną, tel. 062/730-55-28, 0603/13-08-85 
FORD FOCUS KOMBI. 2000 r., 27 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
wtrysk, biały, 90 KM, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyby, RO, el. reg. reflektory, welurowa 
tapicerka, - 39.900 zl. Jawor, tel. 076/870-91-26 
FORD FOCUS KOMBI, 2000 r., 29 tys. km, 1800 ccm, TDi, bia
ły, Ghia, pełne wyposażenie oprócz skórzanych foteli, drewno, 
chrom, stan idealny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, •
46.300 zl. Kalisz, tel. 062/502-92-02, 0601/14-54-75 
FORD FOCUS, 2000 r., 12 tys. km, 1800 ccm, turbo D, ciemno
niebieski metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatyza
cja, 2 poduszki pow., RM, I właściciel, garażowany, - 52.000 zl. 
Konin, tel. 063/277-80-62, 0602/77-39-16 
FORD FOCUS, 2000 r., 22 tys. km, 1600 ccm, Zetec, wiśniowy 
metalic, z salonu, bez wypadku, klimatyzacja, welurowa tapi
cerka, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, RO Ford, 
halogeny, immobilizer, stan idealny, • 40.900 zł. Wrocław, teł. 
0501/93-94-25
FORD GALAXY, 1996 r., 46 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 16V, 
kolor wiśniowy metanc, klimatyzacja. 7-osobowy, relingi dacho
we. el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, 2 podusz
ki powietrzne, RO, ABS, podgrzewane i obracane siedzenia, 
stan b. dobry, - 44.000 zl. Drezdenko, woj. gorzowskie, tel. 
0602/18-44-78
FORD GALAXY, 1998 r„ 82 tys. km, 2000 ccm, DOHC, srebrny 
metalic, 7-osobowy, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, peł
ne wyposażenie el., reg. kierownica, centr. zamek, dodatkowe 
ogrzewanie tylnej części, obrotowe fotele, alum. felgi, - 52.000 
zł. Głuchołazy, tel. 0604/27-46-68 
O  FORD GALAXY, 2001 r., 2300 ccm, 16V, niebieski 

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 KOMBI, 1978 r„ 2000 ccm, Vg, benzyna, 
czerwony, inst. gazowa, alum. felgi, hak. podłokietnik, przegląd 
do 04.2002 r, - 2.000 zl. Głogów, tel. 076/834-73-24 
FORD GRANADA, 1979 r, 2300 ccm, V6, kolor wiśniowy, po 
przeglądzie, zadbany, nowe opony, ukl. wydechowy, płyny, aku
mulator i świece, hak, podłokietnik, oryginalny RO Alpine, - 2.500 
zł. Wrocław, tel. 071/353-75-98 
FORD GRANADA,- 1979 r., 2000 ccm, benzyna dzielona tylna 
kanapa, nowy akumulator, brak przeglądu, - 850 zl (zwolnienie 
z opłaty skarb.). Wrocław, ul. Dolnobrzeska 16/7 
FORD GRANADA, 1980 r., 2000 ccm, OHC nowy lakier, stan b. 
dobry, - 2.700 zł. Bielsko-Biała, tel. 033/815-30-55
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FORD GRANADA, 1980 r., 111 tys. km, 2000 ccm, benzyna. 
V6, srebrny, automatic. wersja amerykańska, nowe amortyza
tory, stan dobry, .krążownik szos*, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
071/347-88-18 po godz. 21, 0501/79-94-15 
FORD GRANADA, 1989 r.. 2000 ccm, V6, zielony, składak, inst. 
gazowa, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 2-drzwiowy, 
- 2.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0503/31-45-96 
FORD KA, 1996 r„ 52 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic. wspo
maganie, poduszka ̂ >ow., el. otw. szyby, centr. zamek, boczne 
szyby uchylane, w kraju od roku, el. reg. reflektory, - 17.900 zl. 
Rawicz, tel. 065/546-47-49, 0606/51-38-01 
FORD KA. 1997 r., 51 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, od 11.99r w Polsce, 2 poduszki, białe zegary, el.reflek- 
tory, wtrysk, odtwarzacz CD Panasonic, tylne szyby uchylne, 
zadbany, - 19.900 zł. Brzeg, tel. 077/411-38-97 po 20 
FORD KA, 1997 r., 55 tys. km, 1300 ccm, EFi, fioletowy, po
duszka pow., aluminiowe felgi, wspomaganie kier., RO, I wła
ściciel w kraju, stan b. dobry, - 19.500 zl. Kłodzko, tel. 
0603/53-75-30
FORD KA. 1997 r, 33 tys. km, 1300 ccm, benzyna, ciemnozie
lony metalic, klimatyzacja, alum. felgi, zderzaki w kolorze nad
wozia, immobilizer, RO, - 19.200 zł. Włoszakowice, tel. 
065/537-11-74, 0607/43-02-03
FORD KA, 1997/98 r., 30 tys. km, 1300 ccm, czerwony, poduszka 
pow., immobilizer, - 20.000 zl. Leszno, tel. 0601/79-35-55 
FORD KA, 1998 r.,‘ 1300 ccm, czarny 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, 1999 r., 8 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebrny me
talic, klimatyzacja, wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
otwierane szyby, RO, • 27.000 zl. Opole, tel. 077/455-78-35 
FORD KA, 1999 r., 16 tys. km, 1300 ccm, biało-czarny, 2 pod. 
powietrzne, sprowadzony 01.2001 r, • 22.000 zl. Świdnica, tel. 
0606/64-76-81
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r., 136 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
granatowy, ABS, klimatyzacja, automatic, wszystkie el. dodatki,
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Samochody używane,
którym mozesz zaufać

marka pojazdu rok.prod. poj. gwarancja cena

Ford Fiesta 2000 1250 35900

• Ford Mondeo kombi 1995 1600 24000

Ford Mondeo 1997 2000 3 m-ce 33800

Ford Mondeo kombi GHIA 1999 2500 fabryczna do 19.06.01 69000

Renault Megane 1997 1600 28900

Daewoo Nubira kombi 1998 • 1600 3 m-ce 19400

Fiat C C 1997 '*■704 9900

Suzuki Maruti 1995 800 9600

OFERTA SPECJALNA - AUTA DEMO:
marka pojazdu poj. przebieg wyposażenie

Ford T ra n s it  330 L 2402 9300 długi, w ysok i dach , a irbąg ,w spom agan ie  74 5OO
kierownicy, radro F O R D  2000 , centra lny 
z a m e k  z  p o dw ó jn ym  ryg lo w an iem , 
w yk ładzina  * an typoś lizgow a p rzedzia łu  

*  - . ładunkow ego

9 s a m o c h o d y  z  p o l s k i c h  s a l o n ó w  
9  u d o k u m e n t o w a n a  h i s t o r i a  p o j a z d u  
9  p r e f e r e n c y j n e  p o l i s y  u b e z p i e c z e n i o w e  
i  k r e d y t  w  2 4  g o d z i n y  
@  w y m i a n a  u ż y w a n y c h  z a  u ż y w a n e

Pol-Motors
Autoryzowany Dealer

Wrocław; ul. Kamienna 145; tel. (071) 369 75 41; 
fax (071) 369 75 13; www.polmotors.wroc.pl

centr. zamek i inne dodatki, - 17.800 zl. Legnica, (el. 
0601/84-47-45
FORD M0NDE0 KOMBI, 1993 r., 140 tys. km. 1800 ccm, TDI, 
kolor morski metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
el otw. szyby, el. reg. lusterka, RM, welurowa tapicerka, relingi 
dachowe, tydzień w kraju, bez wypadku, książka serwisowa, •
20.900 zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0600/35-79-87 
FORD MONDEO, 1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk 16V, 
wiśniowy metalic, 4-drzwiowy, wspomaganie, c. zamek, szyber
dach, ABS, poduszka powietrzna, welur, radioodtwarzacz ory
ginalny, sprowadzony w całości, I właściciel w Polsce, -17.500 
zl (możliwe raty). Jarocin, tel. 062/747-64-06, 0502/54-74-94 
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 zl. 
Legnica, tel. 0601/84-47-45
FORD MONDEO KOMBI, 1993 r„ 1800 ccm, 16V pełne wypo
sażenie oprócz klimatyzacji, • 19.900 zł. Leszno, teł. 
0601/78-72-82
FORD MONDEO ZETEC, 1993 r„ 100 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
szary metalic, 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, klimatyzacja, 
welur. kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -16.800 zl. Odo
lanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 110 tys. km, 1800 ccm. TDI, 
zielony metalic, alum. felgi, wszystkie el. dodatki, centr. zamek, 
poduszki pow., welurowa tapicerka, wspomaganie kier., do spro
wadzenia, cena na gotowo, • 18.500 zł. Paczków, tel. 
077/431-60-94, 0604/14-20-98
FORD MONDEO, 1993 r.. 121 tys. km, 1600 ccmJ6V, zielony 
metalic, wspomaganie kier., ABS, poduszka pow., klimatyza
cja, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reguł, fote
le. el. reg. reflektory, immobilizer, RO, serwisowany, bez wy
padku, w kraju od tygodnia, stan idealny, -17.400 z l, kup. zwoln. 
z opł. skarbowej. Żary, tel. 068/470-18-12, 0605/83-18-33 
FORD MONDEO KOMBI, 1993/94 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 
TDi, kolor morski metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RM, szyberdach, relingi 
dachowe,, roleta, welurowa tapicerka, książka serwisowa, kpi. 
dokumentacja, w kraju od tygodnia, bez wypadku, • 20.900 zl. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 0600/35-79-87 
FORD MONDEO. 1993/94 r„ 109 tys. km, 1600 ccm, 16V, wtrysk, 
zielony metalic, nie eksploatowany w kraju, bez wypadku, oclo
ny w całości, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., podusz
ka pow., RO, immobilizer, • 16.900 z ł, możliwe raty lub zamie
nię. Legnica, tel. 076/866-33-33, 0602/71-07-00 
FORD MONDEO SEDAN. 1993/94 r„ 117 tys. km, 1600 ccm, 
16V, OHC, niebieski, welurowa tapicerka, 5-biegowy, szyber
dach, rozkładana tylna kanapa, zadbany, stan b. dobry, • 16.900 
zł lub zamienię na inny samochód. Opole, tel. 0607/34-81-10 
FORD MONDEO, 1993/94 r., 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, oliw
kowy metalic, wspomaganie kier., klimatyzacja, poduszka pow., 
wszystkie el. dodatki, relingi. roleta, welurowa tapicerka, w kra
ju od 3 dni, bez wypadku, stan idealny, • 16.800 zl. Rawicz, tel. 
065/546-33-22, 0503/14-48-80
FORD MONDEO SEDAN, 1993/94 r., 170 tys. km, 1600 ccm. 
16V, biały, ABS, 2 x SRS, immobilizer, wspom. kierownicy, cen
tralny zamek, szyberdach, el. reg. reflektory, bez wypadku, nie 
składak, sprowadzony w całości, oryg. RM + 6 głośników, •
17.600 zł. Świebodzice, tel. 074/854-43-03, 0607/45-21-93 
FORD MONDEO CLX, 1993/94 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
perłowobordowy, sedan, I właściciel, sprowadzony w 04.2001 
r., bez wypadku, wspomaganie, el. reg. lusterka, welurowa tapi
cerka, zielone szyby, ekonomizer, kpi. dokumentacja, stan ide
alny, - 18.700 zł. Wałbrzych, tel. 0604/89-34-05 
FORD MONDEO. 1993/94 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, I właściciel, sprowadzony w całości, w kraju 3 
lata, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, - 16.000 zł. Wilczków, 
tel. 071/317-97-06
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 174 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, bordowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, centr. zamek, roleta, imobilizer, relingi, hak, 
zadbany, 1,5 roku w kraju, garażowany, el. reg. fotela, stan ide
alny • 22.200 zł. Syców, tel. 062/785-30-44 
FORD MONDEO. 1994 r., 164 tys. km, 1800 ccm, turbo D, biały, 
2 poduszki powietrzne, welurowa tapicerka, ABS, wspom. kie
rownicy, bez wypadku, I właściciel, szyberdach, centralny za
mek, - 22.200" zł. Jaworzyna Śląska, tel. 074/858-88-76 
FORD MONDEO, 1994 r., 147 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, 2 pod. powietrzne, wspomaganie kier., alum. felgi, szy
berdach, el. otw. szyby, alarm * pilot, centr. zamek, Icraju od 2 
dni, bez wypadku, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 18.700 zl 
(możliwe raty przez komis). Jelenia Góra, tel. 0601/94-08-71 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 138 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
srebrny metalic, ABS. wspomaganie kier., szyberdach, weluro
wa tapicerka, RM, relingi, • 19.000 zł. Rawicz, teł. 065/547-55-69 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 127 tys. km, 1800 ccm, gra
natowy, kpi. dokumentacja, ABS, 2 poduszki pow., wspomaga
nie kier., centr. zamek, alum. felgi, relingi dachowe, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, el. reg. fotel, - 16.900 zl. Sulechów 12/39, 
woj. zielonogórskie, tel. 0607/55-00-23 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 142 tys. km, 1800'ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic. bez wypadku, centralny zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka i reflektory, RM Ford, 2 poduszki 
powietrzne, ABS, szyberdach, książka serwisowa, zadbany, 
sprowadzony w całości w 04.2001 r, • 23.500 zl. Wałbrzych, tel. 
074/841-81-46
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
DOHC. granatowy metalic, pełne wyposażenie, I właściciel, -
19.500 zl. Żarów, tel. 074/857-04-71 po godz. 20,0605/08-06-76 
O  FORD MONDEO, 1994/95 r., 1800 ccm, 16V, mor

ski metalic, wspomaganie, centr. zamek, • 18.900 
zł lub zam ienię. Żary, ul. Okrze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87027371

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 KOMBI. 1995 r., 150 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
ZETEC, pertowomorski metalic, "2 pod. powietrzne, hak, ABS, 
klimatyzacja, el. reg. lusterka, centr. zamek, immobilizer, halo
geny, relingi dachowe, stan b. dobry, • 24.900 zl. Dzierżoniów, 
tel. 074/832-18-79, 0605/94-65-15 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r„ 95 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
biały, ABS, 2 poduszki powietrzne, RM, c. zamek, szyberdach, 
- 19.500 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49, 0501/70-09-90 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, ZETEC, czerwo
ny, relingi dachowe, wspomaganie, el. reg. lusterka i światła, 
alum. felgi, - 21.900 zł lub zamienię, możliwe raty przez komis. 
Legnica, tel. 0604/05-94-52
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 tyś. 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., 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 
zl. Rudna, tel. 076/843-43-77, 0608/34-10-59 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r, 76 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, 16V, kolor grafitowy metalic, ABS, wspomaganie kier., 2 pod. 
powietrzne, immobilizer, szyberdach, hak, welurowa tapicerka. 
relingi dachowe, roleta, el. reg. lusterka, reguł, fotel kierowcy,

RO, w kraju od 01.2001 r., garażowany, stan b. dobry, - 22.900 
zł. Twardocice, tel. 076/877-51-22. 0501/60-77-43 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1600 ccm, 16V pełne wypo
sażenie elektr., garażowany, nowe opony, akumulator i tłumik, 
zadbany, • 23.000 zl. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-93-41, 
0604/61-68-31
FORD MONDEO, 1995 r., 167 tys. km, 2000 ccm, zetec, ciem
noniebieski metalic, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. 
reg. lusterka i fotel kierowcy, el. otw. szyby, welurowa tapicer
ka, alum. felgi, radio * 4 głośniki, reg. kierownica, Immobilizer, 
alarm + centr. zamek, - 22.500 zł. Wrocław, teł. 071/363-89-27 
FORD MONDEO COMBI, 1995/96 r., 122 tys. km. 1800 ccm. 
TDI, biały, klimatyzacja, 90 KM, ABS, centralny zamek, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, katalizator, bez 
wypadku, stan b. dobry, - 25.900 zł. Wrocław, tel. 0601/43-67-90, 
0502/22-95-09.
FORD MONDEO. 1995/97 r., 137 tys. km, 1800 ccm, 16V, kolor 
śliwkowy metalic, pełne wyposażenie elektryczne oprócz klima
tyzacji, sprowadzony w 1998 r. z Niemiec (po stłuczce), zdjęcia 
do wglądu, 5-drzwiowy, stan b. dobry, • 22.500 zl. Wrocław, tel. 
071/337-15-36, 0602/27-45-76
FORD MONDEO Ghia, 1996 r., 75 tys. km, 1800 ccm, fioletowy 
metalic, nowy model, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, 
drewno, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. siedzenia, wspo
maganie, centr. zamek, 5-drzwiowy - 29.500 zł. Wschowa, tel. 
0601/99-10-02
O  FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 1600 ccm, 16V, 

srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, 
pełne wyposażenie elektryczne, relingi dachowe, 
• 22.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87027261

FORD MONDEO, 1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, V6 automatic. 
ABS, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, szyberdach, tempo- 
mat, immobilizer, alarm, welurowa tapicerka, RM, centr. zamek, 
kpi. dokumentacja, 2 pod. powietrzne, garażowany, zadbany, 
stan b. dobry, • 27.500 zł lub zamienię na mniejszy, w tej cenie. 
Świebodzice, tel. 074/854-12-63
FORD MONDEO. 1996 r., 88 tys. km, 1600 ccm. 16V, kolor śliw
kowy metalic, ZETEC, wspom. kierownicy, ABS, 2 poduszki 
powietrzne, 4 zagłówki, oryg. RO z RDS + głośniki, el. reg. re
flektory i lusterka, spoiler z dodatkowym światłem stopu, halo
geny, immobilizer, książki serwisowe, nowe opony, bez wypad
ku, I właściciel, • 20.800 zl. Wałbrzych, teł. 074/843-66-49 
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 86 tys. km. 1600 ccm, 16 
V, fioletowy, ABS, 2 pod. powietrzne, pełna elektryka, szyber
dach, RO, roleta, relingi, I właściciel, • 24.500 zl lub zamiana na 
tańszy. Chojnów, tel. 0608/20-91 -86 
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 92 tys. km. 1800 ccm. 16V, 
ciemnozielony metalic, 2 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, welurowa tapicerka, roleta, relingi dachowe, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, immobilizer (w kluczyku), soczewkowe 
halogeny, bez wypadku, serwisowany, stan idealny, - 33.800 zl. 
Kłodzko, tel. 0600/93-35-83,074/647-23-33 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0231 www.au- 
togielda.com.pl)
FORD MONDEO Ghia SEDAN, 1997 r., 57 tys. km. 2000 ccm, 
16V, Zetec, biały, 130 KM, pełne wyposażenie, welurowa tapi
cerka, hak, halogeny, I właściciel, kpi. dokumentacja, spoiler 
tylny, stan b. dobry, wersja limitowana, wykończenia w drewnie, 
- 33.500 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 0602/60-58-98

FORD MONDEO KOMBI, 1997 r„ 65 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
zielony metalic, klimatyzacja, ABS, poduszki, centralny zamek 
+ pilot, relingi dachowe, roleta, immobilizer, RO Ford, el.szyby, 
lusterka, reflektory, hak, - 34.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/731-64-17, 075/732-37-54
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 KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, TDI, atramentowy 
metalic, tydzień w kraju, oclony, bez wypadku, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, welurowa tapicerka, roleta bagażnika, re
lingi dachowe, podgrzewane szyby, 5 zagłówków, atrakc. wy
gląd, stan b. dobry, - 32.800 zł. Sobótka, woj. wrocławskie, tel. 
0601/63-69-03
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 78 tys. km, 1800 ccm. turbo 
D, biały, poduszka pow., ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. 
zamek, relingi dachowe, roleta, reg. kierownica, kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry, - 32.500 zł. Świdnica, tel. 0503/10-56-16 
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 70 tys. km, 1800 ccm, TDi. 
ciemnozielony metalic, centr. zamek, poduszka pow., el. reguł, 
fotel kierowcy, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, reg. kierownica, 
RO Ford (model 7000), relingi dachowe, klimatyzacja, alarm, -
37.500 zł lub zamienię na sedana. Oława, tel. 071/313-87-46 
FORD MONDEO KOMBI. 1997/98 r.. 88 tys. km. 1800 ccm, TDi, 
jasnofioletowy metalic, klimatyzacja, ABS, komputer, wykończe
nia w drewnie, alum. felgi, wszystkie el. dodatki, wspomaganie, 
relingi dachowe, • 38.000 zł. Wrocław, tel. 0604/81-68-93 
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., 52 tys. km, 1800 ccm, perło- 
wośliwkowy, pełne wyposażenie el., ABS, kontrola hamowania, 
klimatyzacja, relingi dachowe, bez wypadku, - 36.000 zł. Gło
gów, tel. 076/834-25-36
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 109 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, fioletowy, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, wspomaga
nie, RO, CD, • 38-000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/871-43-50 po 
godz. 15
FORD MONDEO KOMBI, 1998/99 r„ 75 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D, zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, immobili
zer, pełna elektryka, ABS, klimatyzacja, I właściciel, kpi. doku
mentacja, • 38.000 zł. Grabów nad Prosną, woj. kaliskie, tel. 
0606/46-32-29
FORD MONDEO KOMBI, 1998/99 r., 55 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, perlowogranatowy, bogate wyposażenie, - 40.500 zł. 
Wierzbinek, tel. 063/261-12-85
FORD MONDEO, 1999 r., 18 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, ęl. reg. luster
ka, klimatyzacja, podgrzewane fotele, stan idealny, - 39.000 zł. 
Kępno, tel. 0605/37-36-89 .
FORD MONDEO. 1999 r, 66 tys. km, 1800 ccm, TDI, srebrny, 
klimatyzacja, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reguł, fotel, alum. 
felgi, RO, centr. zamek, ABS, halogeny, - 40.000 zł. Głogów, tel. 
076/833-41-46
FORD MUSTANG COUPE, GT, 1988 r., 2300 ccm. benzyna ♦ 
gaz, żółty, alum. felgi, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, wspomaganie, kubełkowe fotele, RO, - 9.500 zł lub za
mienię. Strzegom, tel. 074/845-26-18 
FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, inst. ga
zowa, 5-biegowy, hak, tylna szyba ogrzewana, dodatkowe świa
tło .stop’, stan b. dobry, - 4.700 zł. Chojnów, tel. 076/818-71-47 
FORD ORION, 1986 r, 1600 ccm, diesel, kolor stalowy metalic,

RM, pokrowce, nowy akumulator, centralny zamek, stan b. do
bry, - 5.300 zł. Wałbrzych, teł. 074/845-32-52 
FORD ORION Ghia, 1988 r., 1800 ccm, diesel, niebieski meta- 
iic, szyberdach, kpi. opon zimowych, • 7.500 zł. Głuchołazy, tel. 
077/439-81-12
FORD ORION SKŁADAK, 1989 r., 1400 ccm, czerwony, hak, 
RO, wspomaganie, stan b. dobry, • 6.500 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/831-52-12, 0607/63-99-83
FORD ORION, 1990 f.; 160 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, nowy ukł. wydechowy, hak, oszczędny, -
8.200 zł. Wojcieszów, tel. 075/751-56-05 
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 zł. Wrocław, teł. 071/354-02-30 
O  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, bezwypadkowy, RO, oryg. przebieg, serwisowany, do spro
wadzenia, stan idealny, • 8.900 zł z transportem. Bielany, tel. 
076/857-45-15, 0603/78-63-67
FORD ORION, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm. kolor wiśniowy, 
oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
welurowa tapicerka, RO, wspomaganie, ABS, książka serwiso
wa, stan idealny, - 10.500 zl. Legnica, tel. 076/862-04-09 
FORD ORION, 1991/92 r„ 130 tys: km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, klimatyzacja, wspomaganie kier., centr. zamek, szy
berdach, welurowa tapicerka, el. reg. lusterka, obrotomierz, el. 
reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, zadbany, kpi. dokumen
tacja, w kraju od tygodnia, zarejestrowany, stan b. dobry, - 9.900 
zl. Rawicz, tel. 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 zl. Grabów, tel. 062/739-95-42
FORD ORION CLX, 1992 r., 168 tys. km, 16V, niebieski metalic, 
serwisowany, w kraju od 10 dni, wspomaganie, szyberdach, 
centr. zamek. el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, RM, reg. kie
rownica, - 10.500 zł. Kłodzko, tel. 074/865-91-11 
FORD ORION, 1993 r, 76 tys. km, 1600 ccm, 16V, błękitny, 
oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, 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, 
tel. 076/846-98-16, 0604/97-67-04 
FORD PROBE GT, 1988/89 r, 160 tys. km, 2200 ccm. turbo 
wnętrze nowego typu, 170 KM, ABS, klimatyzacja, pirotechnicz
ne napinacze pasów, komputer pokładowy, fotele pneumatycz
ne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspom. kierownicy, stan b. 
dobry, • 11.500 zł lub zamienię. Namysłów, tel. 077/410-09-28, 
077/410-10-57
FORD PROBE, 1989/90 r., 140 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
czerwony, inst. gazowa, 5-biegowy, ABS, centr. zamek, serwo, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, ospo- 
ilerowany, alum. felgi, welurowa tapicerka, alarm, kompł. doku
mentacja, • 12.500 zl lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
FORD PROBE. 1990 r., 160 tys. km. 2200 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, tempomat, nowe amortyzatory, nowy aku
mulator, tarcze, klocki, udokum. pochodzenie, bez wypadku, -
9.500 zl. Jelenia Góra, tel. 0503/97-59-27
FORD PROBE, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwony, 
alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, tempomat. stan techn. 
dobry, - 18.700 zl lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
0606/16-75-61
FORD PUMA, 1997/98 r., 35 tys. km, 1700 ccm, wtrysk. 16V, 
ZETEC, czerwony, klimatyzacja, ABS, ASR, 2 podusżki pow., 
wszystkie el. dodatki, alum. felgi 15“. podgrzewana przednia 
szyba, kpi. dokumentacja, - 35.500 zt. Bolesławiec, tel. 
075/734-36-87
FORD PUMA, 2000 r., 18 tys. km, 1400 ccm, czarny, 90 KM, 
pełne wyposażenie, - 38.000 zl. Wrocław, tel. 0502/26-27-37 
FORD SCORPIO, 1985 r., 240 tys. km, 2800 ccm, V6, granato
wy, instalacja gazowa, klimatyzacja, pełna elektryka, atrakcyj
ny wygląd - 6.800 zł lub zamienię na BMW E-30, E-28, Audi 80. 
Lubin. tel. 0605/82-74-78

FORD SCORPIO, 1985/86 r., 175 tys. km, 2000 ccm, metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, ABS, lotka ze stopem, stan dobry. 
Bolków, tel. 075/741-32-51
FORD SCORPIO, 1986 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
metalic, • 5.500 zł. Leszno, tel. 065/533-83-44 
FORD SCORPIO, 1986/87 r.. 2000 ccm, benzyna, szary meta
lic, oryg. lakier, garażowany, stan b. dobry, - 8.950 zl. Świdnica, 
tet 0601/67-21-85
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 zł. Chocianów, tel. 
076/818-58-41,0608/01-77-13
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., atrakcr wygląd, oszczędny - 9.500 zl. Lubin, tel. 
076/749-07-68
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FORD SCORPIO. 1987 r., 80 tys. km. 2000 ccm, EFi, jasnobrą̂  
zowy metalic, stan b. dobry, 5-biegowy. szyberdach, ABS, wspo
maganie, reg. kierownica, centr. zamek, kpi. dokumentacja, 
serwisowany, RO, oryg. lakier, bez wypadku, zadbany, dzielo
na kanapa, na białych tablicach - 1.725 DEM. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/733-89-19, 0603/51-59-47 
FORD SCORPIO, 1987 r., 315 tys. km, 2000 ccm, zloty metalic, 
stan dobry, wspomaganie, ABS, centralny zamek, el.szyby, in
stalacja gazowa, hak, - 6.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-13-56, 
0606/25-10-26
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 145 tys.. km, 2900-ccm, biały, 
ospoiłerowany, ciemne szyby, klimatyzacja, skórzana tapicer
ka, hak, RO, szyberdach, pełne wyposażenie, drewniana kie
rownica, alum. felgi, 5-biegowy, - 13.500 zl lub zamienię na 
Forda Transita albo inne propozycje. Wołów, tel. 071/389-33-15 
po godz. 16
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, DOHC, szary 
metalic, ABS, komputer, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyber
dach, centr. zamek, dzielona tylna kanapa, inst. gazowa, stan 
idealny, - 11.000 zl. Głuchołazy, tel. 077/439-22-25 
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 190 tys. km. 2000 ccm, DOHC, 
bordowy, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek z pilotem, 
alarm, - 11.500 zł. Legnica, tel. 0604/61-62-72 
FORD SCORPIO, 1991 r., 190 tys. km, 2000 ccm, niebieski 
metalic, model z grudnia, szyberdach, wspomaganie, radiood
twarzacz, do poprawek lakierniczych, - 9.000 zl. Kalisz, tel. 
062/763-41-63, 0600/35-96-79
FORD SCORPIO, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, DOHC, zielo
ny metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, el. re
guł. lusterka, szyberdach, bez wypadku, garażowany, • 12.900 
zł. Poznań, tel. 061/817-31-07, 0606/81-94-52 
FORD SCORPIO, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, DOHC, gra
natowy, Ghia, pełne wyposażenie, oprócz skóry i klimatyzacji, 
pól roku w kraju, • 12.500 zł. Świdnica, tel. 0604/59-58-65 
FORD SCORPIO SEDAN, 1991 r. 130 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
granatowy, Ghia, bez wypadku, sprowadzony w 12.2000 r, •
12.500 zł. Świdnica, tel. 0606/64-76-81 
FORD SCORPIO SEDAN, 1991 r., 2000 ccm, DOHC. bordowy, 
ABS, hak, pełne wyposażenie elektyczne. szyberdach, podg.

fotele, nakładki na błotnikach, alum. felgi, atrakc. wygląd, - 9.900 
zł lub zamienię. Wrocław, teł. 0501/92-95-07, 0503/71 -23-75 
FORD SCORPIO SEDAN, 1991/92 r., 120 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna DOHC, ciemnoniebieski metalic, stan idealny, szyber
dach, centralny zamek, ABS, białe kierunkowskazy, • 11.900 zl 
lub zamienię na inhy, może być uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 
0603/61 -59-50, 0609/26-96-78
FORD SCORPIO, 1992 r., 130 tys. km. 2000 ccm, 16V, DOHC, 
grafitowy metalic, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka, RO, el. otw. szyby, centr. 
zamek, el. otw. szyberdach, ABS, klimatyzacja, el. reguł, i podg. 
siedzenia, el. reg. lusterka, - 14.500 zl. Legnica, tel 
076/862-04-09
FORD SCORPIO, 1992 r., 200 tys. km, 2500 ccm. TD, szary 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, klimatyza
cja, ABS, welur, - 13.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17, 0601/53-46-55
FORD SCORPIO 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, 1993 r., 185 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, kolor grafitowy metalic, ABS, serwo, szyberdach, relingi da
chowe, zagłówki, kpi. dokumentacja, - 17.500 zł. Prochowice, 
tel. 0604/79-36-63, 0604/95-68-91 
FORD SCORPIO, 1995 r., 70 tys. km, 2000 ccm, DOHC 16V, 
ciemna zieleń, limuzyna, 2 poduszki pow., welurowa tapicerka, 
wykończenia drewniane, oryginalny RM Ford, fabryczny alarm, 
klimatyzacja, pompowane siedzenia, elektr. regulowany fotel 
kierowcy, pełne wyposażenie el., komputer, ABS, aluminiowe 
felgi, serwo, - 28.000 zl lub zamienię na diesla. Oława, tel. 
0601/53-99-66
FORD SCORPIO SEDAN, 1995 r., 2500 ccm, turbo D nowy 
model, • 29.000 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r„ 115 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
DOHC, kolor śliwkowy, pełne wyposażenie, automatic, - 33.000 
zl. Wrocław, tel. 346-41-44
FORD SCORPIO Ghia. 1995 r„ 105 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
granatowy, automatic, kombi, pełne wyposażenie, nowy model, 
bez wypadku, w kraju od roku, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, 
• 26.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-66-80 po godz.16 
FORD SCORPIO, 1995/96 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, nowy model, klimatyzacja, pełna el., ABS, wspo
maganie, drewno, centr. zamek, 2 pod. powietrzne - 21.900 zł. 
Jawor, tel. 076/870-48-57, 0603/22-44-13 
FORD SCORPIO, 1996 r, 133 tys. km, 2500 ccm, TDi, srebrny 
metalic, centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, reguł, fotel kierowcy, klimatyzacja, wykończenia 
w drewnie, bez wypadku, I właściciel, - 33.500 zł lub zamienię 
na inny diesel, np. VW, Audi. Lubań, tel. 075/646-47-15, 
0606/11-35-80
FORD SIERRA, 1982 r., 230Ó ccm, V6, beżowy, 5 biegowy, 
5-drzwiowy, szyberdach, hak, welurowa tapicerka, centralny 
zamek, dużo nowych części, - 3.000 zł. Głogów, tel. 
076/835-56-50
FORD SIERRA, 1983 r, 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy,'alum. felgi, szyberdach, weluro
wa tapicerka, atrakc. wygląd, RM z CD, stan b. dobry, - 4.000 zł 
lub zamienię na busa ♦ dopłata. Bratoszów, tel. 074/836-92-16 
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccfn, benzyna, niebieski metalic, 
5-drzwiowy. stan b. dobry, • 3.000 zl lub zamienię na uszkodzo
ny, w tej cenie. Nowa Ruda, tel. 0607/81-18-53 
FORD SIERRA. 1983 r.. 2000 ccm, benzyna, czerwony, auto
matic, hak, szyberdach, w ciągłej eksploatacji, stan blacharki i 
ogólny dobry, • 2.600 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-68-60 
FORD SIERRA, 1983 r., 222 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, instal. gazowa, - 3.500 zł. Pławna, gm. Lubomierz, tel. 
075/783-35-66
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, 
5-drzwiowy, • 4.000 zl lub zamienię na VW T2, busa, oszklone
go, w tej cenie. Wyręba, tel. 075/724-45-06 
FORD SIERRA XR4i, 1984 r., 160 tys. km, 2800 ccm, V6, czer
wony, el. reg. lusterka, alum. felgi, el. otw. szyby, szyberdach, 
wspomaganie, spoilery, radio Pioneer, centr. zamek ♦ pilot, za
dbany, 3-drzwiowy, 5-biegowy, lusterka i zderzaki w kolorze 
nadwozia, garażowany, - 7.800 zl. Wrocław, tel. 071/346-22-52 
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r„ 132 tys. km, 1576 ccm. benzy
na, czerwony, szyberdach, - 4.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-31-54
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, stan 
dobry, blacharka do poprawek, komplet kół zimowych, - 3.500 
zł. Okrzeszyn, tel. 075/713-63-05 prosić Staszka 
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r.. 2300 ccm, diesel, zielony me
talic, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, hak, 
przegląd do 28.12.2001 r, - 4.400 zl. Piaski, tel. 065/573-07-42, 
0608/07-09-24
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., 2000 ccm, benzyna 5-drzwiowy, szy
berdach, nowe amortyzatory, opony i sprzęgło, - 3.800 zł. Wro
cław, tel. 071/372-15-55, 0501/77-83-84 
FORD SIERRA, 1984 r., 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, stan b. dobry, po remoncie silnika (1999 r.), nowe 
opony, akumulator, zawiesz.'przednie, nowy tłumik, alarm, hak 
- 5.700 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-63-42 
FORD SIERRA, 1984/85 r., 2300 ccm, diesel, biały, 5-drzwio-

wy, 5-biegowy, RM, stan b. dobry - 3.700 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 0608/23-73-03, 0604/08-58-29 
FORD SIERRA, 1984/85 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, hak, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
ciemne lampy i kierunkowskazy, dzielone tylne siedzenia, po 
remoncie głowicy, dużo nowych części, atrakc. wygląd, kpi. 
dokumentacja, stan dobry, - 4.800 zł lub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 074/844-99-71 -
FORD SIERRA Ghia, 1985 r., 160 tys. km. 1600 ccm, wiśniowy 
metalic, el. otw. szyby i reg. lusterka oraz szyberdach, - 6.200 
zl. Bolesławiec, tel. 075/734-30-76 
FORD SIERRA, 1985 r, 2000 ccm, benzyna + gaz, grafitowy 
metalic, 2-letnia instalacja gazowa, zbiornik 601, wszystkie ate
sty, 5-drzwiowy, hak, dodatkowe światło .stop*, dzielone tylne 
siedzenia z podłokietnikami, kpi. dokumentacja celna, stan 
techn. b. dobry, • 4.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/13-10-75 
FORD SIERRA, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, inst. 
gazowa, po wymianie ukł. hamulcowego i wszystkich łożysk, 
silnik po przeglądzie, stan techn. b. dobry, stan blacharki dobry, 
przegląd do 12.2001 r, • 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/342-06-70, 
0603/38-15-83
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel pompa wtryskowa - 
300 zł, głowica kpi. - 200 zl, listwa ukł. kierów. -100 zl i inne. 
Głogów, tel. 076/834-15-29
FORD SIERRA, 1985 r, 1800 ccm, granatowy metalic, stan b. 
dobry, • 3.200 zł lub zamienię. Nysa, tel. 0604/58-60-47, 
077/433-08-46
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, szary metalic, centr. 
zamek, hak, wspomaganie, szyberdach, zderzaki w kolorze 
nadwozia, przegląd do 05.2002 r., zadbany, stan b. dobry, • 4.000 
zł lub zamienię na VW, Opla, Forda, z dopłatą. Przeworno, tel. 
074/810-21-16
FORD SIERRA, 1985 r., 180 tys. km, 1600 ccm, beifzyna, kolor 
morski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oryginalny szyberdach, 
dzielona tylna kanapa, RM, sprawny technicznie, udokumento
wane pochodzenie, stan dobry, - 4.500 zl. Srebrna Góra, tel. 
074/818-00-79
FORD SIERRA, 1985 r, 1800 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
szyberdach, hak, stan b. dobry. Witków, tel. 074/858-77-95. 
0602/47-44-54
FORD SIERRA GT, 1985 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, ospoiłerowany, sportowa kierownica, 
lotka, stan b. dobry, na białych tablicach - 2.100 zl. Wrocław, 
tel. 0605/40-30-03
FORD SIERRA', 1985 r., 2000 ccm, is, srebrny metalic, zanie
dbany, .na chodzie*, fotele kubełkowe, sportowa kierownica, 
obrotomierz, zarejestrowany, • 2.100 zł. Wrocław, tel. 
071/348-26-11, 0601/21-75-42
FORD SIERRA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, brązowy metalic, 
inst. gazowa, centr. zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, - 4.900 zł 
(możliwe raty). Jarocin, tel. 0601/57-35-88 
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
stan dobry, - 4.600 zł. Głogów, tel. 076/832-18-63,0604/84-77-85 
FORD SIERRA XR4i, 1986 r., 110 tys. km, 2300 ccm. turbo E. 
czarny, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, 
alarm, pilot, skóra, klimatyzacja, szyberdach, aluminiowe felgi 
15*, ospoiłerowany, wydech po boku, nowa turbina, długa skrzy
nia biegów 151, wersja amerykańska, • 6.000 zl. Jelenia Góra, 
tel. 075/761-08-56, 0606/63-97-88 
FORD SIERRA, 1986 r, 95 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
II właściciel; 5-drzwiowy, szyberdach, nowe opony, bez wypad
ku, stan b. dobry, • 6.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-14-30 
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm. grafitowy metalic, instal. 
gazowa, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, CD, nowe 
łożyska, klocki, hamulce, stan dobry, - 6.300 zl. Głogów, tel. 
0607/07-55-93
FORD SIERRA KOMBI, 1987 r., 2000 ccm, czerwony, inst. ga
zowa, szyberdach, centralny zamek, hak, stan b. dobry, • 7.200 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-47-87 
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 175 tys. km, 2000 ccm, wtrysk. 
OHC, biały, Ghia, 115 KM, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, szyberdach, RM z RDS, komplet opon zimowych, 
stan idealny, - 7.600 zł. Wrocław, tel. 071/325-88-91. 
0501/27-22-15
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., czerwony, 5-biegowy, stan b. 
dobry, - 7.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-97-54 
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa, alarm, dodatkowe światło .stop*, odcięcie zapłonu, 
nowy akumulator, RO Sony, kola zimowe, dodatkęwe części 
zamienne, - 6.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-65-63 
FORD SIERRA, 1988 r., 120 tys. km, 1800 ccm, czerwony, alu
miniowe felgi, ospoiłerowany, sportowa kierownica, stan b. do
bry, na białych tablicach • 1.300 DEM. Wrocław, tel. 
0503/30-90-88, 0503/96-79-19
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 2300 ccm. diesel, niebieski 
metalic, centr. zamek, RO, po wymianie pierścieni i uszczelnia
czy w silniku, hak, ekonomiczny, • 7.300 zl. Wrocław, tel. 
071/781-64-17
FORD SIERRA SEDAN, 1988/89 r., 1600 ccm, benzyna, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony, welurowa 
tapicerka, garażowany, RM, dobrze utrzymany, stan b. dobry, -
6.700 zl lub zamienię na droższy. Strzelin, tel. 0603/84-60-78 
FORD SIERRA SEDAN. 1989 r., 143 tys. km. 2000 ccm. benzy
na, wtrysk, kakaowy metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, RO, 
alarm, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, stan dobry, •
7.200 zł. Wrocław, tel. 071/362-20-55 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r„ 2000 ccm. benzyna, biały, RO
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1 Naprawy 
m e c h a n i c z n e  

e l e k t r y c z n e  
p o w y p a d k o w e

HONDA ACCO RD  1,8 - promocja - klimatyzacja gratis * ^  H E U X
S A M O C H O D Y  K O M I S O W E

PEUGEOT 406 1.8 1997 r. 31.000 zl
HONDA C M C 1.5 4D 1994 r 19.900 zł
HONDA C M C 1.4 3D 1997 r. 29.000 zł
HONDA ACCORD 2.0 1993 r. 26.000 zi
PEUGEOT ROLAND GARROS 2000 r. 55.000 zł
HONDA ACCORD 2.0 ES 1997 r. 31 .OOO zł

* do wyczerpania 
zapasów

A U T O R Y Z O W A N Y  D E A L E R  H O N D Y  
Wrocław, ul. Karkonoska 45, SALON tel. 33 99 351, tel./fax 33 99 315, SERWIS tel. 33 99 349 

KREDO - Leasing tel./fox 36 62 177 o p o i22 (

s a l o n  -  s e r w i s  -  c z ę ś c i  -  k o m i s  -  l e a s i n g  -  k r e d y t

♦ 6 głośników, inst. gazowa, • 8.000 zl. Zielona Góra, tel. 
0605/72-0.1*95 ' C V
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r.. 60 tyś. km, 2300 ccm, diesel, 
niebieski metalic, el. otw. szyby, reg. fotel kierowcy, centr. za
mek, alarm, wspomaganie kier., szyberdach, roleta, kompt. zi
mowych kół, alum. felgi, » 7.500 zl. Jaworzyna Śl., tel. 
074/858-70-68
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2300 ccm, diesel, srebrny me
talic, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, we
lurowa tapicerka, stan techn. i silnika b. dobry, • 5.300 zl. Pacz- 

• ków, tel. 077/431-71-74, 0602/84-93-16 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, czeiwony, 
szyberdach, katalizator, 5-drzwiowy, 5-biegowy, atrakcyjny wy- 

. gląd, stan dobry, po remoncie hamulców, • 6.500 zl. Pieszyce, 
tel. 074/836-60-49, 0602/50-12-91 
FORD SIERRA SEDAN. 1989 r., 142 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, siwy metalic, alum. felgi, koła zimowe na gwarancji, centr. 
zamek, ciemne szyby, welurowa tapicerka, RO, hak, kupiony w 
salonie w Niemczech, w Polsce od nowości, oryg. przebieg, 
zadbany, właściciel niepalący, przegląd do 03.2002 r, -10.500 
zł łub zamienię na droższy. Wałbrzych, tel. 0607/35-30-84 
FORD SIERRA, 1989 r., 190 tys. km, 2300 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy. centralny zamek, hak, radioodtwarzacz + 4 glośni- 

. ki, szyberdach, wspomaganie kier., reg. fotel kierowcy, dzielo
na tylna kanapa, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/390-57-37 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 100 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
bordowy, - 8.000 zl. Zbytowa, gm. Bierutów, tel. 071/315-70-18, 
0608/29-93-61
FORD SIERRA SEDAN. 1989/90 r., 180 tys. km, 1757 ccm, ben
zyna, 64 KM, perlowobrązowy metalic, nowe opony + dodatko
wy kpi. opon zimowych, ciemne szyby, RO na CD. ♦ 4 głośniki, 
el. wysuwana antena, atrakc.wygląd, stan techn. b. dobry, -
8.000 zl. Świebodzice, tel. 074/854-60-67. 0503/10-52-58 
FORD SIERRA, 1989/90 r., 135 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, po remoncie kapitalnym, 5-biegowy, 5-drzwio
wy, centr. zamek, alarm + pilot, alum. felgi, katalizator, weluro
wa tapicerka, sprowadzony w 1997 r., stan b. dobry, - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/37-74-10
FORD SIERRA SEDAN. 1989/96 r„ 170 tys. km, 2300 ccm, die
sel, bordowy. - 9.500 zl. Lubsza, tel. 077/437-62-58 
FORD SIERRA. 1990 r„ 140 tys. km, 2000 ccm, OHC, czarny, 
wersja sportowa, szyberdach, 3-drzwiowy, alum. felgi, alarm, 
koła zimowe, stan b. dobry, - 8.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/754-30-28 wieczorem, 0601/77-37-08 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, EFI, szary metalic, 
centr. zamek, relingi dachowe, szyberdach, reguł. wys. moco
wania pasów, reguł, fotel kierowcy, dzielona tylna kanapa, ater
miczne szyby, pó wymianie zawieszenia przedniego, - 7.800 zł 
lub zamienię. Kamiennik, tel. 077/431-21-27 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 60 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, relingi, serwisowany, pe przeglądzie, alarm * pilot, spro
wadzony w całości, pełna dokumentacja, stanb. dobry, - 8.500 
zł łub zamienię na Forda Sćorpio 2.9 E. Nowa Ruda, tel: 
074/872-37-80 '  ̂ ■
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 1600 ęcm el. reg. reflektory, 
relingi, roleta, reg. fotel kierowcy, - 9.300 zł. Nysa, teł. 
077/431-05-34
FORD SIERRA, 1990 r, 130 tys. km. 2000 ccni, wtrysk, DOHC, 
bordowy metalic. stan techn. idealny, garażowany od nowości, 
bez wypadku, oryg. lakier, szyberdach, cenfr. zamek, hak, RO, 
atrakc. wygląd, zadbany, kpi. dokumentacja, - 9.850 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-65-48
FORD SIERRA, 1990 r.. 170 tys. km, 2000 ccm, DOHC, bordo
wy metalic, szyberdach, centralny zamek, alarm, radio, • 8.500 
zł. Świdnica, tel. 074/853-58-54 
FORD SIERRA KOMBI LXI, 1990 r., 132 tys. km, 2000 ccm, 
EFi, bordowy, szyberdach, RO, ABS, alarm, relingi dachowe, 
reg. kierownica, reflektory, centr. zamek, szyberdach, weluro
wa tapicerka, atrakc. wygląd, stan b. dobry, garażowany, - 7.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-92-85 
FORD SIERRA CLX, 1990/97 r., 150 tys. km, 2000 ccm, ciem
noniebieski metalic, welur, el. reg. lusterka, 5-biegowy, central
ny zamek ♦ alarm z pilotem, reg. pasy, kierownica i fotel kie
rowcy, RO + głośniki, 5-drzwiowy. atrakcyjny wygląd. - 9.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-27-28. od 10 do 16 
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r„ 166 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
czarny, centr. zamek, alum. felgi, hak, spoiler, zderzaki w kolo
rze nadwozia, reguł, fotel kierowcy, RO + 4 głośniki, garażowa
ny, - 9.800 zl. Paczków, tel. 077/431-70-96 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00535 www.au- 
togielda.com.pl)
FORD SIERRA, 1991 r. 1800 ccm, turbo D szyberdach, relingi 
dachowe, • 12.000 zł. Bolków, tel. 075/741-37-65 
FORD SIERRA SEDAN CLX, 1991 r.. 2000 ccm, wtrysk, OHC, 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, el. reg. fotel, oryg. szy
berdach i RO Ford, reg. kierownica i reguł, fotel kierowcy, ater
miczne szyby, welurowa tapicerka, tylna lotka, oryg. ciemne 
lampy, kpi. opon zimowych, garażowany, stan idealny, właści
ciel niepalący, pilne, - 8.700 zł. Głogówek, teł. 077/437-36-89 
FORD SIERRA CLX, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, składak 97, alum. felgi, szyberdach, radio + CD, hak * opo
ny zimowe, - 11.500 zł. Leszno, iel. 0604/36-90-52, 
0607/20-34-60 .
FORD SIERRA CLX KOMBI, 1991 r„ 92 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
DOHC, benzyna, srebrny, wtrysk, centfc zamek, szyberdach, 
wspomaganie, relingi dachowe, na białych tablicach, stan b. 
dobry, - 3.200 zł. Lubin, tel. 076/846-08-63, 0502/36-19-81 
FORD SIERRA, 1991 r , 124 tys. km, 2000 ccm, DOHC, perlo- 
woczarny. centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, radio, bez 
wypadku, nie używany w Polsce, stan idealny, - 9.600 zł. Nowa 
Sól, teł. 0606/95-32-26
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r., 105 tys. km, 1600 ccm, kolor 
wiśniowy, ciemne lampy, alum. felgi, stan b. dobry, - 8.900 zł. 
Strzegom, woj. wałbrzyskie, tel. 0605/74-65-60 
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r.-, 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
DOHC 5-biegowy, alum. felgi, szyberdach, centr. zamek, el. reg. 
reflektory, welurowa tapicerka, atermiczne szyby, reg. kierow
nica, reguł, fotel kierowcy, RO, opony zimowe, po remoncie ukl. 
kierowniczego i hamulcowego, atrakcyjny wygląd, stan b. do
bry, • 10.500 zl. Strzegom, tel. 0608/51-63-36 
FORD SIERRA, 1991/92 r., 163 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bia
ły, ABS, szyberdach, welurowa tapicerka, hak, nowy ukl. wyde
chowy, możliwe raty, - 9.900 zł lub zamienię na uszkodzony. 
Wałbrzych, teł. 074/844-99-44, 0604/37-02-40 
FORD SIERRA CLX SEDAN, 1991/95 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 
OHC. kolor stalowy metalic, bez wypadku, dzielona tylna kana
pa, tylna szyba ogrzewana, immobilizer, welurowa tapicerka, 
re&. kierownica i fotel kierowcy, el. reg. reflektory, zielone szy
by, RO Sony ♦ 4 głośniki, II właściciel, składak, kpi. dokumen
tacja, - 10.500 zl. Bielawa, tel. 074/833-93-68 po godz. 21, 
0602/24-72-95
FORD SIERRA KOMBI, 1991/96 r.. 150 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, przednia szyba ogrzewana, hak, reg. reflektory, relin
gi dachowe, - 10.200 zl. Oleśnica, tel. 071/398-17-08 po 
godz. 20, 0503/03-49-59
FORD SIERRA SEDAN, 1991/97 r., 121 tys. km, 2000 ccm, EFI, 
kolor wiśniowy metalic, katalizator, alarm, odcięcie zapłonu, 
centr. zamek, szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, 
el. wysuwana antena, reguł, fotel kierowcy, reguł. wys. moco
wania pasów, el. reg. reflektory, alum. felgi, konserwacja, welu
rowa tapicerka, stan idealny, • 10.000 zl. Legnica, tel. 
076/855-21-00-
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, turbo D, biały, centr. 
zamek, wspomaganie kier., ABS, el. otw. szyberdach, el. otw. 
szyby, relingi dachowe, - 11.500 zł. Kalisz, tel. 0604/28-89r74 
FORD SIERRA Ghia, 1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, biały, in- 
stal. gazowa na gwarancji, ABS, klimatyzacja, pełna elektryka, 
alum. felgi, nowy przegląd, wspomaganie, ospoilerowanie RS, 
stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, • 13.800 zl. Oława, tel. 
0602/64-92-94
FORO SIERRA CLX SEDAN, 1992 r., 101 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, biały, kupiony w salonie w kraju, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, welurowa tapicerka, zadbany, • 10.800 zl. 
lub zamienię na mniejszy albo na dostawczy. Trzebnica, tel. 
071/312-43-10
FORD SIERRA SEDAN, 1992 r., 173 tys. km, 1998 ccm, wtrysk, 
DOHC, granatowy metalic. wspomaganie, katalizator, central
ny zamek z pilotem, alarm, RO, el. reg. reflektory, reg. kierowni
ca, welur, szyberdach, relingi dachowe, roleta bagażnika, hak, ’ 
alu felgi, dokumentacja, - 11.000 zl. Wałbrzych, tel. 
0604/96-99-64
FORD SIERRA SEDAN, 1992 r., 160 tys. km. 1800 ccm, turbo 
D, kolor grafitowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, szyber
dach. alum. felgi, - 12.000 zł. Leszno, tel. 0605/05-90-74 
FORD SIERRA CLX SEDAN. 1992 r.. 104 tyś. km, 2000 ccm. 
wtrysk OHC. czerwony, składak, welurowa tapicerka, regulowana 
kierownica i fotel kierowcy, szyberdach, hak, centralny zamek.

nowe opony, nowy akumulator, zadbany, opony zimowe, • 11.800 
■żi: Opole, tel. 077/457-40-41, 0503/9.4-17-96 
^ÓRD SIERRA, 1992 r., 190 tys. km, 1800 ccm, turbo D, biały, 
wspomagani#; centr. zamek, szybefdach, welurowa tapicerka, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 12.500 zł. Świdnica, tel. 
0503/10-56-16
FORD SIERRA SEDAŃ, 1992 r., 150 tys. km, 18Ó0 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy, GL, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna 
kanapa, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, RO Panasonic, centr. 
zamek, Mul-T-Lock, alarm z pilotem, reg. kierownica, welurowa 
tapicerka, tylna szyba ogrzewana, • 13.000 zł. Wrocław, tel. 
071/347-68-84
FORD SIERRA LASER SEDAN. 1992/93 r., 130 tys. km, 1600 
ccm, bordowy metalic, alarm, oznakowany, dzielone tylne sie
dzenia, reg. kierownica, RM Blaupunkt (kodowany) + 4 głośni
ki, kupiony w salonie, faktura zakupu, przegląd do 03.2002 r, -
11.200 zł. Wrocław, tel. 071/322-23-92, 0602/47-71-73 
FORD SIERRA KOMBI, 1993 r„ 139 tys. km, 2000 ccm. DOHC, 
granatowy metalik, 2 walki rozrządu, moc 115 KM, katalizator, 
wspomaganie kierownicy, felgi alum., relingi - 4.500 DEM. Wro
cław, tel. 0504/93-92-11
FORD SIERRA SEDAN, 1993 r., 1800 ccm, srebrny metalic, 
oryginalny lakier, garażowany, pełna dokumentacja, mało eks
ploatowany w kraju, szyberdach, regulowana kierownica i fote
le, el. reguł, reflektory, podwójne tarcze hamulcowe, welurowa 
tapicerka, dzielona tylna kanapa, • 11.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/744-36-54
FORD SIERRA SEDAN, 1993 r„ 2000 ccm, DQHC, 16V, biały, 
wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, I właściciel, stan ideal
ny, - 9.700 zł lub zamienię. Paczków, woj. opolskie, tel. 
0604/22-02-69, 077/431-71-33
FORD TAUNUS, 1979 r., 1300 ccm stan b. dobry, • 2.500 zł. 
Lubań. tel. 075/646-37-02
FORD TAUNUS, 1979 r., 2000 ccm, V6, czerwony, 4 drzwiowy, 
zarejestrowany, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-36-70 
FORD TAUNUS, 1979 r., biały, 4-drzwiowy, szerokie opony, po 
remoncie silnika, - 1.500 zł. Zacharzyce, gm. Św.Katarzyna, tel 
071/311-40-41
FORD TAUNUS, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, turkusowy, szy
berdach, welurowa tapicerka, RM Ford, plastikowe nadkola, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, stan b. dobry • 1.300 zł. Bok 
;ków, teł. 075/741-30-19, 0607/06-08-37- 
FORD TAUNUS, 198.1 r., 175 lys. km, 2000 ęcm, metalik, za
dbany, garażowany, oryginalny lakier, stań idealny, - 4.900 zl. 
Legnica, tel. 0607/04-07-51
FORD TAUNUS SEDAN, 1982 r., 130Ó ccm, bordowy, inst. gar 
zowa, obrotomierz, halogeny z przodu, stan dobry, • 1.800 zł. 
Poznań, teł. 0502/&6-81-87
FORD TAUNUS KOMBI, 1982 r., 150 tys. km, 2000 ccm, V6, 
granatowy, automatic, Instalacja gazowa, RM, welur, nowe opony 
letnie, ekonomiczny, hak, przegląd .do 07.01 r, - 2.000 zl. Wro
cław, tel. 342-53-81, 0604/32-77-71 
FORD TAUNUS, 1982/83 r.̂  1600 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, pełne wyposażenie, bez korozji, szyberdach, tylna szyba 
ogrzewana, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, hak,bez 
wypadku, zadbany, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 3.300 zl. 
Bolków, tel. 075/74.1-37-68
FORD TAURUS, 1997 r., 95 tys. km, 3000 ccm, zielony metalik, 
zadbany, pełne dodatkowe wyposażenie, automatic, - 36.900 
zł. Wrocław, teł. 0601/73-89-87 
FORD TEMPO, 1989 r., 2300 ccm, benzyna, niebieski, automa
tic, tempomat, centralny zamek, klimatyzacja, autom, pasy 
bezwł, - 8.00ę zi Wałbrzych, tel. 074/666-28-74,0503/07-45-69 
O  FORD WINDSTAR, 1995 r., 99 tys. km, 3800 ccm, 

szary metalic, 7 miejsc, pełne wyposażenie, stan 
b. dobry, • 33.500 zł (brutto), możliwość zamia
ny., tel. 077/456-25-70,0602/30-76-12 01032561 

FORD WINDSTAR, 1995 r., 120 tys. km, 3800 ccm, V6, biały, 
pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry, - 29.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 
0601/84-83-50
FORD WINDSTAR, 1995 r., 120 tys. km, 3800 ccm, V6, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, welurowa tapicerka, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, - 35.000 zł. Opole, tel. 0601/47-58-79 
FORD WINDSTAR LX, 1995 r., 112 tys. km, 3800 ćcm, benzy
na, ciemnozielony metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, 
alum. felgi, stan b. dobry, - 28.900 zł. Wrocław, tel. 0606/14-35-99

HONDA
HONDA ACCORD EX, 1987/88 r„ 1990 ccm, 12V, srebrny me
talic, zderzaki w kolorze nadwozia, el. reg. lusterka, ćentr. 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 Ka- 
detta, z dopłatą. Oleśnica, tel. 071/798-15-67 
HONDA ACCORD, 1991 r., 2000 ccm, 16V, bordowy, I właści
ciel, kpi. dokumentacja, centr. zamek, wspomaganie kier., ka
talizator, el. reg. szyberdach, welurowa tapicerka, el. otw. szy
by, RM, Mul-T-Lock, el. reg. lusterka, reg. kierownica, obroto
mierz, - 14.000 zl lub zamienię na mniejszy. Lubin, tel. 
076/846-45-96, 0603/79-07-04
O  HONDA ACCORD, 1992 r., 2000 ccm kupiony w 

salonie, bez wypadku, bogate wyposażenie, -
19.500 z ł. ., tel. 077/455-04-17 01035471

HONDA ACCORD KOMBI, 1992 r., 185 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, beżowy metalic, stan b. dobry, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, nowe opony i akumulator, alarm, właściciel niepalący, •
16.000 zl lub zamienię na VW Caddy, Opla Combo D. Oława, 
woj. wrocławskie, teł. 0600/36-24-89 
HONDA ACCORD, 1993 r., 2000 ccm, benzyna, zielony, stan b. 
dobry, immobilizer, el. otw. szyby, • 13.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/53-15-98
HONDA ACCORD, 1993/94 r„ 113 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
perłowoczamy, ABS, wspomaganie, wszystkie el. dodatki, szy
berdach, sportowa kierownica, garażowany, zadbany, - 23.500 
zł. Zgorzelec, tel. 075/775-81-02, 775-48-02 
HONDA ACCORD. 1994 r., 41 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, centralny zamek, wspomaganie, el.szyby, szyberdach, 
el.reflektory, lusterka, 1 właściciel, garażowany, kierowca nie
palący, • 28.800 zl. Oława, tel. 071/313-57-29 
HONDA ACCORD. 1994 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 16V, grana
towy, wersja amerykańska, automatic, 2 pod. powietrzne, kli

matyzacja, el. reg. lusterka i szyby, centr. zamek, RO Sony, alum. 
felgi; kpi. kół zimowych, -26.500 zl. Wrocław, tel. 0602/11-50-34 
HONDA ACCORD, 1995% 136 tys. km, 2000 ccm, 16V, niebie
ski metalic, klimatyzacja, ABS, skórzana tapicerka, el. otw. szy
by i szyberdach, immobilizer, właściciel niepalący, • 26.000 zł. 
Wrocław, tel. 0602/39-28-09
0  HONDA ACCORD, 1996 r., 98 tys. km, 2200 ccm, 

V-TEC 150 KM, I właściciel, pełne wyposażenie, 
skóra, - 40.000 zl., tel. 0601/70-02-87 01034941

HONDA ACCORD. 1996/97 r., 95 tys. km, 2000 ccm, TDi, nie
bieski metalic, poduszka powietrzna, ABS, klimatyzacja, wspo
maganie, 4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, immo
bilizer, alum. felgi 15”, welur, drewno, spoilery, po lekkim tunin- 
gu, sprowadzony w całości, stan idealny, • 37.500 zł. Kalisz, tel. 
062/757-56-95, 0603/07-55-59
HONDA ACCORD, 1996/97 r„ 65 tys. km, 2000 ccm, i. biały, 
spoiler, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, nie eksploatowany w 
kraju, • 28.500 zl. Wrocław, tet 071/355-12-20, 311-73-42 
HONDA ACCORD, 1997 r., 73 tys. km, 2000 ccm, ciemnośliw- 
kowy, kupiony w salonie, klimatyzacja, ABS, pełne wyposaże
nie el., komplet opon zimowych, garażowany, zadbany, weluro
wa tapicerka, • 32.000 zl. Wrocław, tel. 0501/76-34-25 
HONDA ACCORD, 1997 r., 2200 ccm, czarny, automatic, kli
matyzacja, skórzana tapicerka, stan b. dobry, - 28.000 zl. Wro
cław, tel. 0605/05-33-05
HONDA ACCORD, 1998 r., 70 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy metaliCt ABS, klimatyzacja, el. ótw. szyby, el. reg. lu
sterka, szyberdach, alum. felgi 16*, automatycznie wysuwana 
antena, reg. refl., 2 pod. powietrzne, dzielone siedzenia, RM z 
CD, kpi. dokumentacja - 42.000 zi lub zamienię na vana. Wro
cław, tel. 071/338-50-05
HONDA CMC. 1985 r., 1400 ccm, 12V, niebieski metalic, 
3-drzwiowy, szyberdach. tylne szyby uchylane, reg. kierowni
ca, alum. felgi, alarm, atrakc. wygląd, stan b. dobry, w cenie 
drugie auto na części, - 7.900 zł.. Żarów, tel. 0606/98-20-71 
HONDA CMC, 1988 r., 1600 ccm, czerwony, inst. gazowa, spor
towe Zawieszenie, alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, • 10.000 zł. Zielona Góra, tel. 0606/33-35-89 
HONDA CMC, 1989 r., 123 tys. km, 1500 ccm, 16V, biały, szy
berdach, uchylne tylne szybki, skórzana kierownica, końcówka 
wydechowa Remus, stan b. dobry, - 8.300 zł. Rydzyna, tel. 
065/538-08-58
HONDA CMC, 1990 r., 1400 ccm, 16V, szary metalic, ekono
miczny, zadbany, RO Pioneer, alum. felgi, - 9.000 zł. Tarnów 
Opolski, tel. 0608/01-99-24
HONDA CMC, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, na 
zachodnich tablicach • 1.900 DEM, Zielona Góra, tel. 
0600/54-93-56
HONDA CMC, 1991 r , 124 tys. km, 1500 ccm, 16V, czarny, 
3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, alarm * pilot, zderzaki
1 lusterka w kolorze nadwozia, 4 zagłówki, • 10.000 zl. Głogów, 
tel. 076/833-95-47, 0607/40-89-54
HONDA CMC, 1991 r., 1400 ccm, 16V pierwsza rejestracja 1992 
r., el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, wspoma
ganie, reg. kierownica, automatic z przystosowaniem dla osoby 
niepełnosprawnej (lub bez), stan b. dobry, -10.900 zł. Kościan, 
tel. 0503/03-90-16
HONDA CMC SEDAN. 1991 r„ 148 tys. km. 1400 ccm, 16V, 
szary metalic, centralny zamek, alarm, reg. kierownica, -13.000 
zł. Wrocław, tel. 333-74-89, 0501/52-05-95 
HONDA CMC. 1992 r„ 185 tys. km, 1400 ccm, 125 KM, czer
wony, wersja sportowa, pełne wyposażenie elektryczne, alum. 
felgi, - 15.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0607/40-77-80 
HONDA CMC, 1992 r., 130 tys. km, 1500 ccm, czarny, 3-drzwio- 
wy, poduszka pow. kierowcy, centr. zamek, alarm, blokada skrzy
ni biegów, RO, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 15.900 zl. 
Świdnica, tel. 0503/10-56-16
HONDA CMC V-TEC, 1992 r., 1600 ccm. 16V, szary metalic. 
pełna elektryka, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., centr. 
zamek, alarm, alum. felgi 15*, welurowa tapicerka, atrakc. wy
gląd, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-65-58, 0604/53-57-05 
HONDA CMC SEDAN, '1993 r„ 122 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
granatowy metalic, el. otw. szyby x4, el. otw. szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie, radio, pokrowce, alum. felgi, nowe opo
ny, alarm + pilot, stan b. dobry, sprowadzony w całości, atrakc. 
wygląd, - 18.500 zl. Wrocław, tel. 0501/23-23-94 
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, 1993/97 r., 110 tys. km, 1500 ccm, 16V, czarny 
metalic, centralny zamek, szyberdach, sportowy układ wyde
chowy; obńiżony, aluminiowe felgi, el. reguł, reflektory, wspom. 
kierownicy, -19000 zł. Wrocław, tel. 360-13̂ 55,0601/53-33̂ 21 
HONDA CMC SEDAN, 1994 r., 114 tys. km, 150ffccm, wtrysk, 
zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, alarm,'immobili
zer - 19.300 zł lub zamienię, raty. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
HONDA CMC SEDAN, 1994 r., 80 tys. km. 1500 ccm, biały, 
klimatyzacja, automatic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby 
• 16.900 zł lub zamienię na TDI, lub TDS z dopłatą. Wrocław, 
tel. 0601/71-53-48
HONDA CMC, 1994 r., 93 tys. km. 1.300 ccm, 16V, niebieski 
metalic, el. reg. reflektory, RO + głośniki, garażowany, zadba
ny,- 16.900 źl. Brzeg, woj. opolskie, tel. 0604/41-13-58 
O  HONDA C M C  SEDAN, 1995 r., 45 tys. km, 1500 

ccm, 16V, srebrny metalic, elektryczne dodatki, 
ABS, wspomaganie, stan idealny • 5.950 DEM. Le
gnica, tel. 076/855-20-21, 0503/70-67-17 
84018901

HONDA CMC, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, ABS, serwo, el. otw. szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, zadbany, książka serwisowa, stan .idealny, do sprow. 
z Niemiec, - 25.000 zl z cłem i transportem .pod kluczyk’ . Kęp
no, tel. 0600/56-01-78* Berlin 0049 305 628 483 
HONDA CMC, 1995 r., 44 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS; 2 pod. powietrzne, im
mobilizer, centr. zamek, ęl. reg. lusterka, el. otw. szyby, RO, 
stan idealny, - 25.500 zł lub.zamienię na tańszy, (możliwe raty). 
Lubin. tel. 076/846-57-34, 0601/53-62-18 
HONDA CMC, 1995 r.-, 92 tys. km, 130ff ccm, 16V, kolor morski 
metalic, 3-drzwiowy, inst. gazowa, sprowadzony w całości, I 
właściciel, RM Sony, - 18.300 zl lub zamienię, z dopłatą. Niem
cza, tel. 074/837-65-30, 0604/11-16-54 
HONDA CMC COUPE, 1995/96 r., 1500 ccm, wtrysk, śliwkowy 
metalic, alarm ♦ pilot, zabezp. skrzyni biegów przed kradzieżą, 
Tytan lock, RM Sony, 5-biegowy, stan b. dobry - 20.700 zl. Pru
sice, tel. 071/312-63-31, 0604/36-35-85 
HONDA C|VIC, 1996 r., 98 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony,

90 KM, bez wypadku, kupiony w salonie, faktura zakupu, książ
ka serwisowa, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, obrotomierz. 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, 
immobilizer, dodatkowe światło .stop’, stan idealny, • 27.000 zl. 
Leszno, tel. 065/526-13-36, 0605/22-53-90 
HONDA CMC, 1996 r., 70 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
alarm, kupiony w salonie, - 27.500 zl. Pleszew, tel. 
062/742-43-81, 0603/60-16-16
HONDA CMC, 1996 r., 52 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny 
metalic, stan b. dobry, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimaty
zacja, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0501/57-78-80 
HONDA CMC, 1996 r., 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, granato
wy metalic, wspomaganie, alarm, centr. zamek, - 20.000 zł. 
Wrocław, tel. 0504/92-10-05
HONDA CMC, 1996 r., 1300 ccm, 16V, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. reflektory, wspo
maganie, centr. zamek, alum. felgi, stan techn. b. dobry, • 24.500 
zł. Zielona Góra, tel. 0601/06-92-34 
HONDA CMC. 1996/97 r., 77 tys. km, 1500 ccm. czarny, klima
tyzacja, ABS, centr. zamek ♦ pilot, immobilizer, hak, wspoma
ganie, wszystkie elektryczne dodatki, sportowy tłumik, dzielo
na tylna kanapa, regulowana kierownica, spoiler, dodatkowe 
światło .stop*, - 28.500 zł. Oława, tel. 071/301-52-59po godz. 19 
HONDA CMC, 1997 r., 36 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciemno
zielony metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, szyberdach, wspo
maganie, RM, alum. felgi, zadbany, • 29.000 zł. Wrocław, tel. 
071/337-33-19, 0601/87-05-68
HONDA CMC, 1997/98 r., 1400 ccm, granatowy metalic, 
5-drzwiowy, I właściciel, kupiony w salonie, - 32.000 zł. Milicz, 
tel. 071/384-06-20 po godz. 16, 0607/66-36-30

HONDA CMC SEDAN, 1998 r., 57 tys. km, 1400 ccm, iS, zielo
ny metalic, kupiony w salonie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
wspomaganie kier., reg. kierownica, alarm, immobilizer, welu
rowa tapicerka, klimatyzacja, centr. zamek ♦ pilot, radio Pione
er, - 37/500 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-25-34, 
0608/48-96-08
HONDA CMC, 1998 r., 66 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordowy, 
5-drzwiowy,. kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, 2 pod. 
powietrzne, immobilizer. alarm + pilot, reg.. kierownica, el. reg. 
iusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, - 31.000 zl. Wrocław, tel. 
071/339-26-95
HONDA CONCERTO, 1992 r„ 89 tys. km, 1600 ccm, DOHC, 
ciemnoniebieski metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, alarm, spo
iler, alum. felgi, - 16.900 zl. Kamieniec Wr., tel. 071/318-50-91 
HONDA CONCERTO, 1993 r., 97 tys. km; 1500 ccm, 16V, zielo
ny, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyber
dach. ABS, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, dzielona tylna 
kanapa, RM, spoiler, żadbany, tydzień w kraju, stan b. dobry, •
11.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb ). Rawicz, tel. 0607/40-13-01 
HONDA CONCERTO, 1993 r., 102 tys. km, 1500 ccm, 16V, zie
lony metalic, sprowadzony w całości, bezwypadkowy, klimaty
zacja, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, reg. pasy, reg. 
kierownica, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, nowy ukł. 
wydech., 5-drzwiowy, RO, I właściciel, książka serwisowa, dzie
lona tylna kanapa, - 16.700 zł. Wrocław, teł. 0608/33-68-45 
HONDA CONCERTO, 1994 r., 73 tys. km, 1600 ccm. 16V, czar
ny, ABS, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, 
kupiony w kraju, • 18.500 zł. Wrocław, tel. 368-13-12 
HONDA CRX, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 5-biego
wy, el. otw. szyberdach - 9.400 zl. Prusice, tel. 071/312-53-41. 
071/312-63-41
HONDA CRX, 1988 r., 160 tys. km. 1600 ccm, DOHC. 16V. 
V-TEC, czerwony, wszystkie dodatki, 150 KM, idealny do tunin- 
gu, r 10.000 zl lub zamienię na inny, może być terenowy., tel. 
0602/12-05-73
HONDA CRX, 1991 r., 142 tys. km. 1600 ccm, 16V, biały, welu
rowa tapicerka, el. szyberdach, alarm, odcięcie zapłonu, alum. 
felgi 15', lotka, RO Panasonic # 6 głośników, atrakc. wygląd, -
16.500 zl. Wrocław, tel. 071/354-01-48. 071/353-17-01 
HONDA PRELUDE, 1986 r„ 164 tys. km. 1800 ccm, 12V, srebr
ny, reg. kierownica, szyberdach, tylna szyba ogrzewana, RM ♦ 
4 głośniki, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-22-57,0602/32-70-51 
HONDA PRELUDE, 1986/9? r.; 1800 ccm, benzyna, bordowy 
metalic. stan b. dobry, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., 
komplet kół zimowych, RM, kubełkowe fotele, - 6.800 zl. Wro
cław, tel. 0501/72-30-91
HONDA PRELUDE. 1989/97 r., biały, automatic, - 8.000 zł. Wro
cław , tel. 071/361-18-95
HONDA PRELUDE, 1991 r., 95 tys. km, 2000 ccm, ciemnogra
natowa perła, alum. felgi, welurowa tapicerka, ABS. el. otw. Szyby 
i szyberdach, el. reg. reflektory, wsporńaganię kier., RO Pione
er, skórzana kierownica, stan idealny, • 17.500 zl. Brzeg. tel. 
077*411,17-89, 0602/22-05-31

HONDA PRELUDE. 1991 r„ 195 tys. km. 2000 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, RO, klimatyzacja, wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, szyberdach, centr. zamek, alarm, nowe sprzęgło, katali
zator, sonda, po remoncie silnika, - 12.500 zł. Szczawno Zdrój, 
tel. 0502/24-72-85
HONDA PRELUDE, 1992 r., 2300 ccm. 16V, czerwony, ćentr. 
zamek, ABS, wspomaganie, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, 
szyberdach, welurowa tapicerka, oś skrętna, spoiler, atrakc. 
wygląd, • 23.500 zł lub zamienię na mniejszy. Wołów, tel. 
071/389-48-06
HONDA PRELUDE, 1993 r., 100 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, 16V, 
srebrny metalic, klimatyzacja, szyberdach, centr. zamek, im
mobilizer, ABS, 4WD, RO + CD, wszystkie el. dodatki, alum. 
felgi, ciemne szyby, welurowa tapicerka, serwisowany w ASO w 
Holandii, - 28.000 zł. Lubin. tel. 076/844-73-29 
HONDA PRELUDE. 1993 r., 2000 ccm, 16V składak, aluminio
we felgi 16*, sportowy wydech, centrainy zamek, pełne wypo
sażenie elektryczne, kompakt, - 21.500 zl. Wrocław, iel. 
071/352-82-62 wieczorem, 0607/76-88-06

HYUNDAI
HYUNDAI ACCENT, 1996 r.. 1500 ccm, benzyna, zielony.
3-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, - 16.000 zł. Św. Kata
rzyna, woj. wrocławskie, tel. 0501/61-11-71 
HYUNDAI ACCENT, 1997 r„ 46 tys. km, 1300 ccm, 12V, żółty.
3-drzwiowy, dzielone tylne siedzenia, el. reg. reflektory, RM.

sprowadzony w całości w 97 r, - 16.000 zl. Świdnica, tel. 
0605/31-54-33
HYUNDAI ACCENT, 2000 r„ 11 tys. km, 1300 ccm, 12V, zielony 
metalic, moc 85 KM, kupiony w salonie 06.2000 r., gwarancja 3 
lata, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. podgrzewane luster
ka, wspom. i reg. kierownicy, 2 poduszki powietrzne, halogeny 
przednie, RM Sony + 4 głośniki, centralny zamek * pilot, aiarm, 
stan idealny, - 44.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-29-99. 
074/843-30-08
HYUNDAI ATOS, 1999 r., 50 tys. km, 1000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, serwisowany, halogeny, relingi dachowe, wspoma
ganie kier., el. otw. szyby, centr. zamek ♦ pilot, tylna szyba ogrze
wana i wycieraczka, atrakc. wygląd, • 22.500 zl. Legnica, tel. 
076/854-42-54 .
HYUNDAI COUPE. 2000 r., 8 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
najnowszy model, ospoilerowany, klimatyzacja, alum. felgi, 
alarm, RM, centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrzne, najbogatsza 
wersja, stan idealny - 82.000 2ł lub zamienię na nowszy tańszy. 
Wrocław, tel. 071/357-45-94, 0603/97-28-43 
HYUNDAI EXCEL, 1988 r„ 112 tys. km, 1500 ccm, zloty meta
lic, klimatyzacja, radio, dodatkowe Światło .stop', zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, oświetlenie boczne, 4-drzwiowy, stan 
b. dobry; - 5.700 zł lub zamienię na inny, np. Citroen, diesel. 
Przylep, tel. 068/321-34-97
HYUNDAI LANTRA, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, jasnoniebie
ski metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, RM, - 10.300 zł lub 
zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 0604/67-86-93 
HYUNDAI LANTRA, 1993 r., 150 tys. km. 1600 ccm, 16V, DOHC, 
kolor grafitowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek * pilot, ba
gażnik otwierany z pilota, Mul-T-Lock, wspomaganie, automa
tyczna blokada drzwi, kupiony w salonie, - 15.500 zł lub zamie
nię na Mazdę 626, Renaulta Lagunę, z dopłatą. Wrocław, tel. 
07t/327-85-81
HYUNDAI LANTRA, 1994 r., 120 tys. km, 1468 ccm, czerwony, 
wersja standardowa, • 14.000 zl (możliwe raty). Lubin, tel. 
076/842-64-96. 844-35-86
HYUNDAI LANTRA, 1996 r., 71 tys. km, biały, klimatyzacja, 2 
pod. powietrzne, I właściciel, stan b. dobry, • 20.000 zl. Bolesła
wiec, woj. jeleniogórskie, tei. 075/735-20-03

H Y U N D A I
- części: oryginalne, zamienniki i używane
- mechanika, blacharstwo
- diagnostyka, holowanie g
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HYUNDAI LANTRA, 1996 r., 140 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
relingi, pełna elektryka, z salonu, ABS, klimatyzacja, wspoma-- 
ganię, - 22.000 zl lub zamiana na Mondeo, nie kombi. Wrocław, 
tel. 071/317-40-28
HYUNDAI LANTRA, 1996 r., 115 tys. km, 1800 ccm, 16V, zielo
ny metalic, kombi, ABS, poduszka pow., klimatyzacja, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, alarm, immobilizer, RO, - 20.000 zl. 
Wrocław, tel. 0501/77-87-40
HYUNDAI PONY, 1992 r„ 1500 ccm, błękitny metalic, kupiony 
w salonie, immobilizer, • 8.900 z ł , możliwe raty lub zamiana. 
Legnica, teł. 0605/28-37-83
HYUNDAI S-COUPE, 1993/95 r., 125 tys. km. 1500 ccm. ben
zyna, czerwony, składak, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, wspo
maganie, reg. kierownica, szyberdach, RO, obniżony, udokum. 
pochodzenie, - 10.300 zl. Lubin, teł. 076/844-68-79, 
0608/44-45-86
HYUNDAI SONATA, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, reg. kierów, - 5.500 
zl. Zgorzelec, tel. 075/649-05-62
HYUNDAI SONATA, 1997/98 r., 175 tys. km, 2000 ccm, grana
towy, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja elektroniczna, el. 
reg. lusterka oraz otw. szyby, felgi alum., RO z CD, kupiony w 
kraju w salonie, serwisowany, • 26.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0606/68-70-49

ISUZU
ISUZU STYLUS SEDAN, 1991/92 r., 81 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, beżowy metalic, bez wypadku, kpi. dokumentacja, I wła
ściciel, centr. zamek, wspomaganie, poduszka pow., alum. fel
gi, welurowa tapicerka, alarm pilot, RM, oryg. lakier, immobi
lizer, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan techn. idealny, - 13.600 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-46-05, 0602/10-57-09

JA G U A R
JAGUAR SOVEREIGN, 1990 r., 4000 ccm, mofski perłowy, peł
na opcja, • 38.000 zl. Opole, tel. 0603/97-78-83,0603/97-78-84 
JAGUAR SOVEREIGN, 1990 r., 130 tys. km, 4000 ccm, wtrysk, 
granatowy, inst. gazowa, pełne wyposażenie, • 35.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/666-56-63, 0604/79-13-22, 0604/77-39-30 
O  JAGUAR XJ40,1989 r. stan b. dobry, ostatni ory- 

ginalny model przed przejęciem firmy przez For* 
da, można oglądać na parkingu przy ul. Biało- 
wieskiej we Wrocławiu, • 30.000 zł. Wrocław, tel. 
071/350-74-72 02027291

JAGUAR XJ6,1989 r., popielaty, skóra, klimatyzacja, ABS, peł
ne wyposażenie elektryczne, stan dobry, na białych tablicach • 
4.600 DEM. Słubice, woj. gorzowskie, tel. 0609/26-50-96

KIA
KIA CARNIYAL, 2000 r., 30 tys. km, 2900 ccm, TDI, złoty meta
lic, klimatyzacja, centr. zamek w pilocie, el. otw. szyby, ciemne 
szyby, tylne szyby uchylane. RM, halogeny, alum. felgi, hak, • 
57.000 zl. Wrocław, tel. 0603/97-78-68 
KIA SEPHIA GTX, 19.94 r., 80 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśnio
wy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. wysuwana antena, 
reg. kierów., el. reg. lusterka, immobilizer, el. reg. świateł, 5-bie- 
gowy, 4-drzwiowy - 14.500 zł lub zamienię. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-46-00, 0607/61-91-10

KIA SEPHIA GTX, 1996 r., 31 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, RM + panel, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., el. reg. antena, reguł, 
wys. fotela, reg. kierownica, obrotomierz, dzielone i składane 
tylne siedzenia, 4 zagłówki, • 14.000 zł. Lubin, tel. 076/847-25-76

LADA
LADA 2101,1983 r., 1200 ccm, biały, po remoncie silnikaw 1999 
r., stan b. dobry, - 2.100 zl. Bolesławiec, tel. 0503/08-10-30 
LADA 2102 KOMBI, 1983 r., 126 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 0603/97-75-86 
LADA NOVA, 1984 r., 130 tys. km, 1300 ccm, jasnobeżowy, 
szyberdach - 3.000 zl. Brzpg Dolny, tel. 071/319-54-02 
O  LADA 2107,1985 r., 1500 ccm przegląd do 06.2002 

r., ważne OC, lotnicze fotele, obrotomierz, wer
sja fińska, stan ogólny b. dobry, zadbany, gara
żowany, -1.500 z ł , cena do negocjacji. Wrocław, 
tel. 071/350-31-99, 0601/42-62-59 02028911

LADA 2107, 1986 r., 56 tys. km, 1300 ccm, czerwony, wersja 
fińska, stan techn. dobry, ważny przegląd, RO Blaupunkt, - 2.200 
zł. Bielawa, tel. 074/645-26-69
LADA 2105,1986 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, I właści
ciel, stan b. dobry, • 1.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-28-74, 
0503/07-45-69
LADA 2107, 1987 r., 1300 ccm, jasnoniebieski, inst. gazowa, 
po remoncie zawieszenia, nowy ukł. wydechowy, akumulator, 
rozrząd i serwo, 4 kola zimowe, - 3.950 zł. Borkowice, gm. Klucz
bork, tel. 077/413-81-18, 0600/36-56-35 
LADA 2107,1988 r., 138 tys. km, 1300 ccm, .kawa z mlekiem’, 
wersja belgijska, - 2.500 d. Wrocław, tel. 071/302-94-37 
LADA 2107, 1989 r., 83 tys. km. 1300 ccm, biały, - 1.600 zł. 
Chorzów, tel. 0607/25-21-53
LADA 2105,1989/90 r., 85 tys. km, 1200 ccm, kolor piaskowy, 
garażowany. RO. pokrowce, wersja fińska, nowe nadkola. - 3.000 
zł lub zamienię na Poloneza Caro, z dopłatą. Ścinawa, tel. 
076/843-75-85
LADA 2107,1990 r., 79 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, stan 
techn. idealny, garażowany, oryg. lakier, nowe opony, przegląd 
do 2002 r, • 3.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
LADA 1207,1991 r., 108 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwo

ny, wersja fińska, welur, nowe części, lotnicze fotele, stan b. 
dobry, - 5.300 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0604/32-22-61 
LADA SAMARA, 1987 r., 1300 ccm 5-biegowy, hak, dużo no
wych części, • 2.420 zł. Złotoryja, tel. 076/878-30-85 wieczo
rem
LADA SAMARA, 1987/88 r., 82 tys. km, 1300 ccm, czerwony* 
oryg. lakier, bez korozji i wypadku, po przeglądzie techn., nad
kola, nowe opony, tłumiki, teleskopy, ekonomizer, stan idealny, 
• 3.100 zł lub zamienię na inny, możliwa dopłata. Oława, tel. 
071/302-76-13
LADA SAMARA, 1989 r., 103 tys. km, 1500 ccm stan b. dobry, 
dużo nowych części, I właściciel od 10 lat, drewniana kier, -
2.500 zł. Jelenia Góra, teł. 0607/48-30-13
LADA SAMARA, 1989 r., 60 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski, 3-drzwiowy. przegląd do 06.2002 r., RO Blaupunkt, stan 
dobry, - 2.500 zł. Świdnica, tel. 0603/65-81-13 
LADA SAMARA, 1989/90 r., 160 tys. km. 1300 ccm, biały, 
3-drzwiowy, garażowany, nowy akumulator, po przeglądzie, bez 
wypadku, hak, • 3.600 zł. Dzierżoniów, tel. 0602/48-02-60 
LADA SAMARA, 1989/90 r., 1300 ccm, kość słoniowa, szyber
dach, po remoncie silnika, nowe łożyska we wszystkich kołach, 
3-drzwiowy, • 3.300 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/329-58-73 
LADA SAMARA-SEDAN, 1994 r., 124 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, garażowany, I właściciel, stan idealny, •
8.500 zl. Krapkowice, tel. 077/466-14-98 po 18
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

LANCIA
LANCIA DEDRA, 1992 r„ 1600 ccm, czarny, centr. zamek, skó
ra, wspomaganie, szyberdach, el. otw. szyby, • 15.000 zl. Osie- 
czów, gm. Osiecznica, tel. 075/731-25-53 
LANCIA DEDRA, 1994/95 r., 108 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
perłowogranatowy, sprowadzony w całości na kołach, bez wy
padku, w kraju od 2 tygodni, wspomaganie kier., centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. szyberdach, drewniane dodatki, RM, kom
puter, welurowa tapicerka, podłokietniki, stan idealny. • 13.800 
z ł , kupujący nie płaci podatku. Rawicz, tel. 0604/25-21-53 
LANCIA DELTA, 1987 r., 90 tys. km, 1600 ccm, ciemnoniebie
ski, oryg.-halogeny, alum. felgi, stan b. dobry, • 7.000 zł lub 
zamienię na inny. Wałbrzych, teł. 074/843-36-87 
LANCIA DELTA INTEGRALE, 1991 r., 2000 ccm. turbo sporto
wy ukł. wydechowy, siedzenia, kierownica i zawieszenie, • 
10.000 zł. Wrocław, tel. 0605/94-04-36 
LANCIA DELTA, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, wi
śniowy metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., aluminio
we felgi, el. otwierany szyberdach, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, - 9.500 zł lub zamienię. Leszno, tel. 0605/22-47-96 
LANCIA DELTA, 1993 r., 70 tys. km,\1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby, obrotomierz, RO, - 
12.900 zł , kup. zwoln. z opl. skarbowej. Krobia, tel. 
065/571-12-33, 0601/07-14-82
LANCIA DELTA, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, pełna elektryka, ABS, centr. zamek, nowy model, stan b. 
dobry, niemieckie dokumenty - 4.300 DEM. Zielona Góra, tel. 
0606/25-36-47
LANCIA DELTA, 1996 r., 105 tys. km, 1900 ccm, TDi, granato
wy metalic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, welur, elektry
ka, c. zamek, wspomaganie, - 26.000 zł. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 062/736-89-17, 062/592-36-26 
LANCIA DELTA, 1997 r., 60 tys. km, 2000 ccm, turbo, 16V, czar
ny metalic, pełne wyposażenie, sprowadzony w całości, • 35.000 
zł lub zamienię. Świdnica, tel. 0605/03-23-30 
LANCIA KAPPA, 1996 r., 89 tys. km, 2Ó00 ccm, 20V, pertowo
zielony, pełne wyposażenie, klimatyzacja, ABS, centralny za
mek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, welurowa tapicer

ka, żaluzje, wykończenia w drewnie, • 29.000 zł. Opole, tel. 
0602/62-57-72
LANCIA PRISMA, 1983 r., 167 tys. km. 1300 ccm, benzyna 
garażowany, stan techn. b. dobry, przegląd do 03.2002 r, - 3.000 
zl. Strzegom, tel. 074/855-48-33
LANCIA PRISMA. 1988 r., 188 tys. km, 2000 ccm, turbo D, ja
snoniebieski, w kraju od 96 r, centr. zamek, el. otw. szyby, tylna 
szyba ogrzewana, wspomaganie kier., serwo, reg. kierownica, 
szyberdach, atrakc. wygląd * kpi. kola zimowe, • 8.700 zł lub 
zamienię na mniejszy w tej cenie. Legnica, tel. 076/854-42-54 
LANCIA THEMA, 1992 r., 216 tys. km, 2000 ccm, 16V, czarny 
metalic, wspomaganie kier., RO, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, alum. felgi, welurowa tapicerka, wykończenie w drewnie, 
zadbany, • 12.000 zł lub zamienię na Poloneza Trucka. Kamie
niec Ząbkowicki, tel. 074/817-42-50, 0607/67-20-20

MAZDA
MAZDA 121, t992 r., 148 tys. km, 1300 ccm, 16V, biały, centr. 
zamek, el. otw. szyberdach, alarm, RO, - 14.500 zl. Męcinka k. 
Jawora, tel. 0601/28-66-33
MAZDA 323,1981 r.. 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic, za
rejestrowany, stan dobry, • 1.800 zl. Wrocław, tel. 071/789-50-73 
MAZDA 323 SEDAN. 1982 r., 60 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, stan silnika b.dobry, blacharka do małych 
poprawek, po remoncie hamulców i zawieszenia, nowy akumu
lator, przegląd do 10.01 r, - 3.500 zł. Pieszyce, tel. 074/830-65-21 
MAZDA 323, 1986 r., 1700 ccm, diesel, niebieski metalic,' 
3-drzwiowy, na białych tablicach - 1000 DM. Zielona Góra, tel. 
0603/78-58-09
MAZDA 323, 1987 r., 196 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, tylne szyby uchylane, RO. zadbany, zarejestrowa
ny, • 3.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-80-88 
MAZDA 323, 1988 r., 1500 ccm, czerwony, stan b. dobry, na 
białych tablicach -1.250 DEM. Jelenia Góra. tel. 0502/11-98-85 
MAZDA 323 LX, 1989 r., 1,45 tys. km, 1313 ccm, biały, stan b. 
dobry, - 9,500 zl. Jarocin, tel. 0601/79-55-29 
MAZDA 323,1989 r.,<10 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
el. otw. szyby, nowe amortyzatory, reg. kierownica, zadbany, - 
5.500 zł. Lubin, tel. 0607/04-26-33 
MAZDA 323,1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 16V, wtrysk, czer
wony, GT turbo, 4x4, alum. felgi, wspom. kierownicy, szyber
dach, spoiler, fotele kubełkowe, ciemne szyby, sprowadzony w

całości, kpi. dokumentacja, sprawny, aktualny przegląd, stan 
dobry, • 9.700 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-95-25, 
0600/69-98-60
MAZDA 323,1990/91 rM 147 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czarny, 
4x4 , 2-drzwiowy, sportowe zawiesz., 165 KM, pełna el., el. 
otw. szyberdach, alum. felgi 15". immobilizer, alarm, RM + CD 
Kenwood, mies. w kraju, bez wypadku, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, stan b. dobry - 14.900 zł. Lubin, tel. 
076/842-62-02, 0604/14-75-93
MAZDA 323 F, 1991 r„ 99 tys. km, 1800 ccm, 16 V, czerwony 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, RO, stan b. dobry, -11.000 
zl. Jawor, tel. 0503/02-06-55
MAZDA 323 SEDAN, 1992 r., 200 tys. km. 1600 ccm, srebr- 
no-złoty metalik, zadbany, szyberdach, wspomaganie kierow
nicy, reg. wysokości kierownicy, el. uśt. świateł, reg. pasów, 90 
KM, pełna dokumentacja. - 12.900 zł. Trzebnica, tel. 
0607/27-89-42, 071/784-51-11
MAZDA 323 F. 1992 r.. 122 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, 
morski metalic, katalizator, wspomaganie kierownicy, • 14.700 
zl. Wrocław, tel. 0601/30-13-27, 071/352-86-07 
MAZDA 323 F, 1992 r., 1600 ccm, 16V, czarny, - 10.500 zl. Ka
lisz. tel. 062/752-02-02
MAZDA 323 F. 1992/96 r.. 122 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
morski metalic, wspomaganie, el. otw. i reguł, reflektory, dzielo
ne tylne siedzenia, RO z RDS, 5-drzwiowy, nowe opony, - 9.500 
zl. Wrocław, tel. 322-65-94
MAZDA 323 SEDAN PROTAGE, 1992/97 r., 150 tys. km, 1300 
ccm, 16V, DOHC, szary metalic, I właściciel w kraju, automa
tyczne pasy bezpieczeństwa, klimatyzacja, reg. kierownica, 
wspomaganie, RO Mazda, alarm, zadbany, - 14.000 zl. Wro
cław, tel. 071/329-30-21.
MAZDA 323 HB, 1993 r., 140 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wony,. centralny zamek, spoilery tylne, zadbany, radioodtwa
rzacz, - 12.500 zł. Czatkowice, tel. 07.1/384-96-83 
MAZDA 323,1993 r., 85 tyś. km, 1600 ccm, 16V, ciemnozielony 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, hak, radio
odtwarzacz, el. reg. lusterka, centr. zamek, - 15.000 zl. Kalisz, 
tel. 062/764-54-39 .
MAZDA 323, 1998 r., 44 tys. km, 1300 ccm, 16V, czerwony, 
klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, Immobilizer, pod. 
powietrzna kierowcy, reg. reflektory, dzielona kanapa, serwiso
wany, kpi. dokumentacja, stan idealny, w kraju od 8 mies., pil
ne, -. 33.990 zl. Wrocław, tel. 0606/94-96-76 
MAZDA 626, 1979 r., 1984 cćm, Kolor zloty metalic, - 700 zł. 
Węgry, gm. Żórawina, woj. wrocławskie, tel. 0606/57-74-70 
MAZDA 626 GLX, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, seledynowy 
metalic, inst. gazowa, hak, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, cen
tralny zamek, elektronika dźwiękowa, dzielone tylne siedzenia, 
welurowa tapicerka, przegląd do 2002 r„ 4 zagłówki, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, halogeny wmontowane w grillu, reg. kierownica, 
- 4.300 zł. Wałbrzych, tel. 0602/15-25-48 
MAZDA 626 SEDAN. 1986 r, 2000 ccm. diesel, biały. 4-drzwio
wy, kupiony w Peweksie, bez wypadku, oryg, lakier, RO, • 6.500 
zł. Zielona Góra, tel. 0601/78-89-06 
MAZDA 626, 1986 r., 2000 ccm, benzyna, biały, centralny za
mek, hak, wspomaganie kier., dzielona tylna kanapa, welurowa 
tapicerka, - 5.000 zł. Niemodlin, tel. 0501/40-88-90 
MAZDA 626, 1986 r., 2000 ccm, diesel, niebieski, stan dobry, 
kupiony w Pewexie, po wymianie olejów i płynów, • 5.300 zł. 
Opole, tel. 0604/99-07-45
MAZDA 626 GLX, 1986 r., 185 tys. km, 2000 ccm, E+gaz, bjały, 
automatic, wspomaganie, klimatyzacja, aluminiowe felgi 15',, 
centralny zamek . alarm, el. szyby, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, - 6.800 zl. Wrocław, tel. 0502/17-77-30 
MAZDA 626 GLX, 1987 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, centr. za
mek, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, wspomaganie, dzielona kana
pa, katalizator, - 7.200 zl. Lubin, tel. 076/846-92-13, 
0605/73-48-13
MAZDA 626,1987 r., 57 tys. km, 2000 ccm, diesel, granatowy,
4-drzwiowy, do poprawek blacharki, stan silnika b. dobry, - 4.000 
zł. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/68-61-96 
MAZDA 626, 1989 r., 175 tys. km, 2000 ccm, diesel, zielony, 
stan silnika l  blacharki idealny, RO, wspomaganie, nowe opo
ny, stan b. dobry, • 14.500 zł. Zawonia, woj. wrocławskie, tel. 
071/312-90-65, 0609/49-86-26
MAZDA 626,1990 r., 171 tys. km, 2000 ccm, beżowy metalic, 
inst. gazowa, centr. zamek, szyberdach, RO, stan b. dobry, - 
9.800 zł., tel. 0606/75-84-39
MAZDA 626,1990 r., 151 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 16V, srebr- 
no-złoty metalic, centr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie kier., 
el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, przegląd do 05.2002 
r., dzielona tylna kanapa, alum. felgi, spoilery w kolorze nadwo
zia, - 12.500 zl. Jerzmanice Zdrój, tel. 076/877-51-52, 
076/878-70-65 *
MAZOA 626,1990 r., 135 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, benzyna, 
biały, wspomaganie, hak, RM, kpi. dokumentacja, - 8.300 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/841-27-45. 0607/21-85-92 
MAZDA 626,1991 r., 200 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, RM Sony + 4 głośniki, centr. zamek, wspomaganie, ei. 
otw. szyby, el. otw. szyberdach, welurowa tapicerka, dzielone 
siedzenia, ekonomiczny, garażowany, hak, zadbany - 13.900 
zl. Środa Śląska, tel. 071/317-40-28. 0606/66-45-50 
MAZDA 626,1991 r.. 200 tys. km, 2000 ccm, bordowy, central
ny zamek, wspomaganie kier., pełne wyposażenie ei., RM, - 
11.500 zł. Niechlów, tel. 065/543-57-14 
MAZDA 626 COUPE. 1991 r., 165 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
16V, biały, 150 KM, atrakc. wygląd, ABS, wyposażenie elektrycz
ne, szyberdach, klimatyzacja, alum. felgi, książka serwisowa, 
kpi. dokumentacja, stan idealny, - 13.500 zl. Wrocław, tel. 
336-09-87 do godz. 17, 0601/75-67-48 
MAZDA 626,1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny me
talic, el. otwierane szyby, centralny zamek, wspomaganie kier., 
reg. lampy, koła zimowe i letnie, el. reguł, lusterka, 5-drzwiowy, 
dzielona tylna kanapa, - 20.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 
0607/81-18-63
MAZDA 626,1992 r., 130 tys. km, 1991 ccm, 16V DOHC, mor
ski metalic, pełne wyposażenie, tempomat, ABS, klimatyzacja, 
wspomaganie kier., regulowana kierownica, radioodtwarzacz, 
el. otwierane szyby, el. lampy, el. reguł, lusterka, centralny za
mek, immobilizer, zimowe opony, nowe szczęki hamulcowe, rej. 
do 2002 r, • 20.000 zl. Oleśnica, tel. 071/314-76-92, 
0603/89-23-84
MAZDA 626, 1992 r., 2000 ccm, diesel, granatowy metalic,
5-drzwiowy, el. otw. szyby, radioodtwarzacz, alarm, centr. za
mek ♦ pilot, - 16.000 zł. Pleszew, tel. 0602/75-45-89 
MAZDA 626, 1992 r., 170 tys. km, 2500 ccm, V6, czerwony, 
alum. felgi, et. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, -19.000 
zł. Wrocław, tel. 071/355-66-08
MAZDA 626 COUPE, 1992/93 r., 148 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, stan idealny, wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach, 
klimatyzacja, alum. felgi i inne dodatki, • 14.900 zl lub zamienię 
na dostawczy, osobowy, inne propozycje. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-27-58, 0604/29-43-83
MAZDA 626 KOMBI, 1992/93 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy, 
el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, wspomaganie, welurowa 
tapicerka, szyberdach, - 9.900 zł. Legnica, tel! 076/862-21-83, 
0502/54-80-69
O  MAZDA 626,1993 r., 2500 ccm, V6 ,24V, bordowy 

metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, 170 KM, 
tempomat, - 16.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87027341

MAZDA 626,1993 r., 164 tys. km, 2000 ccm, TDI, szary meta
lic, wspomaganie, alarm, centr. zamek ♦ pilot, el. otw. szyber
dach, el. otw. szyby z tylu i z przodu, Mul-T-Lock, alum. felgi, el. 
reg. lusterka, - 21.800 zł. Legnica, tel. 0604/41-80-47 
MAZDA 626,1993 r.. 133 tys. km, 2500 ccm, 16Vt 24V, srebrny 
metalic, bez wypadku, najbogatsza wersja, ABS, klimatyzacja, 
alarm, alum. felgi, po przeglądzie, serwisowany, 5-biegowy, nowy 
model, stan b. dobry, • 23.700 zł lub zamienię na inny, tańszy. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-28 
MAZDA 626, 1993/94 r., 1800 ccm, 16V, granatowy metalic, 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, • 21.000 zł lub zamie
nię. Wschowa, tel. 0601/28-05-64 
MAZDA 626,1994 r., 1800 ccm, 16V, bordowy, 5-drzwiowy, peł
ne wyposażenie el., ABS, poduszka pow., wspomaganie, alarm, 
RO, stan b. dobry, • 23.000 zł lub zamienię. Oleśnica, tel. 
071/314-98-71, 0609/16-67-76
MAZDA 626, 1994 r., 180 tys. km. 2500 ccm, V6. srebrny, kli
matyzacja, skóra, szyberdach, wszystkie el. dodatki, RM Pio- 
neer, alum. felgi, stan b. dobry, - 24.000 zl lub zamienię na busa 
z plandeką. Wrocław, tel. 0501/15-52-27 
MAZDA 626,1994 r., 80 tys km, 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, automatic, tempomat, klimatyzacja, immobilizer, centralny

zamek, wspomaganie kier., regulowana kierownica, wszystkie 
dodatki elektr., sprowadzony w całości, • 21.000 zł. Leszno, tel. 
065/527-02-47, 0607/25-52-58
MAZDA 626,1994 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, perlowomor- 
ski, centr. zamek, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, wspoma
ganie, ABS, dzielona tylna kanapa, RO, welurowa tapicerka, 
stan b. dobry, - 25.500 zl. Nowogrodziec, tel. 075/731-65-10, 
731-63-43
MAZDA 626,1994 r., 1800 ccm, bordowy metalic, 5-drzwiowy, 
wspomaganie kier., immobilizer, - 23.000 z). Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
MAZDA 626 CRONOS, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, automatic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby ♦ dwa kpi. 
opon z felgami, stan b. dobry, - 26.700 zl. Wrocław, tel. 
071/362-52-50, 0601/55-20-45, 0601/55-20-51 
MAZDA 626,1995 r., 110 tys. km, 2500 ccm, V6, złoty metalic, 
pełne wyposażenie, automatic, RO ♦ CD Clarion, - 38.000 zł. 
Bogdaszowice, gm. Kąty Wroclawskiwe, tel. 071/789-1 
MAZDA 626,1995 r., 73 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny meta
lic, wspom. i reg. kierownicy, el. otw. szyby x 4, el. reg. lusterka, 
szyberdach, centralny zamek, alarm, 5-drzwiowy, dzielona tyl
na kanapa, • 26.500 zł lub zamienię na tańszy albo Forda Trans
ita, VW T4. Wałbrzych, teł. 074/841-67-75 
MAZDA 626 CRONOS, 1996 r.. 35 tys. km, 2500 ccm, V6 auto
matic, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, wszystkie el. do
datki, radio ♦ 6 głośników, skórzana kierownica, alum. felgi, tem
pomat, - 24.900 zł. Poznań, teł. 0600/39-78-95 
MAZDA 626,1999 r., 80 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 16V, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, ABS, klimatronic, komputer, alum. fel
gi, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, drewno, tempo
mat, RM, 4 pod. powietrzne, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, I 
właściciel, - 44.900 zł tub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
MAZDA 626,1999 r., 12 tys. km, 1800 ccm, złoty metalic, mo
del 2000 r., alum. felgi, klimatyzacja, komplet kół zimowych, •
47.000 zl. Gorzyce, tel. 062/734-71-83 po godz. 19, 
0602/81-46-56
MAZDA 929,1988 r., 2200 ccm, benzyna, srebrny, pełne wypo
sażenie, stan b. dobry, • 11.500 zl. Legnica, tel. 076/858-43-81, 
0606/41-49-89
MAZDA 929,1989 r.'<) 77 tys. km, 2200 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, bogate wyposażenie, - 12.000 zł. Leszno, tel. 
0601/15-02-73
MAZDA MX-3,1991 r., 145 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, -
15.000 zł lub zamienię. Włoszakowice, tel. 0603/30-39-87 
MAZDA MX-3,1991/92 r., 171 tys. km, niebieski, ABS, el. otw. 
szyby i szyberdach, alarm, wspomaganie, centralny zamek, 
komplet kół zimowych, zadbany - 18.000 zł lub zamienię na VW 
Golfa III TDi, - 18.000 zl. Sulechów, woj. zielonogórskie, tel. 
0603/41-74-57
MAZDA MX-3,1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, czerwony, ABS, 2 
poduszki pow., pełna elektryka, alarm+pilot, ,an ty napad", radio 
ze zmieniaczem * pilot, stan b. dobry, - 24.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/75-93-85
MAZDA MX-5, 1992 r., 85 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwony, 
cabrio, centralny zamek, alarm, wspomaganie kier, immobili
zer, aluminiowe felgi, • 22.000 zl lub zamienię na inny samo
chód. Świdnica, teł. 0604/49-88-79

M ERCEDES
O  MERCEDES 123 D, 1976 r. wspomaganie, tylna 

szyba ogrzewana, stan silnika dobry, karoseria 
do poprawek, • 1.590 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/787-89-68 02028881

MERCEDES 140 SE, 1991 r., 190 tys. km, 6000 ccm. U12, czar
ny metalic, pełne wyposażenie, - 63.000 zł lub zamienię. Nowy 
Kościół, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/50-41-00 
MERCEDES 140 S, 1992 r., 4200 ccm, perłowoczamy, pełne 
wyposażenie, klimatyzacja, skórzana tapicerka, • 70.000 zl. 
Wrocław, tei. 071/341-45-65 w godz. 81-0 
MERCEDES 140 S, 1992 r., 170 tys. km, 4200 ccm, biały, pełna 
opcja oprócz skóry, stan b. dobry, • 55.000 zl. Wrocław, tel. 
0605/05-33-05,0601/70-50-71
MERCEDES 140 SEL, 1993 r., 185 tys. km, 3000 ccm, kolor 
grafitowy metalic, klimatyzacja, ABS, RM Becker, zmieniacz CD, 
2 x poduszka powietrzna, alum. felgi, alarm + pilot, kupiony w 
kraju, - 64.000 zl. Wrocław, tel. 0600/28-82-79 
MERCEDES 140 S, 1993/94 r., 180 tys. km. 2800 ccm. 24V, 
czarny, RO Sony, zmieniacz CD + wzmacniacz, el- otw. szyby i 
szyberdach, el. reg. i podg. lusterka, podg. fotele, centralny 
zamek, wspomaganie kier., alum. felgi, alarm + blokada, kpi. 
dokumentacja, stan idealny, - 68.000 zl lub zamienię na tereno
wy albo vana, diesla. Lubin, tel. 0603/12-68-96 
MERCEDES 140 SEC, 1994 r.. 120 tys. km, 5986 ccm, benzyn 
na, fioletowy metalic, pełne wyposażenie, wersja Long, -,100.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/79-33-20
MERCEDES 140 S, 1996/97 r., 56 tys. km, 3500 ccm, turbo D. 
bordowy metalic, RO, automatic, el. otw. szyberdach, wspoma
ganie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, alarm, klimatyzacja, 
poduszka pow., alarm, kpi. dokumentacja, I właściciel, skórza
na tapicerka, - 93.000 zl. Rawicz, tel. 065/545-24-99, 
0601/79-05-39 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem - AG0218 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 140 S, 1997 r., 105 tys. km, 3000 ccm, TDi. czarny 
metalic, klimatronic x2,4 pod. powietrzne, skóra, podgrzewane 
siedzenia, ASR, ASD, EPC, wszystkie el. dodatki, siedzenia el. 
regulowane z pamięcią, drewno, alum. felgi, • 95.000 zl lub za
mienię na tańszy. Wrocław, tel. 0501/15-52-27 
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1994 r., 120 tys. km. 1800 ccm, 
beżowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, - 39.900 
zl. Kępno, tel. 062/782-29-47
MERCEDES 180 C, 1995 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny metalic, instalacja gaz., el. otw. szyby, el. otw. szyber
dach, centr. zamek, el. reg. lusterka, ABS, serwo, alum. felgi, 
RM, ciemne lampy tylne, hak - 39.500 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-83-86, 0601/45-99-84
MERCEDES 180 C, 1995 r., 54 tys. km, 1800 ccm, perłowozie- 
lony, Elegant, el. reg. wyposażenie, 2 poduszki powietrzne, ABS, 
drewno, jasna tapicerka, szyberdach, pompowane siedzenia, 
kpi. dokumentacja, • 43.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/850-90-52, 
0603/87-72-97
MERCEDES 180 C, 1995 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
perłowogranatowy, poduszka powietrzna, el. otw. szyberdach, 
el. reg. i podgrzewane lusterka, ABS, ESP, alum. felgi, kompl. 
opon zimowych, RO Sony + 6 głośników, - 42.000 zl lub zamie
nię na VW Passata, Borę, inny. Wrocław, tel. 373-98-68, 
0502/12-56-46
MERCEDES 180 E, 1996 r., 138 tys. km, srebrny metalic, C-klas- 
se, 2 poduszki pow., katalizator, ABS, SRS, wspomaganie kier., 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. szyberdach, centr. za
mek, immobilizer, - 39.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/354-23-03
MERCEDES 180 C, 1998 r., 70 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie el., ABS, 4 poduszki pow., klimaty
zacja, wspomaganie, fabrycznie obniżony, kluczyk na podczer
wień, centr. zamek, tylna klapa otwierana przy pomocy pilota, 
zadbany, • 55.000 zł. Nysa, tel. 0603/25-92-31

MERCEDES 180 C, 1999 r., 60 tys. km, 1800 ccm, perłowo- 
czarny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry
• 59.900 zl. Gorzów Wlkp., tel. 095/72249-82 po godz. 18 
MERCEDES 180 C, 1999 r., 19 tys. km, 1800 ccm, perlowogra- 
natowy metalic, I właściciel w kraju, książka serwisowa, klima
tyzacja, 4 poduszki powietrzne, drewniane dodatki, centralny 
zamek, kluczyk na podczerwień, ABS, ASR, aluminiowe felgi, 
kpi. kół zimowych, el. dodatki, zadbany, możliwe raty, - 71.500 
zł. Wieruszów, tel. 062/784-23-93, 0501/53-16-03 
MERCEDES 190 E, 1983 r., 195 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, bogata wersja, zadbany, ABS, el. otw. szyber
dach i reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie kier., hak, roz
regulowane wtryski • zalewa świece, stan silnika b. dobry, - 8.800 
zl. Piława Górna, gm. Dzierżoniów, tel. 0503/68-55-50 
MERCEDES 190,1984 r„ 2000 ccm, diesel, złoty, alarm. alum. 
felgi, do poprawek lakierniczych, - 9.000 zł. Gryfów SI., tel. 
0609/41-78-15
MERCEDES 190 E, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, zielony, inst. 
gazowa, butla 601, ABS, wspomaganie, szyberdach, hak, 4-bie- 
gowy, RO + 4 głośniki, po wymianie filtrów i oleju, konserwacja, 
po wymianie tarcz i klocków hamulcowych, zadbany, stan ide
alny, - 10.500 zl. Świdnica, tel. 074/852-90-53 po godz. 20, 
0608/62-14-35
MERCEDES 190 E, 1984 r., 230 tys. km, 2000 ccm, zielony, 
szyberdach, nowe amortyzatory, sprężyny, nowy akumulator 
(gwarancja), zimowe opony, po remoncie i lakierowaniu, nie 
składak, pokrowce, centr. zamek, RM, stan b. dobry, - 9.500 zł. 
Unikowice, woj. opolskie, tel. 0604/22-74-36 
MERCEDES 190, 1984/85 r., 2000 ccm, benzyna, biały, oryg. 
lakier, bez wypadku, garażowany, stan idealny, • 12.890 zl. 
Wałbrzych, tel. 0605/35-26-21 - 
MERCEDES 190 E, 1985 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, przegląd 
do 2002 r., kpi. dokumentacja, • 11.300 zł lub zamienią. Strze
gom, tel. 0603/10-86-36
MERCEDES 190 D, 1985 r., 220 tys. km, 2000 ccm, diesel, sza
ry metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierany 
szyberdach, el. reguł, reflektory, el. reguł, lusterka, hak, RM, 
nowe opony, stan dobry, -12.900 zł. Rybnica, tel. 075/751-45-85 
MERCEDES 190 E, 1985 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, silnik z 1991 r., szyberdach, alum. felgi, alarm, 
centr. zamek * pilot, RM + głośniki Pioneer, stan b. dobry • 12.300 
zł. Śrem, tel. 0606/92-53-30
MERCEDES 190,1985 r., 300 tys. km, 2000 ccm, diesel, biały, 
oclony w całości, bez wypadku, immobilizer, zadbany, -13.500 
zł lub zamienię na Mercedesa 124 D: Wałbrzych, teł. 
074/847-11-43
MERCEDES 190 D, 1985 r., 2000 ccm, diesel, zielony, RO, stan 
idealny, centr. zamek, wspomaganie, 5-biegowy, el. reg. szy
berdach, - 11.500 zł. Żagań, tel. 068/477-65-65,0605/67-07-70 
MERCEDES 190 D, 1985/86 r., 2000 ccm, biały, oclony w cało
ści, stan b. dobry, - 12.500 zl lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/732-67-68, 0606/74-86-04
MERCEDES 190 D, 1985/86 r., 167 tys. km, 2200 ccm. diesel, 
czarny metalic, wersja USA, pełne wyposażenie, czarna skó
rzana tapicerka, automatic, dodatki el., po remoncie kapitalnym 
silnika, - 15.600 zł. Wrocław, tel. 071/3.11-74-56,0600/39-76-23 
MERCEDES 190,1986 r., 190 tys. km, 2000 ccm, diesel, biały, 
na białych tablicach - 3.900 DEM. Zgorzelec, tel. 0609/63-56-72 
MERCEDES 190 E, 1987 r., 2600 ccm, benzyna, grafitowy, ABS, 
ASD, wspomaganie kier., alum. felgi, RO, el. otw. szyby i szy
berdach, el. reg. lusterka i reflektory, zagłówki tylne, centr. za
mek, kpi. dokumentacja, do poprawek lakierniczych, - 12.500 
zl lub zamienię na tańszy albo uszkodzony. Wąsosz, tel. 
0601/76-96-78
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., 2000 ccm, diesel, czerwony, el. re
guł. lusterka, el. otwierany szyberdach, hak,'RM, aluminiowe 
felgi, stan b. dobry, - 16.800 zł. Chojnów, tel. 076/818-73-97 
MERCEDES 190,1987 r., 2000 ccm, biały, szyberdach, centr. 
zamek, ABS, białe tablice, - 7.000 zł, Ostrów Wlkp., tel. 
0607/71-19-55
MERCEDES 190 E, 1987 r.. 215 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wiśniowy, szyberdach, el. reg. światła, el. reguł, lusterka, cen
tralny zamek, dodatkowe światło .stop’, wspomaganie kier., stan 
b. dobry, • 12.500 zHub zamienię na Forda Transita, Fiata Du- 
cato, po 1990 r.. Pieszyce, tel. 074/836-60-49, 0602/50-12-91 
MERCEDES 190, 1987 r., 2000 ccm. diesel, kolor platynowy 
metalic, alum. felgi, szyberdach, • 13.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-00-17, 0601/78-03-61
MERCEDES 190,1987 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, el. reg. 
lusterka, alarm + pilot, immobilizer, RM, zadbany, stan techn. b. 
dobry, - 12.500 zl. Wrocław, tel. 071/372-15-15.0501/76-70-59 
MERCEDES 190 D, 1988 r., 2000 ccm, diesel, złoty metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RM, spoiler, szeroka 
listwa, stan b. dobry, • 17.000 zl lub zamienię[ na tańszy. Lubin, 
tel. 076/842-56-94, 0609/40-21-22 
MERCEDES 190 E, 1988 r„ 2300 Gem, srebrny metalic, c. za
mek. el. otw. szyby, wspomaganie, drewno, radioodtwarzacz, 
spoiler, pełna dokumentacja, - 15.000 zł. Bralin, tel. 
062/781-29-65 w godz. 9-18, 0603/13-97-64 
MERCEDES 190 E, 1988/97 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, radio, stan 
b. dobry, - 13.200 zl lub zamienię. Oleśnica, tel. 071/398-53-34 
MERCEDES 190, 1989 r., 289 tys. km, 2000 ccm, diesel, nie
bieski, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, zderzaki w ko
lorze nadwozia, właściciel kobieta, stan b. dobry, • 18.900 zl 
(możliwe raty przez komis). Jelenia Góra, tel. 0601/94-08-71 
MERCEDES 190,1989 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, stan ide
alny, nowe opony, nowy akumulator, • 18.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-41-82, 0602/76-38-77
MERCEDES 190 E, 1989/90 r., 2300 ccm, benzyna, wtrysk, 
czarny, 136 KM, szeroka listwa, alum. felgi, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie kier., el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, RO 
Becker, - 14.700 zl lub zamienię na inny - do 10.000 zl. Bolesła
wiec, tel. 075/734-65-13, 0600/45-73-15 
MERCEDES 190 D, 1989/90 r.; 2000 ccm, biały, kpi. dokumen
tacja, oryg. szeroka listwa, stan b. dobry, • 19.500 zł lub zamie
nię. Bolesławiec. tel. 075/732-67-68, 0606/74-86-04 
MERCEDES 190,1990 r., 2300 ccm, srebrny metalic, automa
tic, c. zamek, el. otw. szyby, klimatyzacja, drewno, wspomaga
nie, ABS, szyberdach, I właściciel w kraju, pełna dokumenta
cja, - 21.300 zł (możliwe raty). Ęralin, tel. 062/781-29-65 w 
godz. 9-18, 0603/13-97-64
MERCEDES 190 O, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm, diesel, gra
natowy, 6 mies. w kraju, sprow. w całości, bez wypadku, kpi. 
dokumentacja serwisowa i celna, stan idealny, wspomaganie, 
centr. zamek • 22.900 zł, możliwe raty przez komis. Brzeg Opol
ski, tel. 077/416-51-41, 0604/95-94-62 
MERCEDES 190 D, 1990 r, 215 tys. km, kość słoniowa, centr. 
zamek, szeroka listwa, szyberdach, kpi. dokumentacja, -17.500 
zł. Głogów, tel. 076/834-5145
MERCEDES 190 D, 1990 r., 190 tys. km, 2000 ccm, diesel, nie
bieski metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
berdach, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, I właści
ciel, - 19.600 zł (możliwe raty). Jarocin, tel. 0601/57-35-88 
MERCEDES 190 E, 1991 r., 140 tys. km. 2000 ccm, niebieski 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, szyberdach, białe kierunkowskazy, termometr, stan 
idealny, 1 tydzień w kraju, do lakierowania tylna klapa ♦ błotnik
• 17.900 zł. Polkowice, tel. 0603/29-49-81
MERCEDES 190 E, 1992 r., 138 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szy
berdach, hak, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. dobry, -18.000 
zł. Legnica, tel. 0605/85-58-00
MERCEDES 190,1992 r., 200 tys. km. 1800 ccm, czarny meta
lic, ABS,' wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, el. reguł, 
lusterka, alarm, aluminiowe felgi, szyberdach, RM z CD, I wła
ściciel, garażowany, - 18.400 zl. Pila, tel. 067/255-41-49, 
0603/84-74-64
MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 1800 ccm, wiśniowy metalic, 
wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, ABS, alum. fel
gi, immobilizer, • 23.000 zl lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/732-67-68, 0606/74-86-04
MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 143 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
biały, 125 KM, ABS, alarm, centr. zamek. alum. felgi, el. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, RM stereo, wykończenia w drew
nie, skórzana kierownica, obrotomierz, ekonomizer, atrakc. 
wygląd, reguł, wysokość foteli i świateł, sprowadzony w cało
ści, kpi. dokumenta, • 21.500 zl lub zamienię. Wałbrzych, teł. 
0605/36-16-39
MERCEDES 190 E, 1993/94 r„ 100 tys. km. 1800 ccm. benzy
na, niebieski metalic, - 25.900 zl. Bojanowo, tel. 065/545-63-45
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MERCEDES 200 115 D, 1972 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, 
blach, do remontu, silnik .na chodzie*, w całości sprawny - 950 
zl Wrocław, tel. 071/373-33-90. 0503/07-41-51 
MERCEDES 200 123 D, 1976 r., 2000 ccm, diesel, żółty, wspo
maganie, po remoncie silnika, - 2.700 zl lub zamienię. Malczy
ce. tel. 071/795-26-17. 0605/39-98-87 
MERCEDES 200 123 D, 1977 r., 2000 ccm, diesel, biały, w cią
głej eksploatacji, bezawaryjny, do remontu blacharka, hak, za
płon w stacyjce, - 2.200 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-67-48. 
0607/11-29-98
MERCEDES 200 123 D, 1977 r.. żółty, po remoncie, RM, alum. 
felgi, stan b. dobry, - 5.000 zł lub zamienię na inny, na zachod
nich tablicach, ważny TUV. Chojnów, tel. 0602/68-05-61 
MERCEDES 200 D, 1977 r., 207 tys. km, biały, oryg. przebieg, 
miodowa tapicerka, stan techn. b. dobry, • 6.000 zl. Głogów, tel. 
'076/835-15-20, 0607/15-85-24
MERCEDES 200 123 E, 1977 r., 300 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, żółty, inst. gazowa, wspomaganie, hak, - 1.900 zł. Leszno, 
tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20, 0608/27-86-58 
MERCEDES 200 123,1978 r., 300 tyŝ km, biały, w ciągłej eks
ploatacji, hak, szyberdach, • 2.700 zl lub zamienię na mniejszy, 
diesel, do 4.000 zł. Głogów, tel. 076/835-60-37 
MERCEDES 200 123 D, 1978 r., 2000 ccm, diesel, beżowy 
metalic, hak, w ciągłej eksploatacji, • 3.800 zl. Wrocław, tel. 
071/372-09-02, 0602/42-61-55
MERCEDES 200 123, 1979 r.. benzyna + gaz, kość słoniowa, 
RM, 4 głośniki, 4 zagłówki, dodatkowe światła .stop’, wspoma
ganie, alum. felgi, udokum. pochodzenie, stan dobry, - 6.400 zl. 
Bielawa, tel. 074/834-00-89, 0602/45-46-05 
MERCEDES 200 123"t), 1979 r., zielony, szyberdach, centr. 
zamek, alum. felgi, zapłon w stacyjce, stan b. dobry, - 4.900 zl. 
Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 0602/81-43-13. 065/571-91-47 
MERCEDES 200 123 D, 1979 r, 2000 ccm, diesel, zielony, za
rejestrowany do 10.2001 r., zarejestrowany, techn. sprawny, 
szyberdach, Itak, wspomaganie kier.,' centralny zamek, stan 
dobry, • 2.850 zl lub zamienię na przyczepę lawetę, podnośnik 
samochodowy. Kłodzko, tel. 0603/16-55-95 
MERCEDES 200 123 D. 1979 r., 250 tys, km. 2000 ccm, diesel, 
zielony, wspomaganie, stan b. dobry, - 6.200 zl. Syców, tel. 
0503/01-56-88
MERCEDES 200 123,1979/., 2000 ccm, diesel, zielony, stan 
dobry, nowy akumulator, nowe tarcze hamulcowe ♦ klocki, RO, 
ważna rejestracja do sierpnia, - 4.900 zl. Wrocław, tel. 
071/338-25-19. 0602/62-59-45 - 
MERCEDES 200 123 D, 1980 r. 2000 ccm, diesel, zielony me
talic, wspomaganie kier., szyberdach, zapłon w stacyjce, nowy 
akumulator, nowe świece żarowe, 2 komplety kol. nadkola, hak, 
bez korozji, garażowany, stan b. dobry, • 8.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/751-24-50
MERCEDES 200123 D, 1980 r., 280 tys.. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, wspomaganie kier., szyberdach, jasna tapicer
ka, nowy akumulator, bez wypadku, stan silnika i blacharki b. 
dobry, - 8.500 zł. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-45-73 
MERCEDES 200 123 D, 1980 r., brązowy metalic, wspomaga
nie kier., hak, szyberdach, obicia foteli z baraniej skóry, - 5.000 
zł. Lubin. tel. 076/749-72-28
MERCEDES 200 12?, 1980 r.. 2000 ccm, diesel, biały, do re
montu, - 2.400 zł. Strzelin, tel. 071/392-00-49 
MERCEDES 200123,1980 r„ 2000 ccm, biały, techn. sprawny, 
stan dobry, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/390-35-14 
MERCEDES 200 123 E. 1980/81 r, 206 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, zielony metalic, instalacja gazowa, stan dobry, wspo
maganie. centr. zamek, szyberdach, hak, garażowany, • 7.500 
zł lub zamienię na Fiata 126p. Mierzowice, gm. Prochowice, 
tel. 076/858-49-99 po godz. 18
MERCEDES 200 123 D-. 1981 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, 
hak, szyberdach, nowy ukl. wydechowy, • 3.400 zł. Łagiewniki, 
tel. 071/393-95-79, 0604/88-71-11 
MERCEDES 200 123 D, 1981 r, 2000 ccm, diesel, kolor - kość 
słoniowa, nowy akumulator, stan b. dobry, • 4.500 zł. Polkowi
ce. tel. 076/845-32-89. 0601/58̂ 27-42 
MERCEDES 200123,1981 r., żółty, alum. felgi, drewno, stan b. 
dobry, - 7 500 zl. Świdnica, tel. 074/853-81-12 .
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., 130 tys. km, brązowy, stan b. 
dobry, na zachodnich tablicach • 2.800 DEM. Świdnica, tel. 
0603/62-34-69
MERCEDES 200 123 D, 1982 r., • 4.700 zl. Wrocław, tel. 
071/348-43-11
MERCEDES 200 123 D, 1983 r., zielony, centr. zamek, szyber
dach, podłokietnik, z urzędu celnego, • 8.200 zl. Bolesławiec, 
tel. 075/734-57-42
MERCEDES 200 123 D, 1983 r., 2000 ccm, diesel, biały, szy
berdach, podłokietnik, wykończenia w drewnie, stan b. dobry, •
6.200 zl lub zamienię. Lubnów, tel. 074/819-90-74, 
0604/62-32-03
MERCEDES 200 124 D, 1985 r., żółty, centr. zamek, el. reg. 

■ .lusterka, wspomaganie, 4 zagłówki, szyberdach, stan b. dobry, 
? -  15.500 zł. Wrocław, tel. 0604/51-75-71 

MERCEDES 200 124,1985 r., 2000 ccm, diesel, biały, stan ide
alny, - 16.300 zl. Złotoryja, tel. 0602/53-97-82 
MERCEDES 200 124 D, 1986 r., 270 tys. km, 2000 ccm. diesel, 
seledynowy, bez wypadku, zadbany, garażowany, ciemne szy
by, hak, RO, - 18.500 zł lub zamienię na młodszy, z 1992 r., bez 
wypadku, z dopłatą. Wrocław, tel. 071/328-91 -70,0603/31-21-86 
MERCEDES 200124 E, 1986 r., 317 tys. km, 2000 ccm, berty- 
na, czarny, inst. gazowa, alum. felgi, centralny zamek, RM, pod
łokietnik. - 17.200 zl. Wałbrzych, tel. 074/841-59-34 
MERCEDES 200 124 E, 1987 r., 2000 ccm, benzyna alum. fel
gi. szyberdach, centr. zamek, stan b. dobry, - 16.500 zł. Klucz
bork, tel. 0608/77-14-31
MERCEDES 200124 E, 1987 r., 2000 ccm, ciemnozielony, wspo
maganie, alum. felgi, - 13.000 zl. Nysa, tel. 0503/15-11-23 
MERCEDES 200 124 E, 1987 0 6 0  tys. km. 2000 ccm, turku
sowy metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek + pi
lot, el. otwierane szyby, alarm, szyberdach, RM z CD, garażo
wany, stan idealny, pełna dokumentacja, - 22.500 zł lub zamie
nię. Poznań, tel. 061/817-31-07. 0606/81-94-52
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MERCEDES 200 124 D. 1991/92 r.. 2000 ccm, diesel, czarny, 
atrakc. wygląd, centr. zamek, ABS, wspomaganie, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, - 26.800 zl lub zamienię na tańszy. Opole, 
tel. 077/431-71-12, 0606/13-55-80 
MERCEDES 200 D, 1991/92 r , 220 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
piaskowy, ABS, wspomaganie, RO, el. reg. lusterka, szeroka 
listwa, niebieska tapicerka, stan b. dobry, w Polsce od miesią
ca, bez wypadku, zwolnienie z opłaty, • 22.500 zł. Ostrzeszów, 
tel. 0503/94-27-14
MERCEDES 200 124 D, 1991/92 r., 210 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, kość słoniowa, wspom. kierownicy, alarm, ABS, central
ny zamek, manualna skrzynia biegów, szeroka listwa, oszczęd
ny, serwisowany, bez wypadku, oryg. lakier, • 23.900 zl. Wał
brzych, tel. 074/842-65-93
MERCEDES 200 124 D, 1992 r., 150 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
zielony, wspomaganie, centr: zamek, ABS, stan b. dobry - 25.800 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-78-76, 0601/74-10-55 »
MERCEDES 200,1992 r., 210 tys. km, 2000 ccm, diesel, szary 
metalic, szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie, RO 
Pioneer, stan b. dobry, beż wypadku, szeroka listwa, - 24.500- 
zl. Szczytna, tel. 074/868-36-52 
MERCEDES 200 124 D, 1992 r., 400 tys. km, kremowy, centr. 
zamek, ABS, serwo, RO, otwierany dach, automatic, sprowa
dzony z Niemiec, bez wypadku, • 23.000 zl. Zdzieszowice, tel. 
077/484-45-82, 0601/63-72-04
MERCEDES 200 C-KLASSE, 1993 r.. 161 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, czerwony, poduszka pow., ABS, centr. zamek, wspoma
ganie, RM, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, alum. felgi, I 
właściciel, stan b. dobry, • 39.000 zł. Jawor, tel. 0601/73-72-86 
O  MERCEDES 200 124 E, 1993 r., 99 tys. km, 16V, 

wrzosowy metalic, ABS, centr. zamek, szyber
dach, RO, el. antena, 4 zagłówki, 5-biegowy, 
alarm, el. reg. lusterka, książka serwisowa, w kra
ju od 10 miesięcy, stan b. dobry, kpi. dokumen
tacja, • 33.800 z ł , zdjęcia można zobaczyć w in
ternecie www.auto.gow.pl. Żary, tel. 
0601/72-13-74 87027581

bez wypadku, - 75.000 żł. Wieluń, tel. 0601/38-37-50 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00524 
www.auiogielda.com.pl)
MERCEDES 230 123,1978 r., 2300 ccm, benzyna, ciemnozielo
ny, inst. gazowa, stan ogólny dobry, RO, hak, dobre ogumienie, -
4.200 zl lub zamienię na Fiata- 126p. Wałbrzych, tel. 
074/841-10-01, 0600/55-55-94
MERCEDES 230 123,1979/82 r.. 262 tys. km, 2300 ccm. benzy
na, zielony metalic, 2-drzwiowy, RO, alum. felgi, el. otw. szyby, 
przegląd do 05.2002 r, - 9.500 zl. Bolesławiec, tel. 0502/29-11-45 
MERCEDES 230 123 TE. 1983 r., 2300 ccm. benzyna, kolor - 
kość słoniowa, kombi, stan b. dobry, el. otw. szyby i reg. lusterka, 
hydrauliczne tylne zawieszenie, wykończenia w drewnie i skó
rze, atrakc. wygląd, centr. zamek, alaną, • 12.000 zl. Wrocław, 
tei. 0601/16-83-65 (zdjęcia do tej oferty można Zobaczyć w inter
necie pod numerem - A00431 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 230124 E, 1985 r., 2300 ccm, benzyna, czarny, sze
roka listwa, el. otw. szyberdach, hak, stan b. dobry, -15.000 zl lub 
zamienię na kombi. Wrocław, tel. 071/317-02-68 
MERCEDES 230 124 E. 1988 r., 196 tys. km. 2300 ccm, benzy
na, brązowy metalic, szyberdach, el. reg. lusterka, zagłówki tyl
ne, centr. zamek, alum. felgi, hak, -*17.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-66-36. 0607/82-72-95
O  MERCEDES 230124 E COUPE, 1989 r., szary me

talic, pełne wyposażenie elektryczne, wspoma
ganie, ABS, szyberdach, szeroka listwa, • 25.900 
zł lub zam ienię. Żary, ul. Okrze i 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87027501

MERCEDES 230 124,1989/99 r., 140 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, jasnobrązowy metalic, inst. gazowa, stan b. dobry, ABS, szy
berdach, aluminiowe felgi, alarm, centralny zamek, skórzana ta
picerka. RM Blaupunkt. - 21.900 zł lub zamienię na inny, może 
być uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
MERCEDES 230 124 E. 1990 r.. 152 tys. km. perłowy metalic. 
serwisowany, szerokie listwy, szyberdach, automatic, stan ide
alny, • 22.900 zl. Namysłów, tel. 077/410-03-31 
MERCEDES 230 E, 1992 r, 160 tys? km, 2300 ccm, czarny
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MERCEDES 200 124 D, 1987/88 r., 298 tys. km, perłowoczar- 
ny, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, RM, alum. felgi, hak, 
5-biegowy, kpi. dokumentacja, stan techn. b. dobry, • 17.400 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 0603/39-53-23, 075/782-30-39 
MERCEDES 200 124 D. 1988 r., 188 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
złoty metalic, radioodtwarzacz + pilot, 5-biegowy, wspomaga
nie, centr. zamek + pilot, ABS, hak, alum. felg), alarm, el. reg. 
lusterka, pełna dokumentacja, sprowadzony w całości, -17.500 
zł lub zamiana na kombi. Konin, tel. 0604/22-60-19 
MERCEDES 200 124.1988 r., 210 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor piaskowy, wspomaganie kier., 4-biegowy, na białych tabli
cach - 4000 DM. Zgorzelec, tel. 0602/28-06-94- 
MERCEDES 200 124 D, 1988 r., 2000 ccm, diesel, ciemny me
talic. centr. zamek, wspomaganie, na białych tablicach • 4.700 
DEM. Zielona Góra, tei. 068/326-23-69, 0601/18-88-78 
MERCEDES 200 124 D. 1988/89 r., 260 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, beżowy, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyber
dach, automatic, ABS, zielone szyby, na białych tablicach - 3.900 
DEM. Wrocław, tel. 0601/73-74-90 
MERCEDES 200 124 E, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
szary, wspomaganie kier., 5-biegowy, centr. zamek, el. otw. szy- 

sberdach, ABS, el. reg. lusterka, obrotomierz, webasto, 4 zagłów
ki, hak, RO, drewniane dodatki, szeroka listwa, białe kierun
kowskazy. reguł, siedzenia i pasy, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, - 22.800 zi. Chojnów, tel. 076/818-75-32 po godz. 20, 
0602/29-71-47
MERCEDES 200 124 D, 1991 r., 280 tys. km, 2000 ccm, biały, •
25.500 zl. Dlugomilowice, gm. Reńska Wieś, tel. 077/482-06-45. 
0600/82-22-76
MERCEDES 200 124 E, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, granato
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, alarm, el. 
reg. lusterka, • 19.200 zi. Wrocław, tel. 0608/77-97-09

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 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 0602/84-22-10
O  MERCEDES 200 C-KLASSE, 1994 r., 2000 ccm, 

diesel, granatowy, ABS, ASD, wspomaganie, 
centr. zamek, skórzana tapicerka, • 39.500 zł lub 
zamier*ę. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87027521

MERCEDES 200 124 D. 1994 r., beżowy, szyberdach, centr. . 
zamek, • 32.000 zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-02-35, 
0602/45-18-25
MERCEDES 200 E, 1995 r., 1998 ccm, srebrny metalic, .oku
larnik*, bogate wyposażenie, ABS, klimatyzacja, pełne wyposa
żenie oprócz skóry, - 75.000 zł. Chocianów, tel. 076/818-50-04, 
0604/72-71-76, 076/818-54-81
MERCEDES 200 124 E, 1995 r.. ,140 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
srebrny, poduszka pow., centr. zamek, el. otw. szyby, ABS, alum. 
felgi, stan idealny, kpi. dokumentacja, • 41.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-78-76, 0601/74-10-55
MERCEDES 200 124 D, 1995 r.t 140 tys. km, 2000 ccm, turbo D. 
grafitowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., oryg. 
radio, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, centr. zamek * pilot, • 39.000 zl. Olszowa, woj. kali
skie, tel. 0608/13-15-67, 0608/71-56-90 
MERCEDES 200124 E-KLASSE, 1995 r., 200 tys. km, 2000 ccm. 
diesel, kremowy, 2 poduszki pow., SRS, el. otw. szyberdach, el. 
reg. lusterka, centr. zamek * pilot, alarm, RO, nowy akumulator i 
sprzęgło wiskozowe, stan b. dobry, okazja, • 29.000 zł. Wrocław, 
tel. 0502/09-37-03
MERCEDES 200 C, 1995 r., 76 tys. km, grafitowy metalic, pełne 
wyposażenie el, - 46.000 zl lub zamienię na auto do 20.000 zl. 
Rawicz, tel. 065/545-36-56. 0602/77-80-23 
MERCEDES 210 E. 1996 r.. 143 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
pertowozielony metalic, .okularnik*, w kraju od 6 miesięcy, bez 
wypadku, wszystkie el. dodatki, SRS x2, ABS, ASC, tempomat, 
alum. felgi, el. otw. szyby x4, klimatyzacja, oryg. RM, atrakc. wy
gląd, stan b. dobry, drewniane dodatki, el. reguł, zagłówki, - 68.000 
zł. Miękinia, woj. wrocławskie, tel. 0605/68-18-08 
MERCEDES 210 E-KLASSE KOMBI. 1996 r„ 3000 ccm,'24V, die
sel, srebrny metalic, el. otw. szyby i szyberdach, ABS, alum. felgi, 
relingi dachowe, alarm, Mul-T-Lock, radio, stań idealny, - 55,000 
zl. Bolesławiec, tei. 075/734-42-72. 0601/16-93-76 
MERCEDES 210 W. 1996 r.. 96 tys. km, 2200 ccm. diesel, 16V, 
szmaragdowografitowy, perłowy, osobowy, wersja Elegance, kli
matyzacja, ABS, ETS, EDC, 2xSRS, sensor deszczu, alum. felgi, 
wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, drewno, ja
sne wnętrze, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 75.000 zł. Kę
dzierzyn-Koźle, tel. 077/483-23-57 
MERCEDES 210 W, 1996 r., 66 tys. km, 2900 ccm. turbo D, srebrny 
metalic, Avantgarde, czarna skóra, ABS, ASD, ASR, 4 pod. po
wietrzne, komputer, tempomat, webasto, el. otw. oszklony szy
berdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, termometr zewn., RO +
8 głośników, centr. zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, I wła
ściciel, garażo, - 88.000 zl. Wałbrzych, tel. 0503/10-86-78 
MERCEDES 210 W, 1996 r., 178 tys. km, 2900 ccm, TD, zielony 
metalic, .okularnik*, klimatyzacja, ABS, ETS, 4xSRS, ksenonowe 
reflektory, aluminiowe felgi, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, 
drewniane dodatki, RO Clarion + zmieniacz, serwisowany, atrak
cyjny wygląd, • 78.500 zł. Oława, tel. 071/303-88-55, 
0502/58-44-00
MERCEDES 210 E AVANGARDE, 1996/97 r., 3000 ccm, diesel, 
24 V, perlowogranatowy metalic, .okularnik*, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, • 89.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
071/311-17-90
MERCEDES 210 W, 1997 r., 103 tys. km, 2300 ccm, czarny, atrakc. 
wygląd, ciemne szyby, automatic, 4 pod. powietrzne, alum. felgi 
18 cali, obniżony, grill Avangarde, kpi. dokumentacja, • 68.000 zl 
lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 0609/64-31-53 
MERCEDES 220 D 115, 1976 r. sprawny, opłacony, Zarejestro
wany. - 1.390 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 220 123 D, 1979 r., 2200 ccm, diesel, granatowy, 
zapłon w stacyjce, wspomaganie kier., RO, • 3.200 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-94-31
MERCEDES 220 123 D, 1979 r., 2200 ccm, biały, nowe opony, 
ważny przegląd, stan dobry - 4.800 zł lub zamienię na VW Trans
portera busa. Wrocław, teł. 0502/87-41-67 
MERCEDES 220 123 D. 1979 r., 2200 ccm, diesel, biały, stan b. 
dobry, - 4.500 zi. Wrocław, tel. 071/362-65-90 
MERCEDES 220 E, 1993 r, 120 tys. km, 2199 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, I właściciel, z salonu, bez wypadku, poduszka 
powietrzna, el. otw. szyby, RO, skóra, centr. zamek, wykończe
nia w drewnie, wspomaganie, hak, klimatyzacja, el. reg. lusterka,
• 43.000 zl. Jelenia Góra. tel. 075/755-63-76
MERCEDES 220 124 E, 1994 r„ 156 tys. km, 2200 ccm, 16V, 
pertowozielony metalic, ABS, klimatyzacja, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, el. otwierany szyberdach, CD, alarm, w kraju 
od 5 miesięcy, - 38.000 zl lub zamienię na tańszy. Lwówek Ślą
ski, tel. 0/5/782-49-50. 0606/78-32-5.1 
MERCEDES 220 C-KLASSE, 1994 r„ .170 tys. km, 2200 ccm, 
diesel, kolor grafitowy metalic, ABS, ARS, wspomaganie, centr. 
zamek, poduszka pow., el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lu
sterka, RM + CD "pony zimowe, oznakowany, alarm, Mul-T-Lock, 
kpi. dokumentacja, - 48.000 zi lub zamienię na tańszy, może być 
terenowy. Wrodaw. tel. 071/788-18-67, 0606/37-09-83 
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 C, 1996 r., 124 tys. km, 2155 ccm, diesel, biały, 
bez wypadku, I właściciel w Polsce, I rej. w Polsce 08.2000 r., 
stan b. dobry, bogate wyposażenie, klimatyzacja - 49.900 zł lub 
zamienię na Mercedesa 124-200 D - 250 D. Bolesławiec, tel. 
075/732-46-32, 0604/88-72-09
MERCEDES 220 D. 1996 r., 200 tys. km, 2200 ccm, zielony. I 
właściciel, kupiony w salonie, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
automatic, • 55.000 zi lub zamienię na tańszy, diesel. Oława, woj. 
wrocławskie, tel. 0603/48-53-23 
MERCEDES 220 E, 1997 r., 2200 ccm, diesel, ciemnogranatowy, 
pełne wyposażenie elektryczne, centr. zamek, ABS, klimatyza
cja, wspomaganie kier., stan b. dobry, sprowadzony w całości,

metalik, stan bardzo dobry, el. otw. szyby, centralny zamek, 
autamatic, skrzynia biegów, el. otw. szyberdach, ABS, • 23.000 
zł. Brodnica, woj. poznańskie, tel. 0602/13-07-26 
MERCEDES 230 C-KLASSE KOMBI. 1996/97 r., 82 tys. km, 2300 
ccm, srebrny metalic, wersja sportowa, I właściciel, 2 pod. po
wietrzne, klimatyzacja, książka serwisowa, automatic, 5-biego
wy, tempomat, AMG, alum. felgi, - 55.000 zi. Miękinia, tel. 
071/317-00-90, 0501/34-32-61
MERCEDES 240115 D, 1975 r., zielony, szyberdach, hak. - 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0603/88-05-00 
MERCEDES 240 123, 1979 r. po remoncie i po lakierowaniu, 
spoiler ze światłem .stop*, - 4.000 zł. Psary, gm. Jemielno, tel. 
065/544-73-80, 0607/29-53-09
MERCEDES 240 123,1979 r., 2400 ccm, zielony, wspomaga
nie, szyberdach, podłokietnik, zapłon w stacyjce, - 4.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-64-02, 0602/34-40-17 
MERCEDES 240 123,1980 r., 2400 ccm, diesel, beżowy, stan 
dobry, centr. zamek, wspomaganie, - 5.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 077/482-53-07, 0601/08-01-11 
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. 1980 r., 2400 ccm, diesel, kość słoniowa, 
wspomaganie kier., el. otwierany szyberdach, RM z CD, • 3.900 
Zł. Parzew, tel. 062/740-62-06
MERCEDES 240 123,1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, po re
moncie zawieszenia i silnika, nowe amortyzatory, akumulator, -
4.700 zł. Świdnica, tel. 074/853-14-20 
MERCEDES 240 123 D, 1980 r., 2400 ccm, brązowy, wspoma
ganie, centr. zamek, szyberdach, podłoga do remontu, stan b. 
dobry, - 4.100 zl. Wrocław, tel. 071/342-94-08 po godz. 17 
MERCEDES 240 123 D. 1980 r., 200 tys. km. zloty metalic, 
manualna skrzynia biegów, pełne wyposażenie el., alum. felgi, 
komplet kól zimowych, drewno, jasna tapicerka, - 15.000 zł. 
Wrocław tel. 071/361-92-72, 0600/30-18-64

L O M B A R D  " W A L O R "

P O Ż Y C Z K I
pod zastaw, np. samochodu 
oprocentowanie 2% tygodniowo 
Wrocław, ul. Traugutta 107 
tel. 343-56-35, 0-501 66 42 59

MERCEDES 240 123 D, 1981 r., biały, automatic, szyberdach, 
alum. felgi, koła stalowe, stan dobry, - 4.800 zł. Bielawa, tel. 
0601/88-34-01
MERCEDES 240 123 D, 1981/82 r., biały, po remoncie kapital
nym blacharki, nowy lakier, silnik w stanie b. dobrym, kola 15*,. 
chromowane nadkola, hak, wspomaganie, zapłon w stacyjce, 
tapicerka ciemnoniebieska, - 7.100 zl lub zamienię na Merce
desa 207 do remontu. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
MERCEDES 240123,1982 r . 2400 ccm, bordowy metalic, kom
bi, centr. zamek, kwadratowe lampy, zapłon w stacyjce, relingi 
dachowe, hak. szyberdach, RO, przydymione szyby, pokrowce, 
wspomaganie kier., stan ąilnika b. dobry, przegląd do 06.2002 
r, - 5.000 zł. Legnica, tel. 0600/34-23-27 
MERCEDES 240 123 D, 1983 r., 2400 ccm, diesel, ciemny me
talic, stan blacharki, lakieru i silnika idealny, - 12.500 zl. Wro
cław, tel. 071/396-50-76 _
MERCEDES 240 123,1984 r., 2400 ccm, diesej, biały, kombi, 
szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, roleta - 3.400 DEM. 
tel. 0606/13-86-30, 0503/50-58-51 
MERCEDES 240115, SKŁADAK. 1990 r., 2400 ccm, diesel stan 
dobry, - 1.800 zl. Głogów, tel. 076/835.-70-25, 0600/37-54-19 
MERCEDES 250 COUPE, 1976 r., 209 tys. km, 2500 ccm. ben
zyna, niebieski metalic, unikalny, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, drewniane wykończenie, stan b. dobry lub za
mienię, - 18.000 zl. Wrocław, tel. 0603/27-03-75 
MERCEDES 250, 1978 r., 260 tys. km, 2500 ccm, biały, inst. 
gazowa, zadbany, bardzo atrakcyjny wygląd, stan techniczny 
b. dobry, el. otw. szyberdach, el. podgrzewane siedzenia, wspo
maganie, czarna tapicerka, ciemne szyby, alum. felgi 1§a, 5-ra- 
mienne, nowe opony 215/60, - 5.800 zl. Świdnica, tel. 
074/852-03-81 lub 0602/70-21-32'
MERCEDES 250 124,1986 r., 215 tys. km ABS, wspomaganie 
kier., el. otw. szyby, RO, bez wypadku, stan idealny, sprowa
dzony w całości, - 17.600 zł. Olszowa, teł. 0608/71 -56-90. 
0608/13-15-67
MERCEDES 250 124 D. 1986/87 r., 235 tys. km, 2500 ccm, die
sel, ciemny metalic, sprowadzony w całości, kompletna doku
mentacja, oszczędny, 71/100 km, 5-biegowy, wspomaganie kier., 
centr. zamek, elT otwierany szyberdach, el. reg. lusterka i re
flektory, podłokietnik, stan b. dobry, możliwość rat, - 18.500 zł. 
Wrocław, tel. 372-47-88
O  MERCEDES 250 124 D, 1988 r., kolor grafitowy 

metalic, klimatyzacja, wspomaganie, centr. za
mek, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, - 24.800 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87027391

MERCEDES 250 124 D, 1988 r., 296 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
czarny, el. otw. szyby, el. reguł, i podgrzewane lusterka, el. reg. 
reflektory, centr.zamek, telefon, ABS, alum. felgi, alarm + pilot, 
Mul-T-Lock, oznakowany, szeroka listwa, czarna tapicerka, ga
rażowany, zadbany, - 24.000 zł. Osiecznica, tel. 075/731-24-06, 
0600/18-69-96

MERCEDES 250 124 D, 1989 r„ 217 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
kolor grafitowy, ABS, szyberdach, centr. zamek, blokada skrzy
ni biegów, szeroka listwa, - 21.000 zl. Iwiny, tel. 076/818-93-49 
MERCEDES 250 124 D, 1990 r., 190 tys. km, biały, stan ideal
ny, na zachodnich tablicach - 14.000 DEM. Chojnów, tel. 
0602/68-05-61
MERCEDES 250 KOMBI, 1991 r., 203 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, ABS, wspomaganie, el. otw. szyberdach, hak, centr. zamek, 
roleta z siatki, relingi, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, -
33.000 lub zamienię na Mercedesa C-Klasse, diesla, z dopłatą.. 
Lubań, tel. 075/722-34-21 dogodz.17,075/721-61-16 po godz.17 
MERCEDES 250 124 TD, 1992 r., zielony metalic, klimatyzacja, 
ABS, alum. felgi, przerobiony (E-klassa), pełne wyposażenie 
el., stan b. dobry, - 36.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-96-88, 
0606/63-35-67
MERCEDES 250 124 D, 1992/93 r., turbo D, śliwkowy metalic, 
oclony w całości, ABS, SRS, el. dodatki, automatic, stan b. do
bry, - 36.000 zl lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68, 
0606/74-86-04
MERCEDES 250 124 E-KLASSE, 1993 r., 2500 ccm, TDI auto
matic, • 29.900 zl. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
MERCEDES 250124 E, KOMBI, 1994 r., 120 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, 20 V, czarny metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspoma
ganie kierownicy, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, centr. za
mek z pilotem, immobilizer, hak, - 49.000 zl. Dzierżoniów, tel. 
0601/58-34-68
MERCEDES 250 124 E, 1995 r., 260 tys. km, diesel, 20V kom
bi, ABS, szyberdach, 7-osobowy, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, 2 poduszki pow., tempomat, nivo, ASD, termometr, w kraju 
od 2 tygodni, - 38.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/33-73-96 
MERCEDES 250 C-KLASSE, 1995 r., 2600 ccm, 20V, diesel 
nowy silnik, - 45.000 zl lub zamienię na tańszy, lub ciągnik sio
dłowy. Głogów, tel. 076/831-12-13, 0606/43-78-24 
MERCEDES 250 124 KOMBI, 1995 r., 20V, granatowy. 113 KM, 
ABS, 2 poduszki pow., skórzana tapicerka, szyberdach, wszyst
kie el. dodatki, alum. felgi, alarm, blokada, stan idealny, • 43.000 
zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 0604/31 -96-53 
MERCEDES 260 124, 1987/95 r., 2600 ccm, benzyna, złoty 
metałic. stan silnika i blacharki dobry, automatic, ABS, alum. 
felgi, nowa inst. gazowa, el. reg. lusterka i szyberdach, • 16.000 
zł łub zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/781-89-78, 
0501/94-29-07
MERCEDES 260 124 E, 1991 r.. 2600 ccm, benzyna, brązowy 
metalic, wspomaganie, szyberdach. RO, automatic, I właściciel, 
2 pod. powietrzne, centr. zamek. ABS, • 21.500 zł. Żagań, tel. 
068/477-65-65, 0605/67-07-70
MERCEDES 280 107 SL, 1975 r. cabriolet, el. otw. szyby, skó
rzana tapicerka, do remontu, techn. sprawny, oclony, • 20.000 
zl. Jastrzębie Zdrój, tel. 032/471-91-94 po godz. 18 
MERCEDES 280 126 E, 1980 r., 2800 ccm, benzyna, kolor pla
tynowy metalic, wszystkie el. dodatki, drewno, inst. gazowa, 
alum. felgi, stan b. dobry, • 10.000 zł, Wrocław, teł. 0605/69-75-76 
MERCEDES 280 123, 1980 r., 160 tys. km, 2800 ccm, srebrny 
metalic, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, alum. felgi, hak, inst. gazowa, stan techn. b. dobry, -
15.000 zł. Wrocław, tel. 0601/84-83-50
MERCEDES 280 123 E, 1981 r., biały, stan b. dobry, • 4.500 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-14-35
MERCEDES 280 126 SE, 1985 r„ 2800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, skóra, drewno, el. otwierany szyberdach, ABS, alumi
niowe felgi, tylna lotka ze światłem .stop*, alarm, centralny za
mek, radioodtwarzacz z panelem, automatic, zielone szyby, •
15.000 zl. Wrocław, tel. 071/787-44-84
MERCEDES 280 124 E, 1993 r., 2800 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, ABS, SRS, aluminiowe felgi, stan b. dobry, - 30.000 zł lub 
zamienię na samochód dostawczy. Kłodzko, teł. 0601/05-51-28 
MERCEDES 280 C, 1993 r., benzyna, czarny metalic, pełne 
wyposażenie, - 46.000 zl. Korfantów, tel. 077/431-94-33 
MERCEDES 280 124 E, 1995 r., 121 tys. km, 2800 ccm. stalo
wy metalic, skóra, automatic, dipol, alarm, pełna el., alum. fel
gi, 2 pod. powietrzne - 43.700 zi. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
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, 
tempomat, stan idealny, - 46.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Lubań. tel. 0604/69-28-77
MERCEDES 300 116 D. 1974 r., czerwony, techn. sprawny, bla
charka do częściowego remontu, brak przeglądu techn, -1.800 
zł. Zielona Góra, tel. 0601/78-89-06 
MERCEDES 300116,1977 r., 3000 ccm, diesel, granatowy, bla-' 
charka do remontu, silnik i zawieszenie w b. dobrym stanie. •
4.400 zł lub zamienię na busa (osobowego), ciągnik rolniczy, 
konie. Mieroszów, tel. 074/845-11-56, 0605/11-19-63 
MERCEDES 300 123,1979 r., 3000 ccm, diesel, ciemnozielo
ny, - 4.000 zł. Pieszyce, teł. 074/645-44-51 
MERCEDES 300123,1979 r., 3000 ccm, diesel, śliwkowo-żółty, 
wspomaganie, RO Philips, alum. felgi, bagażnik dachowy, •
9.500 zl. Wrocław, tel. 071/359-56-29 
MERCEDES 300 123,1979/80 r., 250 tys. km. 3000 ccm, die
sel, zielony, wspomaganie, hak, szyberdach, po remoncie, -
5.600 zł lub zamienię na inny, droższy. Oleśnica, tel. 
071/314-48-81, 0607/56-13-98
MERCEDES 300 123 D, 1980 r., srebrny, wspomaganie, szy
berdach, kwadratowe lampy, zapłon w stacyjce, kpi. dokumen
tacja, po remoncie zawieszenia, stan silnika b. dobry, zadbane 
wnętrze, blacharka do poprawek, - 6.000 zl (możl. wyst. fakt. 
VAT). Bogatynia, tel. 075/773-83-08, 0607/10-65-49 
MERCEDES 300 123 D, 1980 r., zielony, kombi, po wymianie 
silnika i całego zawieszenia, cena • 8.000 zł (w rozliczeniu może 
być przyczepa bagażowa). Bolesławiec, tel. 075/784-11̂ 81 
MERCEDES 300 126 SE, 1980 r, 137 tys. km, 3000 ccm, die
sel, kolor grafitowy metalic, alum. felgi, wspomaganie kier., szy
berdach, centr. zamek, hak, z urzędu celnego, w kraju nie eks
ploatowany, stan dobry, - 11.900 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/85-37-64
MERCEDES 300 116 D, 1980 r., 3000 ccm, diesel, perłowo- 

' czarny, alarm, centr. zamek, alum. felgi, • 8.900 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732-70-79, 0601/16-93-65 
MERCEDES 300 123 D, 1980 r., 24 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
zielony, stan silnika i blacharki bardzo dobry, szyberdach, centr. 
zamek, wspomaganie, - 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, alum. felgi, RO Becker + głośniki, el. reg. reflektory, 
po całkowitym remoncie blacharki, zawieszenia i tłumików, po 
malowaniu i konserwacji, regulf fotel kierowcy, podłokietnik, 
pokrowce, stan silnika b. dobry, ekonomiczny, drewniany lewa
rek, - 7.200 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/841-03-31, 
0604/83-74-39
MERCEDES 300 123 D, 1981 r., 206 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
zielony metalic, centr. zamek, szyberdach, hak, wspomaganie, 
reg. reflektory, reguł, fotel kierowcy, kpi. dokumentacja, nowy 
akumulator i amortyzatory, zadbany, - 8.500 zl. Głogów, tel. 
076/834-21-19
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diesel, kolor groszkowy, sprowadzony w całości, bez wypadku, 
serwisowany, nowe opony, sprowadzony w całości, - 23.000 zl 
lub zamienię. Sobótka, tel. 071/316-29-85, 0502/53-18-56 
MERCEDES 300 124,1986/87 r, 3000 ccm, benzyna, czerwo
ny, pełne wyposażanie, • 15.500 zl lub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 074/843-43-65, 0601/72-68-46 
MERCEDES 300 126 E, 1987 r. do drobnych poprawek elek
trycznych, - 13.900 zł. Namysłów, tel. 0501/37-10-67 
MERCEDES 300 124 E, 1987 r., 190 tys. km, 3000 ccm, benzy
na, perlowoczamy, klimatyzacja, skórzana tapicerka, wykończe
nia w drewnie, szyberdach, el. otw. szyby, zagłówki, RO, po 
remoncie w 1997 r., stan dobry, - 23.000 zł lub zamienię na VW 
Golfa III. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-72-28 po godz. 18 
MERCEDES 300 126 SE, 1987 r., 3000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, automatic, el. lusterka, el. szyby, wspomaganie, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, koła let
nie i zimowe, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-63-01 
MERCEDES 300 124 E, 1987/97 r.. 180 tys. km. 3000 ccm, 
benzyna, czarny metalic, ABS, el. reg. lusterka, el. otw szyby, 
szyberdach, wspomaganie, alum. felgi, centr. zamek, podłokiet
nik, wycieraczki na reflektorach, I właściciel w kraju, -17.500 
zi. Świdnica, tel. 074/85T-91-98, 853-15-00 
MERCEDES 300 124 D, 1988 r.. 211 tys. km. granatowy, za
dbany, - 21.900 zl. Góra, tel. 0605/60-62-62 
MERCEDES 300 124 D KOMBI, 1988/96 r., 276 tys. km. kolor 
grafitowy metalic, składak, przerobiony na E-Klasse, alum. fel
gi, nowe opony, - 27.000 zl. Żmigród, tel. 071/385-22-33, 
0602/63-64-42
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MERCEDES 300 123 D. 1982 r., 280 tys. km. 3000 ccm, diesel, 
biały, centr. zamek; el. otw. szyby, wspomaganie kierownicy, 
ABS, klimatyzacja, techn. sprawny, - 6.800 zł. Św. Katarzyna, 
tel. 071/346-40-69
MERCEDES 300 123 D, KOMBI, 1984 r., srebrny, relingi dacho
we, centr. zamek, na białych tablicach • 3.000 DEM. Zgorzelec, 
tel. 0609/34-91-76
MERCEDES 300 124 D, 1986 r.. srebrny metalic, ABS, szyber
dach, centr. zamek, 4 zagłówki, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
- J7.500 zł. Wrocław, tel. 0604/51-75-71 
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 87027191

MERCEDES 300 124 D, 1986/87 r., 250 tys. km, 3000 ccm,

,MERCEDES 300 124 D, 1988/98 r., 270 tys. km, 3000 ccm. 
diesel, szary metalic, ABS, ASR, poduszka powietrzna, 4 el. otw. 
szyby, szyberdach, centr. zamek, zagłówki z tyłu, - 22.000 zł. 
Sieradz, tel. 043/827-65-09, 0605/63-41-64 
MERCEDES 300126 SEC, 1989 r., 3000 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, - 33.000 zl. 
Bielawa, tel. 074/833-43-83, 0601/99-78-10 
MERCEDES 300 124 D, 1989 r., jasnoniebieski metalic, wspo
maganie kier., centr. zamek, szyberdach, 5-biegowy, RO, alum. 
felgi, - 23.500 zl lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 
0604/67-86-93
MERCEDES 30& 124 D. 1989 r, 170 tys. km, biały, ABS. ASD. 
ASR, hydrauliczne zawieszenie, szyberdach, hak. RO. alarm, 
centr. zamek, wspomaganie, zadbany, kpi. dokumentacja, bez 
wypadku, -• 27.000 zł. Legnica, teł. 076/851-26-56, 
0608/45-82-31
MERCEDES 300 124 D, 1989 r., 216 tys. km. 3000 ccm, turbo 
D, jasnoniebieski metalic, pełne wyposażenie oprócz klimaty
zacji, w kraju od 2 m-cy. stan b. dobry, • 25.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/845-04-08
MERCEDES 300 126 E, 1989 r., 270 tys. km. 3000 ccm, benzy
na, szary metalic, ABS, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. szyby, 
el. otw. szyberdach, wspomaganie, klimatyzacja, tempomat, inst. 
gazowa, RM, hak, skórzana kierów., automatic • 19.900 zł. Zło
toryja, tei. 0767878-30-90, 0606/18-88-90 
MERCEDES 300 124 E, 1990 r., 170 tys. km. turbo D, grafitowy 
metałic, tempomat, RO Sony. alum. felgi gwiazdy, szyberdach, 
stan idealny, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/369-27-93 
MERCEDES 300 E KOMBI, 1991 r., 200 tys. km, 24V, czarny, 
ABS ASD, klimatyzacja, skóra. el. otw. szyby, ciemne szyby, 
oryg. hak, el. reg. fotele. 5-biegowym, automatic, el. reg. luster
ka, el. reg. szyberdach, centr. zamek, roleta, relingi dachowe, 
drewniane dodatki, RM, alarm, - 36.000 zł lub zamienię. Nowy 
Kościół, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/50-41-00 
MERCEDES 300 124 KOMBI. 1991 r., 3000 ccm, turbo D. czar
ny. centr. zamek, automatic, ABS, ASD, klimatyzacja, termometr 
zewn., wyposażenie elektryczne, zabezpieczenia, alum. felgi, 
hak odpinany, sprow. w całości, hydrauliczne teleskopy, - 33.000 
zł lub zamienię na tańszy. Jelenia Góra, tel. 0609/42-00-31 
MERCEDES 300 124 0, -1991 r., 240 tys. km, szarozłoty, prze
robiony na E-Klasse, webasto, szeroka listwa, alum. felgi gwiaz
dy, drewno, hak, regulacja pasów, - 34.000 zl lub zamienię na 
VW bus. Szklarska Poręba, tel. 075/717-29-97, 0604/25-71-95 
MERCEDES 300 124 D, 1991 r., bordowy metafic, ABS, centr. 
zamek, alum. felgi, alarm, - 25.800 zl. Wałbrzych, teł. 
0607/65-09-71
MERCEDES 300, 1992 r., 225 tys. km, 2960 ccm, wiśniowy 
metalic, automatic, serwo, ABS, klimatyzacja, airbag, 4 el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, centr. zamek, podg. fote
le, RO, serwisowany, - 29.800 zl. Syców, tel. 062/785-35-38 
O  MERCEDES 300,1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 

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

MERCEDES 300 124 D, 1992 r., 200 tys. km, czerwony, auto
matic, ABS, szyberdach, wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, alarm, alum. felgi, atrakc. wygląd, 
stan idealny, - 26.500 zl lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-61-91, 0604/08-40-56
MERCEDES 300 124 D, 1992 r. kombi, kpi. dokumentacja, ABS, 
klimatyzacja. 2 poduszki pow., wspomaganie kier., centr. za
mek, • 36.000 zl. Prochowice, tel. 076/858-48-86,0603/06-64-71 
MERCEDES 300 124 TD, 1992 r., 225 tys. km. 300,0 ccm, TD, 
szary metalic, automatic, klimatyzacja, ABS, alarm, immobili
zer, 4 el. otw. szyby, drewno, podświetlane progi, przód od mo
delu E-KLASSE, - 37.000 zł. Turek, tel. 063/288-31-17, 
0503/67-36-71
MERCEDES 300 124 D, 1992 r., 238 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
szary metalic, centr. zamek, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, szyberdach, RM, alarm, alum. felgi, kupiony w salonie, II 
właściciel, serwisowany, garażowany, - 37.000 zl lub zamienię 
na tańszy, do 15.000 zł. Wrocław, tel. 0501/56-48-90 
MERCEDES 300 ŚL, 1992 r., czarny, bez wypadku, stan b. do
bry, - 67.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-71 
MERCEDES 300, 1992/93 r., 3000 ccm, zielony metalic, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, el. otw. szyby, 
Mul-T-Lock, radio, kupiony w salonie, bez wypadku, kpi. doku
mentacja, stan techn. b. dobry, - 38.500 zl. Brzeg, woj. opol
skie, tel. 0601/84-73-90
MERCEDES 300 E-KLASSE, 1994 r„ 120 tys. km, 3000 ccm, 
diesel, 24V, zielony metalic, kpi. dokumentacja, pełne wypo
sażenie oprócz skóry i klimatyzacji, stan idealny, - 45.500 zł lub 
zamienię na tańszy. Kłodzko, tel. 074/868-73-73,0502/40-91-08 
MERCEDES 300 124 D, 1995 r„ 200 tys. km. 3000 ccm, diesel, 
granatowy metalic, klimatyzacja, wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, automatic, podg. siedzenia, - 57.000 zl. Pieruchy, teł. 
062/741-67-16 do godz. 21
MERCEDES 300 124 E, 1995 r., 175 tys. km, 3000 ccm, diesel 
24V, perłowoczarny metalic, klimatyzacja, poduszka powietrz
na, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, automatic, ABS, alum. felgi, 
bez wypadku, do lakierowania 3 elementy, ks. serwisowa, -
53.500 zl. Kalisz, tel. 062/762-24-99 do godz. 18,0601/77-21-51 
MERCEDES 300, 1996 r., 110 tys. km, 3000 ccm, diesel, wi
śniowy metalic, 4 poduszki powietrzne, alarm, blokada skrzyni 
biegów, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, skrzynia biegów 
manualna, - 68.000 zl. Wieluń, tel. 043/886-07^33, 
0601/70-11-20
MERCEDES 300, 1997 r, 3000 ccm, diesel, błękitny metalic, 
klimatyzacja, RM, stan b. dobry, - 87.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/70-50-̂ 1
MERCEDES 300 220 E, 1998 r„ 120 tys. km, 3000 ccm, TDI, 
niebieski, 177 KM, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, nawigacja 
+ CD, pełna elektryka, alum. felgi, - 88.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/36-83-68
MERCEDES 320 124 E KOMBI. 1993 r., 100 tys. km, 3200 ccm, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, bez wypad
ku, sprowadzony, • 39.000 zł. Sieradz, teł. 043/827-65-09, 
0605/63-41-64
MERCEDES 320 124 E, 1994 r., 150 tys. km. 3200 ccm. benzy
na, srebrny, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 55.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/71-52-22 .
MERCEDES 320 CLK, 1998 r., 3200 ccm, grafitowy metalic, 
automatic, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., alum. felgi, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, klimatyzacja, 4 poduszki pow., I 
właściciel, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, skórza
na tapicerka, podg. i pompowane siedzenia, telefon, system 
Parktronic, elektroniczna klimatyzacja, cena • 140.000 zl. Bole
sławiec, tel. 0603/61-27-72 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - AC0216 www.autogiel- 
da.com.pl)
MERCEDES 350 SLC W 107,1976 r, 3500 ccm, V8, biały, nie
bieska skórzana tapicerka, drewniane wykończenia, el. otwie
rane szyby, automatic, klimatyzacja, hydrauliczne zawieszenie, 
stan idealny, pojazd zabytkowy, pełna dokumentacja, - 30.000 
zl. Wrocław, tel. 0501/07-41-14
MERCEDES 350 SLC W 107,1977 r., 2800 ccm, zielony meta
lic, welurowa tapicerka w kolorze auta, drewniane dodatki, el. 
otwierane szyby, automatic, stan idealny, pojazd zabytkowy, 
pełna dokumentacja, nie używany w Polsce, - 28.000 zl. Wro
cław, tel. 0501/07-41-14
MERCEDES 380 126 SE, 1982 r., 260 tys. km, 3800 ccm, V8, 
czarny metalic, inst. gazowa, ABS, klimatyzacja, centralny za
mek, el. otwierane szyby, szyberdach, el. reg. reflektory, plu
szowa tapicerka, RO ♦ 4 głośniki, aluminiowe felgi, automatic, 
drewno, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, -17.000 zł lub zamie
nię na Mercedesa 190. Opole, tel. 0604/35-45-53 
MERCEDES 420 126 SEL, 1990 r., czarny metalic, wersja Long, 
dużo dodatków, pełne wyposażenie, - 45.000 zł lub zamienię 
na inny. Bolesławiec, tel. 075/734-74-05, 0605/64-08-21 
MERCEDES 420126 SEC. 1991 r., 165 tys. km. 4200 ccm. ben
zyna, wtrysk, szary metalic, skórzana tapicerka (wiśniowa), 
pełna opcja, nowe alum. felgi i opony 235/60 R16, • 44.000 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-43-83, 0601/99-78-10 
MERCEDES 560 126 COUPE, 1986 r, 120 tys. km, 5600 ccm, 
370 KM, zloty metalic, klimatyzacja, ABS, ASR, poduszka pow., 
wspomaganie, centr. zamek, tempomat, pełne wyposażenie 
elektr., skóra, szyberdach, alum. felgi 16*, Mul-T-Lock, -19.900 
zl lub zamienię. Nowogrodziec, tel. 075/731-62-76, 
0602/85-29-65

MITSUBISHI
MITSUBISHI CARISMA GLX, 1995 r., 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., radio, •
28.000 zł. Wrocław, tel. 0601/05-43-93 
MITSUBISHI CARISMA. 1996 r., 85 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony, pełne wyposażenie, sprow. w całości, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry - 27.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-71-38

MITSUBISHI CARISMA. 1998 r.. 45 tys. km, 1900 ccm', TDi, 
czarny metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, welurowa tapicerka, w kraju od 
miesiąca, faktura VAT, stan idealny, - 39.000 zł lub zamienię na 
busa z plandeką. Wrocław, tel. 0501/15-52-27 
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r.. 72 tys. km, 1900 ccm. TDI. 
granatowy, centr. zamek + pilot, alum. felgi, wspomaganie kier., 
5-drzwiowy, zadbany, - 35.000 zł. Głogów, tel. 076/834-64-66 
po godz. 19, 0501/62-27-65
MITSUBISHI CARISMA GDI, 1998 r„ 55 tys. km, 1834 ccm, 
srebrny metalic. I właściciel, garażowany, zadbany, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, el. antena, klimatyza
cja, wspomaganie, ABS, 4 pod. powietrzne, napinacze pasów, 
kontrola zużycia paliwa, kupiony w salonie, serwisowany, 
oszczędny, - 49.000 zł. Wrocław, tel. 0600/91-00-51 
MITSUBISHI CARISMA, 1998/99 r., 1900 ccm, turbo D, grana
towy, ABS, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, alarm + pilot, centr. 
zamek, immobilizer, el. reg. lusterka, szyby i szyberdach, el. 
reg. reflektory, stan b. dobry, - 41.500 zł. Wrocław, tel. 
071/789-58-56. 0503/81-75-25 ' - 
MITSUBISHI CARISMA, 2000 r., 9 tys. km, 1800 fccm, srebrny 
metalic, komfortowy, automatic, ABS, wspomaganie, reg. kie
rownica, centr. zamek, el. otw. szyby, 4 pod. powietrzne, el. reg. 
lusterka, klimatyzacja, komputer, • 52.000 zl. Piechowice, tel. 
075/761-21-07, 0605/39-20-52 j 
MITSUBISHI COLT, 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebr
ny metalic, - 9.700 zł. Bralin, tel. 062/781-24-68 do godz. 17, 
0607/19-96-03
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 170 tys. km, 1500 ccm, ciemnozie
lony, szyberdach, el. reg. lusterka, po wymianie filtrów i oleju, 
stan dobry, - 10.000 zł. Sobótka, tel. 071/390-33-43, 
0603/09-99-32
MITSUBISHI COLT GLXI, 1993 r., 135 tys. km, 1597 ccm, 16 V, 
czerwony, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, RO Blaupunkt, 4 głośniki, - 13.500 zl. Kamienna Góra, 
tel. 0600/21-92-25
MITSUBISHI COLT, 1995 r., 87 tys. km, 1300 ccm, granatowy 
metalic, centr. zamek, alarm,, wspomaganie kier., welurowa ta
picerka, oszczędny, zadbany, obrotomierz, stan techn. b. do
bry, - 17.600 zł. Mirsk, tel. 075/783-45-96 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1991 r., 154 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
czarno-czerwony, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, alarm, kli
matyzacja, tempomat, -15.000 zł. Namysłów, tel. 0501/74-32-87 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1992 r., 85 tys. km, 2000 ccm, 16V, gra
natowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
szyberdach, spoiler, aluni. felgi 15', ABS, klimatyzacja, welur, 
sprowadzony za mienie • 15.800 zl lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-65-14, 0600/52-09-03
MITSUBISHI GALANT SEDAN, 1981 r., 1997 ccm, benzyna, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, 
reg. kierownica, - 3.500 zł lub zamienię na dostawczy albo oso
bowy. Wschowa, tel. 065/540-62-55, 0607/80-79-13 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 218 tys. km, 1996 ccm. benzy
na + gaz, brązowy mętalic, przegląd do 12.2001 r.. stan dobry,
• 4.800 zł lub zamienię na dostawczy. Głogów, teł. 0607/41-15-74 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 1800 ccm, turbo D sprow. w 
całości, bez wypadku, stan b. dobry, wspomaganie, reg. kie
rów., centr. zamek, obrotomierz, el. otw. szyby, el. otw. szyber
dach, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, RM, oznakowany -
5.300 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-76-82, 0600/85-82-95 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 2350 ccm, złoty metalic, centr. 
zamek, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, z urzędu celnego, 
stan b. dobry, • 6.000 zl. Bardo, woj. wałbrzyskie, tel. 
0601/05-51-28
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 210 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
niebieski metalic, 4-drzwiowy, I właściciel, garażowany, wspom. 
kierownicy, hak, intercooler, ekonomiczny, b. dobre osiągi, stan 
b. dobry, - 6.200 zł. Świebodzice, tel. 074/850-88-76 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r, 240 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, instalacja gazowa, welurowa tapicerka, RM, • 3.500 
zł. Żary, tel. 068/374-81-15
MITSUBISHI GALANT. 1989 r., 172 tys. km, 2000 ccm, 16V 
DOHC GTi, srebrny metalic, ABS, 4x4,4WS, 150 KM, wspoma
ganie kier., pełne wyposażenie elektr., podgrz. lusterka, podło
kietnik, szyberdach, regulowana kierownica, centralny zamek
* pilot, - 11.000 zl lub zamienię na kombi. Wrocław, tel. 
071/361-91-73, 0503/38-68-92
MITSUBISHI GALANT, 1990/94 r., 250 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D, granatowy, 5-drzwiowy, komplet- kół zimowych, garażo
wany, stan b. dobry, - 10.400 zł. Gostyń, tel. 065/573-61-91 
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, szary me
talic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka i szy
berdach, welurowa tapicerka, radio, hak, oszczędny, • 10.800 
zł. Lubin, tel. 0601/78-34-22
MITSUBISHI GALANT, 1993/94 r., 70 tys. km, 1997 ccm, 16V, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, pełne wyposażenie el., 
szyberdach, RO, alarm, centr. zamek, ABS, pod. powietrzna, 
alum. felgi, stan b. dobry, właściciel niepalący, - 21.800 zl lub 
zamienię (możliwe raty). Wrocław, tel. 071/325-28-50 
MITSUBISHI GALANT, 1994 r., 38 tys. km, 1832 ccm, 16V, bor
dowy metalic, ABS, poduszka pow., wspomaganie kier., pełne 
wyposażenie el., szyberdach, el. reguł, lusterka, podgrzewane 
lusterka, centralny zamek, el. otwierane szyby, welurowa tapi
cerka, aluminiowe felgi, do małych poprawek lakierniczych, -
21.000 zl lub zamienię na tańszy. Jelenia Góra, tel. 
075/755-67-00, 075/755-33-47
MITSUBISHI GALANT KOMBI, 1999 r., 2000 ccm, bordowy 
metalic, klimatronic, 4 pod. powietrzne, pełne wyposażenie 
elektr., ABS, ASD, lekko przetarta lewa strona, - 44.000 zł. Mi
chałowice k. Brzegu Opolskiego, tel. 0600/66-28-22, 
077/404-51-40
MITSUBISHI LANCER SEDAN, 1987 r., 190 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, szary metalic, - 5.800 zł lub zamienię. Wschowa, woj. 
leszczyńskie, tel. 065/540-55-53 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, dużo nowych części, na białych tablicach, -
2.100 zl. Wrocław, tel. 0604/66-12-28 
MITSUBISHI LANCER, 1991 r., 147 tys. km, 1800 ccm, niebie
ski metalic, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, wspomaga
nie kier., regulowana kierownica, centralny zamek, hak, nowy 
lakier, dach do poprawek lakierniczych, • 11.000 zł lub zamie
nię na motocykl. Prudnik, tel. 077/436-30-55 
MITSUBISHI LANCER GLXI, 1991 r., 155 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, 12V, 90 KM, granatowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
zadbany, silnik w idealnym stanie, centr. zamek, alarm, el. reg. 
lusterka, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, reg. pasy 
i kierownica, przyciemnione na niebiesko szyby, pełny wtrysk, -
13.000 zł. Zielona Góra, tel. 0604/12-40-15 
MITSUBISHI LANCER, 1995 r., 1300 ccm, benzyna, granato
wy, wspomaganie, poduszka powietrzna, alarm, immobilizer, 
centr. zamek, el. reg. reflektory, PM Philips, garażowany, - 21.700 
zł. Wrocław, Sieradz, tel. 0607/08-89-26. 043/820-25-26 
MITSUBISHI SPACE GEAR VAN, 1995 r., 98 tys. km, 2500 ccm, 
TDI, zielony metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, ABS, SRS, 
podwójne ogrzewanie, klimatyzacja, zawieszenie terenowe, -
58.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-35-89
MITSUBISHI SPACE GEAR MINIVAN, 1997 r., 30 tys. km, 2000 
ccm, morski metalic, 8-osobowy, ABS, wspomaganie kier., el. 
dodatki,- centr. zamek, klimatyzacja, hak, RO, - 49.000 zł. Kro
toszyn, tel. 062/725-45-71
MITSUBISHI SPACE GEAR. 1999 r., 9 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
czerwony, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, książ
ka serwisowa, - 33.900 zł. Kiełczów, tel. 071/398-83-19, 
0606/46-17-05

MITSUBISHI SPACE RUNNER, 1995 r., 123 tys. km, 2000 ccm, 
turbo D, granatowy, minivan, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, centralny zamek, el. reguł, lusterka i szyberdach, 5-bie
gowy, 5-osobowy, pełna dokumentacja, - 24.500 zl lub zamie
nię na samochód uszkodzony, albo dostawczy. Opole, tel. 
0604/87-77-67

MOSKWICZ
MOSKWICZ ALEKO, 1992 r., 93 tys. km. 1800 ccm, diesel, bia
ły, 5-biegowy, obrotomierz, 5-drzwiowy, kupiony w salonie w 
Niemczech, I właściciel, silnik Forda, stan b. dobry, - 2.500 zl. 
Paczków, tel. 077/431-71-74, 0602/84-93-16

NISSAN
NISSAN 200 SX, 1991 r., 1800 ccm, turbo obniżony, pełne wy
posażenie el., sportowy wydech, - 17.000 zl. Oleśnica, tel. 
0605/06-90-68
NISSAN 200 SX. 1992/93 r., 50 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, turbo intercooler, 180 KM, wspomaganie, centr. 
zamek, książka serwisowa, stan b. dobry, - 18.000 zł. Legnica, 
tel. 076/722-70-48, 0601/72-33-19 
NISSAN 200 SX, 1994 r., granatowy metalic, składak, pełne 
wyposażenie el. • 16.000 zł lub zamienię na Hondę Civic. Wo
łów. tel. 071/389-06-35 ■
NISSAN 200 SX. 1998/99 r.. 2000 ccm, czarny, wersja limito
wana, sprowadzony w całości, stan idealny, - 64.000 zł. Wro
cław, tel. 0503/30-90-88, 0503/96-79-19 
NISSAN 200 SX COUPE. 1999 r., 17 tys. km, 2000 ccm, turbo E 
16V, perłowozielony, 2 poduszki pow., klimatyzacja, biała skó
ra, drewno, dużo dodatków, I właściciel, wersja Racing, - 80.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 0603/74-73-17 
NISSAN ALMERA, 1996 r„ 56 tys-. km, 2000 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, el. reg. lusterka, reg. kierownica, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, - 27.500 zł. Pisarzowice, tel. 
062/731-60-02 po godz. 16
NISSAN ALMERA SEDAN, 1996 r„ 138 tys. km, 2000 ccm, die
sel, zielony metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. reg. re
flektory, immobilizer, reg. kierownica, fabryczny RO + głośniki, 
serwisowany, garażowany, właściciel niepalący, - 26.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/784-38-71
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 tapicerka, 
reg. kierownica i fotel, obrotomierz, 4 głośniki, przyciemniane 1 
szyby. I właściciel, serwisowany, kupiony w salonie, - 28.500 zł 
(możliwe raty). Legnica, tel. 076/862-77-03 
NISSAN ALMERA, 2000 r., 6 tys. km, 1500 ccm, srebrny meta
lic, 90 KM, wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, poduszka 
pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, - 38.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/326-81-13
NISSAN BLUEBIRD, 1991 r., 185 tys. km, 2000 ccm, diesel w 
ciągłej eksploatacji, RO ♦ 2 koła zimowe, - 2.500 zł. Lądek Zdrój, 
tel. 074/814-72-82, 0608/61-02-84

NISSAN CHERRY SKŁADAK, 1982 r., 1400 ccm, grafitowy me
talic, rejestracja na 1.100 cm3, po przeglądzie, opłacony, stan 
dobry, 3-drzwiowy, - 2.300 zl. Jaraczewo, tel. 062/740-80-38, 
0602/85-94-10
NISSAN CHERRY, 1986 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, 3 lata w kraju, stan techn. b. 
dobry, - 3.650 zl. Wrocław, teł. 0603/64-34-32 
NISSAN CHERRY, 1987 r, 170 tys. km, 1700 ccm, diesel, wi
śniowy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, nowy rozrząd, wtryski, nowe 
świece, tarcza sprzęgła, nowy docisk, hak, RM, oszczędny, za
dbany, garażowany, w ciągłej eksploatacji, - 6.200 zł. Bobrowi
ce, tel. 068/391-33-88, 0600/43-51-68 
NISSAN LAUREL, 1983 r„ 2400 ccm, benzyna, brązowy, auto
matic, • 1.200 zł. Chorzów, tel. 0607/25-21-53 
NISSAN MAXIMA, 1991 r., 170 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, ABS, tem
pomat, el. otw. szyby, podgrzewane lusterka, welurowa tapicer
ka, alum. felgi, centr. zamek, • 14.900 zł. Wrocław, tel. 
071/352-19-39, 0504/93-62-95
NISSAN MAXIMA, 1994 r., 3000 ccm, granatowy, pełne wypo
sażenie, klimatyzacja, skóra, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka i fotele, tempomat, aluminiowe 'felgi, serwisowany, •
29.900 zł. Wrocław, tel. 071/339-89-94 do godz. 16, 
0605/35-71-99
NISSAN MAXIMA, 1995 r., 160 tys. km, biały, pełne wyposaże
nie, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 0601/55-22-30 
NISSAN MICRA, 1995 r., 76 tys. km, 1000 ccm, 16V, seledyno
wy, kpi. dokumentacja, zarejestrowany, poduszka powietrzna, 
el. reg. reflektory, reg. kierownica, b. ekonomiczny, - 15.900 zl 
lub zamienię na motocykl. Wałbrzych, tel. 0604/72-64-82 
NISSAN MICRA. 1995/96 r, 93 tys. km, 1000 ccm, 16 V, niebie
ski metalic, Z salonu, garażowany, stan b. dobry, - 16.500 zl. 
Brzeg, tel. 077/416-60-98. 0608/52-84-91 .
NISSAN MICRA, 1996 r., 43 tys. km, 998 ccm, fioletowy, -14.000 
zi. Wielopole, tel. 063/279-48-95 
NISSAN MICRA, 1997 r., 30 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 16V, 
niebieski metalic, atrakc. wygląd, zderzaki, klamki, lusterka, grill 
w kolorze srebrny metalic, wspom. kierownicy, centralny zamek, 
5-drzwiowy, RO, stan b. dobry, - 17.800 zl. Wałbrzych, tel. 
074/841-24-61, 0606/48-30-41
NISSAN MICRA, 1998 r., 1000 ccm, 16V, czerwony, 3-drzwio
wy, alarm, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-61-30 
NISSAN MICRA, 1999 r., czerwony, I właściciel, serwisowany, -
22.500 zł. Legnica, tel. 0606/97-17-10 
NISSAN PRAIRE, 1988 r., 140 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, złoty 
metalic, 5-biegowy, 4x4, wspomaganie kier., na białych tabli
cach - 1000 DM. Zgorzelec, tel. 0602/28-06-94 
NISSAN PRAIRE, 1991/96 r., 2000 ccm, benzyna + gaz, biały, 
mini van, 7-osobowy, ekonomiczny, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, wspomaganie, alarm, drzwi boczne prze
suwane, nowe części. - 19.500 zł. Chojnów, tel. 076/817-73-29 
NISSAN PRAIRE MINIVAN. 1992 r.. 160. tys. km, 1974 ccm, 
benzyna, granatowy, klimatyzacja, dużo wyposażenia, stan b. 
dobry, - 20.000 zł lub zamiana na bus lub Transporter T-4, z 
dopłatą do 10000. Grodków, tel. 077/415-59-88 
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 168 tys. km, 1600 ccm, 16 V, grafi
towy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, antena, RO, szy
berdach, lotka, nowe opony i zimowe z felgami, • 13.500 zl. 
Bolesławiec, tel. 075/732-51-23 
NISSAN PRIMERA, 1991/92 r., 125 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
16V, kolor grafitowy metalic, nowa inst. gazowa, 5-drzwiowy, 
ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, podgrzewa
ne lusterka i tylna szyba, dzielona tylna kanapa, alum. felgi. 
116 KM, sprowadzony 12.99 r., na kolach, • 16.200 zl lub za
mienię na kombi do 10.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-70-93, 
0606/43-02-47
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 14 tys. km, 1600 ccm, biały, wspo
maganie, pełne wyp. elektr., centr. zamek, sprowadzony w ca
łości, - 12.700 zl. Kotlin, tel. 062/740-63-78 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., szary metalic, bogato wyposażo
ny, sprowadzony, • 16.000 zi. Oława, tel. 0604/93-92-11 
NISSAN PRIMERA. 1993 r., 1600 ccm. 16V. bordowy metalic. 
centr. zamek, wspomaganie kier., w kraju od tygodnia, • 15.500 
zl. Leszno, teł. 065/527-12-86 w godz. 9-17

NISSAN PRIMERA SLX, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, el. reg. i podgrzewane lusterka, el. otw. szy
by, alarm, centr. zamek, welurowa tapicerka, - 18.000 zł. Wro
cław, tel. 352-46-08, 0601/17-30-96 
NISSAN PRIMERA, 1993/94 r., 106 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, - 16.500 zł. Wilków, tel. 076/878-13-84 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AG0229 www.au- 
togielda.com.pl)
NISSAN PRIMERA SLX SEDAN. 1994 r.. 67 tys. km, 2000 ccm, 
niebieski, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, automatic, alum. felgi, radio z panelem, 
welurowa tapicerka, stan idealny, - 18.300 zi. Chojnów, tel. 
076/818-79-64
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 111 tys. km, 2000 ccm, 16V, biały, 
I właściciel, sprowadzony w całości, 4-drzwiowy. ABS, wszyst
kie el. dodatki, dzielona tylna kanapa, hak, wspomaganie, centr. 
zamek, alum. felgi, atrakcyjny wygląd, - 14.900 zł. Legnica, tel. 
076/887-86-15, 0502/54-81-11
NISSAN PRIMERA SLX, 1994 r., 137 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czerwony, ABS, pełne wyposażenie elektryczne, wspom. kie
rownicy. szyberdach, alum. felgi, • 16.900 zł lub zamienię na 
busa, w tej cenie. Wałbrzych, tel. 074/854-09-65,0605/62-59-56 
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zie
lony metalic; centr. zamek, immobilizer, wspomaganie, stan b. 
dobry. - 16.800 zł. Wrocław, teł. 071/372-98-98 
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 93 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
perłowoniebieski, poduszka powietrzna, ABS, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek z pilotem, immobilizer, welurowa ta
picerka, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, hak, • 20.500 zl. 
Chociejów, tel. 068/359-25-24
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1995 r., 118 tys. km, 200Qf ccm, szary 
metalic, ABS, centralny zamek, immobilizer, pełne wyposaże
nie, stan b. dobry, - 27.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-11-86 
NISSAN PRIMERA SLX, 1996 r., 48 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, pełne wyposażenie oprócz skóry, zimowe kola, 
garażowany, zadbany, właściciel niepalący, - 30.000 zł. Wro
cław, tel. 071/372-90-51
NISSAN PRIMERA, 1996/97 r., 64 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 
zielony metalic, I właściciel w kraju, klimatyzacja, el. otw. szy
by, centr. zamek, poduszka powietrzna, RO * głośniki, • 27.000 
zi. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-28-56 
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 92 tys. km, 2000 ccm, turbo D, bia
ły, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, RO, 2 pod. powietrzne, 
centr. zamek, halogeny, lakierowane zderzaki i lusterka, - 31.500 
zl. Rawicz, tel. 065/545-17-81, 0600/81-49-29 
NISSAN PRIMERA, 1997 r., 70 tys. km, 2000 ccm, turbo D, czer
wony, wspom. kierownicy, centralny zamek, el. otw. szyby. alum. 
felgi, RO, ABS, zadbany, spoiler tylny, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, - 29.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61.0606/48-30-41 
NISSAN PRIMERA, 1998 r., 55 tys. km, 2000 ccm, TD, kolor 
srebrny, klimatyzacja, RM, c. zamek, el. otw. szyby, - 33.500 zł. 
Kalisz, tel. 062/769-23-49, 0501/70-09-90 
NISSAN PRIMERA, 1999 r., 60 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, 4 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja au
tomatyczna, el. otw. szyby x4, el. reg. i podgrzewane lusterka, 
komputer pokładowy, podgrzewane fotele przednie, wspoma
ganie, radio ♦ 6 głośników, welurowa tapicerka, alarm, centr. 
zamek, halogeny, -48.500 zl. Legnica, tel..076/862-77-03 
NISSAN PRIMERA, 1999 r., 43 tys. km, 2000 ccm, TD, biały, 
ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek + 
pilot, alarm, alum. felgi, radioodtwarzacz, welur, chromowane

klamki, stan idealny, 4 elementy do lakierowania, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 34.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/592-03-79, 0601/88-28-89
NISSAN SERENA, 1995 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony me
talic, 7-osobowy, ABS, 2 x szyberdach. el. reguł, lusterka, el. 
otwierane szyby, 2 x ogrzewanie, komplet kól zimowych, stan 
idealny, • 26.900 zi. Jelenia Góra, tel. 075/755-48-54 
NISSAN SUNNY, 1984 r., 1500 ccm, srebrny metalic, - 3.100 zl. 
Szczytnica, tel. 076/818-96-75
NISSAN SUNNY SEDAN, 1985 r., 190 tys. km, 1700 ccm, die
sel, kolor szałwiowy, 4-drzwiowy, po lakierowaniu, przegląd do
04.2002 r, - 4.900 zł lub zamienię. Jugowice, gm. Walim, tel. 
074/845-32-10
NISSAN SUNNY KOMBI, 1986 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, 
nowe opony, po wymianie tarczy sprzęgła i docisku, relingi da
chowe, • 5.600 zl lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza. Jele
nia Góra, tel. 075/767-93-06, 0603/29-45-65 
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. wy
gląd, tydzień w kraju, stan b. dobry • 7.200 zł, Lubin, tel. 
076/842-41-41, 0606/93-95-75
NISSAN SUNNY, 1990 r., 103tys. km, 1400 ccm, biały, 5-drzwio- 
wy, instalacja gazowa, - 10.800 zł. Kalisz, tel. 062/764-41-32, 
0604/08-36-62
NISSAN SUNNY SEDAN. 1990/91 r., 160 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, kolor grafitowy metalic, sprowadzony w całości, zadba
ny, - 10.900 zl lub zamienię. Wschowa, tel. 065/540-24-76, 
0601/75-14-17
NISSAN SUNNY SEDAN, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk. 16V. srebrny 
metalic, oryg. lakier, zadbany, stan idealny, • 12.990 zl lub za
mienię, możliwe raty. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
NISSAN SUNNY N-14,1991/92 r.. 138 tys. km, 2000 ccm, die
sel, granatowy metalic, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, RO, el. 
reg. reflektory, kpi. dokumentacja, - 13.500 zł. Lubin, tel. 
076/847-24-75
NISSAN SUNNY KOMBI. 1992 r.. 2000 ccm, diesel, bordowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, el. regulowane 
światła, relingi dachowe, nowe klocki, regulowana kierownica, 
regulowany fotel kierowcy, -. 16.500 zl. Legnica, tel. 
0604/41-80-47
NISSAN SUNNY N-14. SEDAN. 1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, 16V, kolor grafitowy metalic, radio, alarm, aktualny 
przegląd, zadbany, stan b. dobry, - 9.700 zł. Wrocław, tel. 
071/341-61-82, 0604/06-55-32
NISSAN SUNNY, 1992 r., 97 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony, 
welurowa tapicerka, tylne szyby uchylane, el. otw. szyby, centr. 
zamek, wspomaganie, alarm + pilot, obrotomierz, dzielone tyl
ne siedzenia, zadbany, stan b. dobry, • 12.500 zl. Wrocław, tel. 
071/325-05-14, 0501/95-76-59
NISSAN SUNNY, 1993 r., 119 tys. km. szary metalic, 5 drzwio
wy, kpi. opon zimowych, stan b. dobry, - 14.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/87-44-46
NISSAN SUNNY, 1994 r.. 1700 ccm, diesel, biały, sprowadzony 
w całości, bez wypadku, stan techn. b. dobry, zadbany, • 14.00Q 
zł. Wieluń, tel. 0601/38-37-50 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem • A00525 \ww.autogiel- 
da.com.pl)
NISSAN SUNNY SLX, 1994 r., 118 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspo-
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maganie, ABS, 2 pod. powietrzne, regulacja świateł, reg. kie
rownica, w Polsce od br, - 19.500 zl. Gubin, tel. 068/455-21-30 
NISSAN SUNNY, 1995 r., 72 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
morski metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyberdach, el. reg. reflek
tory, centr. zamek, poduszka pow., zadbany, bez wypadku, -
19.500 zl. Wrocław, tel. 071/354-15-48 
NISSAN SUNNY, 1996 r.. 88 tys. km. 1400 ccm, 16V, perłowo
niebieski, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, immobili
zer, spoiler światłem .stop*, książka serwisowa, kpi. dokumen
tacja, • 19.000 zl. Głogów, tel. 0503/39-03-44

OLDSMOBILE
OLDSMOBILE SILHOUETTE, 1993 r.. 130 tys. km. 3800 ccm. 
morski metalic, pełne wyposażenie, 7 miejsc, skóra, klimatyza
cja, stan idealny, bezwypadkowy, bardzo atrakcyjny wygląd, 
serwisowany, - 26.900 zł lub zamienię. Oława, tel. 071/313-90-68

OLTCIT
OLTCIT CLUB, 1989 r., 1100 ccm. benzyna, szary metalic, za
rejestrowany, ważny przegląd, RO, zegarek, • 1.400 zi. Janowi
ce Wlk., tel. 075/751-25-69
OLTCIT CLUB, 1992 r., 70 tys. km, 1130 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, stan dobry, • 1.800 zł. Ogorzelec, gm. Kamienna 
Góra, tel. 0503/89-45-81
OLTCIT CLUB, 1992 r. stan b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-89-67
OLTCIT CLUB, 1993 r., - 2.000 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-84-30, 0603/63-12-64

OPEL
O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

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

OPEL ASCONA, 1980 r.. 2000 ccm, diesel, pomarańczowy, do 
poprawek blach., bez przeglądu i OC - 1.000 zł. Bolków, tel. 
075/741-30-19, 0605/93-65-20
OPEL ASCONA, 1982 r., 60 tys. km, 1300 ccm, zielony, inst. 
gazowa, 2-drzwiowy, sprowadzony w całości, stan b. dobry, bez 
rdzy, RM, po remoncie blacharki i silnikâ  lotka, 5-biegowy, 
atrakc. wygląd, - 4.700 zł lub zamienię na Fiata 126p, Polone
za. Wrocław, teł. 071/396-50-41, 0603/19-13-93 
OPEL ASCONA SEDAN, 1982 r„ 140 tys. km, 1600 ccm, biały, 
nowe opony, szyberdach, RM, aktualny przegląd, - 1.800 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Świdnica, tel. 0503/84-40-92 
OPEL ASCONA SEDAN, 1982 r., 1300 ccm, benzyna 4-drzwio- 
wy, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 0605/20-69-30 
OPEL ASCONA, 1982 r., 60 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielo
ny, 2-drzwiowy, sprowadzony w całości, 5-biegowy, RM, po re
moncie silnika i blacharki, inst. gazowa, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, - 4.700 zl lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza. Wro
cław. tel. 071/396-50-41. 0603/19-13-93 
OPEL ASCONA, 1982 r.. 226 tys. km, 1600 ccm, diesel, grana
towy, przegląd do 06.2002 r., alum. felgi, w kraju od 1989 r.,
4-drzwiowy, po remoncie blacharki i lakierowaniu, - 3.650 zi. 
Wrocław, tel. 071/361-65-51 po godz. 19
OPEL ASCONA CC. 1983 r„ 97 tys. km, 1600 ccm, OHC. zielo
ny, stan b. dobry, 5-drzwiowy, szyberdach, na białych tablicach, 
„na chodzie*, - 1.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/378-10-49 
OPEL ASCONA, 1983 r., 130 tys. km, 1600 ccm, niebieski me
talic, 5-biegowy, alarm + pilot, RM, - 3.550 zł. Wrocław, tel. 
0502/31-58-47
OPEL ASCONA SEDAN, 1983/84 r., 1300 ccm, OHC, srebrny 
metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. sprawny, ory
ginalny lakier, blacharka do drobnych poprawę̂ , - 2.100 z ł, do 
uzgod.. Wrocław, tel. 071/348-34-78, 0601/77-61-54 
OPEL ASCONA SEDAN, 1984 r., 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, hak, 2 nowe opony i akumulator, 5-biegowy, - 4.100 zl. Bol
ków, tel. 0604/17-95-67
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, bordowy, zadbany, garażo
wany, oryg. lakier, hak, szyberdach. nowe opony, nowy akumu
lator, stan dobry, • 4.700 zł lub zamienię. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-27-61
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, metalic, zarejestrowany, 
aktualny przegląd i ubezp., do poprawek blacharskich, -1.500 
zl. Wałbrzych, tel. 074/847-76-72 
OPEL ASCONA, 1984 r., 1600 ccm, czerwony, po remoncie bla
charki, inst. gazowa, 5-drzwiowy, stan dobry, • 2.700 zl. Wał
brzych. tel. 074/847-76-72
OPEL ASCONA, 1985 r., 166 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
sedan, 5 biegowy, bardzo ekonomiczny, po wymianie świec, 
amortyzatorów, nowe filtry, wymiana oleju, nowy akumulator 
(gwarancja), RM + głośniki, 3 światło stop, po regeneracji wtry
sków, - 4.200 zł. Lubin, tel. 0606/68-55-67 
OPEL ASCONA GT SPORT, 1985 r, 50 tys. km, 1600 ccm, 90 
KM, ciemnografitowy metalic, 2-drzwiowy sedan, szyberdach, 
przyciemnione szyby, alum. felgi 7Jx15" z rantem, nowe opony, 
kubełkowe fotele, RO + CD JVC + 8 głośników, stan dobry, •
5.800 zł lub zamienię na Poloneza Trucka. Wrocław, tel. 
071/363-69-82 w godz 17-18
OPEL ASCONA, 1985 r., 1600 ccm, diesel, srebrny metalic,
5-drzwiowy, stan dobry, • 3.900 zł. Żagań, tel. 068/477-65-65, 
0605/67-07-70
OPEL ASCONA SEDAN, 1986 r, 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, 4-drzwiowy, na białych tablicach - 600 DM. Zgorzelec, 
tel. 0602/28-06-94
OPEL ASCONA, 1987 r., 1600 ccm, diesel. Wdowy, wspoma
ganie kier., centr. zamek, 5-biegowy, 4-drzwiowy, welurowa ta
picerka, stan dobry, - 5.100 zł. Legnica, tel. 0607/05-05-66 
OPEL ASCONA C, 1987 r., 1800 ccm, srebrny metalic, po re- 
monde zawieszenia, dużo częśd, oryg. lakier, stan b. dobry, •
3.600 zł. Wrocław, teł. 0504/90-20-23 
OPEL ASCONA GSi, 1988 r., 2000 ćcm, wtrysk, czerwony,
4-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach - 2.100 zł. Wrocław, 
tel. 0605/40-30-03
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 KOMBI, 1991/92 r., 113 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, sprowadzony z Niemiec, bez wypadku, radio, 
wspomaganie, relingi dachowe, stan b. dobry, - 12.500 zl. Go
styń, tel. 0602/33-91-62
OPEL ASTRA GT, 1991/92 r., 115 tys. km, 1600 ccm, czerwony,
5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, kubełkowe fote
le, welurowa tapicerka, szyberdach, RO, bez wypadku, stan b. 
dobry, • 12.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 0606/25-43-28
OPEL ASTRA, 1991/92 r, 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., weluro
wa tapicerka, radio, podłokietnik, 5-drzwiowy, katalizator, za
dbany, - 12.900 zł. Paczków, tel. 077/431-77-53 
OPEL ASTRA, 1991/92 r., 145 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, bor
dowy, alum. felgi, atrakc. wygląd, wspomaganie, zderzaki w 
kolorze nadwozia, inst. gazowa na gwarancji, - 12.800 zl lub 
zamienię na droższy, do 22.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-40-22
OPEL ASTRA GLS, 1992 r., 122 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, podłokietnik, inne 
dodatki, I właściciel, kpi. dokumentacja, • 12.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 0601/97-64-77
OPEL ASTRA KOMBI CLUB. 1992 r.. 106 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, wtrysk, niebieski metalic, bez wypadku, relingi dacho
we, roleta bagażnika, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 
komputer pokładowy, alum. felgi, oryg. hak (wypinany), RO, fo
tele Recaro, w kraju od tygodnia, oclony, - 14.900 zl. Polanica 
Zdrój. tel. 074/868-18-42, 0601/71-11-06 
OPEL ASTRA, 1992 r., 124 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, szyberdach, 3-drzwiowy, alum. felgi, sportowe
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Wrocław, ul. Przemkowska 12, tel. 373-78-93 
czynne: pon.-pt od 8 do 17, sob. od 8 do 14

zawieszenie, ukł. wydechowy Remus, • 13.300 zł. Rawicz, tel. 
065/546-39-55. 0607/24-57-09
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 147 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czarny metalic, relingi, specjalne fotele, RM, el. reg. świa
teł, centr. zamek, bez wypadku, sprow. w całości - 12.600 zl. 
Wrocław, tel. 071/344-35-95
OPEL ASTRA, 1992 r„ 1400 ccm, wtrysk, turkusowy metalic, 
3-drzwiowy, centr. zamek, el. reg. reflektory, radio, dzielone tyl
ne siedzenia, nowe opony i amortyzatory, w kraju od 2 tygodni, 
- 12.550 zł. Wrodaw, tel. 0601/70-49-98 
OPEL ASTRA, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk 5-drzwiowy, welurowa 
tapicerka, wspomaganie, centr. zamek, RO z CD, nowe opony 
14*. stan b. dobry, bez wypadku, - 16.000 zł. Bielawa, tel. 
0601/54-07-42, 074/833-12-50
OPEL ASTRA, 1992 r., 98 tys. km, 1400 ccm, benzyna, turku
sowy metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, bez wypad
ku. - 13.300 zł. Dobroszyce, tel. 071/314-11-83 
OPEL ASTRA, 1992 r., 105 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebie
ski, wspomaganie, bez wypadku, udokum. pochodzenie, w Pol
sce od bm, - 13.500 zl. Jawor, tel. 0604/72-36-24 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r.. 220 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, 1.5 miesiąca w kraju, zadbany, wspomaganie, ABS, szy
berdach, halogeny, RO, hak, • 13.500 zł lub zamienię na VW 
Golfa, Audi. diesla. Kamienna Góra, tel. 075/744-43-83, 
0606/30-14-71 .
OPEL ASTRA, 1992 r.‘. 124 tys. km. 1400 ccm. biały. 5-drzwio
wy, RO, głośniki, I właściciel, trzede światło .stop*, kpi. doku
mentacja, • 12.100 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-91-13 
OPEL ASTRA, 1992 r., 111 tys. km, 1800 ccm, GT, grafitowy, I 
właściciel, stan b. dobry, bogate wyposażenie, welurowa tapi
cerka, kubełkowe fotele, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, 
nowa deska rozdzielcza, - 13.200 zl. Kubicę, woj. opolskie, tel. 
0604/35-37-74

^  OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony,
^  wspomaganie kier., szyberdach, zadbany, stan dobry, • 13.600

z l , 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, wspoma
ganie. ABS. • 13.600 zl. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
OPEL ASTRA, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, RO, centr. zamek, el: reg. reflektory, dzielona tylna 
kanapa, nowy tłumik i pasek rozrządu, garażowany, bez koro
zji, stan b. dobry, • 13.600 zl. Lwówek Śląski, tel. 0606/25-43-28 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 180 tys. km, 1600 ćcm, i, biały, 
90 KM, po lakierowaniu w 2000 r., nowe opony i alum. felgi, 
nowe amortyzatory, ukl. wydechowy i bębny hamulcowe, kon
serwacja, stan idealny, -15.000 zl. Opole, tel. 077/442-27-93, 
0605/09-60-43
OPEL ASTRA. 1992 r., 130 tys. km. 1800 ccm, GT 3-drzwiowy. 
wspomaganie, el. reg. lusterka, kubełkowe fotele, - 11.400 zl. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-35-84, 0501/22-10-43 
OPEL ASTRA GLS, 1992 r.. 119 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, wi
śniowy, katalizator, wspomaganie kier., centr. zamek, szyber
dach, welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, dzielona tylna ka
napa, obrotomierz, komputer, zderzaki i listwy w kolorze nad
wozia, książka serwisowa, w kraju od tygodnia, kpi. dokumen- 
tacja, • 13.300 zl  ̂ kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 
0603/68J9-10
OPEL ASTRA. 1992 r, 1600 ccm, wtrysk, czerwony, szyber
dach, wspomaganie kier., centr. zamek, 5-drzwiowy, - 13.500 
zl. Rawicz, tel. 0604/58-61-65
OPEL ASTRA, 1992 r., 106 tys. km, 1400 ccm, bordowy meta
lic, I właściciel, 3-drzwiowy, bez wypadku, radio, garażowany, 
stan b. dobry, - 13.500 zl. Strzelin, tel. 0606/81 -07-20 
OPEL ASTRA. 1992 r., 118 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, GT, 106 
KM, kolor morski metalic. wspomaganie, RM, centr. zamek, 
alarm ♦ pilot szyberdach, el. reg. lampy, el. otw. szyby, kubeł
kowe fotele, komputer, dzielona kanapa, katalizator, serwo, 
3-drzwiowy, alum. felgi, kpi. dokumentacja, • 12.500 zł. Syców, 
tel. 062/785-37-09
OPEL ASTRA GSI, 1992 r., 2000 ccm, czarny metalic, centr. 
zamek, el. otw. szyby, ABS, kubełkowe fotele, komputer, alarm 
+ pilot, alum. felgi, sportowa kierownica, obniżony, ukl. wyde- 

Remus. ospoilerowany, szyberdach, sprowadzony 2001 
r., stan b. dobry, - 17.000 zł możl. kupna ze sprzętem audio 
(wysokiej klasy). Trzebnica, tel. 071/387-08-25 
OPEL ASTRA. 1992 r., 129 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, atra
mentowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, centralny zamek, im
mobilizer, el. reg. reflektory, oryg. lakier, -12.500 zl. Wałbrzych, 
tel. 0607/74-06-53
OPEL ASTRA GTI, 1992 r., 89 tys. km, 1800 ccm. benzyną, 
wtrysk, ciemny metalic, przyciemniane szyby, katalizator, RÓ 
Blaupunkt, kubełkowe fotele (welur), szyberdach, 5-drzwiowy,. 
2 zabezpieczenia, wspomaganie kier, - 13.500 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/664-87-17
OPEL ASTRA, 1992 r., 70 tys. km, 1400 ccm, fioletowy metalic, 
5-drzwiowy. szyberdach, kubełkowe fotele, zderzaki w kolorze 
nadwozia, nowy pasek rozrządu, sprowadzony W całości, nowe 
opony, • 11.500 zl lub zamienię na uszkodzony, do 8.Ó00 zl. 
Wydążkowo, tel. 065/534-04-90 
OPEL ASTRA GSI, 1992/00;., 16V. czarny metalic, kpi. doku-, 
mentacja, pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 16.400 zl. Wro
daw, tel. 0601/91-88-77
OPEL ASTRA SEDAN. 1992/93 r„ 24 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
kolor periowowiśniowy, centr. zamek, szyberdach. oryginalny 
przebieg (książka serwisowa), jeden właśdciel w Niemczech, 
stan idealny, w kraju od tygodnia, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej. - 14.600 zl. Głogów, tel. 076/835-26-31, 
0606/20-84-13
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 138 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
sprowadzony w calośd, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 
5-drzwiowy, szyberdach, el, reg. reflektory, RO, dzielona tylna 
kanapa, zderzaki i lusterka* w kolorze nadwozia, • 14.500 z l , 
kupujący nie pład podatku. Rawicz, tel. 0604/25-21-53 
OPEL ASTRA GLS, 1992/93 r„ 112 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
perlowobordowy metalic, 5-biegowy, bez wypadku, centr. za
mek, wspomaganie, welur, RM, el. regulowane reflektory, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 3 dni w kraju, po przeglą
dzie, tłumaczenie, sprowadzony w calośd na kolach, - 14.400 
zl (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, bordo
wy metalic, zadbany, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie 
kier., obrotomierz, welurowa tapicerka, RM, nowe opony, stan 
b. dobry, - 11.600 zł. Starczówek 36, gm. Ziębice, tel. 
074/819-48-91, 0604/66-59-28
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 98 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
hak, halogeny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ekonomizer, RO Blau
punkt, roleta, dzielona tylna kanapa, serwisowany, garażowa
ny, stan techn. b. dobry, - 14.500 zl lub zamienię na Poloneza 
Trucka, Opla Combo, Skodę Pick-up. Szprotawa, tel. 
068/376-43-21
OPEL ASTRA KOMBI, 1992/93 r., 130 tys. km, 1700 ccm, die
sel, biały, alarm, hak, garażowany, stan b. dobry, - 17.000 zl. 
Ścięgny, tel. 075/761-83-80
OPEL ASTRA KOMBI GL. 1992/93 r., 92 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, bordowy, szyberdach, roleta, immobilizer, RO Ken- 
wood ♦ 6 głośników, b. zadbany, udokum. pochodzenie, -13.600 
zl (możliwe raty) lub zamienię, z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/367-06-39, 0501/29-92-63
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 116 tys. km, 1700 ccm, diesel, bor
dowy metalic, bez wypadku, oryg. lakier, sprowadzony w 2000 
r., el. otw. szyberdach, RM, - 13.800 zł lub zamienię na Fiata 
126p, Cinquecento. Ziębice, tel. 074/819-90-62.0600/81-45-48 
OPEL ASTRA GUC. 1993 r.. 123 tys. km, 1700 ccm, TDi weluro
wa tapicerka. el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, 
centr. zamek, wspomaganie, dzielona tylna kanapa, oryg. hak, 
w kraju od 2 dni, - 16.800 zl (zwolnienie z opłaty skarb.).., tel. 
0607/24-38-08
OPEL ASTRA GLS, 1993 r.,.92 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 

^(p1 wtrysk, grafitowy metalik, katalizator, 5-drzwiowy, 5-biegowy,

wspomaganie, el. reg. reflektory, halogeny, regulowane natę
żenie oświetlenia tablic rejestracyjnych, centralny zamek, reg. 
wysokóś&fotela kierowcy, welurowa tapicerka, -15.500 zl. Czer
na 33, woj. lubuskie, tel. 0606/92-62-55 
OPEL ASTRA, 1993 r., 94 tys' km, 1400 ccm, czerwony, wspo
maganie kier., szyberdach, alum. felgi, immobilizer, oznakowa
ny, garażowany, RO ♦ 6 głośników, - 13.400 zł. Kalisz, tel. 
062/502-14-14
OPEL ASTRA CABRIO, 1993 r., 2000 ccm, zielony metalic, RO, 
5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., alum. felgi, sprowadzony 
w całości, kpi. dokumentacja, • 21.000 zl. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-58-53, 075/782-29-99 (zdjęda do tej oferty można zo
baczyć w Internecie pod numerem - AG0230 www.autogiel- 
da.com.pl)
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 108 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, niebieski, centr. zamek, wspomaganie kier., welurowa tapi
cerka. RO, bez wypadku, do ęprow. z Niemiec, • 12.500 zl. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-56-12, 0606/41-26-60 
OPEL ASTRA, 1993 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, nowe opony (ni6ki profil 50), nowe amortyzatory, 
alum. felgi, RM + głośniki, dzielona tylna kanapa, el. reg. reflek
tory, zielone szyby, spoilery progowe, 2 lotki na klacie tylnej, 
atrakc. wygląd, stan b. dobry, -11.900 zl lub zamienię. Strzelin, 
tel. 071/392-28-35, 0503/65-89-31 
OPEL ASTRA CD KOMBI, 1993 r., 95 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, relingi dachowe, 2 pod. powietrzne, RM, centr. 
zamek, szyberdach, sprowadzony w calośd na nowych zasa
dach celnych, w kraju od 2 dni, - 15.000 zl. Syców, tel. 
0502/59-51-68
OPEL ASTRA, 1993 r., 160 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, garażowany, kpi. dokumentacja, hak, stan dobry, -
13.000 zl. Bogatynia, tel. 075/773-21-01 po godz. 20, 
0502/42-38-58
OPEL ASTRA, 1993 r., 123 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, stan idealny, czarny welur, centr. zamek, alarm z 
pilotem, radio, • 13.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-40-37 
OPEL ASTRA KOMBI. 1993 r.. 114 tys. km. 1700 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, centr. zamek, relingi dachowe i inne, i wła
ściciel w kraju, kpi. dokumentacja, • 16.000 zl. Bolesławiec, tel. 
0601/97-64-77
OPEL ASTRA, 1993 r., 110 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwony, 
komputer, ABS, szyberdach, limitowana wersja, 180 KM, ukl. 
wydechowy Remus, alum. felgi, ospoilerowany, wzmocnione 
zawieszenie, homologacja rajdowa, • 24.000 zl. Głogów, tel. 
0609/58-56-61
OPEL ASTRA KOMBI, 1993*. 149 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, ABS, centr. zamek, radio, szyberdach, welur, wspomaga
nie, roleta, relingi, tydzień w kraju, - 13.600 zl. Jasień, tel. 
068/371-07-30
OPEL ASTRA, 1993 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grafi
towy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, el. otwierane szyby, szyberdach, garażowany, stan b. 
dobry, • 13.500 zl. Jelenia Góra. tel. 075/755-63-08 
OPEL ASTRA, 1993 r, 138 tys. km, 1800 ccm, 16V, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, wyposażenie elektryczne, 
centr. zamek, ABS, wspomaganie, welurowa tapicerka, -16.800 
zl. Legnica, tel. 0601/84-47-45
OPEL ASTRA, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, szyberdach, 
wspomaganie, alum. felgi, kubełkowe fotele, stan idealny, - 
11!700 zł. Lipniki, tel. 077/431-25-60, 0606/24-67-72 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 130 tys. km, 1600 cem, wtrysk, 
perłowy, .Club’ , serwo, szyberdach, RO, nie składany, dzielona 
kanapa, hak, regulacja pasów, - 13.800 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-36-58 do 17, 075/784-60-68 po 17 
OPEL ASTRA, 1993 r., srebrny metalic, 5-drzwiowy, - 14.500 
zł. Oława. tel. 0604/93-92-11
OPEL ASTRA GSI, 1993 r„ 112 tys. km. 2000 ccm. błękitny 
metalic, komputer, ABS, wspomaganie kier., alarm, hak, ospo
ilerowany, kubełkowe fotele, el. reg. i podgrzewane lusterka, I 
wlaśddel w kraju, stan b. dobry, możliwość rat, RO, -16.500 zł. 
Paczków, tel. 0606/72-64-4Ź

• 15.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel.
068/374*27-97,0602/7949-88 87027401,

OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r„ 170 ty^km, 1700 ccm, TDI, nie
bieski metalic, RM, serwo, silnik Isuzu 82-KM, relingi, obroto
mierz, kolorowa tapicerka, reguł, fotel kierowcy, dzieloną kana
pa, 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 
OPEL ASTRA, 1994 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, czerwo
ny, w kraju od 7 dni, bez wypadku, wspomaganie kier., el. reg. 
reflektory, RO z RDS, komplet opon zimowych, zadbąny, atrak
cyjny wygląd, -17.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-35-49 
OPEL ASTRA, 1994 r., 100 tys. km, 1700 ccm, turbo D 3-drzwio
wy, silnik isuzu, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, • 20.000 
zl. Częstochowa, tel. 034/323-27-77 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r.] 102 tys. km. 1600 ccm,Si, zielo
ny metalic, 100 KM, centr. zamek, immobilizer, wspomaganie, 
radio, welur, alum. felgi, szyberdach, roleta, relingi, -17.900 zl. 
Jasień, tel. 068/371-07-30
OPEL ASTRA GSI, 1994 r., 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, czarny, 
ABS, centr. zamek, wspomaganie, komputer, immobilizer, stan 
b. dobry, • 18.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/754-34-36 po 
godz. 16, 0608/28-15-84
OPEL ASTRA CABRIO BERTONE. 1994 r.. 70 tys. km, .2000 
ccm, wtrysk, turkusowy metalic, ABS, 4 el. otw. szyby, wspoma
ganie, c. zamek, alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, sportowe fotele, import z Niemiec, po przeglądzie tech
nicznym, faktura VAT, przetłumaczone dokumenty, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, » 18.900 zł. Kalisz, tel. 
062/502-32-25, 0603/69-19-06
OPEL ASTRA, 1994 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 3-drzwio- 
wy, centr. zamek, wspomaganie kier., stan b. dobry, - 13.900 zl 
, możliwe raty lub zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL ASTRA, 1994 r., 92 tys. km, 1700 ccm, diesel, turkusowy 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, radio, 
reguł. wys. siedzenia, poduszka pow., immobilizer, Mul-T-Lock, 
hak, - 16.999 zl. Leszno, tel. 065/526-29-46. 0601/69-14-44 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 76 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, wspomaganie kier., relingi dachowe, roleta, 
książka serwisowa, stan idealny, bez wypadku, w kraju od tygo
dnia. - 16.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-84, 
0606/11-38-66
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 150 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
granatowy metalic, intercooler, silnik Isuzo, 2 poduszki powietrz
ne, napinacze pasów, hak, alarm + pilot, centralny zamek, RO, 
komplet kół zimowych, - 21.500 zl. Opole, tel. 077/454-06-35 
OPEL ASTRA, 1994 r., 120 tys. km, 1700 ccm, diesel, grafitowy 
metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, szyberdach, - 17.000 zł. 
Pleszew, tel. 0607/80-32-46
OPEL ASTRA, 1994 r., 110 tys. km. 1700 ccm, TDI bez wypad
ku, poduszka pow., wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
5-drzwiowy, radio, podgrzewane fotele, książka przebiegu, 3 dni 
w kraju, - 19.900 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/573-18-45, 0601/77-37-17
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 1700 ccm, TDI, isuzu, granato
wy, stan b. dobry, RO, fotele kubełkowe, relingi, zwolniony z 
opłat - 18.300 zl. Słupia, gm. Kępno, tel. 062/781-81-78 
OPEL ASTRA, 1994 r., 91 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
szyberdach, sprowadzony w calośd, zadbany, w kraju od mie
siąca, - 13.800 d lub zamienię na inny, w cenie do 7.000 zl. 
Świdnica, tel. 0604/93̂ 87-75
OPEL ASTRA, 1994 r, 148 tys. km, 1600 ccm, niebieski meta
lic, wspomaganie kier., szyberdach, w kraju od 2 tygodni, spro
wadzony na tablicach celnych, oclony, 5-drzwiowy, • 14.700 zl. 
Trzdnica. tel. 062/781-52-01
OPEL ASTRA KOMBI, 1994% 117 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, pod. powietrzna, centr. zamek, wspomaganie 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 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 90 tys. km, 1700 ccm, TDi. czer-

OPEL ASTRA KOMBI. 1995/96 r.. 1700 ccm. TDI. czerwony, 
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 zl (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
OPEL ASTRA CABRIO, 1995/96 r., 70 tyś. km, 1400 ccm, ben
zyna, ciemnozielony metalic, el. olw. szyby i szyberdach, el. 
reg. lusterka, wspom. kierownicy, centralny zamek, alum. felgi, 
RO z RDS, fotele kubełkowe, alarm, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry. - 25.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61,0606/48-30-41 
OPEL ASTRA, 1995/96 r., 84 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowany, centr. zamek, 
alarm z pilotem, RO Sony, nowy układ wydechowy i pasek kli
nowy, nowe klocki i szczęki hamulcowe, filtry powietrza i pali
wa, • 21.500 zł. Wrocław, tel. 071/324-91-47 
OPEL ASTRA, 1996 r., 131 tys. km, 1700 ccm, turbo D, wiśnio
wy metalic, ABS, wspomaganie kier., airbag, el. otw. szyby. el. 
reg. reflektory, RO, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 20.000 zl. Cho- 
danów, tel. 076/818-48-14 po godz. 19, 0604/28-12-09 
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 
OPEL ASTRA, 1996 r., 32 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, 
automatic, wspomaganie, ABS, garażowany - 24.000 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-39-84
O  OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 1400 ccm, chabro

wy metalic, kupiony w salonie w Polsce, serwi
sowany, I właściciel, pod. powietrzna, relingi da
chowe, roleta, centr. zamek, immobilizer, alarm, 
welurowa tapicerka, stan idealny, - 22.900 zł. Wał
brzych, tel. 074/666-60-50, 0607/79-95-81 
01035241

OPEL ASTRA, 1996 r., 116 tys. km, 1600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, szyberdach, 
centr. zamek, 4 zagłówki, halogeny, RO, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, dzielone tylne siedzenia, zadbany, • 19.900 
zl. Chojnów, tel. 076/818-64-54, 0606/81-65-93 
OPEL ASTRA KOMBI. 1996 r.. 84 tys. km. 1400 ccm. zielony 
metalic, poduszka pow., relingi dachowe, wspomaganie, kupio
ny w salonie, stan b. dobry, • 20.500 zł. Głogów, tel. 
0604/77-90-17
QPEL ASTRA KOMBI, 1996 r„ 140 tys. km. 1700 ccm. TD. bia
ły, oryginalne RO, roleta, inst. telefonu GSM, 2 pod. powietrz
ne, wspomaganie, el. reg. reflektory, kierowca niepalący, stan 
b. dobry, b. oszczędny, - 22.500 zl. Lubin, tel. 076/846-34-42 
OPEL ASTRA, 1996 r., 63 tys. km, 1700 ccm, TDS centr. za
mek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. wysu
wana antena, alum. felgi, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, poduszka pow., immobili- 
zer, RM, dzielona'kanapa, - 24.500 zl. Ostrów Wlkp.,(tel. 
062/733-80-52, 0602/70-15-45
OPEL ASTRA. 1996 r.. 57 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, benzyna, 
czerwony metalic, hatchback, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO ♦ 6 głośników, 2 pod. po
wietrzne, klimatyzacja, wspomaganie, obrotomierz, reguł, fotel 
kierowcy, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, immobili
zer, alarm ♦ pilot, • 20.000 zl. Wrocław, tel. 071/353-67-40 po 
godz. 17
OPEL ASTRA KOMBI. 1996 r.. 76 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
biały, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kier., RO Blau
punkt, roleta, relingi dachowe, od 06.2001r. w kraju, oclony, po 
przeglądzie, bezwypadkowy, stan b. dobry, - 18.500 zl. Wro
daw, tel. 351-83-43
OPEL ASTRA, 1996 r., 1600 ccm, grafitowy metalic, 2 poduszki 
pow., wspomaganie kier., szyberdach, RM. alum. felgi, weluro
wa tapicerka, 3-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, książ
ka serwisowa, bez wypadku, atr&kc. wygląd, w kraju od 2 dni,
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OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 1800 ccm ABS. komputer, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, relingi da
chowe, roleta, bez wypadku, sprowadzony, w kraju od tygodnia,
- 14.400 zl. Prochowice, tel. 076/858-51-97 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, 
zadbany, kupiony od I właściciela w Niemczech, wspomaganie, 
centr. zamek, szyberdach, relingi dachowe, roleta, RM, bez 
wypadku, oclony, stan idealny, - 17.000 zl. Sobótka, tel. 
071/316-30-47, 0605/63-18-27
OPEL ASTRA, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, granatowy me
talic, RO, centr. zamek, immobilizer, wspomaganie, pod. po
wietrzna, szyberdach, -14.000 zl. Świdnica, tel. 074/853-93-30, 
0602/45-36-68
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 130 tys. km. 1700 ccm, diesel, 
biały, RO, alarm, centralny zamek, wspom. kierownicy, oznako
wany, roleta bagażnika, stan b. dobry, - 15.200 zl. Wałbrzych, 
tel. 0503/70-45-88
OPEL ASTRA KOMBI. 1993 r., 2000 ccm, DOHC, 16V, kolor 
perłowy, czarny, 150 KM, ABS, TC, wspomaganie, pod. powietrz
na, centr. zamek, komputer, blokada skrzyni biegów, alum. fel
gi, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 0601/67-16-94, 071/373-44-94 
OPEL ASTRA, 1993 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, granato
wy metalic, szyberdach, welurowa tapicerka,'wspomaganie, 
3-drzwiowy, RO oryginalny, stan b. dobry, -13.700 Zl lub zamie
nię. Ząbkowice Śląskie, tel. 0607/79-39-31 
OPEL ASTRA, 1993 r., 120 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, pertowo- 
czamy, 5-drzwiowy, RO, centr. zamek, szyberdach, stan ideal
ny, na zachodnich tablicach - 5.500 zł. Zgorzelec, tel. 
0606/70-84-68
OPEL ASTRA GL, 1993 r, 103 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, gra
fitowy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyber
dach, centr. zamek, RO Blaupunkt, napinacze pasów, zadbany, 
serwisowany, stan idealny, - 13.400 z l , kup. zwoln. z opł. skar
bowej. Żary, tel. 068/470-18-12, 0605/83-18-33 
OPEL ASTRA SEDAN, 1993/94 r., 101 tys. km, 1700 ccm. die-: 
sel, turkusowy metalic, alarm, centralny zamek, hak, RM ♦ 6 
głośników, zielone szyby, bez wypadku, garażowany, stan b. 
dobry, -18.300 zl. Jelenia Góra, tel. 075/755-36-44 po godz. 21, 
0603/50-26-67
OPEL ASTRA. 1993/94 r., 1800 ccm, 16V, ECOTEC. niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, ABS. centr. zamek, wspomaganie kier., el. 
otw. szyby, szyberdach, podgrz. lusterka, welurowb tapicerka, 
RO, bez wypadku, stan b. dobry, w kraju od 2 dni, - 15.600 zl. 
Prochowice, teł. 076/858-51-97
OPEL ASTRA. 1993/94 r., 115 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, biały, 
sprowadzony w całości, w -kraju od tygodnia, bez wypadku, 
5-drzwiowy, el. reg. reflektory, dzielona i rozkładana tylna ka
napa, zderzaki w kolorze nadwozia, RO ♦ 4 głośniki, szyby ater
miczne, stan idealny, • 12.500 z l , kupujący nie piąci podatku. 
Rawicz, tel. 0604/25-21-53
OPEL ASTRA, 1993/94 r., 143 tys. km, 1700 ccm, TDI, kolor 
grafitowy metalic. 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, RO, 
welurowa tapicerka, nowe opony,'do sprowadzenia z Niemiec, -
17.100 zl. Sobótka, tel. 0601/78-23-69 
OPEL ASTRA CL, 1993/94 r., 115 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
perlowobordowy metalic, sprow. w calośd, bez wypadku, 5 mies. 
w Polsce, stan b. dobry, oszczędny, zadbane wnętrze, kpi. do
kumentacja, 5-biegowy, szyberdach - 12.900 zl, raty przez ko
mis. Wrocław, tel. 071/372-47-88 
OPEL ASTRA, 1993/94 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
szary metalic, kupiony w Polsce w salonie, serwisowany, 5-bie- 
gowy, Mul-T-Lock, RM, dzielona kanapa, garażowany, kpi. do
kumentacja, stan idealny • 14.900 zl. Wschowa, tel. 
0603/79-30-19
OPEL ASTRA, 1994 r., 146 tys. km, 1700 ccm, diesel, demny 
metalic, wersja California, poduszka pow., szyberdach, wspo
maganie, 5-drzwiowy, w kraju od 2 dni. sprowadzony z Niemiec, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry. - 18.900 zl. Sobótka, tel. 
0602/55-43-77
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 157 tys. km, 1700 ccm, turbo D, 
stalowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, ro
leta, RM. welurowa tapicerka, stan idealny, tydzień w kraju. 5,5 
1/100 km, książka serwisowa - 18.700 zl. 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.

wony, wspomaganie, centr. zamek, alarm, szyberdach, poduszka 
pow., radio, książka serwisowa, zderzaki i lusterka w kol. nad
wozia, siedzenia profilowane, silnik Isuzu, - 22.500 zl. Wrocław, 
tel. 0601/73-20-89
OPEL ASTRA, 1994 r., 101 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, szyberdach, oclony, w kraju od 3 dni, stan 
idealny, - 15.500 zł. Żary, tel. 0605/59-03-89 
OPEL ASTRA. 1994/95 r., 121 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, bor- 
dowy metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, szyberdach, 
radio, el. reg. reflektory, sprowadzony 01.2001 r., kpi. dokumen
tacja, zadbany, model 95 r, -14.700 zl. Bolków, woj. jeleniogór
skie, tel. 0603/08-04-75
OPEL ASTRA SEDAN. 1994/95 r., 119 tys. km. 1700 ccm, TD. 
czerwony, alarm, immobilizer, wspomaganie, centr. zamek, pełna 
dokumentacja, radioodtwarzacz Blaupunkt, 2 poduszki powietrz
ne. stan b. dobry, • 23.500 zl. Kotlin, tel. 062/740-52-50, 
0608/23-21-52
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r., 90 tys. km, 1600 ccm, czarny 
metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, szy
berdach, halogeny, welurowa tapicerka, RO Blaupunkt, roleta 
bagażnika, dzielona kanapa tylna, relingi dachowe, napinacze 
pasów, II wlaśddel, stan idealny, - 19.300 zl. Świdnica, tel. 
074/852-95-72, 0603/33-56-83
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, stan b. dobry, wspomaganie, relingi dach., szyber
dach, do sprow. z Niemiec - 5.200 DEM + do • 13.500 zl. Góra-, 
tel. 065/543-27-90
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r.. 72 tys. km, 1700 ccm. turbo D, 
zielony metalic, el. otw. szyby, wspomaganie kier., poduszka 
pow, - 21.000 zł. Krotoszyn, tel. 0602/44-87-03 
OPEL ASTRA SEDAN, 1995 r., 80 tys. km. 1400 ccm. 16V, bor
dowy, kupiony w salonie, I Właściciel, kpi. dokumentacja, po
duszka pow., centr. zamek, alarm + pilot, Mul-T-Lock, dzielona 
tylna kanapa, welurowa tapicerka, obrotomierz, halogeny, zde
rzaki w kol. nadwozia, garażowany, stan b. dobry - 21.500 zl. 
Legnica, tel. 076/850-62-64, 0606/13-93-48 
OPEL ASTRA, 1995 r„ 102 tys. km. 1700 cćm. TDi, kolor grafi
towy metalic, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
immobilizer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, I właściciel, 
stan idealny, 5-drzwiowy, • 21.500 zl. Leszno, tel. 0604/72-45-88 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 86 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, I właśdciel w kraju, sprow. w calośd, ABS, centr. za
mek, immobilizer, szyberdach, relingi, lusterka, zderzaki w kot 
nadwozia, roleta, silnik wzmocniony - 20.500 zł lub zamienię. 
Wałbrzych, tel. 074/665-23-36, 0608/57-73-74 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r„ 130 tys. km. 1600 ccm, biały, 
bez wypadku, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, roleta, 
radioodtwarzacz, wspomaganie kier., pełna dokumentacja, stan 
idealny, -'17.200 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-00-51, 
0503/09-95-45
OPEL ASTRA, 1995 r, 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, 
szyberdach, el. reg. reflektory, podłokietnik, zderzaki w kolorze 
nadwozia, RM z CD + 6 głośników, alum. felgi 15', garażowany, 
I wlaśddel w kraju, zadbany, obrotomierz, bez wypadku, • 22.500 
zł. Kąty Wr.. tel. 071/316-62-15, 0602/60-96-48 
OPEL ASTRA, 1995 r., 150 tys. km, 1700 ccm, TDI, biały, wspo
maganie, RM, przydemniane tylne szyby, silnik Isuzu, w kraju 
nieeksploatowany, - 18.900 zl. Legnica, tel. 076/862-97-09 
OPEL ASTRA, 1995 r., 70 tys. km. 1600 ccm, czerwony, wspo
maganie, centr. zamek, 2 poduszki powietrzne, radioodtwarzacz, 
alarm ♦ pilot, Mul-T-Lock, • 17.200 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/738-35-84, 0502/41-01-17
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r.. 100 tys. km, 2000 ccm, benzyna 
inst. gazowa, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, • 22.000 zl. Wro
daw, tel. 0601/60-06-31
OPEL ASTRA, 1995 r., 105 tys. km, 1400 ccm, szary metalic, 2 
poduszki pow., ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., el. reg. 
lusterka, - 16.800 zl. Żary, tel. 0607/67,91-64 
OPEL ASTRA GLS, 1995/96 r., 96 tys. km, 1600 ccm, 16V 120 
KM, srebrny metalic, 2 poduszki powietrzne, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, radioodtwarzacz, wspomaganie, pełna dokumen
tacja, i wlaśddel, sprowadzony w calośd, sportowe zawiesze
nie, wzmocniony silnik, - 22.0,00 zl. Gołuchów, tel. 062/761-73-04 
OPEL ASTRA, 1995/96 r„ 78 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
wspomaganie, szyberdach, 2 poduszki powietrzne, radioodtwa
rzacz, welur, - 17.500 zł. Kalisz, tel. 062/752-06-92

OG993999
stan idealny, - 19.800 zl. Złotoryja, tel. 076/878-46-59, 
0608/66-07-99
OPEL ASTRA GL KOMBI, 1996/97 r„ 100 tys. km. 1400 ccm. 
16V, 90 KM, Ecotec, niebieski, stan b. dobry, serwisowany, ku
piony w salonie, alum. felgi, el. otw. szyby, poduszka pow., ser
wo, centr. zamek, alarm, relingi dachowe, roleta, radio, - 24.000 
zł. Wrocław, tel. 071/355-38-86
OPEL ASTRA KOMBI. 1996/97 r., 64 tys. km, 1400 ccm, czer
wony, alarm, immobilizer, centr. zamek, poduszka pow. - 21.000 
zl. Wrocław, tel. 0601/49-42-35
OPEL ASTRA CABRIO. 1997 r„ 44 tys. km, 1600 ccm, czarny,
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 zl. Chojnów, tel: 
076/818-78-18, 0607/05-07-75
OPEL ASTRA, 1997 r., 4 tys. km, 1400 ccm, 16V, ECOTEC, 
zielony metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. reflektory, immobilizer, poduszki pow., ABS, termo
metr zewnętrzny, halogeny, garażowany, bez wypadku, kupio
ny w salonie, - 26.500 zl. Legnica, tel. 076/854-64-67 
OPEL ASTRA GL, 1997 r., 79 tys. km, 1600 ccm, zloto-żólty 
metalic, inst. gazowa, kpi. dokumentacja, odony w całości, po
duszka pow., ABS, RM stereo BJaupunkt, klimatyzacja, fotele 
kubełkowe, welurowa tapicerka, centr. zamek, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, alum. felgi, techn. sprawny * 19.900 zl lub zamienię. Le
gnica, tel. 0602/36-07-03
OPEL ASTRA GL. 1997 r., 1400 ccm, 16V, Ecotec. kolor grafi
towy metalic, I wlaśddel, kupiony w salonie w Polsce, bez wy
padku, kpi. dokumentacja, ABS, wspomaganie, poduszka pow., 
el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, garażowany, zadbany, -
25.900 zl. Lubiąż, tel. 071/389-75-97, 0603/59-73-81 : A . . • 
OPEL ASTRA SEDAN, 1997 r., 53 tys. km, 1600 ccm, kolor wi
śniowy metalic, kupiony w salonie, książka serwisowa,'podusz
ka pow., immobilizer. Mul-T-Lock, radio, garażowany, stan b. 
dobry, - 24.600 zl. Strzelin, tel. 071/392-02-58 
O  OPEL ASTRA, 1997 r., 1400 ccm, 16V, złoty me

talic, ABS, pod. powietrzna, el. otw. szyby, centr. 
zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, stan 
idealny, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce,

W -w  ul. Bardzka 30( P O L K A T  ) 
(skrzyżowanie z Armi Krajowej ) 
tel. 071/ 3 3 6  02  25- F -ry  V A T

serw isowany, - 27.900 zł. Wałbrzych, tel.
074/666-60-50, 0607/79-95-81 01035331 .

OPEL ASTRA, 1997 r., 53 tys. km, 1600 ccm, benzyna, grana
towy metalic, 5-drzwiowy, ABS, centralny zamek, el. otwierany 
szyberdach, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, radio, 
filtr przedwpylowy, stan b. dobry, - 22.999 zl. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/811-17-37
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 131 tys. km, 170Ó ccm, TDi, gra
natowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 
immobilizer, demne szyby, hak, relingi dachowe, radio, stan 
techn. b. dobry, • 25.000 zl (możliwe raty). Głogów, tel. 
076/834-53-61
OPEL ASTRA, 1997 r., 58 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, 
wspomaganie, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, welurowa tapi
cerka, halogeny, RO + głośniki, zderzaki w kolorze nadwozia, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, dodatkowe światło .stop*, - 26.200 
zl. Krotoszyn, tel. 062/722-00-13 po godz. 17 
OPEL ASTRA, 1997 r., 75 tys. km, 1700 ccm, turbo D, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., silnik Isuzu, immobili
zer, radioodtwarzacz, garażowany, i właśdciel w kraju, - 23.000 
zł. Leszno, tel. 065/526-28-94
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r„ 76 tys. km, 1700ccm, TDS. per- 
lowozielony metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., role
ta, relingi dachowe, el. otwierane szyby. el. reguł, lusterka, alu
miniowe felgi, immobilizer, blokada zapłonu, poduszka pow., 
halogeny, welurowa tapicerka, zadbany, - 27.500 zl. Leszno, 
tel. 065/520-96-04, 0603/54-86-98 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, niebie
ski, serwisowany, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo-
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maganie kierownicy, immobilizer, centr. zamek, reg. fotel kie
rowcy, halogeny, RO z RDS, • 25.000 zl. Lwówek Śląski, tel. 
075/647-82-78, 0602/63-51-91
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 87 tys. km, 1600 ccm, ciemno
zielony metalic, I wlaśddel w kraju, ABS, wspomaganie kier., 
centralny zamek, immobilizer, alarm, aluminiowe felgi, szyber
dach el. otwierany, RO Blaupunkt, halogeny, relingi dachowe, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, • 23.700 zl. Łubniany, 
tel. 077/421-58-36
OPEL ASTRA KOMBI. 1997 r., 157 tys. km. 1700 ccm, TDS, 
demnozielony metalic, centr. zamek, RO, relingi, welurowa ta
picerka, el. otw. szyby, wspomaganie kier., poduszki pow., za- 

. dbafiy, bez wypadku, zdjęda do wglądu, serwisowany, do spro
wadzenia, cena na gotowo, - 23.500 zl. Paczków, tel. 
077/431-60-94, 0604/14-20-98
OPEL ASTRA SEDAN. 1997 r., 86 tys. km, 1600 ccm, 16V, eco
tec, 100 kM, czarny metalic, alum. felgi 195/55/15", ABS, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, kupiony w salonie, zadbany, właści- 
del niepalący, RO Sony + głośniki, reguł, fotel, bez wypadku, 
alarm + piloty, 5-biegowy, el. otw. szyby, podgrzewane, el. reg. 
lusterka. - 28 000 zl. Środa Śląska, tel. 0606/89-80-87 
OPEL ASTRA, 1997 r., 46 tys. km, 1400 ccm garażowany, I 
wlaśddel, kupiony w salonie, poduszka pow., blokada skrzyni 
biegów. - 24.000 zł. Wrocław, tel. 0600/32-05-87 
OPEL ASTRA, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, ciemnozielony 
metalic, napinacze pasów, 2 pod. powietrzne, szyberdach, RO 
♦ 4 głośniki, halogeny, 5-drzwiowy, • 23.000 zl. Wschowa, tel. 
0601/59-58-64
OPEL ASTRA KOftBI, 1997 r., 1400 ccm, 16V, Ecotec, czerwo
ny, kupiony w salonie, relingi dachowe, wspomaganie, podusz
ka pow., dzielona tylna kanapa, ABS, alarm t 2 piloty, RM, za
dbany, garażowany, stan b. dobry, - 23.800 zł lub zamienię, 
(możliwe.raty). Zloty Stok, tel. 074/817-50-01, 0604/17-92-85 
OPEL ASTRA, 1997 r., 60 tys. km, 1400 ccm, ECOTEC kupiony 
w salonie, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek + alarm z 
pilotem, - 19.800 zl. Żarów, tel. 074/857-04-71 po godz. 20, 
0605/08-06-76
OPEL ASTRA KOMBI. 1997/98 r.. 70 tys. km. 1700 ccm. turbo 
D, bordowy metalic, ABS, RM, relingi dachowe, roleta, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek, w kraju od 
4 dni, zadbany, kpi. dokumentacja, - 25.900 zl lub zamienię. 
Kępno, tel. 062/581-04-18, 0606/34-66-37 
OPEL ASTRA, 1997/98 r., 86 tys. km, 1400 ccm, benzynia, czer
wony, 5-drzwiowy, poduszka pow., centr. zamek, alarm, immo
bilizer, kpi. opon zimowych, serwisowany, stan idealny, • 25.100 
zł. Wrocław, tel. 071/788-58-55, 0606/22-66-02 
O  OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 49 tys. km, 2000 

ccm, 16V ECOTEC, czarny metalic, wersja Ele- 
gance, ABS, TC, 4 pod. powietrzne, el. reg. lu
sterka i 4 szyby, klimatyzacja, drewniane dodat
ki, welurowa tapicerka, wspomaganie, centr. za
mek + pilot i inne dodatki, stan idealny, książka 
serwisowa, w kraju od 2 dni, - 35.900 zł., tel. 
062/782-20-94,0605/38-35-37 03003581

OPEL ASTRA II, 1998 r„ 36 tys. km, 1600 ccm. wiśniowy meta
lic, 5-drzwiowy. ABS. wspomaganie, centr. zamek w kluczyku,
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oferujemy sam ochody z polskich salonów
FRONTERA 3,2 LTD 4x4, automat, pełne wyp, webasco, gwarancja do XII 2001 r. 3,2.... 210 KM.... XII00 ... 5-drzw  144.500
OMEGA MV6 Executive, automatic, skóra, tuning Irmscher *.................—  3,0.... 210 KM ......... 00 ... 4-drzw. 119.800
ASTRA, gwarancja do 09.2001 r., halogeny, felgi alum., radio, spoilery...,   1,4...... 60 KM IX 00 ... 4-drzw......... 32.300
ASTRA II, 16V, ABS, wspomag. kierów., centr. zam., 2 x pod. pow., alarm, RO 1,6.... 100 KM... VIII00 ... 4-drzw. 45.000
ASTRA 16V ABS, wspomag. kierów., centr. zam., 2 x pod. pow., alarm, obrotomierz. 1,6.... 100 KM.... XII00 ... 5-drzw.  37.900
ASTRA, pod. pow. kierowcy, blokada skrzyni biegów, lakier metalik   1,4 60 KM 97 ... 4-drzw.  24.000
ASTRA 16V, poduszka pow. kierowcy, centr. zam., alarm, RO    1,4  90 KM 97 ... 4-drzw. ...... 23.500
FIAT PUNTO 75 SX, centr. zamek, el. otw. szyby  ............— ........... 4,3...... 74 KM 97 ... 3-drzw. ....„,.17.900
FIAT SIENA 75 EL, poduszka kierowcy, alarm, immobilizer, światło "stop"   1,2 75 KM 99 ... 4-drzw. —  21.500
HYUNDAI ACCENT GLS 12V, centr. zam., alarm, immobilizer, obrotomierz, RO 1,5...... 91 KM 96 .:. 4-drzw. 16.000

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

ZAMIEŃ STARY NA NOWY, tel. 071/362-85-13 w. 217, faX 071/339-86-88
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S P R Z E D A Ż  S A M O C H O D Ó W  
N O W Y C H  I U Ż Y W A N Y C H
- S P R Z E D A Ż  O R Y G I N A L N Y C H  
C Z Ę Ś C I  Z A M I E N N Y C H
- S E R W I S  G W A R A N C Y J N Y  
I P O G W A R A N C Y J N Y
- OGUMIEIMIE ------------- ■ s  i  s p r z e d a ż

Oferta samochodów używanych tel, 351 03 72 
szczegółowy opis + zdjęcia: www.carcenter.qratka.pl: 
Opel Corsa 1,4 
Opel Corsa 1,2 
Opel Astra I11,4 S 
Opel Astra Cl, 1,6 S 
Opel Astra 1,4 S 
Opel Astra 1,8 HB 
Opel Astra 1,4 S 
Opel Omega B 2,5TD 
Polonez Caro 1,6 
VW Golf 1,8 GAZ

1996 niebieski 19.500 zł
2000 zielony 38.900 zł
2000 srebrny 42.900 zł
2000 srebrny 38.000 zł
1995 szampański 20.000 zł
1992 niebieski met. 14.500 zł
1994 ^ - b o r d o w j t ^ ^ r ” ^7 ,999 zł
1 9 9 6 ^ W & w gk. - 3 0 0  zł

bordowy zł

Wrocław ul. M u ch o b o rs icar sl. 071/ 3 58  59  OO
filia ul. L e g n ick a  62 te l. 071/ 351 0 3  72

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

el. reg. lusterka, stan b. dobry, RO z RDS, 4 poduszki pow, • 
35.000 zl. Leszno, tel. 065/526-27-03 
OPEL ASTRA, 1-998 r., 60 tys. km, 1700 ccm, turbo D, ciemno- 
grafitowy, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, alarm,
2 pod. powietrzne, RO z RDS, reguł, fotel kierowcy, stan dobry, 
el. reg. lusterka, dzielona tylna kanapa, - 27.800 zl. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/736-19-67
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 33 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, centralny zamek ♦ pilot, klimatyzacja, el. reguł, szy
berdach, aluminiowe felgi, ABS, el. reguł, i podgrzewane luster
ka, 4 poduszki powietrzne, wysokiej klasy sprzęt stereo, 8 gło
śników, RO Blaupunkt, regulowana kierownica, - 36.500 zl. Po
lanica Zdrój, tel. 074/868-17-57 
OPEL ASTRA KOMBI, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, ABS, roleta, 
relingi, centr. zamek, wspomaganie kier., bez wypadku, - 28.000 
zl. Polanica Zdrój, tel. 074/868-26-35. 0601/75-07-62 
OPEL ASTRA II, 1998 r., 26 tys. km, 1200 ccm, 16V, biały, kom
bi, relingi dachowe, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, RM 
♦ 8 głośników, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, alarm, 
immobilizer, reg. kierownica, Oznakowany, stan idealny, • 36.000 
zl. Wrocław, teł. 0607/10-46-61, 0605/61-15-22 
OPEL ASTRA II, 1998/99 r., 24 tys. km. 1600 ccm. Ecotec, 16V, 
granatowy metalic, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, 4 pod. powietrzne, RO z CD, ABS, 4-drzwiowy, drewno, 
reg. kierownica, welurowa tapicerka, klimatyzacja, • 35.000 zi. • 
Kobyla Góra, tel. 0603/62-31-29 
OPEL ASTRA IIELEGANCE, 1998/99 r., 60 tys. km, 2000 ccm. 
16V, granatowy metalic, klimatyzacja, alum. felgi, ABS i inne 
wyposażenie, - 39.000 zl lub zamienię na diesla. Raciborowi
ce, tel. 076/818-47-34
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998/99 r., 43 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna. biały, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 4 po
duszki pow., ABS, klimatyzacja, kpi. dokumentaqa, I właściciel,
- 34.000 zl. Wołów. tel. 071/389-01-06 
OPEL ASTRA II. 1999 r.. 52 tys. km, 1400 ccm, 16V 5-drzwio
wy, kupiony w salonie, bez wypadku, garażowany, 2 pod. po
wietrzne, wspomaganie, alarm, blokada skrzyni biegów, stan 
idealny, - 36.500 zł. Namysłów, tel. 077/410-20-62 po godz. 15 
O  OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r., 1400 ccm, złoty me

talic, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany,
I właściciel, 2 pod. powietrzne, alarm, immobili
zer, centr. zamek, relingi dachowe, roleta, welu
rowa tapicerka, stan idealny, • 28.900 zł. Wał
brzych, tel. 074/666-60-50, 0607/79-95-81 
01035411

O  OPEL ASTRA II 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 8401852^

OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r., 14 tys. km, 1400 ccm, biały, 2 
pod. powietrzne, napinacze, reg. wys. pasów, dzielona tylna 
kanapa, relingi dach., kupiony w salonie, serwisowany • 28.700 
zł.., tel. 0601/52-23-86
OPEL ASTRA II. 1999 r.. 25 tys. km, 1800 ccm. ECOTEC, 16V,' 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, bogate wyposażenie, 4 pod. po
wietrzne, ABS, TC, pełne wyposażenie el., komputer, skórzana 
czarno-biała tapicerka, skórzana kierownica + pilot, RO, alum. 
felgi 16", stan idealny, • 44.000 zł.., tel. 0607/24-98-24 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 50 tys. km, 1700 ccm, srebrny metalic, 
kombi, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi, welurowa 
tapicerka, - 36.500 zl. Leszno, tel. 065/533-15-32.0607/20-73-73 
OPEL ASTRA II. 1999 r., 1700 ccm, turbo D. srebrny, 5-drzwio
wy, do sprowadzenia, - 32.000 zl. Lubin, tel. 0609/64-31 -53 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 31 tys. km,1600 ccm. 16V, granatowy 
metalic, 4 poduszki pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek ♦ pilot, wspomaganie kier., klimatyzacja, alum. felgi, RO, 
immobilizer, • 38.000 zl. Rawicz, tel. 065/545-16-03, 
0604/62-27-71
OPEL ASTRA II. 1999 r., 20 tys. km, 2000 ccm, turbo D, czarny 
metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, 100 KM, alum. felgi 
16’, nie eksploatowany w kraju, 4 pod. powietrzne, • 48.000 zł. 
Świdnica, tel. 0604/09-25-86
OPEL ASTRA II KOMBI, 1999 r., 12 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
Ecotec klimatyzacja, ABS, TC, ASR, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, automatic, centr. zamek * 2 piloty, - 39.900 zł. Świerza
wa. tel. 0606/81-66-46
OPEL ASTRA II, 1999 r., 12 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciemnozie
lony metalic, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, radio, do spro
wadzenia, cena na goiowo, - 32.000 zl. Wrocław, tel. 
0607/19-33-83
OPEL ASTRA 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 zl. Wrocław, tel. 
071/361-73-57
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r., 52 tys. km. 1400 ccm, grana
towy, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, alarm, 
RO, z salonu, stan b. dobry, • 26.700 zl. Zielona Góra, tel. 
068/326-08-55
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r., 57 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, bordowy metalic, - 27.000 zi. Żmigród, tel. 0603/36-52-79 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 24 tys. km, 1/00 ccm, TDI, srebrny 
metalic. immobilizer, centr. zamek, wspomaganie, ABS, el. otw. 
szyby, dzielona tylna kanapa, • 39.000 zl. Żmigród, tel. 
071/385-33-69, 0604/37-67-03
OPEL ASTRA SEDAN, 1999/00 r., 20 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metalic, konserwacja, plastikowe nadkola, 2 pod. . 
powietrzne, ABS, wspomaganie, immobilizer, blokada skrcyni 
biegów, centr. zamek, radio z RDS, kupiony w salonie. I właści-

BEZPOŚREDNI IMPORTER
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•  A M O R T Y Z A T O R Y
- światowa jakość, 2  lata gwarancji 
-“wszystkie marki zachodnie
■ dla odbiorców prowadzących działalność 
gospodarczą - duże rabaty sprzęgła kompletne:

•  E LE M E N T Y  ZA W IESZEŃ Ę 3
•  KLO CK I H AM U LCO W E
- FERODO - to jakość cert. 9001, producent do wyposażenia 
fóbiycznego . haki, bagażniki, pokrowce i inne

•  A I y U e S U H I  A  - najbogatsza oferta w mieście
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Wrocław, ul. Źegiestowska 3

ciel. garażowany, stan idealny, • 30.500 zl. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-72-73
OPEL ASTRA II KOMBI, 1999/00 r„ 48 tys. km. 1700 ccm, DTL, 
zielony metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, 4 pod. po
wietrzne, ABS, el. otw. szyberdach, wspomaganie, relingi da
chowe, siatka, stan techn. idealny, • 41.000 zl. Kłodzko, tel. 
074/867-15-10
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999/00 r., 43 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, 2 pod. powietrzne, 4-drzwiowy, serwisowany, 
garażowany, I właściciel, kupiony w salonie, dzielona tylna ka
napa, stan b. dobry, - 26.500 zl. Lubiąż, tel. 071/389-74-58 
OPEL ASTRA II KOMBI, 2000 r., 45 tys. km, 1400 ccm, 16V. 
srebrny metalic, 90 KM, wersja Comfort, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, rej. 
na 5 osób, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, alarm, 
- 44.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-22-57, 0606/11-77-06 
OPEL ASTRA II, 2000 r., 9 tys. km. 2000 ccm, DTL, Ecotec. 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
sprowadzony na nowych zasadach, - 45.500 z ł , kup. zwoln. z 
opł. skarbowej. Ostrzeszów, tel. 062/730-07-61 
OPEL ASTRA II, 2000 r., 15 tys. km, 1600 ccm, granatowy, kom
bi, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, ABS, wspomaganie kier., relingi dachowe, RO, alum. 
felgi, centr. zamek, pilot w kluczyku, roleta i siatka, książka ser
wisowa, • 45.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
OPEL ASTRA II, 2000 r.. 4 tys. km, 1700 ccm, diesel, srebrny 
metalic, DTł • ECO, 2 poduszki powietrzne, serwo, centralny 
zamek, RM, el. reg. reflektory, reg. fotel kierowcy, alum. felgi, 
zderzaki, lusterka, klamki, listwy, spoiler w kolorze nadwozia, 
do małych poprawek lakierniczych, - 45.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/848-66-13, 0601/79-66-69
OPEL ASTRA KOMBI, 2000 r., 42 tys. km. 1400 ccm, granato
wy, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, 2 poduszki 
pow., wspomaganie, centr. zamek, alarm, fabryczna homologa
cja, faktura VAT, stan idealny, • 30.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 
0607/06-94-95
OPEL ASTRA II, 2001 r., 19 tys. km ABS, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, • 48.500 zl lub zamienię 
na VW Passata TDI, 95 r. lub Golfa, 95/96 r.. Opole, tel. 
0604/75-24-61
OPEL CALIBRA, 1990 r.. 142 tys. km, 2000 ccm. 16V, wtrysk, 
biały, ABS, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, reflektory so
czewkowe, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, białe ze
gary, spoiler i światła tylne, - 16.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-54-96, 0601/97-65-21
OPEL CALIBRA, 1991 r., 158 tys. km, 2000 ccm, czarny meta
lik, ospoiłerowany, z tyłu spoiler. felgi alum. 16'. el. otw. szyber
dach, lusterka podgrzewane, ukł. wydechowy Remus, sporto
we pedały, skóra, - 16.900 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
0501/72-71-14
OPEL CALIBRA, 1991/92 r.. 177 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, 
el. reg. lusterka, szyberdach, RM + 4 głośniki, blokada skrzyni 
biegów, koła zimowe, garażowany, serwisowany, zadbany, atrak
cyjny wygląd, -17.000zł lub zamienię na inny, diesel. Wrocław, 
tel. 071/364-74-93, 0605/76-57-45 
OPEL CALIBRA. 1992 r.. 154 tys. km, 2000 ccm, 16V 115 KM, 
czarny metalic, bez wypadku, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, sprowadzony na kolach, po tuningu, - 19.000 zł. Kępno, tel. 
062/781-85-53 po godz. 21
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. tęlgi 16", sportowy układ wydechowy, obniżony, stan ide
alny, 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. czerwony, 
ABS, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. zamek, alarm, alum. 
felgi 16', welurowa tapicerka, - 16.200 zł. Wrocław, tel: 
0604/11-21-47
OPEL CALIBRA, 1993 r.. 135 tys. km, 2000 ccm, turbo, śliwko
wy, RO, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., centr. zamek, 
alum. felgi. el. reg. lusterka, komputer pokładowy, klimatyza
cja, I właściciel, kpi. dokumentacja. Wałbrzych, tel. 
074/810-32-05, 0609/28-36-85 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem • AG0220 www.autogiel- 
da.com.pl)
OPEL CALIBRA, 1993 r., 60 tys. km, 2000 ccm, kolor śliwkowy, 
alum. felgi, el. otw. szyby, szyberdach, ABS, klimatyzacja, stan 
b. dobry, - 18.500 zł. Modlikowice, tel. 076/877-42-87.
OPEL CALIBRA, 1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, w kraju od 3 dni, bez wypadku, wspomaganie kier., 
ABS, wszystkie el. dodatki, szyberdach, centr. zamek, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 16.500 z l, kup. zwoln. 
z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 99 tys. km, 2000 ccm, kolor śliwkowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., napinacze pasów, 
el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka i podgrzewane, 
centr. zamek, wspomaganie, alarm, blokada skrzyni biegów, 
alum. felgi, sportowy ukl. wydechowy, spoiler, • 20.500 zl. Wro
cław, tel. 071/325-83-53, 0607/63-28-10 
OPEL CALIBRA, 1994 r., 117 tys. km, 1998 ccm, bordowy me
talic, pełne wyposażenie oprócz skóry, białe zegary, poduszka 
pow., alum. felgi, klimatyzacja, elektryka pełna, atrakc. sport, 
wygląd, stan b. dobry • 24.000 zł. Legnica, teł. 0605/08-45-12 
OPEL CALIBRA, 1995 r., 107 tys. km, 2000 ccm, seledynowy 
metalic, ABS, radioodtwarzacz ♦ CD, klimatyzacja, podgrzewa
ne siedzenia, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka (podgrz.), twarde zawieszenie, alarm, centralny zamek,
• 21.000 zł. Wrocław, tel. .071/782-87-57, 0603/21-35-20 
OPEL COMMODORE, 1979 r, 120 tys. km, 2000 ccm. benzy
na, żółty, 5-biegowy, podnoszony fotel kierowcy, antena na 
przedniej szybie, RM, reguł. wys. mocowania pasów, podno
szony tył, hak, stan b. dobry, - 4.000 zł. Polkowice, tel. 
076/845-17-84
OPEL CORSA SEDAN, 1983 r., 1200 ccm, czerwony, stan silni
ka b. dobry, oszczędny, przód nowego typu, • 4.800 zl. Jelenia 
Góra. tel. 075/753-55-55, 0601/56-54-67 
OPEL CORSA, 1983 r.. 1200 ccm," czerwony, atrakcyjny wy
gląd, RO, ważny przegląd, -4.100 zł. Kłodzko, tel. 0608/48-90-23

OPEL CORSA, 1984 r., 93 tys. km, 1000 ccm, srebrny metalic, 
stan dobry, garażowany, RM, oszczędny - 4.800 zi. Dzimek, tel. 
077/463-20-92
OPEL CORSA, 1985 r., 1000 ccm, benzyna, czerwony, nowe 
klocki, łożyska i przegub przedni, przegląd do 2002 r., RO BMW 
Bawaria ♦ głośniki, antena, garażowany, stan techn. b. dobry, - 
4.500 zł. Kępno, tel. 062/781-11-48 
OPEL CORSA SEDAN. 1987 r„ 110 tys. km, 1200 ccm. OHC, 
jasnoniebieski metalic, zadbany, 4-drzwiowy, konserwacja, bez 
korozji, skórzane pokrowce, radioodtwarzacz ♦ 2 głośniki, do
datkowe światło .stop’, przegląd do 02.2002 r., w kraju od 1994 
r., odcięcie zapł., ubezpieczenie OC gratis, - 6.200 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/645-47-19, 0501/85-72-73 
OPEL CORSA, 1987/88 r., 140 tyś. km, 1000 ccm, benzyna, 
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-drzwiowy, stan 
silnika i blacharki dobry, - 6.200 zł. Braszowice, tel. 
074/816-98-06
OPEL CORSA, 1989 r.. 132 tys. km, 1000 ccm. OHC. czarny, 
garażowany, stan b. dobry, bez wypadku, nowy ukl. wydecho
wy, szczęki, klocki i tarcze hamulcowe, - 8.300 zł. Wrocław, tel. 
071/333-70-33, 0609/07-53-65
OPEL CORSA, 1989 r., 147 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski, stan techn. b. dobry, • 7.100 zł. Wrocław, tel. 
071/354-27-10, 0607/12-16-08
OPEL CORSA, 1989 r., 1200 ccm, benzyna; czerwony. 3-drzwio- 
wy, stan b. dobry, na białych tablicach, • 1.800 zł. Zgorzelec, 
tel. 0605/31-14-11
OPEL CORSA GSI, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk, czarny metalic, 
stan idealny, garażowany, szyberdach, immobilizer, 108 KM, 
alum. felgi, welurowa tapicerka, - 8.000 zl. Wrocław, tel. 
071/349-13-81, 0503/06-25-56

SAMOCHODOWE
od 7,66% do 7 lat

MIESZKANIOWE
o d  6 , 5 1  %

GOTÓWKOWE
10.000PLN bez poręczycieli 

Z A D Z W O Ń
OPEL CORSA A, 1990 r., 113 tys.lcm, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, RO, szyberdach, dzielona tylna ka
napa, zadbany, stan dobiy. - 6.500 zl lub zamienię na Seata v 
Cordobę, Ibizę, z dopłatą. Legnica, tel. 076/862-00-71 
OPEL CORSA, 1990 r., 112 tys. km, 1400 ccm, Wtrysk, niebie
ski metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, katalizator, RO, stan do
bry, - 7.000 zł lub zamienię na Seata Cordobę lub Ibizę. Legni
ca, tel. 076/721-96-44
OPEL CORSA, 1990/91 r, 1200 ccm, benzyna, niebieski, 
2-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, na białych tablicach • 600 
DM. Zgorzelec, tel. 0602/28-06-94 
OPEL CORSA SEDAN, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, srebr
ny, 2-drzwiowy, stan dobry - 5.300 zi. Wrocław, tel. 
0603/26-68-09
OPEL CORSA, 1991 r., 107 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czerwo
ny, stan b. dobry, nowy tłumik, olej, amortyzatory i klocki, 
oszczędny, - 7.900 zł. Wrocław, tel. 0605/12-46-24 
OPEL CORSA. 1991 r.. 125 tys. km, 1195 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, 3-drzwiowy, stan dobry, na białych tablicach, cena • 
550 DEM. Paszowice k. Jawora, teł. 0609/51-41-12 
OPEL CORSA, 1991/92 r.. 82 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, czarny, w kraju od 4 m-cy, RM, el. reg. reflektory, stan b. 
dobry..- 9.500 zł. Wałbrzych, tel. 0603/45-72-19 
OPEL CORSA, 1991/92 r., 115 tys. km, 1500 ccm, diesel, czer
wony, RO, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 9.900 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-65-81, 0601/59-12-38 
OPEL CORSA, 1992 r., 90 tys. km, 1500 ccm, diesel, turkuso
wy, 3-drzwiowy, tydzień w kraju, oclony, zarej., kpi. dokumenta
cja - 11.600 zl. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-62-87, 
0605/03-23-79
OPEL CORSA, 1992 r., 75 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, sprowadzony z Niemiec, I właściciel w kraju, bez wypad
ku, oryg. lakier, hak, el. reg. reflektory, model przejściowy, stan 
techn. b. dobry, • 11.500 zl lub zamienię na Fiata 126p. Bolesła
wiec, tel. 075/734-73-26
OPEL CORSA, 1992 r, 82 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czarny, 
radioodtwarzacz, - 9.500 zi. Kalisz, tel. 062/757-07-67 
OPEL CORSA, 1992 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio- 
wy. stan b. dobry, - 10.500 zl (możliwe raty). Prusice, tel. 
071/312-53-41, 312-63-41

OPEL CORSA A. 1992/93 r., 120 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
szary metalic, stan b. dobry, sprowadzony 16.02.2001 r., zare
jestrowany, książka pojazdu, b. ekonomiczny, zyżycie paliwa 
4.51/100 km, nie wymaga żadnych napraw, katalizator, el. reg. 
reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, składane siedzenia, 
ciemne szyby tylne, - 10.500 zl. Wrocław, tel. 071/362-19-38, 
0608/89-80-67
OPEL CORSA SKŁADAK, 1992/96 r., .1200 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, katalizator, 3-drzwiowy, za'dbany, stan dobry,
- 8.600 zl.., tel. 0502/55-43-20
OPEL CORSA, 1993 r.. 45 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, srebrny . 
metalic, katalizator, model przejściowy, 5-biegowy, i właściciel 
w kraju, stan techn. idealny, odcięcie zapłonu, el. reg. reflekto
ry, RM, prawie nowe opony zimowe, reguł. wys. mocowania 
pasów, garażowany, niskie zużycie paliwa, jasna, czysta tapi
cerka, - 12.000 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-89-78, 
0600/41-89-54
OPEL CORSA B. 1993/94 r., 1600 ccm, ecotec, błękitny meta
łic, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, centr. za
mek, el. reg. lusterka, obrotomierz, fotele kubełkowe, wydech 
Remusa, sportowe pedały i kierownica, spoilery, oclony w cało
ści, stan b. dobry, - 14.900 zł. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
OPEL CORSA, 1993/94 r., 116 tys. km, 1500 ccm, turbo D, zie
lony, B, 3-drzwiowy, atrakc. wygląd, I właściciel, oclony, • 14.300 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-63-81. 0600/55-63-12 
OPEL CORSA, 1994 r., 80 tys. km, 1400 ccm, Si, 82 KM. mor
ski metalic, nie eksploatowany w kraju, hak, RO, zderzaki i li
stwy w kolorze nadwozia, zadbany, • 16.500 zl. Wrocław, tel. 
071/345-71-06, 0503/14-01-10
OPEL CORSA, 1994 r., 128 tys. km, 1200 ccm, czerwony, w 
kraju od tygodnia, stan b. dobry, - 14.500 zl. Jasień, woj. zielo
nogórskie, tel. 0601/96-82-44
OPEL CORSA Si, 1994 r.. 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, grafitowy 
metalic, RM stereo, 6 głośników, dzielona tylna kanapa, obroto
mierz, 3-drzwiowy, 90 KM, pełna dokumentacja, • 16.400 zl lub 
zamienię. Jelenia Góra, tel. 0501/05-33-12 
OPEL CORSA, 1994 r., 1500 ccm, diesel, czarny, sprowadzony 
w całości, w kraju od tygodnia, el. reg. reflektory, szyby ater
miczne, 5-biegowy, reguł, pasy, kpi. dokumentacja, stan ideal
ny, • 15.900 zł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, tel. 
0605/22-90-19
OPEL CORSA, 1994 r., 107 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, RO (RDS), el. reg. reflektory, lusterka w kolorze 
nadwozia, hak, reg. wysokość pasów, ekonomiczny, - 15.000 
zl. Wrocław, tel. 071/355-03-33
OPEL CORSA, 1994 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, bez 
wypadku, stan b. dobry, -14.300 zł. Ziębice, tel. 074/819-21-11. 
0502/61-50-75
OPEL CORSA B, 1994/95 r., 98 tys. km, 1400 ccm. biały, 
3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, immobilizer, termometr zewn., 
5-biegowy, w kraju od 3 mies.. możliwe raty, - 14.900 zl lub za
mienię. Trzebnica, tel. 071/312-18-87. 0607/40-20-17 
OPEL CORSA, 1995 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, wersja City, 2 tyg. w kraju, techn. sprawny, do lakierowania 
maska i błotnik - 13.000 zł. Jenków, gm. Wądroże Wielkie, tel. 
076/857-46-82, 0606/49-19-53
OPEL CORSA, 1995 r., 55 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 2 poduszki pow., immobilizer, RM + 6 głośników,, 
sprowadzony w całości, • 17.800 zł. Jawor, tel. 0607/52-42-26 
OPEL CORSA, 1995 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perto- 
woczarny, wtrysk, 3-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, szyber
dach,.kubełkowe fotele, dzielona tylna kanapa, wersja Sport, 
spoiler na tylnej klapie, wentylowane tarcze ham., el. reg. re
flektory, I właściciel w kraju, książka seiwisowa, nowe opony, 
mało eksploatowany, -• 18.000 zl. Kłodzko, teł. 0603/23-02-02 
OPEL CORSA, 1995 rn 58 tys. km, 1200 ccm, srebrny metalic, 
radio, - 14.500 zł. Leszno, tel. Q605/69-32t77 
OPEL CORSA, 1995 r.. 1500 ccm, diesel, biały, 2 pod. powietrz
ne, oznakowany, 2 zabezpieczenia przed kradzieżą, CD, RO z 
panelem, komplet kół zimowych, stan b. dobry, zadbany, atrakc. 
wygląd, • 19.500 zl lub zamienię na większy. Świdnica, tel. 
0608/16-05-02
OPEL CORSA, 1995/96 r., 57 tys. km, 1200 ccm, benzyna, bia
ły, 3-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, alarm, • 15.000 zl. 
Legnica, tel. 076/850-13-76, 0609/03-09-51 
OPEL CORSA B, 1996 r., 63 tys. km, 1200 ccm, benzyna, se
ledynowy, 5-drzwiowy, RM, wyświetlacz, poduszka pow., bez 
wypadku, alum. felgi, zderzaki w kol. nadwozia, atrakc. wygląd, 
zadbany, drugi kpi. kół-zimowe - 19.900 zl. Syców, tel. 
062/785-30-44
OPEL CORSA B, 1996 r. 113 tys. km. 1700 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, centr. zamek ♦ pilot, alarm, immobilizer, 2 podusz
ki pow., RO Blaupunkt, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
b. ekonomiczny (5 1/100 km), • 17.500 zł. Wrocław, tel. 
0600/85-75-53
O  OPEL CORSA SWING, 1996 r., 48 tys. km, 1400 

ccm, 16V, kolor miedziany metalic, kupiony w 
Polsce, I właściciel, 2 pod. powietrzne, centr. za
mek, el. otw. szyby, RM, alarm, wspomaganie, 
ABS, -18.600 zł. Świebodzice, tel. 074/854-55-80, 
0607/83-71-95 84018981

OPEL CORSA, 1996 r., 60 tys. km, 1200 ccm, niebieski, katali
zator. 2 poduszki powietrzne, oryginalne radio, -16.500 zł. Kęp
no, tel. 0603/65-31-97
OPEL CORSA, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 16.000 
zl. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
OPEL CORSA, 1996 r., 116 tys. km, 1700 ccm, diesel, granato
wy metalic, wspomaganie, immobilizer, RM, 3-drzwiowy, • 20.500 
zl. Ostrów Wlkp., tel. 0605/41-33-74 
OPEL CORSA, 1996 r., 66 tys. km, 1200 ccm, ECOTEC. kolor 
morski zielony, 3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, immobilizer, RO,
- 17.000 zł. Przystajń, woj. częstochowskie, tel. 034/319-16-02 
OPEL CORSA VIVA, 1996 r., 90 tys. km. 1400 ccm. bordowy 
metalic. ciemne szyby, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze 
nadwozia, pod. powietrzna, el. otw. szyby, dzielona tylna kana
pa, RM + 6 głośników, wspomaganie kier., sportowe zawiesze
nie, atrakcyjny wygląd, -18.400 zl lub zamienię na VW, Seata, 
Renaulta. Raciborowice Dolne, tel. 076/818-95-83
OPEL CORSA ECO, 1996 r.. 61 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, stan b. dobry, kupiony w Polsce w 
salonie, I właściciel, alarm, Immobilizer, - 19.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/324-29-37 po godz. 15
OPEL CORSA. 1996 r., 63 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czamy, 
3-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, I właściciel w kraju, 
poduszka pow., RO, • 16.800 zł. Wrocław, tel. 0503/19-18-08 
OPEL CORSA. 1997 r.. 56 tys. km, 1100 ccm, 12V. czarny, air- 
bag, el. otw. szyby, RO Sony, wspomaganie kier, • 18.000 zl. 
Chocianów, tel. 0604/28-12-09
OPEL CORSA, 1997 r., 107 tys. km, 973 ccm. benzyna, perto- 
wografitowy, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, reg. sie

dzenie kierowcy, szyberdach, alum. felgi, termometr, RM Car 
300, garażowany, serwisowany • 21.000 zi. Wrocław, tel. 
071/332-58-53, 0601/05-03-94
OPEL CORSA, 1997 r., 48 tys. km, 1400 ccm, niebieski, 
3-drzwiowy, wspom. kierownicy, stan b. dobry, - 18.900 zl. Ja
worzyna Śląska, tel. 0607/36-73-66 
OPEL CORSA, 1997 r., 1000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, - 18.000 zl. Ląkociny, gm. Ostrów Wlkp., tel. 
0503/75-81-60
OPEL CORSA, 1997 r., 90 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebieski, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 19.300 zł. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
OPEL CORSA B, 1997 r.. 77 tys. km, 1200 ccm, ciemnozielony, 
kupiony w salonie (faktura zakupu), książka serwisowa, kupu
jący zwolniony z opłaty skarbowej, nowy przegląd techn, -17.500 m
zl. Trzebnica, tel. 071/387-08-91, 0605/20-86-12 
OPEL CORSA, 1997/98 r., 37 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zie
lony metalic, centr. zamek, 3-drzwiowy, alarm, dzielona tylna 
kanapa, 3 zagłówki na tylnej kanapie, el. reg. reflektory, kupio
ny w salonie, termometr zewn., kompl. opon zimowych, • 19.700 
zl. Kłodzko, teł. 074/867-46-92
OPEL CORSA, 1998 r., 21 tys. km, 1000 ccm, Ecotec, czerwo
ny, szyberdach, radioodtwarzacz Grundig, 5-biegowy, sprowa
dzony w całości, książka serwisowa, pełna dokumentacja, stan 
idealny, • 20.000 zl lub zamienię. Bielawa, tel. 0603/22-55-40 
OPEL CORSA, 1998 r., 35 tys. km, 1200 ccm, 16V, granatowy 
metalic, wspomaganie kier., szyberdach, ABS, 2 poduszki po
wietrzne, aluminiowe felgi, immobilizer, dodatkowe światło 
.stop*, garażowany, stan idealny, - 24.500 zł. Międzyrzecz, tel. 
095/742-19-63
OPEL CORSA, 1998 r., 15 tys. km, 1400 ccm, czerwony, po
duszka powietrzna, klimatyzacją, welur, wspomaganie, el. otw. 
szyby, centr. zamek, obrotomierz, el. reg. świateł, radioodtwa
rzacz z RDS + 6 głośników, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, stan idealny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, •
24.900 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734-76-37, 
0603/51-06-46
OPEL CORSA. 1998 r.. 30 tys. km. 1000 ccm, ECOTEC 12V, 
czerwony, 2 poduszki powietrzne, centr. zamek, radioodtwa
rzacz, • 21.500 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-03-52 
OPEL CORSA, 1998 r, 50 tys. km, 1400 ccm, biały, klimatyza
cja, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, radiood
twarzacz, - 19.800 zł. Pleszew, tel. 062/741-96-69, 
0608/15-86-55
OPEL CORSA, 1998 r., 1400 ccm, zielony, poduszka pow., el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, immobilizer, - 28.000 
zł. Wrocław, teł. 071/341-94-74, 071/351-93-59 po godz. 20 
OPEL CORSA ISUZU, 1999 r., 38 tys. km. 1700 ccm. diesel, 
czamy, poduszka powietrzna, centr. zamek, wspomaganie, ABS.
• 25.000 zl. Jarocin,-tel. 0503/03-49-13 
OPEL CORSA, 1999 r., 50 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, pod. powietrzna, immobilizer, • 25.500 zl. Polski 
Świątów, tel. 077/439-70-46
OPEL CORSA, 2000 r., 7 tys. km, 1200 ccm, ECOTEC klimaty
zacja, 4 poduszki pow., centr. zamek, ABS, • 30.000 zł. Lęgni- 4ęSęr 
ca, tel. 0603/55-98-86
OPEL KADETT, 1979 r., 1200 ccm, czamy, inst. gazowa, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, RO Sony (panel), silnik z 89 r. w b do
brym stanie, ekonomiczny, stan b. dobry, dużo części, - 3.500 
zl. Świdnica, tel. 0603/36-62-51 
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 
87027351

OPEL KADETT KOMBI,’ 1980 r, 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, do remontu, • 1.300 zl lub zamienię. Bolesła
wiec. tel. 075/644-94-78, 0606/78-56-39 
OPEL KADETT. 1980 r., 65 tys. km, 1300 ccm, benzyna + gaz, 
niebieski, I rejestr, w kraju w 92r., sprowadzony w całości. 
5-drzwiowy, 4-biegowy, szyberdach, hak, RO, zegarek, kołpaki, 
zagłówki, pokrowce, 1.5-roczna inst. gaz., tylna szyba ogrze
wana, pasy bezwl.(przednie i tylne), ekonomiczny, • 3.400 z ł, w 
rozliczeniu może być Fiat 126p, do 1500 zl, inne prop.. Brzeg, 
tel. 0609/03-20-88
OPEL KADETT BERLINA, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, zielony 
metalic, stan dobry, inst. gazowa, - 4.000 zl lub zamienię na 
droższy. Wrocław, tel. 071/793-48-89 '
OPEL KADETT, 1980 r.. 1300 ccm. niebieski, 5-drzwiowy, szy
berdach, przegląd do 04.2002 r, • 2.300 zl. Wrocław, tel. 
346-42-14, 0503/79-34-44
OPEL KADETT SEDAN, 1981 r., 1500 ccm, benzyna, biały, 
obrotomierz, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO + 4 gło
śniki, klimatyzacja, - 8.200 zl. Oława, tel. 071/303-73-61 
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, pomarań
czowy, 5-drzwiowy, -1.100 zł. Paczków, tel. 077/431-71-74 
OPEL KADETT, 1981 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, ważny przegląd, po remoncie silnika, nowy ukl. hamulco
wy i sprzęgło, 5-drzwiowy, szyberdach, - 2.500 zl. Wałbrzych, 
tel. 0605/85-02-94
OPEL KADETT, 1982 r., 1200 ccm, czerwony, techn. sprawny, 
stan b. dobry, * 3.800 zł. Strzyżew, woj. kaliskie, tel. 
0603/23-77-89. 0607/63-34-33 ^
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r.. 1300 ccm. OHC, czerwony, 
5-drzwiowy, po remoncie silnika w 99 r., konserwacja, garażo
wany, - 2.800 zi. Ubocze, tel. 075/781-11-14 
OPEL KADETT, 1982 r., 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, stan dobry, lakier do poprawek, • 3.300 zl lub zamiana na 
Fiat 126p. Bolesławiec, tel. 0602/37-41 -02 
OPEL KADETT S, 1982 r., 1600 ccm, OHC jasna tapicerka, 
właściciel niepalący, zadbany, oszczędny, alum. felgi, tylna szy
ba ogrzewana, pokrowce .miś*, pasy bezp. z tylu, nowe opony, 
nowy amortyzatory tylne, stan b. dobry. Głogów, tel. 
076/835-22-71, 0601/07-44-58
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm. diesel, biały, - 2.000 zl. Tu
rek. tel. 063/278-16-75
OPEL KADETT, 1982 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, brą
zowy metalic, 5-drzwiowy, 4-biegowy, ekonomiczny, nowy ukl. 
wydechowy, stan dobry. • 2.300 zl. Wałbrzych, tel. 074/843-27-04 
OPEL KADETT KOMBI. 1982 r., 1300 ccm, OHC, niebieski, 
2-drzwiowy, po przeglądzie, opłacone OC, do poprawy błotnik 
przedni, pokrowce, RM - 2.100 zł lub zamienię na Fiata 126p.
Wrocław, tel. 071/782-85-30. 0601/19-99-49 
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm, diesel alarm, szyberdach, - 
3.100 zl. Zgorzelec, tel. 075/775-11-99, 0608/05-29-80 
OPEL KADETT GSI, 1983 r., 2000 ccm. wtrysk, czerwony, ob
niżony, sportowe zawieszenie, deska Digital, alum. felgi, - 3.500 
zł. Pępowo, tel. 065/573-68-04. 0604/59-48-38 
OPEL KADETT, 1983 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy. oryg. szyberdach z owiewką, dodat-

m

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 26 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 22.06.2001

http://www.carcenter.qratka.pl


1 A M O R T Y Z A T O  R Y  W g
B ®

[ W -w, u l. M le lc z a r s k ie g o  6 6 , te l.  345-21*53(59) 
i W -w, u l. L e g n ic k a  5 5 , te l.  3 55 -2 8 -9 4  w .51

kowe światło .stop*, przegląd do 01.2002 r. - 3.600 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/843-87-83 po godz. 18
OPEL KADETT KOMBI. 1983 r., 1200 ccm. benzyna, kolor ce- 
glasty, 5-drzwiowy, przegląd do 01.2002 r., po remoncie silnika, 
nowe sprzęgło, tylna szyba ogrzewana, opony zimowe, RO, 
dodatkowe świaflo .stop’, do drobnych napraw blacharskich, -
3.000 zl. Wrodaw, td. 328-07-72, 0609/51-35-99 
OPEL KADETT, 1983 r., 79 tys. km, 1271 ccm, niebieski meta
lic, po remoncie silnika, przegląd do 11.2001 r„ nowe tablice 
rejestracyjne, - 3.000 zl. Wrodaw, tel. 071/351-70-75 
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel, zielony, 5-drzwiowy, 
I właściciel w kraju (od 1992 r.), stan dobry, do małych popra
wek blacharskich. - 3.000 zl. Wrocław, tel. 071/325-19-24 po 
godz. 15. 0608/53-45-20
OPEL KADETT, 1984 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całości, ospoile
rowany. pełny wtrysk, RM, stan tech. b. dobry, - 4.200 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/784-34-11 
OPEL KADETT, 1984 r.. 1300 ccm, OHC. zielony metalic, 
3-drzwiowy, po przeglądzie, nowy akumulator, insL gazowa, RM, 
zadbany, stan b. dobry, - 4.300 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-44-10
OPEL KADETT, 1984 r., 150 tys. km, 1300 ccm, OHC, brązowy, 
stan b. dobry, radio, nowy akumulator, nowe opony, - 3.300 zł. 
Złotoryja, tel 0603/03-19-08, 0605/85-58-00 
OPEL KADETT, 1985 r, 1300 ccm, benzyna, czerwony, auto
matic, kompl. dokumentacja, z urzędu celnego, silnik, skrzynia 
biegów i blacharka w b. dobrym stanie, lusterka i zderzaki w 
kolorze nadwozia, - 4.950 zł. Bolesławiec, tel. 0502/51-59-13 
OPEL KADETT, 1985 r., 1300 ccm, czerwony, alum. felgi, szy
berdach, po wymianie silnika * gwarancja, lotka, dodatkowe 
światło .Stop’ , nowe opony, akumulator, 5-biegowy, atrakc. wy
gląd, ważny przegląd - 5.000 zł. Mierczyce, gm. Wądroże Wiel
kie, tel. 076/887-45-61, 0606/17-16-13 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r.. 1300 ccm, benzyna, czarny 
metalic, 5-drzwiowy, po remonde silnika, garażowany, stan b. 
dobry, • 5.100 zł. Świdnica, tel. 0601/67-21-85 
OPEL KADETT. 1985 r.. 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, I właściciel w kraju, po remonde kapi
tał. w 2000 r.. niebieskie zegary i szyby, zderzaki, lusterka i 
nakł. na lampach w kolorze nadw., nowe opony, amortyzatory, 
ukl. hamulc. i wydechowy, nowy akumulator, alum. felgi, atrakc. 
wygi, - 6.500 zl lub zamienię na uszkodzony, dopłata do 1.000 
zł. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-90-63, 0502/42-35-43 
OPEL KADETT, 1985 r.. 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy. welurowa tapicerka, szyberdach, obrotomierz, re
guł. wys. mocowania pasów, dzielona tylna kanapa, alarm, ra
dio. nowe amortyzatory i opony, stan b. dobry. • 5.200 zł. Wą
sosz. tel. 0604/16-68-35
OPEL KADETT KOMBI. 1985 r.. 130 tys. km. 1300 ccm. błękit
ny, .łezka", 5-drzwiowy, po remonde zawieszenia i reg. sinika, 
stan dobry, - 5.500 zł lub zamienię na inny. diesel. Wrodaw, tel. 
071/355-12-94 po godz.15
OPEL KADETT. 1985 r., 1300 ccm. niebieski, Jezka*. nowa bla
cha. lakierowany, szyberdach, alarm, 3-drzwiowy, + nowe opo
ny zimowe, - 5.000 zl. Wrodaw, tel. 071/785-99-86 
O  OPEL KADETT GSI, 1985/86 rM 1800 ccm deska 

digital, stan dobry, - 3.700 zł. Świdnica, tel. 
074/852-29-23 01034991

OPEL KADETT KOMBI. 1985/86 r.. 1600 ccm. diesel, wiśnio
wy, Jezka*. zderzaki w kolorze nadwozia, blokada zapłonu, hak, 
kpi. dokumentacja, po wymianie filtrów i oleju, atrakc. wygląd, 
pilnie, • 5.400 zl. Jelenia Góra, tel. 075/713-26-51. 
0604/89-58-64
OPEL KADETT, 1985/86 r., 160 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, stan dobry, - 3.900 zł lub zamienię. Paczków, 
tel. 077/431-78-88, 077/431-75-08 
OPEL KADETT GSI, 1985/86 r., 1800 ccm. benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, sportowy wygląd, stan dobry, garażowany, - 6.990 
zł. Świdnica, teł. 0605/35-26-21
OPEL KADETT, 1986 r., 135 tys. km. 1300 ccm, benzyna, nie

bieski metalic, 5-drzwiowy, zadbany, • 6.200 zł. Brzeg, tel. 
077/416-18-05
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 156 tys. km. 1300 ccm szyber
dach, hak, zadbany, z urzędu celnego, od 2 tygodni w kraju, 
pełna dokumentacja, - 7.200 zł. Jawor, tel. 076/870-37-13 
OPEL KADETT GSi, 1986 r.. 1800 ccm, wtrysk, błękitny meta
lic, szyberdach, alum. felgi, ospoilerowany, atrakc. wygląd, -
7.200 zł. Konary, tel. 076/870-92-10 
OPEL KADETT, 1986 r. 119 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski, Jezka*, garażowany, stan techn. b. dobry, po remonde bla
charki i lakierowaniu, kpi. dokumentacja, ekonomiczny, nie wy
maga 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., 1300 ccm, biały, 5-drzwiowy, inst. ga
zowa, obrotomierz, ekonomiczny, zużyde gazu 81/100 km, tot
ka, spoilery z przodu i z tylu, • 6.500 zl lub zamienię. Wrodaw, 
tel. 071/357-46-08, 0605/57-97-27 
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 87027421

OPEL KADETT, 198&r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski metalic, po remoncie kapitalnym silnika, nowy akumulator, 
hak, RM. - 6.800 zl. Borów, tel. 076/831-17-49 
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
sprowadzony w całości, szyberdach, RO, stan b. dobry, • 6.900 
zł. Chróśdna, tel. 077/431 -85-20 po godz. 15 
OPEL KADETT SEDAN. 1986 r., 187 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
szary metalic, szyberdach, RO. przegląd do 10.01 r., dodatko
we światło .stop*, 5-drzwiowy, 5-biegowy, po wynianie progi, hak, 
51/100 km, - 6.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-13-27 po 
godz. 19

OPEL KADETT GSI, 1986 r.. 152 tys. km, 1800 ccm hak, alum. 
felgi, immobilizer, alarm, tylne szyby uchylane, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, obrotomierz, RM stereo, - 7.000 zl. Jelenia 
Góra. teł. 075/781-24-56
OPEL KADETT, 1986 r.. 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, szary 
metalic, alarm. alum. felgi, stan b. dobry, • 7.500 zl. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-93-93, 0603/69-05-39 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, Jezka', 
przegląd do 05.2002 r., wzmocniony silnik, w ciągłej eksploata
cji, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 4.700 zl. Legnica, tel. 
076/852-34-08. 0609/41-37-44
OPEL KADETT, 1986 r.. 1300 ccm, srebrny metalic, progi do 
wymiany, - 5.300 zł. Leszno, tel. 0605/59-81-73 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, OHC, biały, .łezka*, 3-drzwio
wy. RM * głośniki, zderzaki w kolorze nadwozia, stan technicz
ny idealny - 6.800 zł lub zamienię na kombi, busa diesla lub na 
gaz, dopłata. Nowa Ruda, tel. 074/873-37-00 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, .łez
ka*, garażowany, stan b. dobry, nowa blacharka, nowe amorty
zatory przednie, szyberdach, RM ♦ 4 głośniki, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, - 6.600 zł. Nysa, tel. 077/433-20-19 
OPEL KADETT, 1986 r.. 1600 ccm, diesel, biały, relingi dacho
we, aluminiowe felgi, 3-drzwiowy, ciemne szyby, 4-biegowy, 
zadbany, • 6.200 zł. Piława Górna, tel. 074/837-25-24 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, hak, za
dbany, stan silnika i blacharki b. dobry, - 6.500 zł. Różana, tel. 
0606/59-95-72
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy. 5-biegowy, digital, centralny zamek, alum. felgi 15*. szyber
dach, kubełkowe fotele, sportowy ukl. wydechowy, moc 115 KM, 
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja. - 6.000 zł. Wał
brzych. tel. 074/847-11-49
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 1800 ccm. benzyna, biały, cen

tralny zamek, szyberdach, alum. felgi 15*r-kompUter, RM, kpi. 
dokumentacja, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, kjftr-opon 
zimowych, deska digital, • 6.100 zł łub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 074/847-11-43, 0602/52-65-63 
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 1800 ccm, kolor grafitowy metalic, 
deska digital, szyberdach, hak, welurowa tapicerka, ospoilero
wany, atrakc. wygląd • 6.500 zł lub zamienię na tańszy. Wdów, 
tel. 071/389-48-06
OPEL KADETT GSi, 1986 r.. 105 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny, 3-drzwiowy. zadbany, I właściciel, stan b. dobry, na bia
łych tablicach - 2.300 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
OPEL KADETT SEDAN, 1986/87 r., 103 tys. km, 1300 ccm, zło
ty metalic, stan silnika i blacharki b. dobry, - 6.500 zł. Jawor, tel. 
076/870-13-95
OPEL KADETT SEDAN, 1986/87 r., 160 tys. km, 1300 ccm. 
benzyna, kolor grafitowy metalic, stan dobry, - 4.900 zł lub za
mienię. Paczków, tel. 077/431-78-88, 077/431-75-08 
OPEL KADETT SKŁADAK, 1986/95 r., 200 tys. km, 1600 ccm, 
biały, automatic, szyberdach, alum. felgi, nowy akumulator 
Bosch, przegląd do 11.2001 r., zadbane wnętrze, lakier do po
prawek, stan dobry, - 3.900 zł. Żórawina, tel. 071/316-54-69 
OPEL KADETT, 1986/96 r., 140 tys. km, 1300 ccm, OHC, czer
wony, .łezka*, 3-drzwiowy, I właściciel w kraju (niepalący), za
dbany, RO, dodatkowe światło .stop*, stan techn. b. dobry. -
6.300 zł. Świdnica, tel. 074/640-69-11, 0503/50-02-84 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r„ 150 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, czerwony, szyberdach, kubełkowe fotele, nowy ukł. wyde
chowy i pompa wody, przegląd do 2002 r., kpi. dokumentacja, •
7.600 zł lub zamienię. Strzegom, tel. 0603/10-86-36 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, nowe błotniki, nowy akumulator (gwarancja), hak. 
RO ♦ głośniki, garażowany, stan b. dobry, - 6.700 zł. Sulików, 
tel. 075/778-70-68

OPEL KADETT, 1987 r., 126 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, szyberdach, dużo nowych części, atrakc. wygląd, 
niskie zużycie paliwa, - 6.200 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-20-88 
OPEL KADETT SEDAN. 1987 r.. 135 tys. km. 1300 ccm. grana
towy, zarej. do 2002 r., 2-stopniowy szyberdach, alum. felgi, 
techn. sprawny • 6.200 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/416-75-99 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r.. 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
po remoncie blacharki, hak, relingi dachowe, stan dobry, • 7.300 
zi. Chojnów, tel. 076/818-87-71
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 1300 ccm, czerwony, nowe 
opony, zadbany, stan silnika idealny, 4-drzwiowy, 4-biegowy, na 
białych tablicach -1100 DEM. Domaszczyn, tel. 071/399-86-94, 
0603/51-03-18
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, garażowany, RM, nowe 
filtry, klocki, bębny, tarcze i szczęki hamulcowe, pasek rozrzą
du, łożyska i przeguby, rozrusznik po regeneracji, - 8.400 zł lub 
zamienię. Naddice Wielkie, tel. 071/318-98-67 
OPEL KADETT KOMBI. 1987 r.. 1600 ccm, diesel, biały, spro
wadzony w całośd, 5-drzwiowy, 5-biegowy, relingi dachowe, hak, 
alum. felgi, garażowany, stan b. dobry, - 8.300 zł. Nowogrodziec, 
teł. 075/736-32-00
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 1300 ccm, biały, na białych 
tablicach -1.000 DEM. Opole, tel. 077/469-32-92,0605/46-70-39 
OPEL KADETT GT, 1987 r.. 1300 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, szyberdach, dodatko
we światło .stop*, kubdkowe fotele. RM Sony + 6 głośników, 
kpi. dokumentacja, • 6.000 zł. Piława Górna, tel. 074/837-22-85 
OPEL KADETT, 1987 r.. 1300 ccm, granatowy, 3-drzwiowy, stan 
b. dobry, - 5.100 zł lub zamienię na inny o większej pojemnośd. 
Ruszów, tel. 075/771-44-37
OPEL KADETT, 1987 r., 170 tys. km, 1300 ccm, biały, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, RO, zderzaki i spoilery w kolorze nadwozia, do

datkowe światło .stop*, kubdkowe fotele, nowy ukł, wydecho
wy, przyciemniane tylne szyby, • 6.800 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/74-67-32
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, OHC. szary metalic, 
5-drzwiowy, szyberdach, RO, nowy akumulator, - 5.500 zł. Wój- 
cice, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-62-18 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel, metalic, po 
remoncie kapitalnym blach., wersja Club, relingi, kubełkowe 
fotele, alum. felgi, roleta, hak, halogeny - 7.600 zł. Wrocław, tel. 
0605/96-09-45
OPEL KADETT GTI, 19871 ., 104 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, kubełkowe fotele, szy
berdach, - 7.200 zi. Wrocław, tel. 0604/09-21-18 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
RM, zadbany, zderzaki w kolorze nadwozia, - 5.600 zl. Wro
daw, tel. 071/316-96-46, 0601/73-20-98 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, kolor wiśniowy,
2-drzwiowy, nowy ukł. wydechowy, na białych tablicach - 500 
DM. Zgorzelec, tel. 0602/28-06-94 
OPEL KADETT SEDAN, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, 
5-biegowy, sprowadzony w całości, welurowa tapicerka, - 6.800 
zl lub zamienię. Opole, tel. 077/457-68-87, 0604/23-38-95 
OPEL KADETT GSI, 1987/88 r.. 2000 ccm, szary metalic. spor
towy wygląd, stan idealny, • 8.150 zl. Świdnica, tel. 
0602/17-81-61
OPEL KADETT, 1987/94 r., 106 tys. km, 1600 ccm, DOHC. ben
zyna, kolor grafitowy metalic, Jezka*, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
szyberdach, welurowa tapicerka, komputer, instal. radiowa, 
dodatkowe światło .stop*, po przeglądzie, kpi. dokumentacja, -
6.600 zł. Wrocław, tel. 321-65-27
OPEL KADETT E, 1988 r., 1300 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, stan dobry, - 8.500 zl lub zamienię na Audi 80, 
1984/86 r. Bolesławiec, tel. 075/734-74-05, 0605/64-08-21 
OPEL KADETT GSI, 1988 r.. 2000 ccm, czarny, obniżony, pod
grzewane i el. reg. lusterka, szyberdach, po tuningu, demne 
szyby, - 4.800 zł. Wrodaw, tel. 0608/53-97-41 
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 2000 ccm, czarny, obniżony, pod
grzewane i el. reg. lusterka, szyberdach, po tuningu, dmne szy
by, deska .digital*, - 4.800 zl. Wrocław, tel. 0503/61-45-44 
OPEL KADETT, 1988 r., 94 tys. km, 1300 ccm, biały, 3-drzwio- 
wy, szyberdach, stan techniczny bardzo dobry, RM, 1 właściciel 
w kraju, - 6.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-59-15.
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, biały, relingi dach., centr. zamek, szyberdach, el. otw. szy
by, kubełkowe fotele, obrotomierz, stan b. dobry • 6.400 zł. Gry- 
fów Śl.. Iel. 075/781-25-77, 0602/70-18-39 
OPEL KADETT, 1988 r„ 1600 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, oryg. szyberdach, RO Blaupunkt, sprowadzony 
w całości, kubełkowe fotele, nowy akumulator (gwarancja), ga
rażowany, - 7.900 zl lub zamienię na Forda Escorta, do 93r., z 
dopłatą. Legnica, tel. 076/862-73-11 
OPEL KADETT, 1988 r., 43 tys. km, 1587 ccm, benzyna, czar
ny. 3-drzwiowy, automatic, • 10.000 zl. Opde, teł. 077/453-79-23 
OPEL KADETT KOMBI. 1988 r.. 1300 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, szyberdach, stan dobry, • 8.200 zl. Paczków, tel. 
077/431-73-69
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 146 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, skórza
na kierownica, obniżony, alum. felgi, - 10.500 zł. Wrodaw, tel. 
0502/50-43-85
OPEL KADETT E, 1988 r.. 1300 ccm, benzyna, czerwony, 5-bie- 
gowy, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, na białych 
tablicach - 2.100 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
OPEL KADETT, 1988 r, 1800 ccm, benzyna, niebieski, radio
odtwarzacz. relingi dachowe, poobijany, sprawny technicznie, -
5.600 zl. Wrocław, tel. 071/348-42-16
OPEL KADETT GT, 1988 r„ 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sportowy wygląd, 
ospoilerowany, stan techn. i wizualny b. dobry, szyberdach, -
7.800 zl. Złotoryja, tel. 076/878-35-39. 0605/85-58-00 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, po remoncie silnika, nowe amortyzatory, - 7.900 zł

lub zamienię na sedana, diesla. Zloty Stok, tel. 074/817-54-11, 
0605/29-30-48
OPEL KADETT GT, 1988/89 r., 162 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, garażowany, zadbany, 3-drzwiowy, spdlery, dużo 
nowych częśd, stan b. dobry, - 6.500 zł. Szalejów Ddny, gm. 
Kłodzko, tel. 074/868-73-93
OPEL KADETT, 1988/97 r.. 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
OHC, ciemnoszary metalic, 3-drzwiowy, garażowany, zadbany, 
lusterka w kolorze nadwozia, RM Alpine ♦ 4 głośniki, lotnicze 
fotele, alum. felgi, przegląd do 05.2002 r.. I właściciel, kompl. 
dokumentacja, -6.500 zl. Olszyna Lubańska. tel. 075/782-54-05, 
0502/65-57-95
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, beżowy metalic, 
stan dobry, • 5.500 zl. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-22-38 
OPEL KADETT, 1989 r., 125 tys. km, diesel, bordowy, hak, pię- 
dodrzwiowy, stan dobry, dwie nowe opony, - 7.600 zl. Nowo
grodziec. tel. 075/731-66-15 lub 0503/95-07-74 
OPEL KADETT GT, 1989 r, 150 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
obniżony, alum. felgi, kubełkowe fotele, obrotomierz, ospoile
rowany, sportowy ukł. wydechowy, atrakc. wygląd. - 8.100 zl. 
Leszno, tel. 0502/35-94-79
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OPEL KADETT KOMBI. 1989 r., 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 5-biegowy, szyberdach, relingi dachowe, welurowa ta
picerka, - 7.000 zl. Racendów, tel. 062/740-60-55 po godz. 19, 
0603/54-60-56
OPEL KADETT KOMBI. 1989 r., 1300 ccm. benzyna, czerwo
ny, stan b. dobry, relingi dach., kpi. dokumentacja • 6.600 zł. 
Leszno, tel. 065/546-12-95. 0606/10-06-50 
Of*EL KADETT KOMBI, 1989 r.. 150 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, granatowy metalic, centr. zamek, alarm, relingi dachowe, 
szyberdach, bez wypadku, sprowadzony w całości, stan b. do
bry. - 7.000 zł. Leśna, tel. 0602/74-57-79 
OPEL KADETT, 1989 r., 1700 ccm, diesel, bordowy, stan dobry, 
ogumienie stan b. dobry, hak, 5-drzwiowy, • 7.500 zl. Nowogro
dziec, tel. 075/731-66-15
OPEL KADETT, 1989 r., 16V, zielona perła, felgi aluminiowe, 
sportowy wydech, szyberdach, alarm, centralny zamek + pilot, 
fotele kubdkowe, welurowa tapicerka, atrakcyjny wygląd, - 7.800 
zl. Nowogród Bobrzański, teł. 068/454-74-84, 0600/24-89-63 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, welu
rowa tapicerka, RO ♦ głośniki, alum. felgi, spoiler, przyciemnio
ne szyby, nowy ukl. wydechowy, amortyzatory, akumulator (na 
gwarancji), stan b. dobry, • 7.800 zł. Trzebnica, tel. 
0607/10-95-50
OPEL KADETT, 1989 r., 130 tys. km, 1300 ccm, kolor śliwkowy 
metalic, w kraju od 97 r, udokum. pochodzenie, I właśddel w 
Polsce, alum. felgi, halogeny, sportowy wydech, szyberdach, 
5-biegowy, spoiler, dodatkowe światło .stop*, garażowany, 
atrakc. wygląd 7.600 zl lub zamienię. Wrocław, teł. 338-02-78, 
0601/67-73-07
OPEL KADETT, 1989 r„ 125 tys. km. 1300 ccm. biały, bez wy
padku, po remoncie blacharki, kubdkowe fotele, spoiler, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, oszczędny, 
atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 6.300 zł. Zebrzydowa 135, gm. 
Nowogrodziec, tel. 0609/06-42-27 
OPEL KADETT SEDAN, 1989/90 r.. 1800 ccm. benzyna, mor
ski metalic, bez wypadku, zadbany, fotele kubdkowe, weluro
wa tapicerka, nowe opony, paski, oleje, bez korozji, garażowa
ny, RM CD, 12 głośników - 7.800 zl lub zamienię na tańszy do
3.000 zł. Paczków, tel. 0603/36-63-27

i  Skup samochodów za gotówkę
O WSZYSTKIE MARKI - PO 1990 r. - GOTÓWKA w 10 min. Legnica, tel. 0-605 2» 37 83
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OPEL KADETT. 1989/97 r., 1800 ccm automatic, • 8.500 zł. 
Domasławice, tel. 077/419-44-28 
OPEL KADETT, 1990 r., 150 tys. km, 1400 ccm, złoty metalic, 
szyberdach. stan b. dobry, • 8.300 zl. Janków, tel. 062/751-10-43 
OPEL KADETT. 1990 r., 160 tys. km, 1400 ccm, biały, 4-biego
wy, 3-drzwiowy, szyberdach, akumulator na gwarancji, po wy
mianie paska rozrządu, pełna dokumentacja, - 6.750 zł. Polko
wice, tel. 076/845-17-63, 0607/34-27-49 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, granato
wy, 4-drzwiowy, alarm, centr. zamek, RO, zadbany, garażowa
ny, bez wypadku, stan b. dobry, - 9.400 zł.., tel. 0602/88-89-68 
OPEL KADETT, 1990 r., 1200 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio- 
wy, katalizator, regulacja świateł, - 8.700 zl. Jawor, tel. 
076/871-07-30, 0600/60-17-35
OPEL KADETT CABRIO, 1990 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, stan b. dobry, wspomaganie, RM, aluminiowe 
kola, ciemne lampy tylne, spoiler, założony nowy dach otwiera
ny, deska digital, siedzenia kubełkowe, tłumik sportowy -13.500 
zl. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-83-86, 0601/45-99-84 
OPEL KADETT, 1990 r, 210 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, przyciemniane szyby, regulowana wysokość foteli, ra
dio, aluminiowe felgi, opony wielosezonowe, na białych tabli
cach • 5.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-04-31 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r, 1600 ccm, kolor wiśniowy me
talic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, relingi dachowe, czę
ści do lakierowania, • 5.500 zł. Krotoszyn, tel. 0602/83-17:03 
OPEL KADETT KOMBI (CLUB), 1990 r., 107 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony, el. wysuwana antena, relingi dachowe, role
ta, szyberdach, hak. halogeny, pasy bezwł., kubełkowe fotele, 
el. reg. reflektory, katalizator, nadkola, konserwacja, stan ideal
ny, - 10.000 zl lub zamienię na VW Passata kombi, diesla, z 
dopłatą. Legnica, tel. 076/862-04-20, 0601/98-64-38 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 1400 ccm, biały, na biSlych 
tablicach, - 2.100zł. Lubań, tel. 075/721-33-84,0604/34-91-14 
OPEL KADETT, 1990 r., 130 tys. km, biały, garażowany, atrak
cyjny wygląd, serwo, centralny zamek, szyberdach, oszczędny, 
dużo nowych części, - 8.900 zl. Lubin, tel. 076/858-42-49 lub 
0603/17-85-67
OPEL KADETT CABRIO, 1990 r., 160 tys. km, 2000 ccm, GSi, 
czarny, alum. felgi, obniżony, atrakcyjny wygląd, deska digital, I 
właściciel w kraju, - 12.000 zł. Milicz, tel. 071/383-12-53, 
0609/53-42-89
OPEL KADETT, 1990 r., 145 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
hak, sprowadzony w całości, zużycie paliwa 6 1/100 km, 5-bie- 
gowy, po wymianie amortyzatorów, I rejestracja 92 r, stan b. 
dobry, - 10.500 zł. Namysłów, tel. 0602/29-71-51 
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, stan b. 
dobry, - 8.800 zł (możliwe raty). Prusice, tel. 071/312-53-41, 
312-63-41
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 150 tys. km. 1598 ccm, benzy
na, srebrny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, • 9.300 zł. Stoszowice, tel. 
074/818-13-49
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, czarny metalic, 3-drzwiowy, 
automatic, stan dobry, - 8.500 zl. Strzelin, tel. 0603/45-34-28 
OPEL KADETT GSI, 1990 r.. 131 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, 3-drzwiowy, szyberdach, alum. feigi, centralny za
mek, deska digital, kubełkowe fotele, nisko osadzony, na bia
łych tablicach, stan b. dobry, • 3.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/640-78-19
OPEL KADETT, 1990 r, 91 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, centr. zamek, alarm + pilot, nowe opony i amorty
zatory, lotka, zadbany, 5-biegowy, obrotomierz, • 6.900 zł. Wro
cław, tel. 071/353-37-20, 0605/10-40-32 
OPEL KADETT, 1990 r., 90 tys. km, 1400 ccm, beżowy metalic, 
.łezka", katalizator, 5-biegowy, 5-drzwiowy, oznakowany, alarm, 
blokada skrzyni biegów, kubełkowe fotele, stan techn. i blacharki 
idealny, przegląd do 2002 r, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 
071/784-69-45, 0608/62-39-34
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r„ 140 tys. km, 1700 ccm, diesel
1.600 DM. Wrocław, tel. 0602/29-98-87 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, diesel stan b. do
bry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 8.600 zl lub zamiana na Merce
des 190, 85-86 r. lub inne. Wschowa, tel. 0603/45-67-49 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, granato
wy, 4-drzwiowy, alarm, centr. zamek, RO, zadbany, garażowa
ny, bez wypadku, kpi. dokumentacja, stan silnika i blacharki b. 
dobry, • 9.400 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/88-89-68 
OPEL KADETT, 1990 r., 136 tys. km, 1400 ccm, benzyna, sza
ry metalic, 3-drzwiowy, reguł. wys. mocowania pasów i świateł, 
alarm ♦ immobilizer, sprowadzony w całości, kpi. dokumenta
cja celna, stan b. dobry, - 9.450 zł. Zgorzelec, teł. 075/775-86-37 
OPEL KADETT, 1990 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
biało-czarny, katalizator, stan dobry, niemieckie dokumenty •
1.400 DEM. Zielona Góra, tel. 0606/25-36-47 
OPEL KADETT, 1990 r., 135 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
biały, 3-drzwiowy, radio, ciemne szyby, bez wypadku, w kraju 
od 2000 r., kpi. dokumentacja, stan silnika i blacharki b. dobry, 
- 8.200 zl. 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., 119 tys. km, 1400 ccm, OHC, 
biały, RO, alarm, hak, rolety, spoiler, odcięcie paliwa, kubełko
we fotele, obrotomierz, zadbany, garażowany, - 10.500 zl. Ole
śnica, tel. 071/398-56-72
OPEL KADETT SEDAN, 1990/91 r., 138 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony, stan b. dobry, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szy
berdach, el. reguł, reflektory, 4 nowe opony ♦ opony zimowe, 
nowe tarcze ham., klocki, łożyska, RM, garażowany, kierowca 
niepalący, - 9.700 zł lub zamienię na droższy VW Golfa, Opla 
Vectrę. Pakosław, tel. 065/547-83-97 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 144 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
biały, relingi dachowe, roleta, radio, kubełkowe fotele, weluro
wa tapicerka, nowe amortyzatory, cena • 9.300 zl lub zamienię 
na Fiata 126p albo uszkodzonego VW Golfa, Opla Astrę, Vec- 
trę, TD. TDi. Leszno, tel. 0603/37-35-55 
OPEL KADETT. 1991 r.. 1700 ccm, granatowy, stan bardzo do
bry, 5-drzwiowy, kupiony w salonie w Polsce, pierwszy właści
ciel, garażowany i serwisowany, - 10.000 zl. Łagów Lubuski, 
tel. 068/341-23-33 lub 0606/22-05-56 
OPEL KADETT. 1991 r., 127 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, butel
kowa zieleń, 5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, centr. za
mek, welurowa tapicerka, obrotomierz, el. reg. reflektory, książ
ka serwisowa, stan idealny, w kraju od 3 dni, bez wypadku, kpi. 
dokumentacja, - 9.900 zł. Rawicz, tel. 065/546-10-46, 
0603/85-26-46
OPEL KADETT FUN, 1991 r., 72 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, szy
berdach, zadbany, oryg. radio Opla, po przeglądzie techn., spro
wadzony w całości 30.05.2001 r., bez wypadku, • 9.400 zł. Ra
wicz. tel. 065/547-80-85
OPEL KADETT, 1991 r., 144 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordo
wy, wspomaganie kier., el. otw. szyby, w kraju od 12.2000 r., 
kpi. dokumentacja, błotnik i maska do lakierowania, bez koro
zji, po wymianie progów i błotników, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
071/362-21-43
OPEL KADETT CABRIO. 1991 r., 83 tys. km, 1600 ccm, biały, 
el. otw. szyberdach, el. otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi 
Borbet, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, atrakc. wygląd • 12.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/56-02-50 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, RO, katalizator, el. reg. reflektory, reguł. wys. mo
cowania pasów. alum. felgi, lusterka w kolorze nadwozia, atrak
cyjny wygląd, - 9.500 zl. Bolesławiec, tel. 075/732-60-56 
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 KOMBI. 1991 r., 105 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
OHC, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, roleta, hak, el. reguł, 
reflektory, kubełkowe fotele, welurowa tapicerka, I właściciel w 
kraju, • 8.500 zl lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 075/764-74-35 
OPEL KADETT. 1991 r., 150 tys. km, 1700 ccm, diesel, czerwo
ny, immobilizer, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie kier., 
5-drzwiowy, welurowa tapicerka, w kraju od tygodnia, • 11.700 
zł. Jutrosin, tel. 065/547-15-79, 0608/59-07-53 
OPEL KADETT, 1991 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo-. 
ny. el. reg. reflektory, oryg. lakier, stan idealny, - 8.200 zl. Ka
miennik. tel. 077/431-25-60, 0606/24-67-72 .
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, biały, ga
rażowany. techn. sprawny, ważny przegląd. I właściciel, bez 
wypadku. - .10.500 zl lub zamiana na Tico. Legnica, tel. 
076/856-21-22
OPEL KADETT KOMBI. 1991 r., 108 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, szary metalic, bez wypadku, stan b. dobry, - 8.500 zl-. po

mogę w załatwianiu formalności przy sprowadzaniu. Lubsko,- 
tel. 0601/68-97-94, 068/372-11-66 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 111 tys. km, 1600 ccm, platy
nowy metalic, ABS, hak, kpi. opon zimowych, RO, • 10.500 zl. 
Lwówek Śląski, tel. 075/784-20-38 
OPEL KADETT. 1991 r., 155 tys. km, 1389 ccm, benzyna, zie
lony metalic, I właściciel w kraju, • 10.400 zł. Nowy Dwór, gm. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-83
OPEL KADETT, 1991 r., czerwony, 5-drzwiowy, - 9.800 zł. Oła
wa, tel. 0604/93-92-11
OPEL KADETT, 1991 r.. 116 tys. km, 1400 ccm, granatowy 
metalic, 5-drzwiowy, oryginalny szyberdach, nowe amortyzato
ry, stan b. dobry, - 9.500 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-30-65 
OPEL KADETT, 1991 r, 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, OHC, 
kolor śliwkowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, re
lingi dachowe, reguł, fotel kierowcy, el. reg. reflektory, ekono
miczny, oryg. RO, reguł. wys. mocowania pasów, stan b. dobry, 
katalizator, garażowany, zadbany, I właściciel, - 11.400 zl. Wa- 
damowice, tel. 074/810-24-22
OPEL KADETT, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, wtrysk, 
biały, katalizator, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, zadbany, 
- 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-51-76, 0604/34-53-82 
OPEL KADETT, 1991 r., 124 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, alarm, RO, 5-biegowy, • 10.300 zl. Wrocław, tel. 
0602/50-22-36 po godz. 16
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-98-41, 0603/67-23-12 
OPEL KADETT, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, grafitowy, ABS, 
hak, Mul-T-Lock, szyberdach, ciemne szyby, kubełkowe fotele, 
el.lusterka, el.szyby, halogeny, alarm, centralny zamek, - 7.700 
zł lub zamienię na tańszy z dopłatą. Wrocław, tel. 071/343-22-11, 
0607/83-54-26
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r„ 84 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, wtrysk, czerwony, 5-drzwiowy, bardzo mało eksploatowany 
w kraju, - 9.300 zł. Żary, tel. 068/470-39-31, 0604/56-84-88 
OPEL KADETT CABRIO, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, wspomaganie kier., ABS, • .12.800 zl. Leszno, tel. 
0601/56-56-11
OPEL MANTA, 1980 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, okrągłe 
lampy, alum. felgi, białe zegary, ospoilerowany, sportowe wnę
trze, fotele Recaro, szyberdach, RM, 2-drzwiowy • 2.800 zl. 
Świdnica, tel. 074/850-97-21, 074/853-82-20 
OPEL MANTA, 1987 r., 2000 ccm, El, biały, 2-drzwiowy, 5-bie
gowy, szyberdach, fotele kubełkowe Recaro, alum. felgi, nowe 
opony, alarm, z urzędu celnego, • 5.900 zł. Bolesławiec, tel. 
075/644-95-56, 0606/33-61-28
OPEL MONZA, 1986 r., 117 tys. km, 2500 ccm, benzyna, brą
zowy metalic, centr. zamek, el. reg. szyberdach, el. reg. luster
ka, automatic, wspomaganie kier., alum. felgi, stan dobry, - 6.000 
zł lub zamienię. Wąsosz, tel. 065/543-08-47, 0605/82-34-81 
OPEL OMEGA, 1987 r, 170 tys. km, 2000 ccm, srebrny meta
lic, bezwypadkowy, 1. właściciel, w kraju od 1990 r., felgi alumi
niowe, szyberdach, stan b. dobry, - 8.500 zł. Brzeg, tel. 
0602/85-76-13
OPEL OMEGA. 1987 r., 95 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, OHC, 
niebieski, automatic, wspomaganie kier., centr. zamek, na za
chodnich tablicach • 2.200 zl. Lubin, tel. 076/842-27-64 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2300 ccm, diesel, niebieski metalic, 
centralny zamek, wspom. kierownicy, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, welurowa tapicerka, RO, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, - 7.900 zł lub zamienię. Kamienna Góra, tel. 
0605/55-48-22
OPEL OMEGA GL, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, 
szyberdach, inst. gazowa, hak, el. reguł, lusterka, nowe opony, 
akumulator, ukł. hamulcowy, nowe sworznie wahaczy i końców
ki drążków, stan techn. b. dobry, - 8.900 zl. Kłodzko, tel. 
074/867-19-17
OPEL OMEGA KOMBI, 1987/88 r., 2300 ccm. turbo D. szary 
metalic, garażowany, stan b. dobry, - 10.800 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/35-26-21
OPEL OMEGA, 1987/96 r.. 190 tys. km, 1800 ccm. czerwony, 
szyberdach, el. otw. szyby, do remontu, alarm, fotele Recaro, 
RM + 2 piloty, przegląd do 04.2002 r., dużo nowych części, -
9.500 zł. Wrocław, tel. 071/364-58-89, 0607/32-23-43 
OPEL OMEGA, 1988 r., 170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czarny, 
szyberdach, alum. felgi, wspomaganie, inst. gazowa, el. reg. 
lusterka, hak, - 8.000 zl. Perzów 68, gm. Bralin, tel. 
0603/23-50-65
OPEL OMEGA, 1988 r., 2300 ccm, turbo D, szary metalic, stan 
silnika i blacharki b. dobry, centr. zamek, wspomaganie, RO, 6 
głośników, Mul-T-Lock, intrcooler, pompowane tylne zawiesze
nie, welurowa tapicerka, hak, kpi. dokumentacja, - 9.300 zl lub 
zamienię na Pick-Upa lub mniejszy osobowy. Goczałków, tel. 
074/855-95-48, 0607/54-77-10
OPEL OMEGA, 1988 r., 295 tys. km, 2300 ccm, diesel, szary 
metalic, centralny zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, wspom. 
kierownicy, hak, spoiler bagażnika, • 7.900" zl lub zamienię na 
Fiata Cinquecento. Wałbrzych, tel. 074/841-29-73 
OPEL OMEGA, 1988 r, 176 tys. km, 2000 ccm, niebieski meta
lic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, welur, alum. felgi, gwiaz
dy Borbet, hak, komputer pokładowy, udokum. pochodzenie, •
8.000 zł. Wrocław, tel. 327-76-10, 0603/61,12-25 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r„ 180 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, biały, el. reg. lusterka, wspomaganie, RO, alarm, nowy aku
mulator, po wymianie sprzęgła, stan techniczny b. dobry, • 8.500 
zł. Wrocław, tel. 071/346-03-15 
OPEL OMEGA, 1988 r., 162 tys. km, 2000 ccm, OHC, benzyna, 
biały, instalacja gazowa, ABS, wspomaganie kierownicy, szy
berdach, hak, Mul-T-Lock, RO ♦ 6 głośników, • 8.600 zł. Wro
cław, tel. 0602/17-08-63
OPEL OMEGA, 1988 r, 2000 ccm, benzyna, popielaty, szyber
dach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, instalacja gazowa, - 8.100 
zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 0601/55-20-45, 0601/55-20-51 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 147 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, granatowy metalic, szyberdach, relingi dachowe, RM, wspo
maganie, 5-biegowy, stan b. dobry, na białych tablicach -1.650 
DEM. Wrocław, tel. 0601/74-83-49 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, srebrny metalic, wspoma
ganie kier., szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
centralny zamek, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-73-33 po 
godz. 16
OPEL OMEGA, 1988/89 r., 160 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, ko
lor grafitowy metalic, automatic, ABS, wspomaganie, komputer, 
welur, tylny spoiler, hak, nowe opony, halogeny, sprowadzony 
w całości, zadbane wnętrze, • 6.400 z ł , okazja. Wrocław, tel. 
0601/77-61-54, 071/348-34-78
OPEL OMEGA, 1989 r., 159 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, RO, hak, zadbany, - 9.700 zł lub zamienię 
na inny, powyżej 1996 r.. Bielawa, gm. Dzierżoniów, tel. 
074/833-90-48
OPEL OMEGA SEDAN, 1989 r., 230 tys. km, 2300 ccm. diesel, 
kolor srebrny, alarm z pilotem, stan b. dobry, • 9.500 zł. Namy
słów, tel. 077/410-09-28
OPEL OMEGA KOMBI. 1989 r.. 147 tys. km. 2000 ccm. grana
towy, szyberdach, wspomaganie, hak, relingi, po przeglądzie, -
8.700 zl. Wrocław, tel. 071/389-23-95 po godz. 16, 
0602/74-94-48
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 87027301

OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, benzyna wspoma
ganie, relingi dachowe, siatka oddzielająca, zakładany zaczep 
Opla, RO, el. reg. lusterka, garażowany, I właściciel w Polsce, 
zużycie paliwa 8 1/100 km, • 10.200 zl.., tel. 0603/34-41-1.1 | 
OPEL OMEGA, 1990 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, alum. felgi, katalizator, RM, stan dobry, • 9.500 
zl. Bolesławiec, woj. jeleniogórskie, tel. 075/644-92-44 
OPEL OMEGA KOMBI. 1990 r., 270 tys. km, 2400 ccm, wtrysk 
do /emontu, zaniedbany, technicznie sprawny, - 6.900 zl. Wro
cław, tel. 071/348-34-78, 0601/70-17-36 
OPEL OMEGA, 1990 r, 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy, komputer, spoiler, szyberdach, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, alum. felgi, na białych tablicach, - 3.000 zl. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-66-08
OPEL OMEGA, 1991 r., 175 tys. km, 2000 ccm, bordowy meta
lic, pełna el., komputer, ABS, alum. felgi - 14.500 zl lub zamie
nię na podobny z silnikiem diesla TDI. Rozstępniewo. gm. Miej
ska Górka. tel. 06Q1/16-24-80
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, wtrysk, bordowy, wspomaganie, centr. 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 KOMBI, 1991 r0 131 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, w Polsce od 2000 r., I właściciel, - 11.500 zł 
lub zamiana. Gostyń, tel. 065/572-2-7-42, 0600/39-49-63 
OPEL OMEGA, 1991 r., 1.15 tys. km, 2000 ccm, benzyna, platy
nowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie kier., ABS, el. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, RO, bezwy
padkowy, sprowadzony w całości, • 15.500 zl. Krobia, tel. 
065/573-86-62
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 180 tys. km, 2300 ccm, TDi, 
czerwony, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
welurowa tapicerka, webasto, w kraju od 2 tygodni, stan ideal
ny, - 15.500 zł. Lubliniec, woj. częstochowskie, tel. 
0600/80-73-18, 0606/28-72-53
OPEL OMEGA, 1991 r., 170 tys. km, 2300 ccm, diesel, bordo
wy, wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, el. reg. lusterka, 
szyberdach, tylna kanapa dzielona, regulowane pasy, spoiler, 
hak, RO, oszczędny, stan b. dobry, • 15.500 zł. Nowogrodziec, 
tel. 075/731-62-36, 731-63-43
OPEL OMEGA, 1991 r.. 70 tys. km, 2600 ccm, granatowy meta
lic, centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, - 16.000 zl. 
Turek, telr 063/278-13-34
OPEL OMEGA, 1991/92 r., 2600 ccm, wtrysk', Dual-Ram, perło- 
wobordowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek * pilot, el. reg. 
lusterka, radio, welurowa tapicerka, automatic, alum. felgi, stan 
techn. b. dobry, - 11.900 zl. Legnica, tel. 076/854-57-13, 
0602/38-55-22
OPEL OMEGA, 1991/94 r., 235 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
czarny, centr. zamek, wspomaganie, alarm + pilot, hak, • 8.500 
zl. Wrocław, tel. 071/789-37-48
OPEL OMEGA, 1991/97 r., 230 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
24V, czarny metalic, el. otw. szyby, podgrzewane fotele czę
ściowo skórzane, wspomaganie, klimatyzacja, alum, felgi, el. 
otw. szyberdach, • 13.500 zl 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, 1992 r., 170 tys. km, 2300 ccm. diesel, biały, 
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 KOMBI, 1992 r., 2400 ccm, wtrysk, biały, Travel, 
pełne wyposażenie elektryczne, kliamtyzacja, - 13.800 zł lub 
zamienię na tańszy. Jaworzyna Śląska, tel. 0608/87-80-82 
OPEL OMEGA II, 1992 r., 108 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, perlo
wobordowy, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, RO, spoiler tyl
nej klapy, szyberdach, ABS, centr. zamek, niklowane dodatki, 
idealny do instalacji gazowe, oszczędny, - 11.400 zl. Lubań, tel. 
075/646-38-10, 0604/81-51-93
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 167 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
kolor śliwkowy metalic, intercooler, centr. zamek, ABS, relingi 
dachowe, el. podgrzewane lusterka, el. otw. szyby i szyberdach, 
el. reg. reflektory, roleta, welurowa tapicerka, RO, hak, reg. kie
rownica i pasy, wspomaganie kier., alum. felgi, halogeny, nie
palący kierowca, - 14.900 zł. Lubań, tel. 075/722-18-33, 
775-54-04
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 186 tys. km, 2400 ccm, benzy
na, wiśniowy metalic, klimatyzacja, ABS, c. zamek, instalacja 
gazowa, wspomaganie, • 16.000 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/736-89-17, 062/592-36-26
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 180 tys. km, 2300 ccm. TDI, 
biały, centr. zamek, relingi, ABS, szyberdach, -15.500 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0600/36-70-76
OPEL OMEGA DIAMOND, 1992 r., 78 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
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, wspomaga
nie, el.szyby, - 11.000 zl. Wrocław, tel. 0601/74-58-25 
OPEL OMEGA. 1992/93 r., 136 tys. km, 2300 ccm, TDi, szary 
metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centr. zamek, RM, 
welurowa tapicerka, w kraju 6 miesięcy, bez wypadku, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, - 17.900 zl. Gostyń, woj. leszczyń
skie. tel. 0604/33-86-50
OPEL OMEGA CD, 1992/93 r.. 110 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
śliwkowy metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, welu
rowa tapicerka, roleta, relingi, w kraju od 3 dni, bez wypadku, 
stan idealny, • 12.800 zl. Rawicz, tel. 065/546-33-22, 
0503/14-48-80
OPEL OMEGA CD. 1992/95 r.. 180 tys. km. 2300 ccm, TDI, bia
ły, welurowa tapicerka, szyberdach, pełne wyposażenie el., ABS, 
stan dobry, zadbane wnętrze, • 12.800 zł. Świebodzice, tel. 
0503/02-42-10
O  OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 170 tys. km, 2000 

ccm, benzyna inst gazowa, ABS, • 14.000 zł., tel. 
0601/38-94-05 01034811

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. Le
gnica, tel. 0605/12-80-66
OPEL OMEGA, 1993 r., 120 tys. km. 2300 ccm, diesel, wiśnio
wy, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, re
lingi dachowe, skóra, stan b. dobry, - 16.200 zł. Wołczyn, tel. 
077/418-93-47, 0608/51-35-97
OPEL OMEGA, 1993 r., 120 tys. km, 2000 ccm, biały, ABS, nowe 
opony, - 12.000 zl. Wrocław, tel. 071/339-22-90,0502/25-80-49 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 120 tys. km, 2300 ccm, turbo D. 
żółty metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie kierownicy, szy
berdach, hak, welurowa tapicerka, roleta, relingi dachowe, dzie
lona tylna kanapa, RO, -19.500 zl. Wrocław, tel. 071/372-95-50, 
0502/68-49-47
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 2000 ccm, 16V, Ecotec, per- 
lowoniebieski, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, weluro
wa tapicerka, szyberdach, centr. zamek* pilot, immobilizer x2, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, • 31.800 zl lub zamienię na Audi B4, TDi, VW Golfa III, 
TDi, inny. Kwietno, tel. 071/317-64-37, 0603/17-37-77 
OPEL OMEGA B, 1994 r. 146 tys. km, 2500 ccm, V6,24V, zie
lony metalic, 2 pod. powietrzne, TC, ABS, 176 KM, obniżony 
fabrycznie, alum. felgi Borbet 16*, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka i fotele, el. roleta tylna, immobilizer, zadbany, - 29.000 zl lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/363-70-36, 0607/27-89-30 
OPEL OMEGA MV6 SEDAN, 1994 r., 3000 ccm, 24V, bordowy, 
pełne wyposażenie, bez wypadku, stan idealny, • 35.800 zl. 
Wrocław, tel. 071/349-37-85, 0605/33-94-33 
OPEL OMEGA B, 1994 r, 109 tys. km, 2000 ccm, kolor śliwko
wy metalic, pełne dodatkowe wyposażenie oprócz klimatyzacji, 
stan techniczny b. dobry, atrakcyjny wygląd, • 27.000 zl lub za
mienię na inny. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-45-77, 
0608/16-42-76
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 130 tys. km, 2500 ccm, TDS. 
granatowy, RO, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, komputer, hak, 2 pod. powietrzne, kpi. dokumentacja, -
34.000 zł. Kępno, tel. 062/782-03-63 
OPEL OMEGA, 1994 r., 160 tys. km, 1998 ccm. benzyna, biały, 
bez wypadku, centralny zamek + pilot, ABS, el. reguł, lusterka, 
wspomaganie kier, - 24.500 zł. Kępno, tel. 0609/49-77-17 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, garażowany, oryg. zestaw głośno mówiący 
do telefonu, RO + 6 głośników, serwo, reg. lampy, ABS, 2 pod. 
powietrzne, szyberdach, immobilizer, welurowa tapicerka, centr. 
zamek * pilot, el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, el. reguł, 
fotel kierowcy, • 31.000 zl. Lubań, tel. 075/722-52-17, 
0602/80-01-56
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 151 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, wtrysk, niebieski, radio, szyberdach, katalizator, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, hak, el. reg. lusterka, poduszka 
pow, - 21.500 zl. Nowa Sól. tel. 068/387-54-92, 0603/65-33-25 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 153 tys. km, 2500 ccm, TDS, kolor 
grafitowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, I właściciel w Pol
sce, kpi. dokumentacja, zdjęcia, telefon GSM samochodowy, 
sprowadzony w całości, • 31.500 zł. Oława, tel. 071/303-89-80, 
0604/85-40-04
OPEL OMEGA B, 1994 r„ 2000 ccm, 16V, wiśniowy metalic, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. szyberdach, ABS, wspoma- 
anie kier., centr. zamek, automatic, stan b. dobry, - 30.000 zł. 
widnica, tel. 0605/43-69-59

OPEL OMEGA B, 1994 r., 156 tys. km, 2000 ccm, 16V, biały, 
miesiąc w kraju, oclony, bezwypadkowy, I właściciel, serwiso
wany w Niemczech, książka serwisowa, elektr. reg. wyposaże
nie, 2 pod. powietrzne, elektr. szyberdach, serwo, RO, centr. 
zamek, elektr. reg. żaluzja tylnej szyby, immobilizer, • 27.000 
zł. Wrocław, teł. 071/327-96-98
OPEL OMEGA B CD. 1994 r., 178 tys. km. 2000 ccm, 16V, bia
ły, ABS, klimatyzacja, komputer, el. otw. szyby, welurowa tapi

cerka, szyberdach, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, I rejestra
cja w 06.1995 r, - 24.500 zł. Zagrodno, tel. 076/877-37-38 
OPEL OMEGA B CD. 1994 r„ 150 tys. km, 2000 ccm, 16y, Eco
tec, srebrny metalic, poduszka pow., ABS, wspomaganie, kom
puter, drewno, pełne wyposażenie elektr., szyberdach, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, alarm, • 25.800 zl. Zgorzelec, tel. 
075/778-21-27, 0603/40-54-75
OPEL OMEGA B CD, 1994r., 140 tys. km, 2000 cfcm, 16V, zie
lony metalic, kombi, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, alarm, 
immobilizer, ABS, szyberdach, hak, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, • 32.000 zl lub zamienię na tańszy. Złotoryja, tel. 
076/878-52-75, 0604/22-43-22
OPEL OMEGA B, 1994/95 r., 2000 ccm, wtrysk, granatowy, szy
berdach, ABS, .centr. zamek ♦ pilot, 5-biegowy, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka i szyberdach, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, 
klimatyzacja, reguł, fotel kierowcy, reflektory soczewkowe, •
28.800 zl lub zamienię. Prusice, tel. 071/312-63-31, 
0604/36-35-85
OPEL OMEGA, 1994/95 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 16V, ciem- 
noperlowozielony, ECOTEC, sprowadzony w całości, kpi. do
kumentacja, inst. gazowa (gwarancja), el. otw. szyby i szyber
dach, el. reg. fotel kierowcy, podgrzewane lusterka, ABS, wspom. 
kierownicy, 2 poduszki powietrzne, alum. felgi 15‘ Borbet, we
lurowa tapicerka, - 30.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-52-69, 
0502/14-92-05
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994/95 r., 95 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, pertowozielony metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, 
el. reg. lusterKa, el. fotele, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, alarm, 
5 zagłówków, roleta, siatka, dzielona tj/lna kanapa, I właściciel, 
w kraju od 3 miesięcy, stan idealny, pilnie, - 30.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-21-93

A U T O  t / p  
S K L E R  S E R W I S

OPEL
Wrocław, ul. Karkonoska 7 (naprzeciw TVP) 
sklep 33-999-68, serw is 339-82-66

OPEL OMEGA CARAVAN CD. 1995 r.. 151 tys. km, 2500 ccm. 
TDi, ciemnografitowy metalic, pełne wyposażenie, klimatronic, 
skórzana tapicerka, bez wypadku, pilot, immobilizer, - 38.000 zł 
lub zamienię na mniejszy, diesel. Oława, tel. 071/313-43-08, 
0503/02-19-44
OPEL OMEGA B KOMBI. 1995 r.. 135 tys. km. 2000 ccm. kolor 
kremowy, katalizator, centralny zamek, wspomaganie kierowni
cy, ABS, 2 poduszki powietrzne, szyberdach, radio, el. reg. lu
sterka - 9.500 DEM. Wrocław, tel. 0504/93-92-11 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 110 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, wspomaga
nie, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka i inne dodatki - 31.000 
zl. Wschowa, tel. 0603/77-51-37 
O  OPEL OMEGA B TDS, 1995 r., 2500 ccm, 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 87027181

OPEL OMEGA B, 1995 r„ 117 tys. km, 3000 ccm, granatowy 
metalic, automatic, czarna skóra, ABS, TC, klimatyzacja, kom
puter pokładowy, radio CD, podgrzewane fotele, pamięć foteli i 
lusterek, alum. felgi 17* BBS, otwierany dach, bez wypadku, •
35.000 zł.., tel. 0601/91-16-95
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. zamek + 
pilot, immobilizer, relingi, welurowa tapicerka, książka serwiso
wa, - 29.900 zl. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
OPEL OMEGA KOMBI. 1995 r., 115 tys. km, 2500 ccm. V 6, 
wiśniowy, automatic, dużo wyposażenia oprócz skóry, stan ide
alny, - 36.000 zl lub zamiana. Brzeg, tel. 0602/68-06-14 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r.. 65 tys. km. 2000 ccm. wtrysk 
16V, srebrny metalic, wspomaganie, c. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, el. ptw. szyberdach, ABS, el. reg. foteli, radio
odtwarzacz, alum. felgi, welur, serwisowany, sprowadzony w 
całości, I właściciel w Polsce, - 29.900 zl (możliwe raty). Jaro
cin, tel. 062/747-64-06, 0502/54-74-94 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 145 tys. km, 2000 ccm, 16V 
benzyna, grafitowy metalic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, au
tomatic, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, centralny za
mek ♦ pilot, ABS, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, relin
gi dachowe, roleta, książka serwisowa, - 31.500 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, klimatyzacja, pełne wyposażenie, RM Blau
punkt, wszystkie el. dodatki, stan idealny, • 35.000 zł. Legnica, 
tel. 0603/91-07-61
OPEL OMEGA B, 1995 r., 110 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, ABS, klimatyzacja, aluminiowe felgi, el. otwierane szy
by, wspomaganie kier., relingi dachowe, roleta, hak, el. reguł, 
reflektory, - 31.000 zl. Lwówek Śląski, tel. 0605/15-35-06 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 178 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., centralny 
zamek, ABS, el. fotel kierowcy, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, I właściciel w 
Niemczech i w Polsce, wersja CD, kpi. kól zimowych, • 28.000 
zł lub zamienię na inny, do 20.000 zl, z dopłatą. Trzcinica, tel. 
062/781-52-01
OPEL OMEGA, 1995 r., 132 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, ABS, klimatyzacja, komputer, drewno, welurowa tapi
cerka, el. reg. wyposażenie, 3 zabezpieczenia, kpi. dokumen
tacja, - 31.900 zł lub zamienię na droższy. Wrocław, tel. 
372-68-84, 0606/34-52-37
OPEL OMEGA B, 1995/96 r., 92 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebr
ny metalic, klimatronic, el. otw. szyberdach, komputer, automa
tic, el. otw. szyby, tempomat, welurowa tapicerka, drewno, el. 
fotele, centr. zamek + pilot, ASC, 2 pod. powietrzne, RM, skó
rzana kierów., wersja CD, spalona komora silnika-wnętrze nie 
naruszone, • 18.000 zł. Bogatynia, teł. 075/773-12-70, 
0607/10-65-20
OPEL OMEGA B, 1995/96 r., 2500 ccm, TDS, srebrny metalic, 
limuzyna, bez wypadku, pełne wyposażenie dodatkowe, stan 
idealny, I właściciel w kraju, atrakc. wygląd, serwisowany, kpi. 
opon zimowych, ekonomiczny, udokum. pochodzenie, - 36.000 
zl. Syców, tel. 0601/77-46-14
OPEL OMEGA KOMBI, 1995/96 r., 200 tys. km, 3000 ccm, V6, 
24V, granatowy metalic, model '96, MV6, automatic, 4 el. otw. 
szyby i szyberdach, klimatronik, komputer, el. reg. i podgrze
wane fotele, welurowa tapicerka, telefon, lodówka, 2 poduszki 
powietrzne, centr. zamek, alum. felgi, hak, bezwypadkowy -
13.000 DEM + cło. Wrocław, tel. 071/339-20-30, 0603/55-06-14 
OPEL OMEGA KOMBI, 1996 r„ 98 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby i fotel, automatic, wspomaganie, centr. zamek * pi
lot, 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.. 2000 ccm. 16V, Ecotec, kolor 
grafitowy metalic, ABS, SRS, TC, klimatyzacja, drewno, el. otw. 
szyby x4, el. otw. szyberdach, el. reguł, fotele, welurowa tapi
cerka, centr. zamek, immobilizer, atrakc. wygląd, sprowadzony 
w całości, stan b. dobry, - 29.900 zł lub zamienię na tańszy. 
Paczków, tel. 077/431-79-56, 0606/48-91-65 
OPEL OMEGA KOMBI, 1996 r„ 120 tys. km, 2000 ccm, zloty 
metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, RM, szyberdach, 
centr. zamek, el. otw. szyby, roleta, relingi dachowe, bez wy
padku, sprowadzony w całości, w kraju od 2 dni, - 28.500 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Syców, tel. 0502/59-51 -68 
OPEL OMEGA, 1996 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy, B, ABS, wspom. kierownicy, 2 poduszki powietrzne, 
centralny zamek, pełna elektryka, szyberdach, RM z RDS, we
lurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, bez wypadku, stan techn. 
b. dobry, • 28.500 zl lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
074/664-86-35, 0503/08-60-59
OPEL OMEGA B, 1996 r., 3000 ccm, V6, srebrny metalic, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyzacja podwójna, szyberdach, 
kupiony w salonie, serwisowany, stan b. dobry, • 38.000 zł. Wro
cław, tel. 071/362-52-50, 0601/55-20-45, 0601/55-20-51 
OPEL OMEGA SEDAN. 1996/97 r., 130 tys. km, 2500 ccm. V6. 
biały, automatic, klimatyzacja, wszystkie ei. dodatki, immobili
zer, centr. zamek, zabezp. przed kradzieżą, • 34.700 zł. Bralin, 
tel. 062/781-27-59
OPEL OMEGA CD, 1997 r., 143 tys. km. 2500 ccm, turbo D. 
kolor grafitowy metalic, 4-drzwiowy, centr. zamek, alarm, alum. 
felgi, reg. kierów., wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, el. reg. siedzenia, el. roleta szyb tylnych, el. klimatyzacja,

ABS, komputer, siedzenia welurowe, kpi. dokumentacja - 52.000 
zl. Sobótka, tel. 0602/25-01-06 
O  OPEL OMEGA KOMBI, 1997 r., 96 tys. km, 2500 

ccm, turbo D klimatronic, 2 pod. powietrzne, peł
ne wyposażenie elektr., szyberdach, hak odpina
ny, bez wypadku, stan b. dobry, • 41.000 zł., tel. 
071/317-15-60,0503/09-64-20 01034511

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., 18 tys. km. 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, 4 pod. powietrzne, - 51.000 zł. 
Lubin, tel. 076/846-55-06
OPEL OMEGA KOMBI, 1998 r., 71 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
DOHC Eco, grafitowoczarny, pełne, wyposażenie elektryczne, 
welurowe fotele, halogeny, Soczewkowe reflektory, 4 poduszki 
pow., 8 głośników, radio firmowe ze sterowaniem przy kierowni
cy, wersja CD, kupiony w salonie, z homologacją na dostawczy, 
5-osobowy, • 51.000 zł. Wrocław, tel. 0605/21-17-60, 
071/373-67-27 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter- 
necie pod numerem • A00542 www.autogielda.com.pl)
OPEL REKORD, 1981 r., 2000 ccm, bordowy, techn. sprawny, 
brak przeglądu, - 1.500 zl. Zielona Góra, tel. 0601/78-89-06 
OPEL REKORD, 1982 r., 2000 ccm, wtrysk, niebieski, stan do
bry, do lekkich poprawek blacharskich, - 1.400 zl. Mojesz, gm. 
Lwówek Śl., tel. 075/789-29-08
OPEL REKORD, 1982/83 r., 85 tys. km, 2300 ccm, diesel, biały, 
dodatkowy silnik, 85 tys. km po remoncie silnika, • 2.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/789-17-39
OPEL REKORD, 1983 r., 1800 ccm, srebrny, 4-drzwiowy, techn. 
sprawny, na białych tablicach, - 1.500 zl. Nowa Sól, tel. 
0606/52-61-82
OPEL REKORD KOMBI, 1983 r., 2100 ccm, diesel, czerwony, 
sprawny tech., bez opłat, zarejestrowany, stan dobry, • 3.200 zł 
lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/848-58-54, 0605/39-50-37 
OPEL REKORD, 1983 r., 2000 ccm, S, czerwony, stan dobry, -
3.000 zl lub zamienię na koputer PC Pentium z monitorem. Żary, 
tel. 068/375-95-86 po godz. 18
OPEL REKORD, 1984 r„ 116 tys. km, 1800 ccm, OHC instala
cja gazowa, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. szyby, welur, hak, 
halogeny, RO Sony, 5-biegowy, zadbany, - 5.200 zl. Dzierżo
niów, tel. 074/832-07-57
OPEL REKORD. 1984 r., 1800 ccm, niebieski, inst. gazowa, 
szyberdach, hak, 4-drzwiowy, - 4.500 zł lub zamienię na inny 
samochód. Nowa Ruda, tel. 074/873-01 -00, 0605/15-11-05 
OPEL REKORD KOMBI, 1985 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, auto
matic, • 1.300 zł. Biedrzychowice, woj. jeleniogórskie, tel. 
0600/18-73-31
OPEL REKORD KOMBI, 1986 r., 140 tys. km, 1800 ccm, OHC 
stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
dużo nowych części, zadbany, - 4.500 zl lub zamienię na Audi 
100 .cygaro", po 1984 r.. Wrocław, tel. 071/780-89-28 wieczo
rem, 0605/42-77-47
OPEL REKORD, 1987/93 r., 2000 ccm, brązowy metalic, insta
lacja gazowa, welur, hak, radio, ospoilerowany, atrakc. wygląd, 
- 6.000 zł. Dzierżoniów, teł. 0604/46-67-64 
O  OPEL REKORD, SENATOR , OMEGA A, COMMO- 

DORE, skup i sprzedaż, wszystkie części, wymia
na silników, zniszczone samochody z polską do
kumentacją, w sprzedaży piękne samochody 
marki Opel Senator, tanio. Dzierżoniów, tel. 
074/832-07-57, 0604/46-67-64, 0606/10-16-21 
02024711

OPEL SENATOR, 1981 r., 3000 ccm, benzyna instalacja gazo
wa, klimatyzacja, ABS, pełne wyposażenie, stan b. dobry, - 6.500 
zl. Psary, gm. Jemielno, tel. 065/544-73-80, 0607/29-53-09 
OPEL SENATOR SKŁADAK, 1986 r.. 170 tys. km. 2300 ccm, 
diesel, kolor morski metalic, alum. felgi, welurowa tapicerka, 
szyberdach. przyciemnione szyby, zadbany, garażowany, stan 
b. dobry, • 6.500 zl lub zamienię na kombi, pilne. Zgorzelec, tel. 
075/776-15-21
OPEL TIGRA, 1995 r., 93 tys. km, 1400 ccm, 16V, Ecotec, czer
wony, centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie kier., el. reg. lu
sterka, skórzana kierownica, - 23.800 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-41-99, 0603/24-00-08
O  OPEL TIGRA, 1995 r., 110 tys. km, 1400 ccm, Eco

tec, turkusowy metalic, el. otw. szyby i szyber
dach, halogeny, wspomaganie, skórzana kierow
nica, alum. felgi, nowe opony, kpi. kół zimowych 
(opony z felgami), RO, serwisowany. Rawicz, tel. 
065/545-33-31,0608/55-97-64 01033411

OPEL TIGRA, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy 
metalic, ABS, poduszka pow., el. otwierany szyberdach, el. 
otwierane szyby, centralny zamek, halogeny, welurowa tapicer
ka, aluminiowe felgi, stan b. dobry, - 25.000 zł. Rydzyna, tel. 
0602/24-44-54
OPEL TIGRA, 1995/96 r„ 77 tys. km. 1600 ccm, 16V, Ecotec, 
czerwień meksykańska, sprowadzony w całości, z pełną doku
mentacją, zadbany, ABS, radio, 5-biegowy, wspomaganie, centr. 
zamek, klimatyzacja, alum. felgi, pełne wyposażenie el., immo
bilizer, - 24.200 zł. Paszowice, tel. 076/870-10-25 
OPEL TIGRA, 1996 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
RO, 5-biegowy, wspomaganie kier., centr. zamek, alum. felgi, 
klimatyzacja, 2 poduszki pow., sprowadzony w całości, kpi. do
kumentacja,' sprowadzony z Niemiec, w kraju od roku, - 26.500 
zł. Milicz, tel. 0605/13-34-79,0605/46-76-71 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AG0214 www.au- 
togielda.com.pl)

O P E L -K R U K  W r o c ła w  u l.  L lt o m s k a  2 5  
tel. 071/355-82-18,0602 66 9S 41, fax 071/373-52-34

OPEL TIGRA, 1997 r., 37 tys. km. 1400 ccm, 16V, perło- 
wo-zielony, pełna opcja, skóra, klimatyzacja, 2 x poduszka, 
el.szyby, lusterka, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 
halogeny, pełna dokumentacja, • 32.000 zł. Leszno, tel. 
065/537-03-52
OPEL TIGRA, 1998 r., 24 tys. km, 1400 ccm, 16V, ecotec, ciem- 
nofioletowy metalic, centr. zamek, immobilizer, RO, alum. felgi, 
• 30.900 zł. Wschowa, teł. 065/540-11-39 
OPEL VECTRA, 1988 r., 1600 ccm, i sprowadzony w całości, 
wspomaganie, dzielona tylna kanapa, hak, alarm, radio, - 9.500 
zl. Jelenia Góra, tel. 075/641-37-91, 0607/10-61-02 
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 125 tys. km, 1800 ccm, brązo
wy metalic, stan silnika i blach. b. dobry, wspomaganie, szyber
dach, 4 zagłówki, tylna kanapa dzielona, RM z sześcioma oryg. 
głośnikami, welurowa tapicerka, odcięcie zapłonu, oszczędny -
9.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-90-94, 0604/40-53-70 
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, szary meta
lic, centr. zamek, alarm, alum. felgi, wspomaganie, szyberdach, 
dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, - 6.500 zł. Kąty Wr., 
teł. 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 zl. 
Legnica, tel. 0602/36-07-03, 076/854-78-08 
OPEL VECTRA, 1989 r., 150 tys. km, 2000 ccm, niebieski, centr. 
zamek, wspomaganie kier., el. otw. sżyby, el. reg. lusterka, kpi. 
dokumentacja, klimatyzacja, - 8.300 zl. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
OPEL YECTRA SEDAN, 1989/90 r„ 1600 ccm. wtrysk, benzy
na, szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, dzielona tylna kanapa, 2 zabezpieczenia, nowy kataliza
tor, RM Blaupunkt, spoiler, atrakc. wygląd, - 10.000 zl. Bolesła
wiec, tel. 0606/27-38-40
OPEL YECTRA, 1989/96 r., 175 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
szary metalic, kpi. dokumentacja, serwisowany w Niemczech, 
alum. felgi, zimowe koła, centr. zamek, blokada skrzyni biegów. 
RM, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, szyberdach,
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GIEŁDA SAMOCHODÓW I CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH 
WE WROCŁAWIU 

przy ul. Karmelkowej (teren DCHR-S)
dla sprzedających części i akcesoria samochodowe 
zadaszone miejsca ekspozycyjne, w czerwcu - bezpłatne 
możliwość rezerwacji miejsc 
parking dla odwiedzających -1.000 miejsc 
dojazd autobusami linii D i 107

Informacja i rezerwacja:
poniedziałek - piątek - w godz. 8.00-16.00, tel./fax 071/334-15-17 lub 071/343-45-41 
sobota - niedziela - tel. kom. 0-501 962 093 lub 0-601 996 988

N A J L E P S Z E  W A R U N K I  H A N D L O W E  
N A  D O L N Y M  S L Ą S K U ! ! !

stan techn. b. dobry, -10.500 zi. Polkowice, tel. 076/749-60-12, 
0602/62-21-86
OPEL VECTRA, 1990 r., 118 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zloty 
metalic, 5-drzwiowy, RO, inst. gazowa na gwarancji, nowy aku
mulator (gwarancja), kpi. kól zimowych, • 12.200 zl. Bolesła
wiec, tel. 075/732-22-80, 0605/35-72-10.
OPEL VECTRA GL, 1990-r, 162 tys. km, 2000 ccm, kolor grafi
towy metalic, sedan, wspomaganie, centr. zamek, alarm, halo
geny, nowe opony i akumulator, RM + 6 głośników, - 11.900 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-18-64 po godz. 18,0609/03-41-44 
OPEl^VECTRA, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy meta
lic, centr. zamek, RO, - 9.600 zł. Kępno, tel. 0502/09-39-06, 
0603/32-21-53
OPEL VECTRA GT. 1990 r., 110 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
garażowany, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, 
dziajpne tylne siedzenia, blokada skrzyni biegów, RO, stan b. 
dobry, - 10.500 zl. Kłodzko, tel. 074/867-73-88 
OPEL YECTRA, 1990 r, 81 tys. km, 1600 ccm, granatowy me
talic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm * pilot, 
el. wysuwana antena, podłokietnik, obrotomierz, halogeny, alum. 
felgi, + kpi. felg stalowych z oponami, dzielona tylna kanapa, 
spoiler, reguł. wys. mocowania pasów, reguł, fotel kierowcy, 
pokrowce, - 10.600 zl lub zamienię na droższy. Legnica, tel. 
076/854-32-68, 0601/99-30-95
OPEL VECTRA, 1990 r., 135 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bordo
wy, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, ABS, alarm, 4x4, 
wspomaganie kier., RO, szyberdach, nowy akumulator (gwa
rancja) i opony, centr. zamek, przegląd do 05.2002r, • 13.000 zł 
lub zamienię na diesel. Nowogrodziec, tel. 0605/31-27-81 
OPEL YECTRA, 1990 r., 144 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, granatowy, stan dobry, I właściciel w kraju, sprowadzo
ny w całości, wspomaganie kier., reg. reflektory, RO, • 11.500 
zł, Prochowice, tel. 076/858-41-44 
OPEL VECTRA, 1990 r., 178 tys. km, 1600 ccm, beriźyna, bia
ły, RO Opel, 6 głośników, hak. alarm, oznakowany, welurowa 
tapicerka, nowe opony i akumulator, garażowany, w kraju od 
1991 r, - 10,500 zl. Wołów, teł. .0̂ ,1/389-53-26, 0604/47-75-67 
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r„ 140 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy metalic, wspomaganie, dzielona kanapa, 
welurowa tapicerka, alarm + pilot spoiler, RO, oznakowany, kpi. 
dokumentacja, • 11.300 zl. Wrocław, teł. 787-67-85 
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r„ 135 tys. km, 1600 ccm, benzy
na ♦ gaz, biały, inst. gazowa. RO + 6 głośników, welurowa tapi
cerka, kpi. dokumentacja, • 11.500 zl. Wrocław, tel. 
0502/56-73-17
OPEL VECTRA, 1990/91 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, szyberdach, welurowa tapicerka, reguł, reflektory, 
pasy, dzielona tylna kanapa, sprowadzony w całości, pełna 
dokumentacja, stan idealny, • 11.500 zi lub zamienię. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-40-39
OPEL VECTRA, 1990/91 r., 1700 ccm, diesel, kolor piaskowy, 
garażowany, oznakowany, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 
11.600 zł lub zamienię. Lubnów, tel. 074/819-90-74, 
0604/62-32-03
OPEL YECTRA SEDAN, 1990/94 r.. 180 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, bordowy metalik, ABS, 4x4, komputer, el. otw. szyby, 
szyberdach, Mul-T-Lpck, el. reg. reflektory, RO + 6 głośników, 
alarm, centr. zamek, • 9.500 zl (możliwe raty). Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/811-24-72 lub, 0502/28-32-99 
O  OPEL VECTRA CD, 1991 r., 2000 ccm, złoty me

talic, ABS, 4x4, centr. zamek, wspomaganie, szy- 
berdach, kubełkowe fotele, • 11.900 zł lub zamie- 
nię. Żary, ul. Okrze i 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87027411 _

OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, wrzoso
wy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyber
dach, w kraju od 4 mies., I właściciel, stan b. dobry, • 12.300 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-81-02 
OPEL VECTRA, 1991 r., 126 tys. km, 1600 ccm, srebrny meta
lic, sprowadzony w całości, szyberdach, centr. zamek, el. reg. 
reflektory, RO, katalizator, dzielona kanapa, 4-drzwiowy, gara
żowany, stan idealny, • 11.500 zł. Giogów, tel. 076/834-59-94 
OPEL YECTRA CD SEDAN, 1991 r., 133 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, beżowy metalic, ABS, wspomaganie kier., el. otwiera
ne szyby, el. otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, RM Opel, 
centralny zamek, reguł, reflektory, dzielona tylna kanapa, welu
rowa tapicerka, 4 zagłówki, garażowany, katalizator, sprowa
dzony w całości, stan b. dobry, - 13.900 zl. Jelenia Góra, tel. 
0501/09-24-42
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wiśniowy 
metalic, sprowadzony z Niemiec, oclony, po przeglądzie, atrakc. 
wygląd, wspomaganie, alum. felgi, stan b. dobry, • 12.100 zł. 
Komorniki, tel. 076/858-40-55
OPEL YECTRA, 1991 r., 165 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
stan b. dobry, - 12.500 zł. Kowary, tel. 075/761-33-91 
OPEL VECTRA, 1991 r., 122 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, sza- 
ro-zloty metalic, bez wypadku, sprowadzony w całości, bez re
jestracji w kraju, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -11.500 
Zl. Krotoszyn, tel. 062/725-77-82, 0605/73-02-90 
OPEL YECTRA, 1991 r., bordowy metalic, wspomaganie kier.,

centr. zamek, stan dobry, • 11.800 z l , możliwe raty lub zamie
nię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwień 
meksykańska, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, ei. otwierany szyberdach, I właściciel, bez wypad
ku, stan idealny,.- 12.000 zl. Leszno, tel. 0600/14-75-18 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 125 tys. km, 1800 ccm, grana- 

Jowy,.wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, I właści
ciel, bez wypadku, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 12.000 
zl. Lwówek Śląski, tel. 0606/25-43-28 
OPEL VECTRA, 1991 r., 125 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, bez wypadku, w kraju 
od 7 mies., garażowany, sprowadzony w całości, • 15.000 zł. 
Milicz, teł. 071/383-04-55 po godz. 15 
OPEL VECTRA, 1991 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, szyberdach, centr. zamek, RO, katalizator, • 12.000 
zł. Piechowice, tel. 075/761-19-23 
OPEL YECTRA SEDAN, 1991 r., 2000 ccm, biały, z pełną doku
mentacją, ABS, klimatyzacja, stan b. dobry, - 9.900 zl. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-41-37
OPEL YECTRA, .1991 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, jasny 
metalic, bez wypadku, w kraju od 6 miesięcy, dodatki, stan b. 
dobry, - 11.800 zl. Przygodzice, tel. 062/738-26-62, 
062/592-70-12
OPEL YECTRA, 1991. r., .118 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, grana
towy metalic, bez wypadku, wspomaganie kier., welurowa tapi
cerka, w kraju od 4 dni, RM stereo,'el. reg. reflektory, stan b. 
dobry, - 11.200 z l , kupujący nie (Maci podatku. Rawicz, tel. 
0604/97-38-95
OPEL YECTRA, 1991 r., 2000 ccm, 16V, DOHC, perłowo-czar- 
ny, moc 150 KM, el. reg. lusterka, szyberdach, wspom. kierow
nicy, centralny zamek, ABS, welurowa tapicerka, alum. felgi, 
fabrycznie obniżony, kpi. kół zimowych, - 14.000 zl lub zamie
nię. Wałbrzych, teł. 074/666-10.-65, 0600/87-13-34 
OPEL VECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, - 11.000 zl. Wąsosz, tel. 065/543-74-04 
OPEL YECTRA, 1991 r„ 120 tys. km. 1600 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, stan b. dobry, garażowany, pełna dokumentacją, 
szyberdach, w kraju od 7 miesięcy, radioodtwarzacz + 6 głośni
ków, opony zimowe, welurowa tapicerka, - 12.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-61-37 po godz. 20, 0603/84-99-70 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991/92 r„ 120 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, czerwony, centr. zamek, wspomaganie kier., el. reg. 
reflektory, w kraju od 5 dni, halogeny, welurowa tapicerka, ser
wisowany, dzielona tylna kanapa, - 11.800 zł. Bolesławiec, teł. 
0503/89-23-65
OPEL YECTRA GT, 1991/92 r., 2000 ccm, 16Y, czarny metalic, 
sprowadzony w całości, pełne wyposażenie el., felgi 16", alarm, 
ABS, klimatyzacja, ospoilerowany, • 17.000 zl. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-76-76 wieczorem
OPEL VECTRA CD, 1991/92 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor .mysi* 
metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, el. 
reguł, lusterka, ABS, I właściciel, bez wypadku, stan idealny, 
5-drzwiowy, • 12.000 zł. Leszno, teł. 0602/80-93-30 
OPEL YECTRA, 1991/92 r., 149 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, granatowy metalic, kupiony w salonie, II właściciel, alarm, 
bez wypadku, - 13.000 zł. Lubin, tel. 076/844-55-01 
OPEL VECTRA GLS, 1991/92 r., 127 tys. km, 1800 ccm, nie
bieski metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, welurowa 
tapicerka, RM z RDS, dzielona tylna kanapa, obrotomierz, ty
dzień w kraju, zadbany, po przeglądzie, stan b. dobry, • 11.900 
zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0607/40-13-01 
OPEL VECTRA GT, 1991/92 r., 125 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
perlowogranatowy metalic, 115 KM, bez wypadku, 5-drzwiowy, 
centr. zamek, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, el. otw. szy
berdach, welur, kubełkowe fotele, alum. felgi, stan idealny, 2 
dni w kraju, po przeglądzie, tłumacżentar-13.300 zł (zwolnie
nie z opłaty skarb.): Rawicz, tel. 065/546-52-76,0605/40-95-94 
OPEL YECTRA, 1991/92 r:, 1800 ccm, granatowy, sprowadzo
ny w całości na kołach, 3 dni w kraju, wspomaganie, centr. za
mek, szyberdach, el. reg. reflektory, atermiczne szyby, 5-drzwio
wy, stan idealny, pełna dokumentacja, • 12.400 zl (zwolnienie z 
opłaty skarb ). Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
OPEL YECTRA SEDAN, 1992 r., 155 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
kolor śliwkowy metalic, ABS, szyberdach, wspomaganie, alarm, 
centr. zamek ♦ pilot, immobilizer, ciemne wnętrze i szyby, nowy 
pasek rozrządu i tłumiki, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, zadbany, - 12.700 zl. Bolków, woj. jeleniogórskie, tel. 
0603/08-04-75
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 107 tys. km, 1800 ccm, perlo- 
woniebieski metalic, I właściciel w kraju, bez wypadku, sprowa
dzony w całości, kpi. dokumentacja, oryg. przebieg, książka 
serwisowa, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. reflektory, we
lurowa tapicerka (jasna), RO, nowe Opony i akumulator, stan 
idealny, - 12.900 zł. Lubin, tel. 076/846-74-66

OPEL VECTRA, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 5-drzwio
wy, szyberdach, wspomaganie, hak, przegląd techn. do 04.2002 
r., welurowa tapicerka, sprow. w całości • 11.500 zł. Szprotawa, 
tel. 0602/12-41-72
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 155 tys. km, 1600 ccm, l, kolor 
śliwkowy metalic, ABS, szyberdach, wspomaganie, centr. za
mek, alarm ♦ pilot, immobilizer, ciemne szyby, oznakowany, 
nowy pasek rozrządu i ukł. wydechowy, radio * 6 głośników, 
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, zadbany, -12.700 
zł. Bolków, tel. 0603/08-04-75

OPEL VECTRA, 1992 r., 100 tys. km, 1700 ccm, diesel, grana
towy jnetaliCj bez wypadku, • 15.300 zł. Dobroszyce, tel. 
071/314-11-83 .... - '•
OPEL YECTRA, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, hatchaback, -5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, alum. felgi, szyberdach, sportowe zawieszenie, obniżo
ny, welurowa tapicerka, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
spoiler, - 12.700 zł. Kępno, tel. 062/782-40-97, 0600/29-80-12 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 152 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, stalowy metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, szyber
dach, ciemna tapicerka, sportowy tłumik, - 13.200 zł. Leszno, 
tel. 0605/23-95-07
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r.. 159 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
ciemnografitowy, sprowadzony w całości, welurowa tapicerka, 
szyberdach, ei. reg. lusterka, wspomaganie kier., centr. zamek, 
'13.600 zl. Oleśnica, tel. 071/314-46-22 po godz. 16, 
0600/85-86-14
OPEL VECTRA, 1992 r., 130 tys. km. 1600 ccm, niebieski me
talic, wspomaganie, centr. zamek, eł. otw. szyby, el. wys. ante

na, radioodtwarzacz + CD, - 13.800 zl. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 062/738-07-14
OPEL VECTRA, 1992 r., 109 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, szary 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier., bez wy
padku, sprowadzony na kołach, kpi. dokumentacja, stan ideal
ny. - 13.500 zl. Rawicz, tel. 065/546-10-46, 0603/85-26-46 
OPEL YECTRA, 1992 r., 175 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy, ABS, wspom. kierownicy, szyberdach, el. otw. szyby, 
welurowa tapicefka, RM, hak, 5-drzwiowy, stan b. dobry, • 11.500 
zl. Wałbrzych, tel. 0605/28-08-51

OPEL VECTRA, 1992 r.. 144 tys. km. 2000 ccm, GTi, biały, 
wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, alarm ♦ pilot, 
immobilizer, bagażnik, hak, RO ♦ 4 głośniki, stan b. dobry, -
12.000 zl. Wałbrzych," terd74/M<r-37^2 -
OPEL VECTRA, 1992 r., 2000 ccm, GT, bordowy metalic, ABS, 
wspomaganie kier., szyberdach, radio, atrakcyjny wygląd, •
13.000 zł. Wilkowice, tel. 065/534-12-50
OPEL VECTRA, 1992 r., 102 tys. km, 1600 ccm, biały, stan b. 
dobry, • 10.500 zł. Wołczyn, powiat Kluczbork, tel. 0604/56-09-37 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r„ 72 tys. km, 2000 ccm, kolor 
wiśniowy, perłowy, ABS, ASR, welurowa tapicerka, el. otw. szy
by, szyberdach, alarm, oznakowany, RM + 6 głośników, nowe 
opony, garażowany, zadbany, • 15.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-15-26
OPEL VECTRA SEDAN. 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, czerwony, 4-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, welurowa 
tapicerka, w kraju 3 miesiące, I właściciel, stan b. dobry, -12.300 
zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-15 
OPEL YECTRA ISUZU, 1992/93 r., 113 tys. km. 1700 ccm, TD,

szary metalic, szyberdach, ABS, centr. zamek, sprowadzony w 
całości z Niemiec na nowych warunkach, I właściciel w kraju, 
serwisowany, pełna dokumentacja, - 18.000 zł. Goluchów, tel. 
062/761-71-45
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 140 tys. km, 2000 ccm, kolor grafi
towy, klimatyzacja, centr. zamek, ABS, el. otw: szyby, el. reg. 
lusterka, drewno, komputer, • 14.000 zł. Kępno, tel. 
0607/35-01-05
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r.. 140 tys. km, 1700 ccm, die
sel, pertowośliwkowy metalic, sprowadzony w całości na kołach, 
bez wypadku, w kraju od tygodnia, centr. zamek, RM, elektr. 
podgrzewane lusterka, el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, 
stan idealny, - 14.900 z l , kupujący nie płaci podatku. Rawicz, 
teł. 0604/25-21-53
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r., 108 tys. km. 1700 ccm, TDI, 
szary metalic, ABS, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie 
kier., RM, hak, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 2 nowe 
opony, oznakowany, blokada skrzyni biegów, w kraju od roku, 
sprowadzony w całości, przegląd do 04.2002 r, -18.400 zł. Ści
nawa, tel. 076/843-65-02
OPEL VECTRA, 1992/95 r., 103 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, podłokietnik, RO stereo, szyber
dach, obrotomierz, wyłącznik zapłonu, - 11.500 zł lub zamienię 
na inny, w tej cenie. Legnica, tel. 0608/08-39-76 
OPEL YECTRA SEDAN, 1993 r., 110 tys. km. 1600 ccm. złoty 
metalik, 5-drzwiowy, wspom. kierownicy, ćentr. zamek, RO, ABS, 
welur, hak, sprowadzony w 2000 r, kompletna dokumentacja, 
stan idealny, • 16.500 zl. Jugów, tel. 074/873-30-28, 
0607/61-56-54
OPEL YECTRA SEDAN, 1993 r., 1600 ccm, granatowy metalic, 
- 15.000 zl. Leszno, tel. 0609/45-99-56 
OPEL VECTRA, 1993 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ja
sny metalic, ABS, poduszka pow., wspomaganie kier., szyber
dach, centr. zamek; RO, -16.000 zł. Milicz, tel. 071/384-27-00, 
0601/74-61-97
OPEL VECTRA, 1993 r„ 83 tys. km, 1600 ccm, Pb/, błękitny 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier., ABS, centr. 
zamek, blokada skrzyni biegów, RM + 6 głośników, welurowa 
tapicerka, garażowany, dzielona tylna kanapa, -15.500 zł. Mirsk, 
tel. 075/781-76-49 •
OPELYECTRA CD, 1993 r., 100 tys. km, 1800 ccm, benzyna 
el. retj. lusterka, ABS, wspomaganie kier., poduszka powietrz
na, el. reg. reflektory, centr. zamek, hak, welurowa tapicerka, 
dzielona tylna kanapa, kieszeń na narty, skórzana kierownica, 
immobilizer, szyberdach, drewno, stan b. dobry, -16.400 zl. Zgo
rzelec, tel. 0601/17-16-84
OPEL VECTRA SEDAN, 1993/94 r., 120 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, śliwkowy metalic, wspomaganie kier., ABS, welurowa ta
picerka, centr. zamek, obrotomierz, el. reg. reflektory, serwiso
wany, RO, i właściciel w Niemczech, w kraju od 2 tygodni, kpi. 
dokumentacja, - 14.700 zi. Bolesławiec, teł. 0602/72-53-98 
OPEL VECTRA GT, 1993/94 r., 163 tys. km, 2000 ccm, GT, gra- 
fitowo-czarny, sprowadzony w 03.2001 r., zawieszenie sporto
we, ABS, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, el. reg. reflekto
ry, podg. siedzenia, szyberdach, komputer, oryg. RO z RDS, 
boczne spoilery oryg., centr. zamek, kubełkowe fotele, przyciem
niane szyby, nowe opony, -18.900 zl. Leśna, tel. 0606/80-02-70, 
0607/67-06-91
OPEL VECTRA, 1993/94 r„ 112 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, w kraju od 5 dni, bez wypadku, ABS, wspomaganie kier., 
oryg. radio, zderzaki w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, 
centr. zamek, immobilizer, bez wypadku. - 15.900 zł. Rawicz, 
tel. 0607/09-45-04
OPEL VECTRA SEDAN, 1993/94 r., 119 tys. km, 1800 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, RO, el. reg. reflektory, • 14.500 zl. Wrocław, tel. 
071/302-68-81, 0601/91-52-63
OPEL YECTRA ISUZU, 1993/97 r., 150 tys. km, 1700 ccm. TDi. 
grafitowy metalic. centr. zamek, radioodtwarzacz, wspomaga
nie, szyberdach, I właściciel w kraju, • 18.000 zl. Kępno, tel. 
062/78245-18
OPEL VECTRA, 1994 r., 120 tyś. km, 1800 ccm, niebieski me
talic, w kraju od tygodnia, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby x4, 
komputer, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, halogeny, 
atrakc. wygląd, - 19.000 zl. Kłodzko, tel. 074/867-12-06 w 
godz. 9-18, 0601/55-26-06
OPEL VECTRA, 1994 r., 125 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zie
lony metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, 
ABS, 2 poduszki pqw., RM, immobilizer, 5-drzwiowy, stan b. 
dobry, w kraju od kilku dni, • 17.900 zl. Kargowa, tel. 
068/352-62-40, 0601/73-69-22
OPEL VECTRA, 1994 r., 113 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, wspomaganie, szyberdach, ABS, alarm, centr. za
mek ♦ pilot, dzielona tylna kanapa, garażowany, poduszka pow., 
kpi. opon zimowych,.- 19.000 zlvKąty Wr., tel. 071/390-56-42 
po godz. 18
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p rz y w ró c im y  C i 
M o b iln o ś ć

Jeżeli Twój Opel został uszkodzony, 
zapewnimy, abyś wrócił na drogę 
bezpiecznie i szybko. Pierwotny stan 
samochodu przywracamy przy 
użyciu nowoczesnych narzędzi. 
Montujemy tylko oryginalne części 
Opla -  dla bezpieczeństwa i" 
gwarancji jakości. Możesz liczyć 
na naszą rzetelność -  powiemy Ci 
co zrobimy i zrobimy to tak, jak 
mówiliśmy. Zatelefonuj, gdy 
jesteś unieruchomiony!

OPEL-©-
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OPEL VECTRA ISUZU. 1994 r , 82 tys. km, 1700 ccm, TD, bia
ły, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, welur, • 20.000 
zl. Krotoszyn, tel. 0504/82-91 -23 
OPEL VECTRA SEDAN, 1994 r., 145 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
perlowoszary metalic, kpi. dokumentacja, w kraju od,1v5 roku, I 
właściciel, bez wypadku, ABS, 2 poduszki pow., klimatyzacja, 
wspomaganie kier., centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, 
hak, szyberdach, el. reg. reflektory, nowe opony,- zderzaki i fu> 
starka w kołorze nadwozia, • 20.500 zł. Legnicy tel. 
076/858-41-90, 0607/34-18-75
OPEL VECTRA, 1994 r., 1700 ccm, TDi, czerwony, bez wypad
ku, sprowadzony, nie zarejestrowany, centr. zamek, wspoma
ganie, alum: felgi, el. otw, szyby, welurowa tapicerka, dzietona* 
tylna kanapa, - 18.500 zł. Leszno, tel. 0609/45-99-56 
OPEL VECTRA, 1994 r., złoty metalicr pełna elektryka, weluro
wa tapicerka, w jasnym kolorze, - 18.000 zl. Ostrów Wlkp., teł. 
062/736-26-85, 0603/13-75-79
OPEL VECTRA, 1994 r.. 90 tys. km, 1700 ccm, TD.silnik łsuzu, 
czamy metalic, wspomaganie. ABS, centr. zamek, 2 poduszki 
powietrzne, szyberdach, - 22.000 zł. Raszków, tel. 
062/734-46-17
OPEL VECTRA, 1995 r., 140 tys. km, 2000 ccm, zielony meta
lic, 2 poduszki pow., ASD, wspomaganie kier., ABS, kpi. doku
mentacja, el. reg. lusterka, centr. zamek + pilot, RO, stan ideal
ny, sprowadzony w całości, • 19.800 zł. Kępno, woj. kaliskie, 
tel. 062/782-81-64, 0608/71 -56-90 
O  OPEL VECTRA SEDAN GT, 1995 r., 2000 ccm ABS, 

wspomaganie, automatic, centr. zamek, alum. fet* 
gi, -16.900 zł lub zamienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 
068/374-27-97,0602/79-49-88 87027211

OPEL VECTRA, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, podusz
ka pow., RO, centr. zamek + pilot, alarm, termometr zewn, •
18.500 zl. Góra. tel. 065/544-73-48
OPEL VECTRA, 1995 r., 75 tys. km, turkusowy metalic, ABS, 2 
pod. powietrzne, pełne wyposażenie elektryczne, drewno, -
22.500 zł. Grodków, tel. 077/415-45-99
OPEL VECTRA SEDAN, 1995 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, granatowy, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, - 17.200 zł. 
Jasień, teł. 0604/89-54-95
OPEL VECTRA, 1995 r., 66 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metałic, ABS, wspomaganie kier., el. otwierany szyberdach, 
welurowa tapicerka, centralny zamek, RM, książka serwisowa, 
bez wypadku, w kraju od tygodnia, - 18.800 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/782-54-84, 0606/11-38-66 
OPEL VECTRA, 1995 r., 1800 ccm, zielony metalic, automatic, 
2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., we
lurowa tapicerka, sprowadzony w całości, - 17.900 zł. Leszno, 
tel. 0605/44-73-47
OPEL VECTRA, 1995 r., 140 tys. km. 1700 ccm, turbo D, ISU- 
ZU, zielony metalic, wspomaganie, immobilizer, szyberdach, RM 
+ głośniki, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. wysuwana 
antena, brak turbiny, - 18.500 zL Namysłów, tel. 0602/81-31-01 
OPEL VECTRA, 1995 r., 117 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, grana
towy metalic, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, szyber
dach, RO, centr. zamek, - 20.800 zł. Opole, teL 077/455-63-07 
OPEL VECTRA, 1995 r., 88 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. za
mek, Mul-T-Lock, Immobilizer, napinacze pasów bezpieczeń
stwa, zegar, termometr zewn., atermiczne szyby, szyberdach, 
RO stereo, halogeny, wełurowe'siedzenia, serwisowany, kpi. 
dokumentacja, - 20.900 zl. Wrocław, tel. 071/328-02-42,. 
0501/85-25-16
OPEL VECTRA, 1995 r., 100 tys. km, 1800 ccm, niebieski, •
6.000 DEM. Żary, tel. 0604/60-62-23, 0607/34-91-45 
O  OPEL VECTRA, 1996 r., 1600 ccm, biały, kupiony 

w salonie w Polsce, serwisowany, I właściciel, 
ABS, pod. powietrzna, centr. zamek, wspomaga
nie, welurowa tapicerka, stan idealny, - 25.900 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 0607/79-95-81 
01035321

OPEL YECTRA, 1996 r.. 54 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, peł
ne wyposażenie oprócz skóry, - 31.000 zł. Głogów, tel. 
0607/52-82-12
OPEL VECTRA B, 1996 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., serwó, centr. za
mek, radio, immobilizer, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, 
kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, - 26.000 zł. Jelenia 
Góra, teł. 075/754-25-88
OPEL VECTRA SEDAN, 1996 r., 126 tys. km, 1600 ćcm, 16V, 
zielony metalic, sprowadzony w całości, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, alarm, klimatyzacja, pod. powietrzna, el. otw. szy
by, kpi. dokumentacja, - 29.500 zł. Lubin, tel. 0503/94-37-66 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 140 tys. km, 1700 ccm. TDi, zielony 
metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow.. klimatyza- 
cja, ABS, RM, centralny zamek + pilot, halogeny! książka serwi
sowa, zderzaki w kolorze nadwozia, - 33.000 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 0602/76-82-98, 0603/74-73-17 
OPEL VECTRA B. 1996 r., 114 tys. km, 2000 ccm, 16V, śliwko- 
wo-pertowy, wszystkie el. dodatkf, ABS, TC, klimatyzacja, alum. 
felgi, szyberdach, kupiony w salonie, garażowany, bez wypad
ku, właściciel niepalący, • 32.500 zl. Oleśnica, tel. 
071/398-46-55, 0503/96-18-70
OPEL VECTRA B, 19961., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, Ecotec, 
benzyn, oliwkowo-zielony, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaga
nie, centr. zamek, alarm ♦ pilot, szyberdach, ciemne tylne szy
by, RO, garażowany, w kraju od 1999 r., kpi. opon zimowych, 
stan b. dobry, - 28.500 zl. Oława, tel. 071/303-38-93, 
0603/48-71-78
OPEL VECTRA CD, 1996 r„ 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, oliw
kowy metalic, kupiony w salonie, 2 pod. powietrzne, klimatyza
cja, ABS, TC, centr. zamek, RO, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
alarm, blokada skrzyni biegóWrimmobiUzer, I właściciel,-29.500 
zl. Świdnica, tel. 0601/05-44-38 
OPEL VECTRA, 1996 r. 131 tys. km. 1600 ccm, 16V, bordowy, 
2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. luster
ka. el. otw. szyby, ABS, klimatyzacja, kpi. dokumentacja, - 29.000 
zł. Świdnica, tel. 0604/65-15-84
OPEL VECTRA CDX, 1996 r., 110 tys. km. 2000 ccm, 16V, złoty 
metalic, 160 KM, pełne wyposażenie, felgi aluminiowe 17*, szy
berdach, czarna skóra, oryginalny tuning Steinheitz, atrakcyjny 
wygląd, • 46.000 zl. Świebodzice, tel. 074/854-73-36, 
0603/06-19-99
OPEL VECTRA, 1996 r.. 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 16V, 
kolor platynowy metalic, B, Ecotek, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, w kraju od 3 lat, I właściciel, kpi. dokumentacja, • 27.000 
zl (możliwe raty przez komis). Wałbrzych, tel. 074/843-43-65, - 
0601/72-68-46
OPEL YECTRA, 1996 r, 55 tys. km, 1600 ccm, bordowy meta
lic, B, I właściciel, kupiony w salonie, RM + 8 głośników, ABS, 
poduszka powietrzna, oszczędny, serwisowany, centralny za
mek, stan idealny, - 30.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-40-92 
do godz. 15, 074/847-71-31 po godz. 16 i
OPEL YECTRA SEDAN, 1996 r., 116 tys. km; 1600 ccm, 16V, 
ECOTEC, bordowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrz
ne, el. otw. szyby, el. podgrzewane lusterka, el. reg. reflektory, 
podłokietniki. wspomaganie, centr. zamek, alarm * pilot, radio 
z kompaktem, klimatyzowany schowek, kpi. dokumentacja, -
28.500 zł. Wrocław, tel. 0503/76-77-80
OPEL VECTRA B, 1996 r., 95 tys. km, 1600 ccm, seledynowy, 
szyberdach, wspomaganie, poduszka pow., komputer, stan b. 
dobry, - 28.500 zł lub zamienię na Daewoo Matiz. Wrocław, tel. 
071/346-67-47, 0600/50-79-04
OPEL YECTRA CD EXCLUSIVf. .1900-r... iOD. tys, km,-2500 
ccm, V5, Ecotec, czamy metalic, klimatronik, poszerzony, obni
żony, skórzana tapicerka, drewniane dodatki (wykończenie), 
pełne wyposażenie elektryczne, alum. felgi 16“, zawieszenie 
po tuningu Irmsher, opony w idealnym stanie, - 41.000 zł. Złoty 
Stok, tel. 074/817-40-18 . Niemcy. 0049/179-56-28-56 
OPEL VECTRA, 1996/97 r., 104 tys, km, 2000 ccm, DTI, 16V, 
fioletowy metalic, klimatronic, ABS, poduszka pow., pełne wy
posażenie oprócz skóry, do sprowadzenia, • 36.500 zł. Sobót
ka, tel. 0601/78-23-69
OPEL VECTRA, 1996/97 r., 78 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor 
perłowo-oliwkowy, CDX, klimatyzacja, SRS, TC, ABS, czarna 
skóra, pełna elektryka, podgrzewane fotele i lusterka, CD, alarm, 
immobilizer, centralny zamek, alum. felgi, w kraju od 6 m-cy, 
stan Idealny. - 39.800 zł lub zamienię, na droższy i większy. 
Wałbrzych, tel. 074/665-04-33, 0601/81-34-73 - 
OPEL VECTRA CD, 1997 r.. 85 tys. km, 1700 ccm. TDI, perło- 
wofioletowy metalic, alum. felgi 15", klimatyzacja, pełne wypo
sażenie, 2 pod. powietrzne, stan idealny, - 36.500 zł. Gostyń, 
tel. 0603/46-60-45
OPEL YECTRA B, 1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V. szafiro

wy metalic, wspomaganie, ABS, poduszka pow., klimatyzacja, 
el. światła, el. otw. szyby, RM, centr. zamek, immobilizer, alum. 
felgi, atrakc. wygląd - 31.500 zl. Oława, teł. 071/313-46-46 po 
godz.17, 071/313-01-71 do godz.17 
OPEL VECTRA*BKpMBI, 1997r.. 55tys. km, 1600ccm, 16V, 
ciemnogrflflTowy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, eh otw. szy
by, et reg. lusterka, ABŜ ' klimatyzacja, komputer, wspomaga
nie. relingi dachowe, welurowa tapicerKŚ, *-.32.£00 zl lub zamie
nię na tańszy, do 12.000 zł. Jelenia Góra, ter 075/713-80-24, 
0609/42-33-43
OPEL YECTRA B, 1997 r., 1800, ccm, benzyną, biały, automa
tic, 2 poduszki powietrzne, ABS, ef. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
centr. zamek z pilotem, • 30.900 zł lub zamienię na tańszy. Kęp
no, tel. 062/782-49-58
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r., 59 tys. km, 1800 ccm, ECO
TEC, zielony metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, 
wszystkie eł. dodatki, RO + 6 głośników, klimatronic, halogeny, 
alum. felgi z oponami zimowymi, tempomat, komputer, sporto
wy ukl. wydechowy, książka serwisowa, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, • 38.000 zl. Lubin, tel. 0605/67-98-07 
OPEL VECTRA B KOMBI, 1997 r., 50 tyś. km, 1600 ccm, ECO
TEC, zielony metalic, klimatyzacja, szyberdach, relingi dacho
we, roleta bagażnika, wspomaganie kier., ćentr. zamek, podusz
ka pow., alum. felgi, brak podsufitki, stan b. dobry, - 26.000 zł 
lub zamienięv Pączków, tel. 077/431*61-91. 0604/08-40-56 
OPEL VECTRA SEDAN B, 1997 r., 79 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
kolor śliwkowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw, szyby, 
el. reg. i podg. lusterka, centr. zamek + pilot, wspomaganie kier., • 
RO z RDS, alum. felgi * opony zimowe, alarm, reguł, fotel kie
rowcy i reg. kierownica, kupiony w.salonie w Polsce, garażowa
ny, II właściciel, stan, - 36.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
075/784-55-77
OPEL VECTRA CD, 1997 r., 1800 ccm. 16V, granatowy, - 36.000 
zl. Wrocław, teł. 0603/07-22-62, 071/353-91-22 
OPEL VECTRA B, 1997 r., 50 tys. km, 2000 ccm, 16V, granato
wy metalic, automatic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej 
tapicerki, - 32.900 zł. Wrocław, tel. 071/3*52-95-53, 
0601/73-00-97 ‘  v
OPEL VECTRA B, 1997 r., 48 tys. km, 1800 ccm, Ecotec, zielo-* 
ny, ABS, poduszki pow., wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, RM, 
nie eksploatowany w kraju, zadbany, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-12-20
OPEL VECTRA, 1997 r.. 66 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, jasny 
metalic, kupiony w salonie, I rejestracja w 1998 r.. wspomaga
nie, ABS, alum. felgi, poduszka pow., komputer, alarm, • 30.000 
zł. Wrocław, tel. 071/355-66-08
0  OPEL VECTRA, 1997 r., 2000 ccm, 16V, srebrny 

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

OPEL VECTRA, 1997 r., 77 tys. km, 1600 ccm. 16V. biały, ABS,. 
poduszka powietrzna, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, kupiona w sałonie, i właściciel, - 30.500 zl. Wrocław, tel. 
071/324-90-89, 0503/84-39-17
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 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. 
szyby, szyberdach, ABS, RM, wspomaganie, halogeny, immo
bilizer, alarm, ł rej. w 1998 r., stan b. dobry, • 32.500 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-12-06 w godz. 9-18, 0601/55-26-06 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997/98 r„ 2000 ccm. 16V, TDi, atra
mentowy, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, centr. zamek ♦ pilot 
podgrzewane fotele, el. reg. reflektory, RO ♦ 8 głośników, wspo
maganie kier., alum. felgi 15', roleta, relingi, książka serwiso
wa, - 37.000 zl. Leszno, tel. 065/549-60-40 lub, 0603/33-92-68 
OPEL YECTRA. 1998 r., 85 tys. km, 2500 ccm, V6, kolor grafi
towy metalic, sportowe zawieszenie, klimatronic, 4 pod. po
wietrzne, szyberdach, TC, el. otw. szyby, eł. reg. lusterka, re
guł. wys. mocowania pasów, reguł, zagłówki, alum. felgi 16', -
40.000 zl. Leszno, tel. 0601/54-88-66
OPEL YECTRA CD KOMBI, 1998 r„ 77 tys. km, 2000 ccm, TD, 
srebrny metalik, klimatronic, - 43.000 zł. Lubin, tel. 
0601/77-70-90
OPEL YECTRA KOMBI. 1998 r, 80 tys. km, 1800 ccm. 16V, 
czamy metałic, pełne wyposażenie oprócz skóry, kupiony i ser
wisowany w kraju, homologacja ńa ciężarowy, stan dobry -
43.000 zHub zamienię na tańszy, raty. Oława, tel. 0603/84-78-77 
OPEL YECTRA. 1998 r., 56 tys. km, 1600 ccm, złoty metalik, 4 
poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, • 37.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/592-52-23, 0600/18-29-95
OPEL VECTRA, 1998 r., 120 tys. km, 2500 ccm, V6, zielony 
metalic, kupiony w salonie, wersja CDX, pełne wyposażenie, 
bez wypadku, I właściciel, alarm, centr. zamek, alum. felgi, hak
• 33.000 zl + Vat. Wrocław, tel. 0601/70-25-40
OPEL YECTRA B KOMBI, 1998 r., 40 tys. km, 1600 cćm. 16V, 
zielony metalic, 4 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, roleta, relingi dachowe, atrakc. wygląd,
• 35.000 zl. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49
OPEL VECTRA KOMBI. 1998 r„ 44 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
Ecotec klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, 
stan b. dobry, drewno, 2 pod. powietrzne. • 35.900 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/813-02-82
OPEL YECTRA KOMBI, 1998 r., 21 tys. km, 1800 ccm. ECO
TEC 16V, granatowy, model z grudnia, 1. rejestracja w 1999 
roku, 4 poduszki powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, centr. zamek * pilot, ks. serwisowa i inne, •
42.500 zl. Grabów nad Prosną, tel. 062/730-55-28, 
0603/13-08-85
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r., 110 tys. km, 2000 ccm, DTi, 
100 KM, niebieski, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, ABS, alum. 
felgi 15*, oryg. RO, roleta, zderzaki i listwy w kolorze nadwozia,'
1 właściciel w kraju od 2000 r, - 45.800 zl. Wrocław, tel. 
0601/74-92-31
OPEL VECTRA B KOMBI. 1998/99 r., 33 tys. km, 1600 ccm, 
16V, Ecotec, granatowy metalic, ABS, klimatyzacja, 4 pod. po
wietrzne, alum. felgi 15*, wspomaganie, reg. kierownica, reguł, 
fotel kierowcy, el. reg. reflektory, podgrzewane lusterka, RM z 
RDS-em, centr. zamek * pilot, el. otw. szyby, roleta, relingi da
chowe, bez wypadku, garażowany, - 38.800 zl. Leszno, tel. 
065/529-64-29, 0609/44-73-69
OPEL VECTRA KOMBI, 1999 r., 29 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
granatowy metalic, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, wspomaga
nie, 4 pod. powietrzne, kierownica wielofunkcyjna, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, radio, telefon komórkowy, w kraju od 02.2000 
r, - 39.000 zł. Krzysztof Kowalski, 63-200 Jarocin, ul. Do Zdroju 
33
OPEL YECTRA, 1999 r., 40 tys. km, 1800 ccm, kolor - antylopa 
metalic, pełne wypos. oprócz skóry, - 44.000 zł. Kostrzyn nad 
Odrą, tel. 0609/46-97-34, 095/752-13-03 
OPEL VECTRA KOMBI, 1999 r., 7 tys. km. 1600 ccm, 16V, srebr
ny, klimatyzacja, alum. felgi, 4 poduszki pow., el. otw. szyby, 
centr. zamek, relingi dachowe, roleta, wersja limitowana, -
46.000 zl. Wrocław, tel. 071/364-21-96
OPEL YECTRA KOMBI, 1999 r., 6 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, 4 pod. powietrzne. ABS, immobilizer, komputer, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatyzacja, alum. felgi, wspoma
ganie, • 47.500 zl. Wrocław, tel. 071/355-66-08 
OPEL VECTRA, 2000 r., 7 tys. km, 1600 cćm, 16V, Ecotec, czer
wony, automatic, ABS, klimatronic, centr. zamek + pilot, wspo
maganie i reg. kierownicy, RO sterowane z kierownicy, el. otw. 
szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, podgrzewane fotele, 
spryskiwacze reflektorów, halogeny, garażowany, - 54.000 żł. 
Osowa Sień, gm. Wschowa, tel. 060̂ /77-48-52, 0605/43-80-88

PEU G EO T
O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w  internecie: www.auton.pl, co ty
dzień wyjazd z Wroławia do Belgii, 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. Legni
ca, tel. 0605/28-37-83
PEUGEOT 106 XW, 1992 r., 72 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
biały, w kraju od tygodnia, stan idealny, bez wypadku, RO, el. 
reg. reflektory, szyberdach, katalizator, żakardowa tapicerka,

kpi. dokumentacja, oclony, • 9.600 zl. Wrocław, tel. 
0501/04-90-08
PEUGEOT 106,1992/93 r., 68 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, katalizator, 3-drzwiowy, RM, w kraju od roku, stan 
idealny, ĝarażowany,- 11.200 zł. Głogów, tel. 076/835-26-31, 
0606/20-84-13'
PEUGEOT 106,1993 r., 1100'ccm, benzyna, niebieski ipetalic, 
5-drzwiowy, nowe opony, RM, 5-drzwiowy - 11.600 zł. Grodków, 
teł. 077/415-40-31 ]
PEUGEOT 106, 1993 r., 135 tys. km, turbo E, cZamy, centr. 
zamW, immobilizer, alarm + pilot, zadbany, stan techn. b. do
bry, - 13.200 zł.:::$elcz-Laskowice, teł. 071/318-13-48, 
0605/72-10-64
PEUGEOT 106 XR. 1993 r., 94 tys. km, 1100ęcn̂ . benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, alarm + pilot, immobilizer, RM, nowjHSkomu- 
lator, zadbany, - 10.800 zl. Wrocław, tel. 788-18-14, 
0605/45-53-46 .
PEUGEOT 106, 1993/94 r., 1400 ccm, diesel, granatowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry, - 14.200 zl. Komorniki, tel. 076/858-40-55 
PEUGEOT 106, 1994 r., 69 tys. km, 954 ccm, zielony metalic, 
kpi. dokumentacja, sprowadzony w 2001 r., szyberdach, immo
bilizer, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 071/302-68-43, 0603/86-83-78 
PEUGEOT 106,1998 r, 16 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, imobilizer, centr. zamek, el. otw. szyby, reflektory, 
obrotomierz, wspomaganie, blokada zapłonu, dzielona kana
pa, RO, - 18.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-34-59 
PEUGEOT 106,1998 r., 6 tys. km, 1100 Ccm, wiśniowy metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, radioodtwarzacz, -
18.500 Zł. Sieradz, tel. 043/827-65-09, 0605/63-41-64 
PEUGEOT 106 OPEN, 1998 r., 20 tys. km, 1000 ccm, czamy, 
szyberdach, atermiczne szyby, instal. radiowa, niebieskie ze
gary i tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, - 17.900 zl. Wro
cław. tel. 071/343-94-14, 0602/28-89-03 
PEUGEOT 106, 1999 r., 7 tys. km, 954 ccm, benzyna, czerwo
ny, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., szyberdach, immobilizer, książ
ka serwisowa, • 20.500 zł. Legnica, tel. 0603/49-82-83 
PEUGEOT 1.06, 1999 r., 30 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, sprowadzony, technicznie sprawny, tylny błotnik do 
lakierowania, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -19.800 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
PEUGEOT 205,1984 r., 150 tys. km, 1100 ccm, kolor wiśniowy, 
5-drzwiowy, zadbany, ekonomiczny, garażowany, serwisowany, 
przegląd do 2002 r., zielona karta, stan b. dobry, - 3.900 zł. 
Bolków, tel. 0606/64-22-07
PEUGEOT 205,1985 r., 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski, przegląd do 03.2002 r., 4-drzwiowy, 5-biegowy. stan b. 
dobry. - 4.600 zl. Wrocław, tel. 071/786-76-86 
PEUGEOT 205 GT, 1986 r., 155 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
szary metalic, stan dobry, centr. zamek, alarm, szyberdach, 
alum. felgi, 5-drzwipwy, 5-biegowy, ciemne szyby, lotka, 3 .stop’, 
RO, przegląd do lutego 2002 r., nowe opony, • 4.900 zł. Ka
mienna Góra. tel. 075/744-11-50 
O  PEUGEOT 205 GTI, 1988 r., 202 tys. km, 1600 ccm, 

benzyna, czarny, • 4.500 z ł . t e l .  071/317-34-45, 
0049/17-57-80-40-37 01035491

PEUGEOT 205 GTI, 1988 r., 150 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, centralny zamek, el. otwierane szyby, aluminiowe felgi, 
stan b. dobry, na białych tablicach - 2.600 zł. Wrocław, tel. 
0605/40-30-03
PEUGEOT 205,1988/96 r., 1800 ccm, diesel, kolor wiśniowy, •
6.200 zł. Wrocław, tel. 357-16-15 
PEUGEOT 205.1989 r., 185 tys. km, 1100 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, zadbany, nowy akumulator, przegląd 
ważny do 2002 r., RM • 6.300 zł. Wrocław, tel. 071/321-86-19, 
0604/70-22-92
PEUGEOT 205 90, 1990 r., 115 tys. km, 1360 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, • 4.800 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/841-75-04
PEUGEOT 205,1990 r., 40 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
po remoncie kapitalnym blacharki, ekonomiczny, - 7.500 zi. 
Wałbrzych, tel. 074/665-65-42
PEUGEOT 205,1990 r.. 137 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, zadbany, stan b. dobry,
• 6.500 zl. Złotoryja, tel. 0602/87-27-00
PEUGEOT 205, 1990/97 r., 1900 ccm. diesel, biały, RM, 
5-drzwiowy, szyberdach, garażowany, 5-biegowy, - 10.500 zl. 
Prochowice, tel. 076/858-45-64 
PEUGEOT 205,1991 r„ 90 tys. km, 1100 ccm. benzyna, grafi
towy, katalizator, nowe opony, roczny akumulator, stan b. do
bry, - 9.500 zl. Jawor, tel. 0603/65-05-47 
PEUGEOT 205 JUNIOR, 1991 r., 180 tys. km. 950 ccm, benzy
na, czerwony, 3-drzwiowy, kupiony w salonie w kraju, II właści
ciel, z pełną dokumentacją, - 9.500 zł. Opole, tel. 077/457-07-12 
po godz. 20, 0608/30-88-69
PEUGEOT 205, 1991/92 r.. 1100 ccm, wtrysk, czerwony, 
5-drzwiowy, szyberdach, RO, stan idealny, koła zimowe - 1.800 
DEM * cło (ok. 2.200 zł). Lubań, tel. 0604/81-51-93 
PEUGEOT 205,1992 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, szyberdach, alum. felgi, - 9.000 zł. Karpacz, tel. 
075/761-81-47
PEUGEOT 205,1992 r., 98 tys. km, 1124 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, RO, hak, szyberdach, blokada skrzyni bie
gów. - 8.700 zł. Lubin, tel. 076/842-85-04 
PEUGEOT 205 WINNER, 1993 r., 160 tys. km. 1400 ccm. ben
zyna, niebieski metalic, 82 KM, kubełkowe fotele, szyberdach, 
3-drzwiowy, RO Kenwood (panel) + 4 głośniki, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, • 9.200 zl. Wrocław, tel. 0603/85-00-55 
PEUGEOT 205 XR, 1993/94 r., 116 tys. km, .1100 ccm, kolor 
grafitowy metalic, 5-biegowy, 3-drzwiOwy, panoramiczny szyber
dach, ciemne szyby,- tylne szyby uchylane, dzielona tylna kana? 
pa, zderzaki w kolorze nadwozia,, nowe opony, klocki hamul
cowe i amortyzatory, - 10.000 zl. Niechlów, tel. 0603/80-52-09 
PEUGEOT 206,1998 r, 1400 ccm, wtrysk kupiony w salonie, -
31.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/398-31-35, 
0603/49-99-92
PEUGEOT 206,1998 r, 18 tys. km, 1100 ccm, bordowy meta
lic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, pod. pow., kupio
ny w salonie, immobilizer - 30.000 zl. Wrocław, tel. 
0604/19-98-82
PEUGEOT 206, 1999 r., 6 tys. km, 1400 ccm, kolor grafitowy 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek pilot, immobilizer, wspo
maganie kierownicy, alum. felgi, spoiler, • 32.900 zf. Sośnie, tel. 
062/739-10-90, 0602/34-51-74
PEUGEOT 206 XR, 1999 r., 15 tys. km, 1124 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, poduszka dla kierowcy, 
alum. felgi, reg. reflektory, reg. kierownica, radio Kenwood, -
28.000 zł. Wrocław, tel. 0605/22-12-27
PEUGEOT 206,1999 r., 28 tys. km, 1600 ccm, srebrny, 5-drzwio
wy, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, 
eł. otw. szyby, el. reg. lusterka, czujnik deszczu, centr. zamek ♦ 
pilot, RM Peugeot Blaupunkt, właściciel niepalący, b. dobrze 
utrzymany, blokada skrzyni biegów • 32.000 zł. Zgorzelec, tel. 
0603/44̂ 99-71
PEUGEOT 206 XR PRESENCE. 2000 r., 23 tys. km. 1900 ccm, 
diesel, srebrny metalic, 3-drzwiowy, el. otwierane szyby, alarm
♦ pilot, centralny zamek, wspomaganie kier., immobilizer, 2 po
duszki powietrzne, radioodtwarzacz ze zmieniaczem, pełna 
dokumentacja, bez wypadku, serwisowany, - 34.500 zł. Wro
cław, tel. 071/345-20-76, 0601/57-28-23.
PEUGEOT 305,1979 r„ 168 tys. km, 1281 ccm, benzyna, srebr
ny, hak, stan dobry, karoseria z 84 r.. po remoncie silnika, - 
j.ÓOO zt Lubin, tel. 076/846-97-37 
PEUGEOT 305,1981 r., 1300 ccm w ciągłej eksploatacji, -1.000 
zl. Olawa, tei. 071/313-00-32
PEUGEOT 305, 1981/87 r., 1500 ccm̂  srebrny metalic,’ alumi
niowe felgi, welurowa tapicerka, RM, zadbany, nowe opony, 
części zamienne, - 2.750 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-29-52 
po godz. 20, 0608/45-14-74
PEUGEOT 305,1983 r., 1300 ccm, benzyna, beżowy, oryg. la
kier, hak, bez korozji, stan b. dobry, - 1.600 zł lub zamienię na 
Fiata 126p w tej cenie. Murowaniec, gm. Koźminek, tel. 
0608/88-02-32
PEUGEOT 305 KOMBI, 1984 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
bez rdzy, sprawny, aktualny przegląd, radio * głośniki, - 2.700 
zl lub zamienię. Ziębice, tel. 074/819-25-10, 0602/39-99-86 
PEUGEOT 306,1993 r., 114 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg lusterka, el. reg. jefł., ABS, 
welurowa tapicerka, wspomaganie • 14.800 zl. Rawicz, tel. 
065/547-85-25
PEUGEOT 306,1993 r., 87 tys. km, 1400 ccm, czerwony, centr. 
zamek, wspomaganie, alarm, welurowa tapicerka. alum. felgi, 
Mul-T.-Lock, - 13.400 zl. Wałbrzych, tel. 0502/57-16-65, 
0503/17-83-80

PEUGEOT 306, 1993/94 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, po
pielaty metalic, I właściciel, 5-drzwiowy, w kraju od 2 m-cy, dużo 
dodatków, stan b. dobry, • 14.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-63-81, 0600/55-63-12
PEUGEOT >406, 1994 r., 1400>-ecmrzielony metalic, 5-drzwio- 

- twyT5-biegowyr ospoilerowany, lotka na klapie tylnej, centr. za
mek, śl. otw. szyby, RM sterowany pilotem, el. otw. szyberdach, 

i IWłaściciel, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, pilnie, -12.200 
zi lub zamienię na tańszy. Strzelin, tel. 0603/84-60-78 
PEUGEOT 306, 1994/95 r., 72 tys. km. 1900 ccm, diesel, gra- 

-. nątowy, wspomaganie kier., reg. kierownica i reguł. wys. moco- 
, wanla pasów, światła, zadbany, RO Sony, - 18.500 zł. Wrocław, 

tel. 071/339-27-57
PEUGEOT 306 SEDAN, 1995 r., 97 tys. km. 1400 ccm, biały, el. 
otw. szyby, centr. zamek, kpi. opon zimowych, -16.500 zł. Lesz- 
nOi-teJ. .065/529-57-20, 0601/94-63-54 
PEUGEOT 306, 1995 r, 1600 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
wspomaganie, ukł. kierów.7klimatyzacja - 17.500 zł, raty. Prusi
ce, tel. 071/312-53-41, 071/312-63-41'~
PEUGEOT 306 SEDAN, 1997 r., 1400 ccm, biały, 2 pod. po
wietrzne, ćentr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, immobili
zer, RÓ, kubełkowe fotele, garażowany, bez wypadku, -19.800 
zl. Legnica, tel. 076/854-82-03, 0608/69-27-35 
PEUGEOT 306,1997 r, 78 tys. km, 1400 ccm, benzyna, perło- 
wozielony, wszystkie el. dodatki, centr. zamek + pilot, wspoma
ganie, kpi. opon zimowych, - 18.700 zl. 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 zl. Wro
cław, tel. 071/339-82-87
O  PEUGEOT 306 D, 1998 r., 68 tys. km, 1900 ccm, 

granatowy metalic, centr. zamek, sprowadzony 
w całości, el. otw. szyby, wspomaganie, sensor 
wycieraczek, zwolniony z opłaty skarbowej, pil
ne, • 26.600 z ł . do neg.. tel. 076/842-83-43, 
076/749-22-34 84018801

PEUGEOT 306,1998 r., 32 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
kombi, wspomaganie, reg. kierownica, 2 pod. powietrzne, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, klimatyzacja, RO, 
pilot, - 28.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0604/45-19-40 
PEUGEOT 309 Rl, 1987 r., 1600 ccm, - 3.500 zl. Polwica, gm. 
Domaniów, tel. 071/303-06-05-
PEUGEOT 309,1987 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy, na bia* 
łych tablicach, • 1.500 zl. Wrocław, tel. 0605/52-77-06 
PEUGEOT 309,1988 r., 148 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny metalic, sprow. w całości, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, 
hak, oznakowany, RM, garażowany, stan dobry - 9.200 zł.., teł. 
0600/53-27-43
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PEUGEOT 309, 1989 r., 133 tys. km, 1900 ccm, diesel, szary 
metałic, hak, wspomaganie, tylne szyby uchylane, 3-drzwiowy, 
ekonbmizer, stan silnika idealny, - 8.400 zł. Wrocław/ teł. 
071/353-40-38, 0606/62-03-46 .
PEUGEOT 309,1989/90 r, 169 tys.km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, tylne szyby uchylane, 
nowy akumulator, stan dobry, - 5.300 zl. Oleśnica, tel. 
071/398-40-23
PEUGEOT 309 GTi, 1989/94 r.. 169 tys. km. 1905 ccm, czamy. 
wtrysk, sportowe zawiesz., centr. zamek, eł. otw. szyby, alarm, 
alum. felgi, wspomaganie, brązowe szyby, tylną szyba ogrze
wana, stan dobry, bez śladów korozji, 136'KM -7.500 zł. Jawor, 
tel. 076/870-70-27
PEUGEOT 309, 1990 r., 155 tys. km, 1900 ccm, diesel, szary 
metalic, stan b. dobry, duży szyberdach, aluminiowe felgi, do
datkowe koła zimowe, alarm, centralny zamek + pilot, -11.500 
ZL.Bystrzyca Kłodzka, teł. 074/811-25-43 ..
PEUGEOT 309 GTI, 1990 r.; 160 tys. km.'czerwony, el. otw. 
szyby, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, 5-drzwiowy, stan 
b. dobry, • 7.200 zł. Krobia, tel. 065/571-42-66, 0502/40-90-32 - 
PEUGEOT 309 GL, 1990/91 r., 1400 ccm, czerwony, szyber
dach, alum. felgi, nowe tarcze i klocki hamulcowe, amortyzato
ry na gwarancji, centr. zamek, alarm, RO, 4-drzwiowy, stan ide
alny, - 8.900 zł lub zamienię na Żuka albo inny dostawczy. Nowa 
Sól, tel. 068/387-31-59, 0606/88-70-26 
PEUGEOT 309,1991 r., 92 tys. km. 1100 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, 5-drzwiowy, tylna szyba ogrzewana, kpi. dokumen
tacja, stan dobry, • 7.500 zl. Lubin, tel. 076/844-17-33- 
PEUGEOT 309,1991 r., 166 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, alarm ♦ pilot, centr. zamek, ekonomiczny, za
dbany, serwisowany, kupiony w salonie w kraju, • 10.500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/62-61-53
PEUGEOT 309,1992 r„ 100 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, sprowadzony w całości, w kraju od miesiąca, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, - 10.500 zl. Legnica, tel. 
0604/85-68-63
PEUGEOT 309.1992 r„ 125 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, czer
wony, bez wypadku, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna ka
napa, dodatkowe światło .stop*, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 10.600 zł:. Lubin, teł. 076/847-22-67, 0608/38-25-76 
PEUGEOT 309,1992 r.. 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, alarm, 
szyberdach, centr. zamek, kpi. dokumentacja, - 13.500 zł. Mar
cinkowice, woj. wrocławskie, teł. 0501/39-51-24 
PEUGEOT 30$ 1992 r.; 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy, el. otw. szyby, automatic, centralny Zamek, w kraju od 
tygodnia, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 9.900 
zł. Wałbrzych, teL 074/844-05-22 
PEUGEOT 309,1992 r., 100 tys. krfl, 1400 ccm, wtrysk, niebie- 
ski-metalic. bez wypadku, centr. zamek, el. otw. szyby, 5-drzwio
wy, halogeny, do sprowadzenia z Niemiec, stan idealny - 4.000 
zł + do ok: 3.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-66-43 
PEUGEOT 405 GR, 1988 r., 180 tys. km, 1900 cćm, benzyna, 
jasny metalic, automatic, nowy akumulator, stan dobry, - 6.900 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-36-93 po godz. 17 
PEUGEOT 405 GL. 1988 r.. 200 tys. km. 1600 ccm. kolor grafi
towy. - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/352-82-57, 0601/64-33-55 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1989 r., 150 tys. km, 1900 ccm, biały, 
relingi, garażowany, zadbany, obrotomierz, zadbany, stan bar
dzo dobry, • 7.800 zl (możliwe raty). Oleśnica, tel. 0501/71-41-64 
O  PEUGEOT 405,1989 r., 1600 ccm, szary metałic,

5-biegowy, wspomaganie, - 6.900 zł lub zamie- 
nię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97. 
0602/79-49-88 87027511

PEUGEOT 405 SEDAN, 1989 [.,146 tys. km. 1600 ccm. benzy- 
na, kolor wiśniowy, dużo nowych części (rachunki), kpi. opon 
zimowych, bez wypadku, garażowany, welurowa tapicerka, RO 
z RDS ♦ 6 głośników, stan techn. b. dobry, przegląd do 07.2001 
r, • 8.700 zł. Głogów, teł. 076/833-45-59 
PEUGEOT 405 GRI, 1989 r.. 1900 ccm. benzyna, wtrysk, kolor 
grafitowy, wspomaganie, alarm ♦ pilot, ocynkowana blacharka,
- 6.500 zł. Wrocław, tel. 0503/51-29-00
PEUGEOT 405, 1989 r. inst. gazowa, - 8.500 zł. Wrocław, tel.
071/328-24-42
PEUGEOT 405 KOMBI, 1989/90 r., 1900 ccm, diesel, granato
wy, stan dobry, zadbany, I właściciel w kraju • 10.500 zl lub za
mienię. Prusice, teł. 071/312-53-41, 071/312-63-41 
PEUGEOT 405 SRI, 1990 r., 1900 ccm, benzyna, wiśniowy 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, 5-biegowy, 5-drzwio
wy, sportowy wygląd, welurowa tapicerka, napęd na 4 koła, •
12.000 zł lub zamienię na diesla albo busa. Lubin, tel. 
076/749-71-99
O  PEUGEOT 405 SEDAN, 1990 r.f 130 tys. km, 1600 

ccm, kolor grafitowy metalic, inst. gazowa, alarm 
+ pilot, - 7.700 zł. Żagań, tel. 060/478-14-30, 
0602/17-14-43 87027641

PEUGEOT 405 SR, 1990 r.. 117 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
biały, wspomaganie, el. otw. szyby, welurowa tapicerka. centr. 
zamek, alarm, reg. wys. kierów., pasów i fotela kierowcy • 9.500 
zł. Lubin, tel. 076/846-85-79
PEUGEOT 405 1.9 RSI, 1990 r., beżowy metalic, wspomaga
nie. centr. zamek, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, • 9.200. 
zł. Parchów, gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83

PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, złoty metalic, kpi. dokumen
tacja, sprowadzony w całości, i właściciel w kraju, el. otw. szy
by, centralny zamek, wspom. kierownicy, alarm, bez wypadku, 
szyberdach, stan b. dobry, - 8.500 zl. Wałbrzych, tel. 
074/845-85-81, 0606/74-12-19
PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, diesel, granatowy, - 10 000 
zł. Wrocław, tel. 0608/64-31-21 
PEUGEOT 405,1990 r, 126 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, - 8.800 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-81-13 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990/91 r, 1600 ccm, wtrysk, kolor gra
fitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, kpi. doku
mentacja, zarejestrowany, - 6.600 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84, 071/348-34-78
PEUGEOT 405 GL, 1991 r., 170 tys. km, 1400 ccm. kolor grafi
towy metalic, stan techn. dobry, centr. zamek, alarm, RM, po 
remoncie zawieszenia przedniego, nowe tarcze i klocki hamul
cowe, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/369-52-82,- 0602/24-81-23 
PEUGEOT 405 GLD, 1991 r., 170 tys, km, 1900 ccm, diesel, 
błękitny metalic, RM, stan dÓbry,..-„ 10.000 zl. Lubin, tel. 
076/846-80-48 "
PEUGEOT 405 SRDT, 1991 r., 190 tys. km, turbo Dębiały, se
dan, el. otw. szyby, centr. Zamek, wspomaganie kier., welurowa 
tapicerka, kubełkowe fotele, hak, ekonomiczny, obrotomierz, 
halogeny, 90 KM, atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 14.900 zl. 
Wrocław, tel. 0603/91-49-51
PEUGEOT 405 SEDAN, 1991 r„ 114 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czarny, elektryka, szyberdach, wspomaganie kier., alum. 
felgi, na białych tablicach - 2700 DM. Zgorzelec, tel. 
0602/28-06-94
PEUGEOT 405,1991/92 r.. 1400 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, garażowany, stan b. dobry, - 11.850 zł. Świdnica, tel. 
0601/57-86-65
PEUGEOT 405 GR, 1991/97 r., 1600 ccm. kolor grafitowy me
talic, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, alarm, gara
żowany, inst. gazowa na gwarancji, stan b. dobry, • 12.000 zl. 
Wrocław, teł. 071/786-84-87, 0604/05-60-74 
PEUGEOT 405 GRI, 1992 r.. 160 tys. km. 1900 ccm. srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, garażowany, bez wypadku, -11.900 
zł. Wołów, tel. 071/389-32-39
PEUGEOT 405,1993 r, 159 tys. km,. 1600 ćcm, wtrysk, bordo
wy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyberdach. el. 
reg. reflektory, immobilizer, spoiler, ABS, kubełkowe fotele, RO 
Sony * 6 głośników, wersja Exclusive, stan b. dobry, -13.900 
zi. Polkowice, tel. 0605/53-54-26
PEUGEOT 405 GRI, 1994 r., 1900 ccm, benzyna, grafitowy 
metalic, wspomaganie, katalizator, blacha ocynkowana, alarm 
na pilota, składak, • 7.200 zl. Wrocław, teł. 071/321-28-39 
PEUGEOT 405 SRD, 1995 r., 157 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
biały, skórzane siedzenia, wspomaganie kier., podgrzewane 
lusterka, el. reguł, lusterka, centralny ?amek, alarm, aluminio
we felgi * 4 koła zimowe, • 18.500 zl. Jelenia Góra, tel. 
0602/37-02-82
PEUGEOT 401 KOMBI, 1995 r„ 130 tys. km, 1900 ccm. TDI, 
srebrny metalic, centr. zamek, alarm, szyberdach, hak, reling 
dachowy, el. otw. szyby, podgrzewane lusterka, reg. kierownica 
i pasy, ocynkowane nadwozie, • 17.000 zl. Lubin, tel. 
076/846-52-25
PEUGEOT 405, 1995 r., 18 tys. km, 1900 ccm, diesel, szary 
metalic, kupiony w salonie w kraju, II właściciel, bez wypadku, 
alarm, blokada skrzyni biegów, centr. zamek, RO Panasonic 
panel, el. otw. szyby, podgrzewane lusterka, stan idealny. -
19.500 zi. Wałbrzych, tel. 074/848-26-93
PEUGEOT 406, 1990/97 r, 130 tys. km. 1900 ccm. TDI, atra
mentowy metalic, ABS, RM, 2 poduszki pow., wszystkie eł. do
datki, zadbąny, i właściciel w kraju, - 34.000 zl lub zamienię na 
tańszy lub. uszkodzony. Rawicz, tel. 0607/09-45-21. . 
PEUGEOT 406. 1995/96 r„ 73 tys. km. 1800 cćm. bordowy 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, wspomaganie 
kier., welurowa tapicerka, w kraju od 5 mies, • 27.800 zł. Legni
ca, tel. 0600/41-01-95
PEUGEOT 406 SEDAN, 1996 r, 110 tys. km, 1800 ccm. benzy
na, beżowy metalik, ABS, pod. powietrzna, welurowa tapicerka, 
alarm, RO, el. otw. szyby, centr. zamek * pilot, wspomaganie, 
'dzielona tylna kanapa, garażowany, kupiony w sałonie, - 29.000 
zi. Jugów, teł. 074/871-83-05
PEUGEOT 406,1996 r., 32 tys: km, 1800 ccm, zielony, el. otw. 
szyby, centr. zamek, wspomaganie, poduszka pow., reg. kie
rownica. immobilizer. alarm + pilot, radio z CD, garażowany, -
29.500 zi. Wrocław, teł. 0603/18-68-20
PEUGEOT 406,1996 r., 111 tys. km. 1600 ccm, srebrny meta
lic, el. otw. szyberdach, el. otw. szyby, wspomaganie, ABŚ, ko
dowany zapłon, RM, stan idealny, • 29.000 zl lub zamienię. 
Wschowa, teł. 065/540-19-61. 0607/60-12-17 
PEUGEOT 406, 1996/97 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, katalizator, centr. zamek, immobilizer. wspomaganie 
kier., reg. kierownica, el. otw. szyby, RO. halogeny, kupiony w 
salonie, serwisowany, bez wypadku, kpi. dokumentacja - 27.900 
zł, możl. raty na 3 lata, kontakt e-mail: carpooi@poczta.onet.pl. 
Kalisz, tel. 062/757-64-92, 062/757-40-74 ‘
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r., 69 tyś. km, 1800 ccm, benzy
na, granatowy metalic, sprowadzony do kraju na kołach, wspo
maganie kier., centr. zamek z pilotem, el. otw. szyby, el. reg. 
reflektory, immobilizer, 2- poduszki powietrzne, zadbany, RO 
Blaupunkt, - 32.500 zi. Doruchów, tel. 0609/45-66-70 
PEUGEOT 406,1997 r., 52 tys. km, 2000 ccm, 16 V, kolor srebr- - 
ny, klimatronic, automatic, RM, tempomat, pełne wyp. elektr., 2 
poduszki powietrzne, żaluzja, • 29.500 zl. Kalisz, tel. 
062/769-23-49, 0501/70-09-90
PEUGEOT 406 KOMBI. 1997 r., 71 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
16V, niebieski metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, podgrzewane fotele, książka ser
wisowa, - 26.000 zł. Poniec, woj. leszczyńskie, tel. 
0606/75-60-99
PEUGEOT 406,1997 r., 19 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
noczerwony, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, -
28.700 zł. Sława, tel. 068/356-74-22 
PEUGEOT 406,1997 r., 76 tys. km, 1800 ccm, 16V, szary me
talic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, welurowa tapicer
ka, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, wspomaganie kier., 
kodowany zapłon, drewno, dzielona tylna kanapa, garażowany,
- 34.000 zł. Wilczyce, tei. 071/399-08-62. 0603/95-05-61 
PEUGEOT 406. 1998 r.. 33 tys. km. 2000 ccm, 16V, periowo- 
granatowy, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., automatic, RM, 
drewno, pełna el., sedan, stan idealny - 37.600 zi. Wrocław, tel. 
0602/45-57.-36
PEUGEOT 406 SR, 1998 r., 78 tys. km, 1800 ccm, czamy, centr. 
zamek * pilot, el. otw. szyby, immobilizer, książka serwisowa, 
kupiony w salonie w Polsce, kpi. opon zimowych, ♦ inst. gazo
wa do zaistalowania, możl. zainst. klimatyzacji, • 33.500 zi lub 
zamienię na mniejszy. Kalisz, tel. 062/764-41-32 po godz. 18, 
0603/08-36-62
PEUGEOT 406, 1998 r„ 75 tys. km. 1900 ccm. TDI, biały. 2 
pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, welurowa tapicerka, el. otw. 
szyby, centr. zamek, RM ze sterowaniem w kierownicy, kompu
ter, wspomaganie, drewno, - 40.000 zl. Sulechów, tel. 
068/385-40-22
PEUGEOT 406 KOMBI, 2000 r., 15 tys. km. 2000 ccm, niebie
ski metalic, klimatyzacja, AB, RM, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, el. światła, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, 
relingi, roleta • 55.000 zł iub zamienię. Syców, tel. 
062/785-94-95, 0604/27*78-61 •
O  PEUGEOT 406 HDI KOMBI, 2001 r., 3 tys. km, 2000 

ccm, srebrny metalic, wyprodukowany w marcu, 
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, podłokietniki, cena • 21.000 
DEM ♦ cło (organizuję wyjazdy po samochody, 
głównie, diesle), Nowa Sól, tel. 068/376-81-37, 
0608/27-72-93 84018671

PEUGEOT 505,1983 r„ 2500 ccm, dieseł, brązowy metalic, stan 
dobry. - 2.700 zł. Strzełin. tel. 0605/23-29-00 
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 
łub zam ienię. Wrocław, tel. 071/325-33-72, 
0501/55-16-71 02027301

PEUGEOT 605 SV, 1990/91 r., 161 tys. km, 3000 ccm, V6, kolor 
śliwkowy metalic, stan idealny, wspomaganie, centr. zamek, 
welurowa tapicerka (ciemna), el. otw. szyby i szyberdach. alarm,
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alum. felgi i inne dodatki, - 15.400 zł lub zamienię. Bogu
szów-Gorce. tel. 074/844-27-58, 0604/29-43-83 
PEUGEOT 605,1991 r, 2000 ccm, beżowy metalic, alum. felgi, 
skórzana tapicerka, wszystkie el. dodatki, • 10.500 zl. Wałbrzych, 
teł. 074/841-48-91
PEUGEOT 605,1991 r., 210 tys. km, 2100 ccm, turbo 0, szary 
metalic, klimatyzacja, wyposażenie elektryczne, aluminiowe felgi 
16*, stan dobry, - 18.000 zl. Jelenia Góra, tel. 0603/41-14-23 
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., 108 tys. km, 3000 ccm, benzyna, V6, 
ciemnozielony metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka i fotele, skórzana tapicerka, centr. zamek + pilot, alum. 
felgi, inst. gazowa, wspomaganie kier,, ABS, reg. kierownica, 
podgrzewane fotele,' w całości lub na części, kompletna doku
mentacja polska, - 8.000 zł. Żagań, tel. 068/478-39-89 
PEUGEOT 605, 1992 r., 160 tys. km,' 3000 ccm, V6, zielony, 
ABS, wspomaganie, «l. reg. lusterka, el. otw. szyby, RO, • 15.500 
zł. Opole. tel. 077/454-21-32
PEUGEOT 605, 1992 r., turbo D. granatowy,vskóra, klimatyza
cja, ABS, pełne wyposażenie elektryczne, stan b. dobry, na bia
łych tablicach • 6.500 DEM. Słubice, woj. gorzowskie, tel. 
0609/26-50-96
PEUGEOT 605,1996/97 r„ 75 tys. km. 3000 ccm, V6, granato
wy metalic, automatic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, kompu
ter, skóra, drewno, pełna el., alum. felgi, najlepsza wersja, RM 
f  CD, bez wypadku, 5 mies. w kraju, stan idealny, max. wypo
sażenie • 39.000 zł. Wrocław, tel. 0503/81-88-53 
PEUGEOT 806,1995 r., 77 tys. km, 2000 ccm, niebieski meta
lic, klimatyzacja, el. otw. szyby, I rejestracja w 10.1996 r, • 34.000 
zl (zwolnienie z opłaty skarb.) lub zamienię. Nysa, tel. 
077/433-S6-46 po godz. 19, 0602/24-49-65

PLYM OUTH
PLYMOUTH NEON, 1999 r, 80 tys. km, 1990 ccm. czarny, kpi. 
dokumentacja, automatic, 2 poduszki pow., klimatyzacja, stan 
dobry, • 28.000 zl lub zamienię na Mercedesa 124 D, z dopłatą 
do 10.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-05, 0605/64-08-21

PO LO N EZ
POLONEZ, 1980 r., 1500 ccm, benzyna, zielony, inst. gazowa, 
w ciągłej eksploatacji, przegląd do 05.2002 r, • 2.000 zł. Głu
szyca, teł. 074/880-91-70
POLONEZ, 1980 r., 1500 ccm, brązowy, techn. sprawny, - 650 
zł. Jakubowo, gm. Przemków, tel. 076/818-34-39 
POLONEZ, 1980 r., 1500 ccm, pomarańczowy, hak, przegląd 
do 11.2002 r, - 700 zł. Legnica, tel. 0503/09-95-82 
POLONEZ, 1980 r., 1500 ccm, 125 PN,' biały, przegląd do

AUTO NA GAZ

wszystkie marki i modele, montaż, serw is
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alny przegląd i ubezp. OC, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 
1.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-23-89 .
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, techn. spraw
ny, hak, w ciągłej eksploatacji, -1.000 zł. Wrocław, tel. 355-67-80 
po godz. 20
POLONEZ FSO, 1985 r., 105 tys. km, 1500 ccm, benzyna, ko
lor - kość słoniowa, nowy akumulator, RM, stan b. dobry, -1.500 
zł. Namysłów, tel. 0503/53-36-31 
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm, kolor • kość słoniowa, • 1.200 zł. 
Głogów, teł. 0600/37-73-29
POLONEZ LE, 1986 r., 13 tys. km, 1500 ccm, benzyna, turku
sowy metalic, hak, stan b. dobry, • 1.600 zl. Lubin, tel. 
0600/83-25-75
POLONEZ SLE, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, kolor szary, 
.nosek* z przodu, szybki z tyłu, hak, RO, rejestracja do 06.2002 
r„ w ciągłej eksploatacji, -1.500 zi. Głogów, tel. 076/832-21-24, 
834-81-11
POLONEZ, 1987 r„ 1500 ccm, niebieski, stan dobry, po prze
glądzie, nowe tarcze, klocki, tłumik, II właściciel, pokrowce .miś*, 
kołpaki, - 1.900 zl lub zamienię na Fiata 126p. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-65-34, 0609/63-95-70 
POLONEZ SLE, 1987 r., 130 tys. km, 1600 ccm, popielaty, stan 
dobry, - 1.500 zl. Pilawa, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/789:10-88
POLONEZ, 1987 r., 54 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
okrągłe zegary, nowa tapicerka, deska rozdzielcza od modelu 
Cąro z 1997 r., spoiler tylny od modelu Plus, pasy bezwł. tylne, 
stan b. dobry, - 1.000 zł lub zamienię na motocykl MZ ETZ 251 
w tej cenie. Wałbrzych, tel. 074/848-81-72 
POLONEZ, 1987 r., 79 tys. km, 1500 ccm, popielały, I właści
ciel, garażowany, oryg. lakier, nowe opony, inst. gazowa, stan 
techn. idealny, - 2.700 zi. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80

“ALBAZ”
TYLKO Z HOMOLOGACJĄ 00995 

Montaż instalacji gazowych do samochodów

T .

IN S T A L A C JE  W Ł O S K IE  I H O LE N D E R S K IE  
S Y S T E M Y  W T R Y S K U  G A Z U  D G I  i S G I
W-w, ul. Nenckiego 164 

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

05.2002 r. stan dobry,, alarm, reflektory Poloneza Caro, • 800 
zł. Wrocław, tel. 0605/60-30-13
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, pomarańczowy, bez wypadku, 
oryg. lakier, przegląd do 05.2002 r., stan dobry, • 1.000 zł. Le
gnica, tel. 076/862-28-96, 0504/92-61-91 
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, czerwony, stan dobry, bez koro
zji, - 800 zł lub zamienię. Zbąszyń, tel. 068/384-62-89, 
0602/46-44-86
POLONEZ, 1981/82 r., 45 tys. km, 1500 ccm, zielony, po re
moncie kapitalnym silnika i zawieszenia, hak, zadbany, prze
gląd do 01.2002 r., RM + 8 głośników, -1.200 zł lub zamienię na 
Poloneza. Audi, Fiata 126p. Wałbrzych, tel. 074/841-35-84 
POLONEZ, 1981/86 r., 1500 ccm nadwozie z 86 r., 5-biegowy, - 
800 zl. J. Kowalewicz, 67-312 Gościeszowice 59, gm. Niego
sławice
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm, pomarańczowy, sprawny, akty-
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MONTAŻ DO WSZYSTKICH TYPÓW I POJEMNOŚCI
RÓW NIEŻ N O W E B E Z  U T R A T Y  G W A R A N C JI. H O M O L O G A C JA . R A TY

J O S L O  F I O A D c k o  g a z  j

I montujemy instalacje gazowe od 1995 r. .  
posiadamy homologację o * 

MTiGM PL*0001*00/G 
hurtownia, montaż 2 ■

Iinstalacji gazowych z homologacją firm: 
Landi, Romano i Kargas 

- przewody wysokiego napięcia 
świece zapłonowe ........

• gaźnik od 1.350 zł 
monowtrysk z komp. od 2.100 zt 
wielopunkt. z komp. od 2.300 zl 

• specjalizacja TURBO 
■ stacja tankowania gazu -1.00 zł/l ■ 
* czynne od pon. do sob. w godz. 8“ -20°° ■
I Wrocław, ul. Graniczna 9 7 1 
| tel. 071/357-58-79 |
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POLONEZ. 1987 r., 80 tys. km, 1500 ccm. siwy, - 1.200 zl lub 
zamienię na Wartburga, Fiata 126p. Wrocław, tel. 071/787-40-86 
POLONEZ 1,1987/91 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, prze
gląd do 09.2001 r., stan dobry, • 1.300 zł. Zielona Góra, tel. 
0501/31-23-00
POLONEZ, 1988 r. zadbany, stan dobry, - 1.500 zl. Krotoszyn, 
tel. 062/725-49-47, 0502/66-92-34 
POLONEZ, 1988 r., 93 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, nowe 
progi, oryg. lakier, przegląd do 02. 2002 r., stan dobry, garażo
wany, • 1.850 zł lub zamiana na mniejszy, do 1.21. Nieszczyce, 
gm. Rudna. tel. 076/843-95-24
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm, zielony, w ciągłej eksploatacji, 
do wymiany drzwi tylne, -1.500 zł. Wałbrzych, tel. 0604/86-61-23 
POLONEZ, 1988 r., 1500 ccm, benzyna, biały, 5-biegowy, .no
sek* przód, szybki z tyłu, blacharka do małych poprawek, - 900 
zł. Wrocław, tel. 0501/76-02-22

POLONEZ, 1988/89 r., 43 tys. km, 1500 ccm, biały, zarejestro
wany do 2002 r., w ciągłej eksploatacji, - 800 zl. Wałbrzych, tel. 
074/665-77-91 po 18
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, czerwony, 5-biegowy, szyber
dach, model przejściowy, stan dobry, - 2.100 zł. Lubin, tel. 
0605/44-73-82
POLONEZ, 1989 r„ 1500 ccm, czerwony, 5-biegowy, w ciągłej 
eksploatacji, przegląd do 06.20.01 r, • 1.300 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/325-04-69, 0608/23-55-66, 0601/18-89-01 
POLONEZ, 1989 r;, czerwony, - 1.000 zł. Głogów, tel. 
076/835-55-90
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, niebieski, .nosek*, korozja 
części blaszane na wymianę, pokrowce .miś*, hak, .RO Philips, 
nowe hamulce, brak akumulatora, • 1.113 zl. Głuszyca, tel. 
074/845-91-65
POLONEZ, 1989 r., 4500 ccm, benzyna, niebieski, inst. gazo
wa, RfJI. kół zimowych, dodatkowo silnik kpi, - 1.800 zl: Jugów,
tel. 074/873-31-31 ..................
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, kość słoniowa, brak 

\ przeglądu, .nosek* przód, szybki z tyłu, RM, hak, stan b. dobry, 
ł • 1.550 zl lub zamienię na inny, w tej cenie. Korfantów, tel. 

.077/431-96-55, 0603/34-53-17 
POLONEZ, 1989 r., 90 tys. km, 1500 ccm, SLE, jasnobeżowy, 
techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 11.2001 r., 
do wykonania drobne naprawy blach, (drzwi), stan dobry, za
dbany - 1.600 zl. Lubin, tel. 076/846-15-65 
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, czerwony, przód .nosek*, szybki 
z tyłu, nowe opony i akumulator, pasek rozrządu, nadkola, reg. 
kierownica, halogeny, stan b. dobry, • 2 .900 zl lub zamienię na 
Audi, Forda, Opla. Oława, tel. 071/303-71-78

POLONEZ. 1989 r.. 1500 ccm, biały, stan dobry, - 1.500 zł 
Opole, tel. 0605/21-41-91
POLONEZ, 1989 r., 110 tys. km, 1600 ccm, gaz, kość słoniowa 
instalacja gazowa, hak, RO, regulowana kierownica, szybki 
tylu, model przejściowy, stan dobry, - 2.700 zl lub zamienię 
Paczków, tel. 0606/64-79-72
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, czerwony, stan dobry, .nosek 
przód, szybki boczne, hak, - 1.750 zl. Wrocław, tel 
0605/13-58-34
POLONEZ, 1990 r., 90 tys. km, 1600 ccm, bordowy, inst. gazo
wa, stan dobry, - 2.600 zl. Góra, tel. 065/543-40-33 
POLONEZ SLE, 1990 r., 151 tys. km. 1500 ccm, beżowy, inst. 
gazowa (roczna), dodatkowe światło .stop*, stan opon dobry, 
model przejściowy, blacharka do drobnych poprawek, • 2.500 
zl. Jaworzyna Śl., woj. wałbrzyskie, tel. 0603/50-53-68 
POLONEZ SLE, 1990 r., 34 tys. km, 1500 ccm, benzyna, nie
bieski, model przejściowy, tyf Caro, stan techn. i blacharki do
bry, przegląd do 2002 r, - 2.200 zl lub zamienię na tańszy. Le
gnica, tel. 076/854-53-95
POLONEZ, 1990 r., 85 tys. km, 1500 ccm, niebieski. II właści
ciel, stan dobry, model przejściowy, tył Caro. - 2.200 zl. Leszno, 
tel. 065/520-49-36
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, benzyna, kolor morski, po re
moncie silnika, po remoncie blacharki, model przejściowy, ciem
ne szyby, II właściciel, zadbany, garażowany, nowe opony, 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., 2000 ccm, granatowy, silnik i skrzynia bie
gów od Fiata 132, po remoncie kapitalnym silnika (dokumenta 
cja), stan b. dobry, - 3.400 zł lub zamienię na kombi. Wałbrzych 
tel. 0604/53-90-06 
POLONEZ, 1990 r., 1600 ccm, szary, w trakcie remontu - prze 
róbki na model Caro, • 1.100 zl. Wałbrzych, tel. 074/848-58-54 
0605/39-50-37
POLONEZ, 1990 r., 95 tys. km, 1500 ccm, biały, model przej
ściowy, tył Caro, inst. gazowa, hak, reg. kierownica, dodatkowe 
światło .stop*, RO ♦ 6 głośników, po remoncie siłnika, ukł. ha
mulcowego, po konserwacji, wyciszony, stan b. dobry, zadba
ny, pokrowce, • 3.700 zl. Wrodaw, tel. 353-30-52,0600/41-32-75 
POLONEZ, 1990 r., 84 tys. km, 1500 ccm, srebrny metalic, model 
przejśdowy, stan b. dobry, tył Caro, RO, pokrowce, - 2.700 zl. 
Ząbkowice Śląskie, Iel. 074/815-47-96 
POLONEZ, 1990/91 r., 80 tys. km, 1600 ccm, bordowy, model 
przejściowy, inst. gazowa, tyl Caro, bez wypadku, alarm, szero
ka oś, po przeglądzie, zadbane wnętrze, stan b. dobry, • 3.600 
zł. Milicz, iel. 071/384-12-04
POLONEZ SLE, 1990/91 r., 92 tys. km, 1500 ccm, bordowy, tył 
od modelu Caro, aktualny przegiąd, stan dobry, • 2.200 zł. Wał
brzych, tel. 074/665-34-60, 0600/82-66-39 
POLONEZ, 1991 r., 1500 ccm, biały, składak, .nosek*, szybki 
tylne, zarej., opłacony, stan średni - 650 zl. Bolków, tel. 
075/741-30-19, 0607/06-08-37
POLONEZ, 1991 r., 74 tys*fcm, 1500 ccm, granatowy, stan techn. 
idealny, I właśddeł, oryg. lakier, garażowany, szyberdach, nowe 
opony, I właśddeł, przegląd do 2002 r, - 2.900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/844-27-80
POLONEZ GL, 1991 r., 110 tys. km, 1500 ccm, czerwony, po 
remonde blacharki, po lakierowaniu, tył Cafo, przód .nosek*, 
5-biegowy, inst. gazowa do zainstalowania, • 1.800 zł. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 0603/33-94-97
POLONEZ, 1991 r., czerwony, noWe klocki hamulcowe i opony, 
RM, przegląd do 2002 r., stan dobry, • 2.500 zl. Lubnów, tel. 
071/310-82-07
POLONEZ, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, zarejestro 
wany, hak, przegląd do 05.2002 r., nowe pokrowce, po remon 
de blacharki ♦ kosztorys naprawy na kwotę 1.700 zł, tyl Caro 
przód .nosek*, stan idealny, - 2.400 zl. Wałbrzych, tel 
0606/24-19-96
O  POLONEZ, 1994 r., 1400 ccm, Rover, perłowobor- 

dowy, serwisowany, bez korozji, przegląd do 
16.06.2002 r, • 6.500 zł. Z ie lona Góra, tel. 
0608/51-04-91 po godz. 16 87027541

O  POLONEZ 1500 GLI, 1993 r̂  1500 ccm, metalic, 
cena do uzgod. Wrocław, tel. 071/322-80-26 
80015201

POLONEZ ATU GLI, 1997 r., 1600 ccm, metalic, Mul-T-Lock, 
hamulce Lucas, szeroka chłodnica, kpi. dokumentacja, katali
zator, bez wypadku, stan b. dobry, • 8.800 zl. Czernina, tel. 
065/543-67-11
POLONEZ ATU, 1997 r., 78 tys. km, 1600 ccm, GLi, ciemnonie
bieski metalic, wspomaganie, garażowany, RM, wzmocnione 
resory, centr. zamek, zasilanie gazowe, opony zimowe, stan 
techn. b. dobry, - 12.200 zl. Mirków, tel. 071/315-10-99, 
0608/31-29-04
POLONEZ ATU GLI, 1997 r., 58 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, per
łowy metalic, alarm, katalizator, oznakowany, kpi. dokumenta
cja, radio, szeroka chłodnica, hamulce Lukas, Mul-T-Lock, stan 
idealny, - 10.200 zl lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 
071/317-00-41
POLONEZ ATU, 1997 r., 20 tys. km, bordowy, stan b. dobry, 
12.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-73-51 po 20 
POLONEZ ATU PLUS, 1998 r., 34 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
wiśniowy metalic, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 
11.700 zl. Zielona Góra, teł. 068/324-38-71, 0603/89-46-06 
POLONEZ ATU PLUS. KOMBI, 1999 r., 55 tys. km, 1600 ccm 
zielony metalic, wspomaganie, inst. gazowa na gwarancji, centr 
zamek, alarm, radio, I właśddeł, faktura zakupu, • 18.000-zl 
Wrocław, tel. 071/359-00-38, 0601/71-49-23 
POLONEZ ATU PLUS, 1999 r., 62 tys. km, 1600 ccm, kolor wi 
śniowy metalic, kombi, wspomaganie, immobilizer, konserwa 
cja, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 15.600 zl (możl. wyst 
fakt. VAT). Wrocław, tel. 0605/36-00-62

Montaż instalacji gazowych do sam ochodów  benzynowych! 
w szystk ich typów i pojemności
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Montaż, serwis, przeglądy 
WTRYSK GAZU 

- hit sezonu II! 
MAGNETYZERY

■ mniejsze spalanie, wzrost mocy 
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- gazowe, sportowe 
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R EG EN ER A C JA  INST. GAZOW YCH W SZYSTKICH TYPÓW
A EW EŁA C YiM IE  WISKIE C E N Y
ALMA - W-W, ul. Długa 49 (obok HIT-u), tel. 071/ 373-47-70, 0601 72 12 33 
W & M - GŁOGÓW, ul. Cybisa 37. tel. 076/834-61-97, 0-603 95 18 53

POLONEZ ATU, 2000 r., 6 tys. km, 1600 ccm, perłowoniebie- 
ski, 5-biegowy, wtrysk, katalizator, wspomaganie, reg. kierów., 
cenjr. zamek ♦ pilot, alarm, kpi. dokumentacja - 15.200 zl. Zie
lona Góra. tel. 068/322-46-80, 0603/05-83-85 
O  POLONEZ AUTO NA GAZ „MARDO”, homologa

cja, montaż, serwis, raty. Strzegom, ul. Kościusz* 
ki 28, tel. 074/855-25-32, 0601/85-86-81 
01028341

POLONEZ CARO, 1991 r., 112 tys. km, 1600 ccm, niebieski, 
alum. felgi, zderzaki w kolorze nadwozia, - 3.000 zl. Zielona 
Góra. tel. 0601/75-29-50
POLONEZ CARO. 1992 r., 1600 ccm, biały, stan b. dobry, gara
żowany, konserwacja, alarm, odcięde zapłonu, RM, • 3.000 zł/* 
Kłodzko, tel. 074/647-58-90, 0603/21-83-29 
POLONEZ CARO, 1992 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, II właśddeł, oryg.lakier i przebieg, RO, kubełkowe fote
le, halogeny, stan b. dobry, - 3.900 zł. Lutynia, tel. 071/317-79-86 
POLONEZ CARO. 1992 r., 78 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wi
śniowy, inst. gazowa, pokrowce, RO, alum. felgi, bez wypadku,
- 4.300 zl. Czernina Dolna 40, tel. 065/543-16-35

oddęde zapłonu, stan dobry, - 4.300 zl łub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/350-31-99, 0601/12-62-59 
POLONEZ CARO KOMBI. 1994 r., 1600 ccm, wiśniowy, pod
wyższony, podgrzewane fotele, oznakowany, alarm, radio, • 
6.800 zl. Legnica, tel. 0606/61-69-11 
POLONEZ CARO, 1994 r„ 94 tys. km, 1600 ccm, jasny, stan 
techn. idealny, I właściciel, garażowany, oryg. lakier, nowe opo
ny, przegląd do 2002 r, • 3.900 zl. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
POLONEZ CARO, 1994 r., 72 tys. km, 1600 ccm, demnozielo- 
ny metalic. inst. gazowa, Mul-T-Lock, alarm, bez wypadku, prze
gląd do 2002 r., stan b. dobry, • 6.200 zł. Wrocław, tel. 
071/355-24-27, 0605/14-41-11
POLONEZ CARO, 1994 r., 96 tys. km, 1500- ccm, benzyna, ko
lor morski, centr. zamek, alarm, pilot, - 4.700 zł. Biskupice Oło- 
boczne, tel. 062/762-11-26, 0607/58-17-27 
POLONEZ CARO GLI, 1994 r., 54 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
platynowy metalic, okrągłe zegary, poszerzony, alum. felgi, blo
kada skrzyni biegów, oznakowany, dzielone tylne siedzenia, stan 
b. dobry, - 5.600 zł. Bukowice, gm. Milicz, tel. 071/384-50-76, 
0606/70-51-17
POLONEZ CARO, 1994 r., 88 tys km, 1600 ccm, benzyna, be-

MONTAŻ INSTALACJI GAZOW YCH
AUTO-GAZ-SERVICE, OPOLE, ul. Kępska 2, tel. 0-602 72 69 58,077/454-44-22 (CENTRALA) 

tel. domowy 077/415-51-64 H O M O LO GACJA!
POLONEZ CARO GLE, 1992 r„ 93 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, hak, RO, garażowany, stan techn. i blacharki b. dobry, - 3.800 
zl lub zamienię na inny, do 8.000 zl. Oleśnica, tel. 071/399-04-48 
po godz. 17
POLONEZ CARO, 1992 r., 9 tys. km, 1500 ccm, niebieski, po 
remonde, po wymianie zawieszenia przedniego i układu wyde
chowego, stan dobry, - 2.000 zl. Oleśnica, teł. 0601/91-88-94 
POLONEZ CARO GLE. 1992 r., 150 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy, stan dobry, • 2.800 zl. Opole, tel. 0605/62-63-00 
POLONEZ CARO, 1992 r., 91 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, inst. gazowa, hak, nowe opony, ukl. wydechowy, rozrząd, 
akumulator, przegląd do 04.2002 r, - 3.700 zl. Świdnica, tel. 
074/853-69-79
POLONEZ CARO. 1992 r., 1500 ccm, kolor wiśniowy, - 3.200 
zl. Wałbrzych, teł. 074/846-12-75 
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, zielony, nowe opony, in- 
stal. gazowa, przegląd do 10.2002 r, stan b. dobry, • 5.500 zł. 
Wilków Średzki, tel. 071/795-19-15 
POLONEZ CARO, 1992 r., 84 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, bez wypadku, reg. kierownica, alarm + pilot, dzielona tylna 
kanapa, pasy bezwł., halogeny, odcięcie zapłonu, nowy aku
mulator i 2 opony, przegląd do 01L2002 r., II właściciel, - 4.000 
zł. Wrocław, tel. 0602/79-60-48 
POLONEZ CARO, 1992 r., 83 tys. km, 1500 ccm, morski meta
lic, po remoncie silnika, nowe opony na gwarancji, nowy aku
mulator, inst. gazowa, nowe klocki ham. przednie i tylne, nowa 
tarcza sprzęgła, przegląd do 05.2002 r., stan idealny, - 4.800 zl. 
Żarów, tel. 074/850-72-69
POLONEZ CARO, 1992/93 r„ 65 tys. km, 1600 ccm. bordowy, 
bez wypadku, garażowany, bez korozji, stań techn. b. dobry, 
zadbany, - 4.100 zł. Nysa, tel. 0604/94-27-35 
POLONEZ CARO GLE, 1992/93 r., 63 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, bordowy, inst. gazowa, alarm + pilot, RM, nowe opony, 
garażowany, stan b. dobry, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 
071/354-24-09, 0605/94-06-22
POLONEZ CARO, 1993 r, 110 tys. km. 1500 ccm. bordowy, I 
właściciel, garażowany, stan dobry, - 3.000 zł. Legnica, tel. 
076/721-56-28
POLONEZ CARO, 1993 r., 80 tyś. km, 1500 ccm, biały, bez 
wypadku, stan idealny, nowe opony, nowy akumulator, • 3.400 
zl. Świebodzice, tel. 0608/02-99-97 
POLONEZ CARO, 1993 r., 101 tys. km, 1600 ccm, zielony me
talic, blokada skrzyni biegów, oznakowany, inst. gazowa, hak, 
oryg. lakier, I właściciel, zadbany, szeroki rozstaw osi, RO Pa
nasonic, • 4.800 zł. Bralin, tel. 0603/10-79-87 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r, 1600 ccm, bordowy, okrągłe 
zegary, nowe opony, stan b. dobry, - 4.500 zl. Brzeg Opolski, 
tel. 077/416-10-95, 0604/82-79-82 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r, 75 tys. km, 1500 ćcm, beżowy, 
oryg. lakier, RO, dzielona kanapa, plastikowe nadkola i progi, 
konserwacja, garażowany, - 4 .000 zi lub zamiana na Cinquecen- 
to, Skodę Favorit, dopłata. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-24-17 
POLONEZ CARO GLI, 1993 r., 80 tys. km, 1600 ccm, platyno
wy metalic, fotele Inter-Groclin, RO, oznakowany, I właśddeł, : 
stan b. dobry, • 4.100 zl. Czernina Dolna 40, tel. 065/543-16-35 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r„ 72 tys. km, 1600 ccm, platyno
wy metalic, MulrT-Lock, alarm, szyberdach, inst. gazowa, alu
miniowe felgi, - 5.800 zł. Kobylin, teł. 065/548-45-42 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 83 tys. km, 1600 ccm, platyno
wy metalic, garażowany, oryginalny przebieg, stan techn. b. 
dobry, -‘6.000 zl lub zamienię na Fiata Cinquecento 700 z lat 
1992/1994. Lądek Zdrój, tel. 074/814-60-99, 0605/74-21-95 
POLONEZ CARO, 1993' r., 100 tys. km, 1500 ccm, brązowy, 
radio, zadbany, - 4.100 żł. Opole, tel. 0606/31-84-15 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, granatowy, hak, przegląd do 04.2002 r., stan dobry, - 2.500 
Zl. Wałbrzych, teł. 074/848-63-91 
POLONEZ CARO, 1993 r„ 67 tys. km, 1600 ccm, bordowy me
talic, alarm, szyberdach, nowy akumulator, hak, - 3.600 zł. Wał
brzych, tel. 074/666-46-46
POLONEZ.CARO GLI, 1993 r, 68 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
platynowy metalic, I właściciel, garażowany, aluminiowe felgi, 
nowe opony, nowy akumulator, hak, alarm, Mul-T-Lock, 4 nad
kola, konserwacja, zadbany, właściciel niepalący, bez korozji, 
oryginalny lakier, stan b. dobry, - 3.950 zł. Wrocław, tel. 
071/324-90,-01
POLONEZ CARO. 1993 r., 1500 ccm, zielony, dzielona tylna 
kanapa, oznakowany, RM z panelem, 5-biegowy, szeroka listwa,

żowy metalic, stan dobry, bez rdzy, sprawny, bardzo zdbany, 
ważny przegląd, - 6.500 zł. Drągowina, gm. Nowogród Bobrzań
ski. tel. 0609/28-30-56 .
POLONEZ CARO, 1994 r„ 64 tys. km, 1500 ccm. szary metalic, 
oryg. lakier, hak, spoiler, listwy progowe, nadkola, poszerzany, 
okrągłe zegary, stan techn. b. dobry, • 5.000 zł lub zam. na die
sla do 4000 zł, Fiata Uno, Poloneza z gazem. Leszno, tel. 
065/526-71-19
POLONEZ CARO, 1994 r., 60 tys. km. 1500 ccm, grafitowy 
metalic, instałr gazowa, poszerzony, okrągłe zegary, blokada 
biegów, amortyzatory Atonroe, przegląd do 05. 2002 r, - 6.000 
zł. Oleśnica, tel. 0608/19-26-99 
POLONEZ CARO, 1994 r., 72 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśnio
wy, stan b. dobry, blokada skrzyni biegów, RO, - 5.400 zł. Ple
szew, tel. 0602/77-79-15, 062/742-53-41 
POLONEZ CARO. 1994 r, 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebr
ny metalic, stan dobry, nowe opony, nowy akumulator, hak, - 
7.500 zł. Ulanów, gm. Polkowice, teł. 076/831-10-28
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A T R A K C Y J N E  C E N Y  
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POLONEZ CARO GLE, 1994 r . 49 tys. km, 1600 ccm. turkuso- 
wy, garażowany, oznakowany, ogólna konserwacja nadkola, 
plastikowe nakładki na progi, • 10.000 zl lub zamienię ną Mer
cedesa 310 skrzyniowego, z dopłatą. Wałbrzych, tel. 
074/847-35-70 .
POLONEZ CARO, 1994 r., 90 tys. km, 1400 ccm, Rover, bordo
wy, alarm, stan dobry, - 6.300 zl. Wrocław, tel. 071/354-00-17, 
0601/78-03-61
POLONEZ CARO, 1994/95 r„ 72 tys. km, 1400 ccmr.16V, srebrny 
metalic, alum. felgi, fotele Recaro, Mul-T-lock, - 7.500 zł. Pacz
ków. teł. 077/431-76-58, 0606/53-16-23 
POLONEZ CARO, 1994/95 r„ 1400 ccm, wtrysk. 16V, kolor gra
fitowy metalic, alarm, Mul-T-Lock, hak, dzielona kanapa, kom
puter, uszkodzony reflektor, silnik Rover, - 5.000 zl lub zamie
nię na Nysę z inst. gazową. Wałbrzych, teł. 074/810-32-15 
POLONEZ CARO, 1994/95 r., 96 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
wiśniowy metalic, Mui-T-Lock, alarm, alum. felgi, blokada skrzyni 
biegów, poszerzony, okrągłe zegary, - 4.100 zł. Wrodaw, tel. 
071/785-69-20, 0503/95-64-25, 0607/22-32-10 .
POLONEZ CARO, 1994/95 r». 80 tys. km, 1600 ccm, GL, wtrysk, 
błękitny, laguny, katalizator, II wląścidel, inst. gaz., alarm, centr. 
zamek, z pilotem, Mul-T-Lock, - 6.600 zl. Wrocław, tel. 
0603/89-14-81
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, demno- 
popielaty, inst. gazowa, radio, blokada skrzyni biegów, zestaw 
głośno mówiący, nowy akumulator, • 7 .600 zl (możliwe raty przez 
komis). Wrocław, tel. 0603/44-95-22 —.
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 65 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, szary metalic, Mul-T-Lock. oryg. lakier, reg. kierownica, prze- 

■ gląd da2002 r., faktura zakupu z Polmozbytu. garażowany, bez 
wypadku i rdzy, dodatkowe opony zimówfe,' Thało eksploatowa
ny. dzielona tylna kanapa, stan idealny, • 5.900 zł. Głuszyca, 
tel. 074/845-92-92, 0609/50-98-01 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 78 tys. km, 1600 ccm, ciemno
zielony, oryg. lakier, garażowany, RO Philips, stan b. dobry, hak, 
- 7.300 zł. Kępno, tel. 062/782-35-35 
POLONEZ CARO, 1995 r., 68 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, 5-biegowy, alum. felgi, hamulce Lucas, RM, deska 
rozdz. nowego typu, zadbany, bez wypadku, • 6.900 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Krotoszyn, tel. 0602/80-65-32

R E M I  A U T O - G A Z
M O N T A Ż  IN S T A L A C JI  G Ą Z O W Y C H  
DO AU T W TR YSKO W YCH  I G ĄZN IKO W YCH

• najlepsze instalacje - 
o  p rom ocyjne ceny
•  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
Wrocołw, ni. Opolska 23, tel. 341-67-70̂
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DO NASZEGO WARSZTATU 
MASZ NAJBLIŻEJ i

spffRKO flcrro m
wszystkie marki 
l i modele ij<̂ j 
cena już od 1350

WROCŁAW, UL BOGUSŁAWSKIEGO 27 
TEL. 361 80 30

(przy TEATRZE POLSKIM pod torami ]

POLONEZ CARO PLUS, 1995 r., 1400 ccm. 16V, ROVER, srebr
ny metalic, alum. felgi, blokada skrzyni biegów, - 8.200 zl. Nowa 
Sól. tel. 068/388-74-59, 0603/59-06-62 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 60 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, stalowy metalic, II właściciel, garażowany, dzielona tyinâ  
kanapa, Mul-T-Lock, zadbany, stan b. dobry, - 4.500 zł. Sobót
ka, woj. wrocławskie, tel. 0606/34-83-95 
POLONEZ CARO, 1995 r., szmaragd metalic, stan b. dobry, bez 
wypadku, • 5.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-25-30 po godz. 19, 
0502/42-44-39
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 70 tys. km. 1600 ccm, wtrysk 
katalizator, alarm, pokrowce, osie poszerzane, blokada skrzyni 
biegów, okrągłe zegary, stan b. dobry, - 5.500 zl lub zamienię 
na Forda Fiestę o poj. 1100, 4-drzwiowego. Wałbrzych, tel. 
074/840-19-31 po godz. 18

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

- Diagnostyka komputerowa |
• Mechanika -

PROMOCJA 2001 lit i
RATY!

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

POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 70 tys. km. 1600 ccm, szary 
metalic, centr. zamek + pilot, alarm, Mul-T-Lock, alum. felgi, 
pompowane fotele, RO Sony, 4 głośniki, oznakowany, 2 kola 
zimowe, po wymianie klocków ham., stan techn. b. dobry, • 6.300 
zł. Wałbrzych, tel. 074/846-76-53, 0605/82-71-79 
POLONEZ CARO, 1995 r., 190 tys. km, 1900 ccm, diesel, zloty, 
blokada skrzyni biegów. RO. garażowany, - 8.000 zi. Wrocław, 
tel. 071/348-30-86
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm. demno- 
popielaty, inst. gazowa, radio, blokada skrzyni biegów, nowy 
akumulator, zestaw głośno mówiący, • 7.500 zł (możliwe raty 
przez komis). Wrocław, tel. 071/327-90-22 w godz. 10-18, 
0603/44-95-22
POLONEZ CARO GLI. 1995/96 r.. 78 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna. wtrysk, bordowy, I właściciel, blokada skrzyni biegów, RM, 
hamulce Lucas, alum. felgi, - 6.000 zl. Świdnica, tel. 
074/853-58-14
POLONEZ CARO GLI, 1995/96 r., 1600 ccm. zielony metalic, 
alarm ♦ pilot, Mul-T-Lock, radioodtwarzacz, aluminiowe felgi, 
spoilery, szeroka listwa, - 7.000 zl lub zamienię. Twardogóra, 
tel. 071/315-01-33, 0607/32-36-54 
POLONEZ CARO GLI. 1995/96 r., 60 tys. km, 1600 ccm. bordo
wy metalic, oryginalny lakier, alarm * pilot, Mul-T-Lock, RM, 
hamulce Lucas, szeroka chłodnica, I właściciel, książka serwi
sowa. bez wypadku, garażowany, stan b. dobry, - 6.600 zl. Zło
toryja, teł. 076/877-53-31 ‘
POLONEZ CARO GLI. 1996 r., 65 tys. km, 1600 ccm. biały, 
centr. zamek, alarm + pilot MuH-Lock, RM, bez wypadku, stan 
b. dobry, • 6.200 zł. Syców, tel. 062/785-23-05,0503/01-56-88 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 98 tys. km, 1400 ccm. 16V, śliw
kowy metafic, inst. gazowa w miejscu kola zapasowego, alarm 
+ pilot, immobilizer, Mul-T-Lock, oznakowany, aluminiowe felgi, 
regulowana kierownica, el. reg. reflektory, dzielona tylna kana
pa, zagłówki, atrakcyjny wygląd, dużo dodatków, tapicerka w 
kolorze nadwozia, - 9.600 zł. Gubin, teł. 0603/44-01-39 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 79 tys. km, 1600 ccm, szary 
metafic, centr. zamek, hak, stan b. dobry, gwaranacja na bla- 
charkę, - 9.900 zl. Turek, tel. 063/278-21-35, 0605/07-10-92 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 71 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
czerwony, hamulce Lukas, alarm, bez wypadku, oryg. lakier, 
nowe opony, stan blacharki idealny, bez korozji, garażowany, -
7.300 zł. Wrocław, tel. 071/355-24-27, 0605/14-41-11

ELEKTROMECHANIKA
•  naprawy silników, zawieszeń <$
•  elektryka, hamulce,, oleje g

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

POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 54 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, katalizator, pompowane fotele, 4 zagłówki, dzielo
na tylna kanapa, hamulce Lucas, konserwacja, plastikowe nad
kola, blokada skrzyni biegów, reg. kierownica, alarm + pilot, 
oznakowany, stan b. dobry, • 8.400 zł. Wrocław, tel. 
071/786-79-90, 0602/45-72-29
POLONEZ CARO, 1996 r., 80 tys. km, 1600 ćcm, kolor morski, 
centr. zamek, alarm, pokrowce, Mul-T-Lock, nowe opony, - 6.900 
zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/368-84-80, 071/343-01-89 
POLONEZ CARO PLUS, 1997 r., 69 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony metalic, wspomaganie, I rej. w 98 r. - 8.900 zł. Żagań, 
tel. 0607/31-84-15
O  POLONEZ CARO PLUS, 1997 rM 54 tys. km I wła

ściciel, kupiony w salonie, RO, wspomaganie, ha
logeny, welurowa tapicerka, dzielona tylna kana
pa, stan b. dobry, zadbany, pilne!, • 10.000 zł.

Zbigniew Toch K f  
ul. Mickiewicza 3 
57-540 LĄDEK ZDRÓJ

Autoryzowany punkt montażu 
instalacji gazowych

• montaż instalacji do aut amerykańskich
• montaż do samochodów na gwarancji
• programowanie instalacji Bedini, Voila, Leonardo
• komputerowa diagnostyka silników i układów wtryskowych
• naprawy bieżące
• naprawy pogwarancyjne g

tel. 074/814-68-00 i  
0-601 72 06 02 °

Siechnice, gm. Św. Katarzyna, tel. 0608/66-32-29, 
071/311-55-63 02028661

POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 68 tys. km, 1600 ccm, Gfeł, 
jasnozielony, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, Immobili
zer, instalacja gazowa, nowe opony zimowe, RM. stan b. dobry, 
- 11.500 zl. Bralin, woj. kaliskie, tel. 0606/88-26-50 
POLONEZ CARO PLUS. 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
srebrny, - 10.500 zł lub zamienię na samochód uszkodzony. 
Opole. tel. 077/464-64-93
POLONEZ CARO PLUS. 1998 r.. 49 tys. km, 1600 ccm, grana
towy metafic, GSI, oryg. lakier, wspom. kierownicy, immobilizer, 
oznakowany. RO, serwisowany, alarm, kpi. dokumentacja, ga
rażowany, stan b. dobry, -12.980 zł lub zamienię na Fiata 126p, 
Poloneza, Skodę (możliwe raty). Wałbrzych, tel. 074/848-31-59 
POLONEZ CARO PLUS, GSI, 1998 r.. 43 tys. km, 1600 ccm. 
niebieski metafic, I właściciel, immobilizer, wspom. kierownicy, 
RM ♦ 2 głośniki, serwisowany, zadbany, - 11.000 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/847-25-22, 0607/30-12-08 
POLONEZ CARO PLUS, GSI, 1998 r., 73 tys. km. 1600 ccm. 
zielony metalic, I właściciel, wielopunktowy wtrysk, wspom. kie
rownicy, immobiizer, alarm, RO, kpi. opon zimowych, -10.500 
zł. Wałbrzych, tel. 0503/01-64-43 
POLONEZ CARO PLUS, GLI. 1998 r„ 47 tys. km, 1600 ccm. 
niebieski metalic, wspomaganie, hamulce Lucas, alum. felgi, I 
właściciel, bez wypadku, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 352-62-60 
POLONEZ CARO PLUS. 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
zloty metafic, wspomaganie, immobilizer, hamulce Lukas, I wła
ściciel. • 14.000 zl. Wrocław, tel. 071/784-49-14

PONTIAC
PONTIAC FIERO GT, 1987 r., 2500 ccm, czarny, 2-osobowy, 
obniżony, - 9.000 zł lub zamienię na motocykl, może być lekko 
uszkodzony. Środa Śląska, tel. 071/317-45:96 
PONTIAC FIREBIRD, 1979 r., 2300 ccm, czerwony, stan dobry, 
automatic, el. otw. szyby, wspomaganie, • 7.000 zł. świętno, 
gm. Wolsztyn, tel. 0604/78-24-19 
PONTIAC LE HANS, 1989 r., 84 tys. km, 1600 ccm. OHC, czer
wony, katafizator, hak, immobiizer, alarm + pilot. 3-drzwiowy, 
bez wypadku, - 7.000 zł. Lubin, tel. 076/749-40-25 
PONTIAC TRANS SPORT, 1991 r., 3100 ccm, benzyna, czer
wony, okazja, pilnie, -16.300 zł. Świebodzice, tel. 074/854-71-37 
PONTIAC TRANS SPORT, 1993 r., 98 tys. km. 2300 ccm, 16V, 
turkusowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, 7-osobowy, immobilizer, centr. zamek, 
alarm ♦ plot, nowe: paski, filtry, akumulator, rozrząd, klocki, 
wersja europejska, stan b. dobry • 32.000 zl. Jawor, tel. 
0604/48-25-47
PONTIAC TRANS SPORT, 1993 r„ 130 tys. km, 3800 ccm. 
morski metalic, radioodtwarzacz, ABS, wspomaganie kierowni
cy, reg. kierownicy, centralny zamek z pilotem, ei. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, klimatyzacja, tempomat, el. reg. foteli. 7 miej
scowy skórzna tapicerka. stan idealny, bezwypadkowy, serwi
sowa, - 26.900 zł. Oława. teł. 071/313-90-68 
PONTIAC TRANS SPORT SE VAN. 1995/96 r., 103 tys. km, 
3100 ccm, V6, wtrysk, biały, 7-osobowy, pełne wyposażenie, 
tylne szyby uchylane (przyciemnione), relingi dachowe, halo
geny, automatyczne zapalanie światła, antynapad, bez wypad
ku, oryg. lakier, atrakc. wygląd, inst. gazowa na gwarancji, w 
kraju od nowości, serwisowany, stan b. dobry, - 42.500 zl lub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 0605/36-16-39

PORSCHE 924,1983 r., 80 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czarny, 
dach Targa, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi Borbet - 
gwiazdy z rantem, spofler przedni, nowy ukl. wydechowy, stan 
silnika b. dobry, - 10.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-66-08, 
0604/73-89-11
PORSCHE 924 SKŁADAK, 1997 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwo
ny, przerobiony na 944, • 10.000 zł lub zamienię na większy. 
Lubin. tel. 0607/18-38-03
PORSCHE 944,1986 r.. 2500 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
el. otw. szyby i szyberdach, alum. felgi' 16”, el. reguł, fotele, 
atrakc. wygląd, -19.000 zl lub zamienię na Audi 80 albo Merce
desa 126, po wypadku. Lwówek śląski, tel. 090/61-78-95 
PORSCHE 944,1986/96 r., 2500 ccm, czarny metalic, klimaty
zacja, alum. felgi, el. otw. szyberdach i siedzenia, wspomaga
nie kier., atrakc. wygląd, nowe opony, akumulator i paski, stan 
dobry, - 13.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-91-93 . Lubin, 
0603/07-16-18
PORSCHE 944 S, 1988 r., 2500 ccm, 16 V, czarny, - 19.500 zl 
lub zamiana na nieruchomość. Wałbrzych, tel. 0602/69-09-23

RENAULT
O  AUTON - sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w internecie: www.auton.pl, co ty
dzień wyjazd 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 
01033241

RENAULT 11 GTS, 1985 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony metalic, 3-drzwiowy, 5-ł>iegowy, szyberdach, RO ♦ gło
śniki, hak, ekonomizer, zadbany, 2 nowe opony, silnik po dia
gnostyce, stan b. dobry, stan lakieru idealny, - 4.500 zł lub za
mienię na tańszy. Góra. tel. 0609/25-35-41 
RENAULT 11,1986/87 r., 1400 ccm, zielony metalic, zadbany, 
garażowany, stan idealny, • 4.400 zł. Szklary, gm. Kamiennik, 
tel. 077/431-24-20
RENAULT 11 GTX, 1987 r., 299 tys. km, 1360 ccm, srebrny 
metalic, inst. gazowa, oszczędny, 5-osobowy, 5-drzwiowy, prze
gląd do 04.2002 r., stan silnika dobry, - 5.800 zł. Lubin, teł. 
0606/25-22-18
O  RENAULT 11,1987 r., 1400 ccm, E, srebrny, spo

ilery, stan dobry, - 3.500 zł. Jastrzębce k. Środy 
Śl., tel. 0605/46-00-74 01035501

RENAULT 14,1982 r„ benzyna, czerwony, el. otw. szyby, cen
tralny zamek, w ciągłej eksploatacji, - 2.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-33-53
RENAULT 18 KOMBI. 1982 r.. 215 tys. km. 1635 ccm. benzyna, 
ciemnoczerwony, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, stan 
dobry, przegląd do 04.2002 r, • 1.500 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-73-41
RENAULT 19,1912/92 r.'. 148 tys. km, 1800 ccm. perłowobor- 
dowy, wspomaganie, serwo, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, 
el. otw. szyberdach, blokada skrzyni biegów, odcięcie zapłonu, 
spoiler ♦ dodatkowe światło .stop", RO Phifips (sterowanie przy 
kierownicy), • 13.500 zł. Gubinek, teł. 068/359-82-25 
RENAULT 19, 1988 r„ 1400 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
szyberdach, zadbany, bez korozji, - 3.100 zł. Jawor, teł. 
076/871-05-68
RENAULT 19 TSE. 1989 r., 143 tys. km. 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, welurowa

tapicerka, RO. reg. kierownica i fotel kierowcy, blokada skrzyni 
biegów, - 7.900 zł. Bolesławiec, tel. 0601/88-45-76 '
RENAULT 19 SKŁADAK, 1989 r., 18 tys. km, 1721 ccm, szary 
metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, aluminiowe 
felgi, składak z 1995 r., stan dobry, welurowa tapicerka, RM, 
regulowany fotel kierowcy, - 6.500 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/764-41-34
RENAULT 19,1989 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, stan dobry, RM Panasonic + 4 głośniki, 5-drzwiowy,
- 7.400 zł. Jelenia Góra. tel. 0602/30-61-89 
RENAULT 19 CHAMADE, 1989/94 r„ 170 tys. km. 1721 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. 071/357̂ 78-28 wieczo
rem
RENAULT 19, 1989/96 r., 136 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierownica i 
fotel kierowcy, • 8.500 zl. Kliczków, tel. 075/731-22-15 
RENAULT 19,1990 r., 1900 ccm, diesel, czarny, el. otw. szyby, 
centr. zamek, 5-drzwiowy, RO CD, w kraju od 5 lat, • 9.000 zl. 
Jelenia Góra, tel. 0501/26-48-05
RENAULT 19,1990 r., 85 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czarny,
3-drzwiowy - 7.500 zl lub zamienię na Fiata 126p. Bolesławiec, 
teł. 0603/10-15-77
RENAULT 19,1990 r., 138 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czarny, 
5-biegowy, wspomaganie kier., el. otwierany szyberdach, el. 
otwierane szyby, centralny zamek, 3-drzwiowy, garażowany, 2 
koła zimowe, atrakcyjny wygląd, - 7.300 zł. Chełmsko Śl., tel. 
075/742-28-19, 0607/21-85-69
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r, 1700 ccm, benzyna, szary 
metalic, stan dobry, I właściciel w kraju, el. otw. szyby, centr. 
zamek, wspomaganie, RM stereo, welurowa tapicerka, -10.000 
zl lub zamienię na tańszego Fiata 126p. Leszno, tel. 
065/520-20-48, 0600/15-07-49, 0502/61-39-54 
RENAULT 19, 1990 r., 1700 ccm, wtrysk, czerwony, 5-drzwio
wy, szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach, • 2.500 zł. 
Lubsko, tel. 0606/91-14-78
RENAULT 19,1990 r., 107 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, stan b. dobry, - 8.900 zł lub zamiana na Cinquecen- 
to. Nowogród Bobrz., tel. 0603/86-89-16 
RENAULT 19,1990 r., 160 tys. km, 1700 ccm, benzyna, biały, •
7.200 zl. Rawicz, tel. 065/545-34-43 
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r., 145 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, granatowy, roczna inst. gazowa, kpi. dokumentacja spro
wadzenia, 4-drzwiowy, 5-biegowy, hak hol., stan tech. b. dobry,
• 8.900 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/324-10-18. 
0603/77-90-48
RENAULT 19,1990 r., 80 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek + pilot, welurowa tapicerka, 
el. otw. szyby, szyberdach, RO, na zachodnich tablicach - 2.600 
zl. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 103 tys. km, 1700 ccm, ben
zyna, szary metalic, wtrysk, szyberdach, RM, sprow. w całości, 
zadbany, I właściciel w kraju, po przeglądzie - 9.450 zl. Jawor, 
tel. 0604/99-58-46
RENAULT 19,1991 r., 113 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, czerwo
ny, nie eksploatowany w Polsce, bez wypadku, centr. zamek, 
el. otw. szyby, welurowa tapicerka • 9.400 zł lub zamienię, raty. 
Legnica, teł. 076/866-33-33. 0602/71-07-00 
RENAULT 19.1991 r., 1800 ccm, 16V, perłowogranatowy, ABS, 
wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, zderzaki i lusterka w 
kol. nadwozia, centr. zamek, kubełkowe fotele, ospoilerowany, 
obniżony, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja • 11.000 zl. Ra
dwanice k. Głogowa, tel. 0605/34-81-47 
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r.. 1700 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, katalizator, 5-biegowy, el. otw. szyby, centr. 
zamek ♦ pilot, reg. kierownica, kpi. dokumentacja, garażowany,
II właściciel, obrotomierz, dzielone tylne siedzenia, RM, stan 
idealny. - 8.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-76, 0502/29-62-34 
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 87027361

RENAULT 19 CHAMADE GTR, 1991 r., 115 tys. km, 1400 ccm. 
benzyna, granatowy. 4-drzwiowy, obrotomierz, zielone szyby, 
alarm + pilot, zderzaki w kolorze nadwozia, ważny przegląd, z 
pełną dokumentacją, el. reg. lusterka, reg. kierownica i reguł, 
fotel kierowcy, - 10.500 zl. Bolesławiec, tel. 075/644-11-75, 
0604/07-80-54
RENAULT 19, 1991 r., 90 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, dodatkowy kom
plet opon zimowych, - 9.300 zl. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
RENAULT 19,1991 r., 85 tys. km, 1400 ccm, siwy, 5-drzwiowy, 
sprowadzony w całości, 5-biegowy, alarm, garażowany, stan b. 
dobry, - 8.600 zł lub zamienię na Mercedesa 207, 307. Jawor, 
tel. 076/870-24-01, 076/870-̂ 3-98 
RENAULT 19,1991 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biąźo- 
wy, nowy przód, katalizator, el. otw. szyby, dzielona tylna kana
pa, -10.000 zł. Lubiń, tel. 076/844-38-93 
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r.. 140 tys. km. 170Ó ccm, ben- 
zyna, niebieski, bez wypadku, stan b. dobry, • 7.800 z l, pomo
gę w załatwianiu formalności przy sprowadzaniu. Lubsko, tel. 
0601/68-97-94, 068/372-11-66
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r, 113 tys. km, 1700 ccm, wtrysk; 
złoty metalic, sedan, centr. zamek, 4-drzwiowy, po przeglądzie 
technicznym, stan b. dobry,,- .10.200 zl. Porajów, tel. 
075/773-81-28
RENAULT 19, 1991 r., 1700 ccm, wtrysk, czarny, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szy
berdach, ospoilerowany, 3-drzwiowy, stan b. dobry, -. 10.900 zl 
lub zamiana. Rawicz, tel. 065/548-25-37 
RENAULT 19,1991 r., 1900 ccm, diesel, biały, - 9.900 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-33-91
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 150 tys. km. 1700 ccm, ben
zyna, granatowy, instalacja gazowa, hak, radio, aktualny prze
gląd, - 7.200 zl. Wrocław, tel. 071/341-61-82. 0604/06-55-32 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 120 tys. km. 1400 ccm, ENER
GY, biały, reguł. wys. mocowania pasów, spoiler, sportowa kie
rownica, RM, felgi ATS 15”, centr. zamek, alarm * pilot, wyłącz
nik zapłonu, kupiony w salonie, stan b. dobry, - 9.200 zl. Wro
cław. tel. 071/322-38-81
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/92-r., 38 tys. km, 1800 ccm, * 
benzyna, szary metalic, książka serwisowa, 5-drzwiowy, centr. 
zamek, el. otw. szyby i szyberdach, welurowa tapicerka',: wspo
maganie kier., RM * głośniki, sprowadzony na kołach, ważny 
przegląd, wersja amerykańska, sprowadzony w całości,.- 9.80.0 
zł. Bolesławiec, tel. 075/644-05-70, 0501/57-32-58 
RENAULT 19,1991/95 r., 120 tys. km, 1721 ccm, wtrysk, czer
wony,' 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, szyberdach, reg. kie
rownica i pasy, techn. sprawny, - 8.700 zł lub zamiana na die
sel, z dopłatą. Wińsko, tel. 071/389-84-48 po 16 
RENAULT 19, 1992 r., 1900 ccm, diesel, bordowy metalic. el. 
otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, wspomaganie, alum.

? felgi, centr. zamek, welurowa tapicerka, radio, • 16.000 zl. Lesz
no, tel. 0605/08-92-81
RENAULT 19 CHAMADE. 1992 r., 89 tys. km, 1700 ćcm. ben
zyna, szary metalic, alarm, centr. zamek, el. otw; szyby, eł. reg. 
szyberdach, reflektory przeciwmgielne, wspomaganie kier., RM 
z pilotem, - 11.800 zl. Świdnica, tel. 074/853-58-14 
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, zielony-metalio, 5‘drzwióWy, 
el. otw. szyby, centr. zamek ♦ pilot, reg. kierownica, halogeny, 
welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, bez Wypadku, lu
sterka i zderzaki w kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry, - 9.900 zl. Lubin, tel. 0605/44-74-00 
RENAULT 19,1992 r., 130 tys. km, 1800 ccm, S. perlowofiole- 
towy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek + pilót, nowy model, el. 
otw. szyberdach, el. otw. szyby, wspomaganie kier., welurowa 
tapicerka, halogeny, RO, nie eksploatowany w kraju, stan b. 
dobry, -.12.400 zl. Lwówek śląski, tel. 075/782-49-27, 
0602/61-73-59
RENAULT 19, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk, czerwony, 5-drzwio- 
wy, alarm, katalizator, - 11.000 zl. Milicz, tel. 071/384-06-53 
RENAULT 19,1992 r., 170 tys. km; 1700 ccm, zielony metalic, 
el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, radio, stan b. dobry, •
10.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-21-31 
RENAULT 19 CHAMADE. 1992 r, 115 tys. km. 1400 ccm, ben
zyna, morski metalic, sprowadzony w całości, szyberdach, nowe 
opony, oszczędny, zadbany, - 9.000 zł. Parchów, tel. 
076/817-11-44, 0607/51-83-83
RENAULT 19 CHAMADE. 1992 r., 1700 ccm, benzyna, perto- 
woczamy, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, • 10.800 zł 
(możliwe raty). Prusice, tel. 071/312-53-41; 312-63-41 
RENAULT 19 CHAMADE. 1992r., 120 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
stalowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, szyberdach, welur, ABS, radio, tydzień w kraju, -

10.200 zł (zwolnienie z opłaty skarb.): Rawicz, teł. 
065/573-18-45, 0601/77=37-17
RENAULT 19,1992-r., 116 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, wiśniowy 
metalic, nowy typ, bez wypadku, wspomaganie kier., centr. za
mek, RM, el. otw. szyby i szyberdach, welurowa tapicerka, -
11.600 zl , kupujący nie płaci podatku. Rawicz, tel. 
0604/97-38-95
RENAULT 19,1992 r, 1400 ccm, benzyna, grafitowo-niebieski, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, nie eksploatowany w kraju, sprowadzo
ny w całości w 2001 r., oryg. lakier, bez wypadku, - 10.400 zl. 
Świdnica, tel. 074/858-99-67. 0606/12-99-22 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 112 tys. km, 1400 ccm, nie
bieski metalic, 4-drzwiowy, stan b. dobry - 2.500 DEM, lub oclo
ny - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0600/19-73-74 
RENAULT 19,1992 r., 11Ó tys. km, 1390 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, I właściciel w Polsce, nie składany, udokum. po
chodzenie, 3 .stop’, nadkola, RO, zimowe opony, dzielona ka
napa, nowy tłumik. - 11.700 zl. Wrocław, tel. 0603/69-13-88 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r„ 102 tys. km, 1721 ccm, wtrysk, 
kolor platynowy metalic, bez wypadku, zarejestrowany, RM + 
głośniki, centr. zamek, el. otw. szyby, dzielona tylna kanapa, 
welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 10.900 
zl. Wrocław, tel. 0503/65-14-29 
RENAULT 19,1992 r., 1400 ccm, biały, 80 KM, oszczędny, RO 
♦ 4 głośniki, rozładana tylna kanapa, welurowa tapicerka, gara
żowany, stan b. dobry, nowy przód, - 9.500 zl. Wrocław, tel. 
071/365-29-13 po godz. 19, 0503/97-45-74 
RENAULT 19, 1992 r, 1400 ccm, czerwony, na białych tabli
cach - 1.500 DEM. Zgorzelec, tel. 0609/63-56-72 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., pełny wtrysk, kolor wiśnio
wy metalic, nowy typ nadwozia, el. otw* szyby, welurowa tapi
cerka, szyberdach, halogeny, wspomaganie, obrotomierz, za
dbany, bez wypadku, - 13.000 zl. 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.Teg. reflektory, I właściciel w kraju, bezwypadkowy, serwiso
wany, bagażnik dachowy z uchwytami do nart, ekonomiczny, 
sprowadzony w całości jako mienie, - 13.300 zł. Olszyna, tel. 
075/721-25-79, 0502/89-69-48
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 tapicerka, 5-biego
wy, reguł, wysokość fotela kierowcy, sprowadzony w całości na 
kołach, po przeglądzie, - 12.900 zl (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, wspomaganie kier., 
centr. zamek, szyberdach, bez wypadku, po przeglądzie tech
nicznym w Polsce i w Niemczech, - 12.200 z l , kupujący nie 
płaci podatku. Rawicz, tel. 0607/09-45-04 
RENAULT 19, 1992/93 r., 150 tys. km, 1762 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
napinacze pasów, kubełkowe fotele, 5-drzwiowy, alarm, nowy 
ukł. wydechowy, kpi. kół zimowych, stan b. dobry, kpi. doku
mentacja, oznakowany, -13.400 zl. Wrocław, tel. 071/354-39-41, 
0503/16-57-72
RENAULT 19, 1993 r., 120 tys. km, 1700 ccm, morski, pełna 
el., bez wypadku, sprowadzę - 12.500 zl ♦ cło. Gubin, tel. 
0606/80-49-73
RENAULT 19, 1993 r., 96 tys. km, 1400 ccm, szary metalic, 
5-drzwiowy, silnik gażnikowy, wszystkie rodzaje benzyn, niskie 
zużycie paliwa, kupiony w salonie, bez wypadku, kpi. dokumen
tacja, garażowany - 10.400 zł. Żagań, tel. 068/478-20-74 
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, 
0602/79-49-88 87027281

RENAULT 19, 1993 r., 92 tys. km, 1720 ccm, benzyna, bordo
wy metalic, reg. wysokość kierownicy + wspomaganie, centr. 
zamek ♦ pilot, el. otw. szyby, RO ♦ pilot (oryg. Philips), weluro
wa tapicerka. stan idealny, - 12.500 zl. Bolesławiec, tel. 
075/735-12-34
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 130 tys. km. 1900 ccm, die
sel, zloty metafic, wspomaganie kier., centr. zamek * pilot, el. 
otw. szyby, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, 
halogeny, bez wypadku, - 15.500 zl. Bolesławiec, tel. 
0603/12-47-27
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 1900 ccm, diesel, szary met., 
ABS, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, aluminio
we felgi, kupiony w salonie, bezwypadkowy, - 16.000 zł. Bole
sławiec, tel. 075/647-81-00, 0600/42-27-32 
RENAULT 19,1993 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, granato
wy, 5-drzwiowy, c. zamek + pilot + alarm, el. otw. szyby, spro
wadzony w całości, - 12.800 zł (możliwe raty). 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., 110 tys. km, srebrny metalic, 5-drzwio- 
wy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, centr. 
zamek, alarm, immobilizer, - 13.000 zł. Legnica, tel. 
076/857-03-24
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 95 tys. km, 1700 ccm, zielo
ny metalic, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, wspo
maganie, szyberdach, książka serwisowa, stan idealny, -13.000 
zl. Legnica, tel. 076/862-04-09
RENAULT 19, 1993 r., 90 tys. km, 17Ó0 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic. 5-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, wspomaga
nie kier., regulowana kierownica, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, kubełkowe fotele, - 12.700 zl. Leszno, tel. 
0603/05-79-44
RENAULT 19,1993 r., 102 tys. km, 1700 ccm, benzyńa, grana
towy, 5-drżwiowy, wspomaganie, alum. felgi, RM, bez wypadku, 
sprowadzony w 2001 r, -12.900 zl. Złotoryja, tel. 076/878-13-04 
RENAULT 19,1993/94 r., 140 tys. km, 1700 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, w kraju od m-ca, el. reg. reflektory, fotele kubeł
kowe, stan b. dobry,.- 12.500 zl. Wałbrzych, tel. 0603/45-72-19 
RENAULT 19 LIMITED, 1994 r., 107 tys. km, 180Óccmr srebrny 
metalic, beż wypadku, poduszka pow., centr. zamek, wspoma
ganie, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, szyberdach, alum. 
felgi + zimowe opony, stan b. dobry, do sprow. z Niemiec, na 
gotowo - 14.300 zl. Legnica, tel. 076/856-23-99,0605/12-80-66 
RENAULT 19 CHAMADE, 1994 r„ 105 tys. km. 1400 ccm, ENER
GY, zielony metalic, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, 
serwisowany, wspomaganie, poduszka pów., centr. zamek, el. 
otw. szyby, welurowa tapicerka, alarm. Mul-T-Lock, halogeny, 
zadbany, stan b. dobry, - 14.600 zl. 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 całości, wspo
maganie kier., poduszka pow., RÓ Philips, - 14.700 ż l, możliwe 
raty lub zamienię. Legnica, tel. 076/866-33-33, 0602/71-07-00 
RENAULT 19 CHAMADE, 1994 r., 1700 ccm, turbo D, czarny, 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, skóra • 4.500 DEM + 
cło i transport. Leszno, tel. 0603/03-10-33 
RENAULT 19,1994 r., 114 tys. km, 1721 ccm, benzyna, sreb.i;-„. 
ny metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, regulacja świateł,'ha

logeny, welur, RO,alarm, blokada, reg. kierownica i foteł, ciem
ne szyby, alum. felgi, ceńtr. zamek, szyberdach el., poduszka, -
14.000 zl. Wrocław, tel. 0501/92-45-26 
RENAULT 19,1994/95 r, 118 tys. km, 1700 ccm, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, poduszka pow., centralny zamek + pilot, wspo
maganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, oryginalne radio, we
lur, książka serwisowa, 2 tygodnie w kraju, - 12.700 zl. Choj
nów, tel. 0606/33-12-45
RENAULT 19, 1995 r, 107 tys. km, 1900 ccm, diesel, szary 
metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, immobilizer, blokada skrzyni biegów Beerlock, RM Phi
lips, halogeny, stan b. dobry, kpi. dokumentacja/-16.500 zł. 
Głogów, tel. 076/835-26-31, 0606/20-84-13 
RENAULT 21 TS, 1979 r., 136 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
żółty, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, stan silnika i 
blacharki b. dobry, -.3.300 zl. Legnica, tel. 076/854-76-65 
RENAULT 21,1986 r., 1700 ccm, biały, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, el. otw. szyby, - 3.300 zl lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
RENAULT 21 NEVADA, 1987 r., 130 tys. km. 1700 ccm, benzy
na, biały, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, relin
gi dachowe, • 5.000 zł., tel. 0604/41-15-66 
RENAULT 21 NEVADA, KOMBI, 1987 r., 1700 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, I właściciel w kraju, techn. sprawny, stan do
bry, - 3.400 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/11 -44-34 
RENAULT 21 RS. 1987/97 r., 162 tys. km, 170Ó ccm. benzyna. *

srebrny, silnik - stan b. dobry, welurowa tapicerka, kubełkowe 
fotele, dzielona tylna kanapa, szyberdach el. otwierany, stan b. 
dobry, • 4.900 zl lub zamienię na inny samochód. Kłodzko, tel. 
074/647-06-63, 0603/50-78-94
RENAULT 21 L-48 GTX, 1988 r., 2200 ccm, benzyna, zielony 
metalic, wzmocniona wersja, sportowe zawieszenie, centr. za
mek, pilot, szyberdach, alum. felgi, - 11.500 zl. Polkowice, tel 
076/845-32-82, 0601/58-27-42 
RENAULT 21 NEVADA, KOMBI, 1988 r., 1700 ccm, wtrysk, bia 
ly, 5-biegowy, zadbany, garażowany, bez wypadku, stan techn 
b. dobry, - 6.500 zł. środa Śląska, tel. 071/317-41-28 
RENAULT 21 SEDAN, 1988 r., 1700 ccm, wtrysk, brązowy me
talic, serwo, centr. zamek, szyberdach, na białych tablicach 
950 DM. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
RENAULT 21 SEDAN. 1989 r., 1700 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, GPS, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, - 8.000 zł. Dobrzeń Wielki, tel. 077/469-59-82 
RENAULT 21 NEVADA, 1989 r., 90 tys. km, 2068 ccm, diesel, 
granatowy metalic, kombi osobowo-towarowe, zielone szyby, 
el. otw. szyby, centr. zamek, stan silnika b. dobry, bez turbo
sprężarki, ekonomiczny, b. małe zużycie ON, wspomaganie kier., 
stan nadwozia dobry, • 10.000 zł lub zamienię na mniejszy. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-63-18 
RENAULT 21 SEDAN, 1990 r, 114 tys. km. 1400 ccm. wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, we
lurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, reg. wys. pasów i fote
la kierowcy, hak, komplet nowych opon, stan b. dobry, - 9.500 zł 
lub zamienię na Poloneza, Atu Plus, Caro Plus. z instalacją 
gazową z dopłatą, Legnica, tel. 0601/76-54-54 
RENAULT 21 GTS,'1991 r., 140 tys. km, 1721 ccm. benzyna, 
granatowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. światła,
4-drzwiowy, RM ♦ 6 głośników, welurowa tapicerka, wspoma
ganie, oznakowany, blok. skrzyni biegów, garażowany, reg. fo
tel kierowcy, dzielona tylna kanapa - 10.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-23-42
RENAULT 21 GTS, 1991 r., 145 tys. km. 1700 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, nowy model, centralny zamek, el. otwierane szyby, 
bogate wyposażenie, wspomaganie kier., dużo nowych części, 
nie wymaga napraw, radioodtwarzacz z RDS, 6 głośników, prze
gląd do 02.2002 r, - 11.000 zł. Leszno, tel. 065/526-19-96, 
0601/17-98-09
RENAULT 21 NEVADA, 1991/94 r., 180 tys. km, 1700 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, składak, rejestracja na 7 osób, relingi, 
centralny zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, stan dobry 
• 9.100 zł lub zamienię na uszkodzony. Wrocław, tel. 
0601/72-63-55
RENAULT 21 ALIZE, 1992 r., 135 tys. km, 1721 ccm. ciemno- 
zielony metalic, stan b. dobry, klimatyzaqa, wspomaganie, centr. 
zamek + pilot, ei. otw. szyby, reg. kierów., RM + 6 głośników -
14.200 zl. Legnica, tel. 076/854-05-90, 0603/68-74-95 
RENAULT 21 NEVADA, 1992 r., 175 tys. km, 1721 ccm. benzy
na, kolor grafitowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspo
maganie, RM z RDS-em, welurowa tapicerka, roleta, relingi 
dachowe, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 12.800 zł (możli
we raty przez komis). Wrocław, tel. 071/353-32-46, 
0503/73-92-96
RENAULT 25,1988 r., 163 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, wiśnio
wy, el. otw. szyby, dużo nowych części, na zachodnich tabli
cach -, - 2.500 zl. Legnica, tel. 076/850-72-84, 0603/57-04-42 
RENAULT 25, 1989 r.. 44 tys. km, 2100 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy, po remoncie silnika, wszystkie el. dodatki, klimatyza
cja, welurowa tapicerka, RO, alum. felgi, sprowadzony w cało
ści, stan dobry, - 12.000 zl. Wrocław, tel. 071/785-44-06 
RENAULT 5,1980 r., 1300 ccm, czerwony, szyberdach, po re
moncie silnika, atrakc. wygląd, - 1.500 zl. Głogów, tel. 
076/834-64-31
RENAULT 5, 1981 r., 900 ccm, - 1.500 zl. Świerzawa, tel. 
075/713-46-61
RENAULT 5 GT, 1985 r., 154 tys. km, 1400 ccm, turbo, srebrny 
metalic, 125 KM, alum. felgi 13”, kubełkowe fotele, ospoilero
wany oryginalnie, tylne szyby uchylne, - 6.000 zl. Wyszkowice, 
woj. wrocławskie; tel. 0602/59-87-25 
RENAULT 5, 1986 r., 156 tys. km, 1600 ccm, diesel, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry, - 6.900 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-05-22 
RENAULT 5, 1987 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 5-fciego- 
wy, stan dobry, na białych tablicach - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/40-30-03
RENAULT 5,1988 r., 13 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, lusterka i zderzaki 
w kol. nadwozia, szyby przyciemnione, estetyczny wygląd, stan 
b. dobry - 6.000 zi. Rudna, tel. 076/749-40-78, 0603/54-26-61 
RENAULT 5 CAMPUS, 1988 r.. 1100 ccm. benzyna, czarny, 
nowe hamulce, chłodnica, sprzęgło, 5-drzwiowy, komplet opon 
zimowych, zadbany, - 6.200 zl. Wrocław, tel. 0609/49-48-32 
RENAULT 5 CAMPUS, 1990 r., 1600 ccm, diesel, biały. 5-bie- 
gowy, RO, nowe opony, nowy akumulator, stan b. dobry, - 5.900 
zi. Lubin, tel. 0604/70-15-68
RENAULT 5,1990 r., 130 tys. km, 1100 ccm, benzyna, żółty,'po 
remoncie ukl. hamulcowego, po wymianie drążków kierowni
czych, nowe opony, przegląd do 05.2002 r., zadbany, kpi. doku
mentacja, - 5.600 zl lub zamienię na Fiata 126p, w tej cenie. 
Wrocław, teł. 071/326-11-66
RENAULT 5 CAMPUS CABRIO. 1991 r., 1100 ccm, benzyna, 
różowy, po remoncie blacharki, stan b. dobry, • 7.000 zł. Wał
brzych, tel. 0601/07-32-61
RENAULT 9 GTC, 1982 r„ 1100 ccm, biały, stan dobry. • 2.500 
zł. Wrocław, tel. 071/325-59-51
RENAULT 9 GTL.1983 r., 1400 ccm, benzyna, ciemnogranato
wy, po wymianie silnika, stan dobry, - 3.500 zł. Polkowice, tel. 
076/847.-Q4-17, t
RENAULT 9,1983 r., 1400 ccm, biały, sprow. w całości, alum. 
felgi, RM + 4 głośniki, opony w b. dobrym stanie, nowa inst. 
gazowa - 4.300 zl lub 2.800 zł bez inst. gazowej. Wrocław, teł. 
0607/61-68-60
RENAULT 9,1984 r.,-1600 ccm, -, polska dokumentacja, - 600 
zł. Katowice, teł. 0501/80-26-59
RENAULT 9,1992ł , 1300 ccm, srebrny metalic, składak, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, - 3.500 zł. Leszno, tel: 
0603/3t-62-24
RENAULT CLIO RT. 1991 t, 137.tys. km. 1400 ccm, zielony 
metalic, bez wypadku, centr. zamek, alum. felgi + opony zimo
we, wspomaganie, obniżony, kubełkowe fotele, el. otw. szyby, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, do sprow. z Niemiec -10.500 
zl. Legnica, tel. 076/856-23-99, 0605/03-38-63 
RENAULT CLIO. 1991 r., 90 tys. km, 1800 ccm. 16V, granato
wy, ABS, el. otw: szyby i reg. lusterka, wspomaganie, RO + pi
lot, -13.500 zł. Świdnica, tel, 0601/98-76-87 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0243 www.au- 
togielda.com.pl)
RENAULT CLfO, 1991 r., 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, granato
wy, ABS, ei. otw. szyby i reg. lusterka, wspomaganie kier., RO ♦

■ pilot, - 13.500 zL Świdnica, tel. 0601/98-76-87 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0243 
www.autogielda.com.pl)
RENAULT CLIO, 1991 r., 1200 ccm, ENERGY, zielony mstaliCi
5-drzwiowy, alum. felgi, centr. zamek, bez wypadku, w kraju od 
3 dni, - 10.400 z i Chojnów; teł. 0606/33-12-45
RENAULT CLIO, 1991 r., 95 tys. km, 1200 ccm. niebieski meta
lic. 3-drzwiowy, - 9.300 zl. Leszno, teł. 065/529-71-78, 
0603/84-64-66
RENAULT CLIO. 1991 r.. 150 tys. km, 1100 ccm. benzyna, bor
dowy, RO, kołpaki, zadbany, atrakc. wygląd, stan b. dobry, -
8.800 zł. Nysa. tel. 0600/39-71-94 
RENAULT CLIO. 1991 r., 119 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, nie
bieski, 5-drzwiowy, centr. zamek * pilot, el. otw. szyby, szyber
dach, dzielona tylna kanapa, regulowane pasy, zadbany, bez 
wypadku, - 12 000 zł. Olesno, tel. 034/319-10-46 
RENAULT CLłO, 1991 r., 81 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
alarm, RM, • 9.500 zl lub zamienię na vana, z dopłatą. Wrocław, 
tel. 071/354-30-54
RENAULT CLIO RT, 1991 r., 1400 ccm. wtrysk, srebrny meta
lic, centralny zamek + pilot, ospoilerowany, aluminiowe felgi, 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji i skóry, -11.500 zl. Wro
cław, teL 071/350-06-02, 0601/74-86-83 
RENAULT CLIO. 1991/92 r., 67 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, bez wypadku. Ś-drzwiowy. RM, zielone, ater
miczne szyby, szyberdach, welur, stan idealny, 2 dni w kraju, 
po przeglądzie, tłumaczenia, sprowadzony na kołach, • 10.700 
zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76, 
0605/40-95-94
RENAULT CLIO. 1992 r., 51 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 5-drzwiowy, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, -
12.000 zł. Jasień, teł. 0604/89-54-95 
RENAULT CLIO. 1992 r.. 1800 ccm 3-drzwiowy, klimatyzacja.
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alarm, el. otw. szyby, alum. felgi 14”, stan dobry, • 13.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/643-69-79, 0605/29-70-00 
RENAULT CLIO, 1992 r., 108 tys. km, 1200 ccm, benzyna, gra
natowy, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, centralny zamek + pi
lot, szyberdach, zadbany, w kraju od tygodnia, - 10.500 zl. Kar
gowa. tel. 068/352-62-40, 0601/73-69-22 
RENAULT CLIO, 1992 r., 1200 ccm oclony, nie zarejestrowany, 
stan b. dobry, • 11.000 zł. Legnica, tel. 0605/22-00-82 
RENAULT CLIO, 1992 r, 100 tys. km, 1400 ccm, bordowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielone tylne siedzenia, RM, alarm + 
pilot, zadbany, stan techn. b. dobry, • 11.700 zl.‘Wrocław, tel. 
071/325-05-14, 0501/95-76-59
RENAULT CLIO, 1992/93 r., 110 tys. km, 1200 ęęm, żółty, w 
kraju od tygodnia, aluminiowe felgi, halogeny, zadbany, bez 
wypadku, komplet opon na felgach, oclony, sprowadzony w 
całości, - 9.800 zi. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-35-49 
RENAULT CLIO, 1992/95 r„ 126 tys. km, 1800 ccm. 16V, czar
ny, alarm, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie, alum. felgi, szyberdach, książka serwisowa, -14.500 
zł. Wrocław, tel. 0604/49-94-67 ..
RENAULT CLIO, 1992/97 r., 93 tys. km. 1100 ccm, biały,
3-drzwiowy, - 8.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-03-05 
RENAULT CLIO, 1993 r.. 1200 ccm, benzyna, metalic, sprowa
dzony w całości, 5-biegowy, tylne szyby uchylane, dzielona tyl
na kanapa, zadbany, • 11.800 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/348-77-19
RENAULT CLIO, 1993 r., 137tys. km, 1800 ccm, 16 V, czamy 
metalic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, błot
niki poszerzane, maska z wlotem, w Polsce od br, • 12.200 zł. 
Świebodzin, tel. 068/382-30-77, 0502/83-17-29 
RENAULT CLIO, 1993/94 r., 1400 ccm, ENERGY, czerwony, 
beż wypadku, 2 tygodnie w kraju, 5-drzwiowy, reg. lampy, welu
rowa tapicerka, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, zadbany, 
obrotomierz, stan b. dobry, • 12.900 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-53-51 po godz. 20. 0602/49-57-11 
RENAULT CLIO, 1994 r.. 99 tys. km, 1200 ccm. benzyna, czer
wony, 5-dr7wiowy, centr. zamek, alarm, garażowany, serwiso
wany, nowe ogumienie, nowy akumulator, bez wypadku, stan 
dobry - 14.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-27-15 
RENAULT CLIO, 1994 r.,.120 tys. km, 1900 ccm, diesel, bialyr
4-drzwiowy, sprowadzony w całości w 1999 r, - 14.900 zł lub 
zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/372-72-67
O  RENAULT CLIO, 1994 r., 1400 ccm, zielony meta

lic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
alum. felgi, bez wypadku, • 15.600 zl lub zamie
nię. Żary, ul. Okrze i 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87027251

RENAULT CLIO, 1994 r., 1200 ccm, biały, 5-drzwiowy, • 12.500 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-43-21 po godz. 17
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Cinquecento 900 albo inny uszkodzony. Opole, tel. 
077/464-64-93
RENAULT CLIO II, 1998 r., 20 tys. km, 1200 ccm, zielony meta
lic, immobilizer, wspomaganie, ABS, centr. ząmek, el. otw. szy
by, 4 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, • 25.500.zł lub za
mienię na tańszy. .Srebrna Góra, tel. 074/816-00-01, 
074/818-00-30 po godz. 15
RENAULT CLIO II, 1998 r., 68 tys. km, 1900 ccm, diesel, bor
dowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie, el. otw. 
szyby, centr, zamek, 3-drzwiowy, - 23.700 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-32-01, 0605/55-55-37
RENAULT CLIO, 1998 r., 32 tys. km, 1200 ccm, niebieski meta
lic, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie, - 22.500 zł. Turek, 
tel. 063/289-95-02
RENAULT CUO II, 1998/99 r., 22 tys. km, 1400 ccm, miodowy 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. szyberdach, el. 
otw. szyby, radio ♦ CD, poduszka pow., 3-drzwiowy, - 25.000 zl. 
Leszno, tel. 065/529-73-06, 0601/78-72-75 
RENAULT CLIO II, 1998/99 r., 32 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
srebrny, metalic, poduszka pow., alum. felgi, reflektory soczew
kowe, atrakc. wygląd, - 26.500 zł. Milicz, tel. 0607/26-03-48 
RENAULT CLIO II, 1999 r., 21 tys. km, 1600 ccm, srebrny me
talic, ABS, komputer pokładowy, pod. powietrzna, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, klimatyzacja, zderzaki w kolorze nadwozia, 
obrotomierz, możl. wyst. faktury VAT, dzielona tylna kanapa, 
halogeny, wspomaganie kierownicy, 5-drzwiowy, reg. kierowni
ca, - 30.500 zł. Lubin, tel. 076/724-07-76 
RENAULT CLIO RTII, 1999 r., 33 tys. km. 1200 ccm. srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
pilot, immobilizer, el. otw. szyberdach, ABS, 4 pod. powietrzne, 
radio + dżojstik, • 30.000 zł. Lubin, tel. 076/724-64-92 
RENAULT CLIO l|, 1999 r., 40 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., centr. zamek, 
el. otw. szyby, 5-drzwiowy, I właściciel, zadbany, stan idealny, - 
23.900 zl łub zamienię. Paczków, tel. 077/431-61-91, 
0604/08-40-56
O  RENAULT CLIO, 2000 r., 15 tys. km, 1900 ccm, 

TDi, niebieski metalic, wyprodukowany we wrze
śniu, RO, 5-biegowy, katalizator, ABS, wspoma-

Czy jesteś naznaczony?

Jedni nazywają to emocją prowadzenia. Inni -  obsesją. Ale czego byś w tym samochodzie 
nie odczuwał, naznaczy Cię na zawsze. Moc -  do 172 koni mechanicznych w 16-zawor»- 
wym silniku. Kontrola -  wspomaganie nagiego hamowania z ABS w standardzie. 
Temperament -  zaawansowany technologicznie silnik 1.5 dCi common mil turbodiesel. 
Nowy Renault Clio. Łatwo wsiąść. Żal wysiadać.
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DŁUGOŁĘKA, ul. Wrocławska 33 b. tel. (071) 315 21 81, 315 21 09, fax 315 20 24 
WROCŁAW, ul. Sienkiewicza 10, tel. (071) 322 70 06, fax 321 05 61 

e-mail: nawrot@auto.com.pl

RENAULT CUO. 1995 r.. 60 lys, km. 1200 ccm, 16V. morski 
metalic, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szy
berdach, immobilizer, automatic, • 14.500 zl. Legnica, tel. 
076/862-32-03, 0603/91-07-42
RENAULT CUO, 1995 r., 103 tys. km, 1900 ccm, diesel, szary 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby i szyber
dach, radio, sprowadzony w całości w 1998 r., I właściciel, • 
17.200 zł. Leszno, tel. 065/529-28-70 
RENAULT CLIO, 1995 r., 105 tys. km, 1900 ccm, diesel, koralo
wy, poduszka pow., centr. zamek, wspomaganie, 3 dni w kraju,
• 15.600 zi. Sobótka, tel. 0601/78-23-69 
RENAULT CUO, 1995 r., 90 tys. km, 1200 ccm, perłowoczarny, 
stan dobry, radioodtwarzacz, hak, sprowadzony w całości, peł
na dokumentacja, - 14.000 zł. Wrocław, tei. 0607/10-39-91 
RENAULT CLIO, 1996 r., 40 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czar
ny metalic, garażowany, stan b. dobry, • 16.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/738-02-34
RENAULT CLIO, 1996 r., 74 tys. km, 1200 ccm, biały, kupiony 
w salonie, serwisowany, bez wypadku, garażowany, komplet 
opon zimowych, RM, blokada skrzyni biegów, zadbany, stan b. 
dobry, • 16.500 zł. Piechowice, tel. 075/761-73-25 
RENAULT CUO, 1997 r., 53 tys. km, 1200 ccm, czerwony, wspo
maganie kier., el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek ♦ pilot, 
5-drzwiowy. komputer, RO z RDS, • 19.500 zl. Koźmin Wlkp., 
tel. 062/721-66-74 po godz. 18
RENAULT CLIO RN, 1997 r., 39 tys. km, 1149 ccm, niebieski 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, halo
geny, w kraju 6 miesięcy, stan b. dobry, • 17.400 zi. Wrocław, 
teł. 071/348-37-56, 0502/66-19-57 
RENAULT CUO, 1997/98 r., 68 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, 2 pod. powietrzne, 5-drzwiowy, RM Philips, centr. 
zamek, stan b. dobry, • 20.500 zł lub zamienię. Strzegom, tel.

_074/855-.72-23, 0605/04-98-23  ............................. ........
RENAULT CUO, 1998 r., 32 tys. km, 1200 ccm, srebrny meta
lic, atrakc. wygląd, alum. felgi, poduszka pow., reflektory so
czewkowe, - 25.500 zł. Milicz, tel. 0607/26-03-48 
RENAULT CLIO II, 1998 r., 19 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, garażowany, 
bezwypadkowy, • 26.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-47-12, 
0502/62-38-80
RENAULT CLIO II. 1998 r., 32 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, alum. felgi, reflektory soczewkowe, poduszka 
pow., atrakc. wygląd, - 26.500 zl. Milicz, tel. 071/384-03-39, 
0607/26-03-48
RENAULT CLIO II, 1998 r., 25 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny, 5-drzwiowy, z salonu, wspomaganie kier. radio, reguł, sie
dzenia, regulowana kierownica, • 25.900 zł lub zamienię na Fiata

ganię, 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, 2000 r., 15 tys. km, 1200 ccm, oliwkowy meta
lic, 5-drzwiowy, RO, alarm, el. otwierane szyby, stan b. dobry, • 
30.500 zl. Niemodlin, tel. 0606/75-62-84 
RENAULT CLIO II RN, 2000 r., 20 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
niebieski, 3-drzwlowy, immobilizer, RO, I właściciel, kupiony w 
salonie, książka serwisowa, garażowany, - 28.900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-92-91, 0604/56-53-66 
RENAULT ESPACE, 1986 r., 248 tys. km. 2000 ccm, złoty me
talik, inst. gazowa, wspomaganie, centr. zamek, alarm ♦ pilot, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, 2 szyberdachy, RO, 
fotele obrotowe, kpi. dokumentacja, • 10.900 zl. Bolesławiec, 
tel. 0601/16-93-22
RENAULT ESPACE, 1988/89 r., 200 tys. km, 2200 ccm, benzy
na, wtrysk, zielony metalic, 7-osobowy, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, RO + sterowniki, katalizator, el. otw. 2 szyberdachy, 
centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie, stan dobry, bez wy
padku, 2 lata w kraju, udokum. pochodzenie, • 17.500 zl. Świe
rzawa, tel. 075/713-54-84
RENAULT ESPACE VAN, 1990 r., 140 tys. km, 2200 ccm. ben
zyna, kolor grafitowy metalic, 4x4, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, centr. zamek, 2 szyberdachy, wspomaganie, skórzana tapi
cerka, ABS, tylne szyby uchylane, klimatyzacja, relingi dacho
we, alum. felgi, - 19.000 zi lub zamienię na terenowy. Legnica, 
teł. 076/722-24-91
RENAULT ESPACE, 1991/97 r., 230 tys. km, 2000 ccm, benzy- 

-.na,. szary metalic. wspomaganie kier., el.-Otw. szyby, el. reg. 
lusterka, klimatyzacja,. RO, alarm, centr. zamek, w rozliczeniu 
może być samochód, - 17.500 zi. Jelenia Góra, tel. 
075/642-98-88, 0604/89-47-87
RENAULT ESPACE, 1993 r., 153 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
biały, alarm, 2 x szyberdach, centr. zamek + pilot, wspomaga
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RM sterowany przy kierow
nicy, immobilizer, alum. felgi, kpi. opon zimowych, garażowany, 
serwisowany, 10 1/100 km, - 26.000 zł. Prudnik, tel. 
0602/62-73-28
RENAULT ESPACE, 1995 r., 41 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, per
łowobordowy, katalizator, 7-osobowy, wspomaganie, ABS, centr. 
zamek, el. otw. szyby, klimatyzacja, • 35.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-66-36, 0607/82-72-95
O  RENAULT ESPACE, 1996 r., 2200 ccm, turbo D,

oliwkowy metalic, pierwsza rejestracja 1997 r., 
nowy model, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, 
klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, alum. felgi, RM 
* CD, fotele obrotowe (kierowca + pasażer), re
lingi dachowe, I właściciel, kupiony w.saionie w 
Polsce, welurowa tapicerka stan idealny - 49.900 
zł. Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 0607/79-95-81 
01035211

RENAULT LAGUNA, 1994 r., 120 tys. km, 3000 ccm, bordowy 
metalic, alum. felgi, el. ótw. szyby, alarm, klimatyzacja, wspo
maganie i inne - 17.000 zl. Wrocław, tel. 071/311-80-44, 
0501/34-42-12
RENAULT LAGUNA RXE, 1994 r., 117 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, klimatyzacja, komputer, ABS, alarm, immobi
lizer, syntezator mowy, wspomaganie, katalizator, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, RM z RDS Blaupunkt, stan b. dobry - 21.800 

. zł lub zamienię na mniejszy. Opole, tel. 0600/88-47-93 v 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 119 tys. km, 1783 ccm wspoma
ganie kier., RO, airbag, centr. zamek, Tytan Lock, alarm, kupio
ny w salonie, - 21.500 zł. Syców, tel. 062/785-31 -64 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 84 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, fio
letowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, kli
matyzacja, garażowany, • 19.500 zl lub zamiana na tańszy. 
Gostyń, tel. 065/572-51-65, 0609/45-99-61 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 95 tys. km. 2000 ccm. benzyna, 
perłowoniebieski, bez wypadku, ABS, el. otw. szyby, centr. za
mek, immobilizer, halogeny, hak, RO, wspomaganie, reflektory 
nowego modelu, I właściciel, - 22:500 zł. Góra, teł. 
065/543-42-65
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 170 tys. km, 3000 ccm, V6, perło
woniebieski, klimatyzacja. ABS, komputer, podg. fotele, pakiet 
zimowy, szyberdach, nowe opony, kupiony w salonie, I właści
ciel, pełna wersja, stan idealny, garażowany, opoy zimowe, • 
21.000 zl. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-31-19, 
0605/94-12-30
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, katalizator, centr. zamek, alarm, klimatyzacja, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., poduszka powietrz
na, welurowa tapicerka, - 24.900 z ł, możliwe raty lub zamiana. 
Legnica; tel. 0605/28-37-83
RENAULT LAGUNA, 1994 r.. 1800 ccm, bordowy metalic, centr. 
zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kier., welurowa tapicerka,
• 20.900 zł , możliwe raty lub zamienię, Legnica, tel! 
0605/28-37-83
RENAULT LAGUNA RXE, 1994 r., 138 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, biały, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., komputer, bez 
wypadku, - 21.000 zł. Siechnice, tei. 071/311-52-31, 
0604/90-02-19
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, szary 
metalic, inst. gazowa, centr. zamek, immobilizer, el. otw. szyby, 
wspomaganie, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, • 21.500 zł lub zamienię na mniejszy. Syców, tel. 
062/785-35-72, 0603/88-25-87
RENAULT LAGUNA 1994 r., 160 tys. km. 2100 ccm, diesel, 
granatowy metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., szyber
dach, ABS - 6.500 DEM ♦ cło. Zgorzelec, tel. 075/771-36-43, 
0502/66-20-42
RENAULT LAGUNA, 1994/95 r., 120 tys. km, 2200 ccm, diesel, 
srebrny metalic, w kraju od 6 miesięcy, - 26.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/316-56-62, 0601/05-49-06 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 168 tys. km, 2200 ccm, śliwkowy 
metalic, wspom. kier., el. otw. szyby, centr. zamek z pilotem, 
napinacze pasów, reg. kierownica, immobilizer, 1. właściciel, 
pełna dokumentacja - 25.000 zł lub zamienię na tańszy (do 

- 10.000 zl). Brzeg, tel. 0607/51-10-02 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 1800 ccm. żółty, ABS, centr. za
mek, wspomaganie, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, radio, welu
rowa tapicerka, el. otw. szyby, mało eksploatowany, stan b. do
bry, - 22.000 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
RENAULT LAGUNA. 1995 r., 79 tys. km. 3000 ccm, V6, czamy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, - 29.000 
zł. Prochowice, tel. 076/858-52-37 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 125 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, kupiony w salonie, el. otw. szyby, centr. zamek, poduszka 
pow., wspomaganie kier., welurowa tapicerka, RO * dżojstik, 
halogeny, opony zimowe, alarm, - 22.600 zl Wrocław, tel. 
071/348-94-65, 0609/47-72-22 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem • A00531 www.autogiel- 
da.com.pl)
O  RENAULT LAGUNA, 1995 r., 1800 ccm, biały, ku

piony w salonie w Polsce, serwisowany, I wła
ściciel, wspomaganie, pod. powietrzna, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, im
mobilizer, welurowa tapicerka, stan idealny, • 
24.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 
0607/79-95-81 01035281

RENAULT LAGUNA, 1995 r., 2200 ccm, diesel, kolor grafitowy 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, oryg. radio, 6 głośników, 
stan b. dobry, - 25.000 zł. Rudna, tel. 076/749-39-20 
RENAULT LAGUNA 1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
żółty, 2 poduszki pow., ABS, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, 
wersja limitowana, bez wypadku, • 22.500 zl. Bolesławiec, tel. 
0601/87-12-49
RENAULT LAGUNA 1995 r, 2200 ccm, diesel, bordowy meta
lic, klimatyzacja, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szy
by, zadbany, • 25.900 z ł, możliwe raty Jub zamiana. Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek * pilot, alarm, el. otw. szy
by, RM Pioneer sterowany przy kierownicy, stan b. dobry, • 
23.500 zł, możliwe raty przez komis. Legnica, tel. 0604/41-80-47 
RENAULT LAGUNA, 1995 r„ 52 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek * pilot, el. otw. szy
by, szyberdach, el. reg. lusterka, 2 pod. powietrzne, Immobili
zer, RM, - 22.500 zł. Leszno, tel. 0605/83-35-54 
RENAULT LAGUNA, 1995 r.. 1800 ccm, zielony metalic, kupio
ny w salonie, wspomaganie, centr. zamek * pilot, immobilizer, 
el. otw. zielone szyby, halogeny, alum. felgi, welurowa tapicer
ka, RO, atrakc. wygląd, stan idealny, - 23.500 zł. Strzegom, tel. 
074/649-13-34
RENAULT LAGUNA 1995 r., 126 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, pełne 
wyposażenie, klimatyzacja, ABS, • 24.000 zł. Wrocław, tel. 
346-47-10
RENAULT LAGUNA 1995/96 r., 98 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, wtrysk, bordowy metalic, wspomaganie, ABS, 2 pod. po
wietrzne, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, haloge
ny, obrotomierz, immobilizer, 4 zagłówki, welurowa tapicerka, 
RM, książka serwisowa, serwisowany, bez wypadku, kpi. doku
mentacja, stan idealny, - 22.800 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-20-01
RENAULT LAGUNA, 1995/96 r., 104 tys. km, 2000 ccm, czer
wony, poduszka powietrzna, serwo, pełne wyp. elektr., haloge
ny, immobilizer, alarm, kupiony w salonie w kraju, stan idealny,
- 18.900 zł. Kępno, tel. 062/782-08-22, 0603/39-31-25 
RENAULT LAGUNA ALIZE, 1996 r., 112 tys. km, 2200 ccm, die
sel, szary metalic, klimatyzacja, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, immobilizer, halogeny, poduszka pow., wspomaganie 
kier., radioodtwarzacz, regulowana kierownica i fotel, w kraju 
od pół roku, I właściciel, nowy akumulator, welurowa tapicerka, 
stan b. dobry, - 34.700 zi. Bralin, tei. 062/781-21-42 po godz. 16 
RENAULT LAGUNA 1996 r., 104 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, II właściciel, kupiony w salonie w kraju, centr. za
mek, wspomaganie kier., alarm, pod. powietrzna, RO Sony, 
bezwypadkowy, serwisowany, immobilizer, karoseria na gwa
rancji, - 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, garażowany, - 30.000 
zł. Oława, tel. 071/313-44-37
RENAULT LAGUNA 1996/97 r., 57 tys. km. 1800 ccm, benzy
na, zielony, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
szyberdach, alarm, immobilizer, RO, I właściciel, kupiony w 
salonie, garażowany, niepalący, stan b. dobry, serwisowany, • 
33.000 zl. Oława, tel. 071/313-62-99 
RENAULT LAGUNA, 1996/97 r„ 48 tys. km, 1800 ccm. srebrny 
metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., regulowana kie
rownica, centralny zamek ♦ pilot, poduszka pow., el. otwierane 
szyby, Immobilizer, I właściciel, garażowany, - 28.000 zł. Piła, 
tel. 067/256-48-73. 0606/23-34-37 
RENAULT LAGUNA ALIZE, 1997 r., 82 tys. km, 1800 ccm, gra
natowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, immobilizer, alarm, alum. felgi, RM, halo

geny, poduszka pow., wspomaganie, welurowa tapicerka, pod- 
lokletniki, kupiony w salonie, garażowany, stan b. dobry, • 36.000 
zł. Kobierzyce, gm. Żórawina, tel. 0609/29-21-26 
RENAULT LAGUNA, 1997 r., 2000 ccm, zielony metalik, pełna 
wersja. • 33.000 zł. Opole, tel. 0602/71-63-69 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r., 36 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, jasny metalic, klimatyzacja, poduszka pow., centr. za
mek, el. otw. szyby, wspomaganie, relingi, welurowa tapicerka, 
RM - 32.700 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
O  RENAULT LAGUNA, 1997 r., 1800 ccm, granato

wy, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I 
właściciel, pod. powietrzna, wspomaganie, alarm, 
immobilizer, welurowa tapicerka, stan idealny, - 
27.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 
0607/79-95-81 01035311

RENAULT LAGUNĄ 1997 r., 77 tys. km, 2200 ccm, TDI, biały, 
klimatronic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, welurowa 
tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, - 35.000 zl. Lubin, tel. 
076/844-76-13 wieczorem, 0602/29-80-64 
RENAULT LAGUNA II. 1998 r., 53 tys. km, 1600 ccm, 16V, per- 
łowogranatowy, stan b. dobry, poduszki pow., ABS, klimatyza
cja, welurowa tapicerka, oryg. RO, halogeny, zderzaki w kolo
rze nadwozia, - 34.000 zl. Chocianów, tel. 076/818-48-14 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r., 20 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki 
powietrzne, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, aluminiowe

Mul-T-Lock, radio Pioneer z panelem, - 22.800 zl. Legnica, teł. 
0604/41-80-47
RENAULT MEGANE, 1996 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel wspo
maganie, immobilizer,-radioodtwarzacz, stan b. dobry, - 21.000 

. zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-35-84, 0502/41-01-17 
RENAULT MEGANE. 1996 r., 51 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, 
centr. zamek, Immobilizer, zadbany, sprowadzony, - 21.900 zł. 
Prochowice, tel. 076/858-44-51, 071/355-68-10 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 92 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, el. otw. szyby (4), wspomaganie, centr. 
zamek, welur, ałum. felgi Ronal, - 22.500 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-32-01, 0605/55-55-37
RENAULT MEGANE, 1996 r., 55 tys. km, 1400 ccm, ENERGY, 
biały, pełne wyposażenie elektryczne, wspomaganie kier., kli
matyzacja, zderzaki w kolorze nadwozia, halogeny, welurowa 
tapicerka, • 22.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-24-02. 
0607/48-04-59
RENAULT MEGANE, 1996 r., 106 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, el. otwierane szyby. el. podgrzewane i reguł, luster
ka, aluminiowe felgi, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, 
immobilizer, RO z RDS, wskaźnik poziomu oleju, halogeny, z 
salonu, serwisowany, bez wypadku, • 28.500 zl lub zamienię na 
samochód osobowy. Wrocław, tel. 0606/20-17-33 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 96 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalic, centr. zamek * pilot, el. otw. szyby, oryg. RO

SAMOCHODY UŻYWANE - AUTOKOMIS NAWROT
1. Renault Clio 1,2 RN 1999 r. szaro-niebieski met. 15 tys. km 29.900 zł

2. Renault Clio 1,6 RT 1999 r. kanion kolorado met. 30 tys. km 28.900 zł

3. Renault Megane 1,4 RT 1999 r. zielony metalic 11 tys. km 38.900 zł

4. Renault Megane 1,4 1998 r. zielony metalic 47 tys. km 29.900 zł

5. Renault Espace 2,2 TD 1997 r. zieleń lipowa metalic 120 tys. km 59.900 zł

6. Renault Megane Scenic 2,0 RT 2000 r. granatowy 36 tys. km 66.900 zł

7. Renault Megane Coupe 1,6 RT 1996 r. czamy metalic 83 tys. km 30.900 zł

7.Renault Laguna 1,8 ALIZE 1997 r. biały 50 tys. km 33.900 zł

8. Renault Laguna 2.0 RT 1996 r. czerwony 68 tys. km 28.900 zł

9. Renault Rapid 1,4 RN 1993 r. biały 270 tys. km 9.900 zł

10. Nissan Trade 3,0 TD 1998 r. granatowy 164 tys. km 43.900 zł

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

AUTORYZOWANY PARTNER RENAULT

DŁUGOŁĘKA, ul. Wrocławska 33 b, tel. (071) 315 21 09, fax 315 20 24 
tel. kom. 0603 395 524 e-mail: nawrot@auto.com.pl

felgi, przednia szyba atermiczna, skórzana i reg. kierownica, 
relingi dachowe, roleta, alarm, - 38.900 zł lub zamienię na VW 
Poło. Kępno, tel. 0602/18-12-58 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r., 30 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor zielony, silnik 110 PS, klimatyzacja, ABS, alarm, centralny 
zamek, RO, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 4 poduszki powietrz
ne, reg. siedzenie kierowcy i kierownica, stan b. dobry, - 43.000 
zl. Wałbrzych, tel. 074/664-98-36. 0603/45-39-01 .
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r., 36 tys. km, 1600 ccm. 16 
V, niebieski metalic, 110 KM, instal. gazowa, 4 pod. powietrzne, 
ABS, klimatyzacja, RO i CD, wyświetlacz w konsoli, dżojstiki, 
halogeny, relingi, welurowa tapicerka, centr. zamek, immobili
zer, w Polsce od 2000 r, • 39.000 zl. Zary, tel. 0606/87-85-17 
RENAULT LAGUNA, 1999 r., 4 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
grafitowy metalic, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, welu
rowa tapicerka, stan b. dobry, - 45.000 zł. Lubin, teł. 
076/849-35-11
RENAULT LAGUNA, 1999 r., 29 tys. km, 1800 ccm, granatowy, 
klimatronic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centr. zamek z pilotem, immobilizer, RO, podłokietnik, 
welurowa tapicerka, I właściciel, 1.5 roku w kraju, - 34.900 zł. 
Sława, tel. 068/356-76-70
RENAULT LAGUNA RTE, 1999 r., 36 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, reg. kierownica, blokada skrzyni biegów, centr. za
mek, alarm, bez wypadku, kupiony w salonie, - 45.000 zl. Wro
cław, tel. 071/364-19-61
RENAULT MEGANE, 1996 r., 104 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, poduszki 
pow., el. otw. szyberdach, 3 zabezp., reg. kierów., welurowa 
tapicerka, halogeny, kanapa dzielona, zderzaki w kol. nadwo
zia, RM w kierunkowskazach • 23.500 zł. Gryfów Śląski, teir 
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 
zl. Rawicz, tel. 065/547-47-42
O  RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 75 tys. km, 

1600 ccm, wtrysk, perłowoczarny, 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 SCENIC, 1996 r., 1600 ccm, 
fioletowy metalic, kupiony w salonie w Polsce, 
serwisowany, I właściciel, wspomaganie, ABS, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, pod. powietrzna, 
centr. zamek, alarm, immobilizer, welurowa tapi
cerka, stan idealny, - 36.900 zł. Wałbrzych, tel.
074/666-60-50,0607/79-95-81 01035261..... ........

O  RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 1600 ccm, 
perłowoczarny, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. 
felgi, RO z RDS, stan b. dobry, • 28.700 zł lub za
mienię. Żary, ul. Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 
0602/79-49-88 87027451

RENAULT MEGANE, 1996 r„ 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
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, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, alarm, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot,

reguł, w kierownicy, 2 poduszki pow. • 22.000 zl. Zielona Góra, 
tel. 068/326-87-30
RENAULT MEGANE, 1996/6 r., 94 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
granatowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm, imobilizer, RO, 
z salonu, garażowany, - 22.600 zł. Kępno, tel. 0605/60-38-70, 
0605/58-63-99
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1996/97 r., 68 tys. km. 1600 
ccm, ENERGY, czerwony, kupiony w salonie, serwisowany, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, po
duszka pow., kpi. opon zimowych, • 23.300 zł. Leszno, tei. 
0603/84-43-21
RENAULT MEGANE CLASSIC. 1997 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 
bordowy metalic, alum. felgi, poduszka pow., reg. kierownica, 
centr. zamek, wspomaganie, kupiony w salonie, - 26.000 Zł. 
Wrocław, tel. 0604/52-21-41
RENAULT MEGANE CLASSIC RT, 1997 r., 82 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, bordowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, el. reg. 
i podg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie kier., welurowa 
tapicerka, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, centr. zamek, 
immobilizer, ałąrm, RO Pioneer, kpi. opon zimowych, I właści
ciel, kupiony w salonie, bez wypadku, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-90-60,071/325-98-82 wieczorem (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • A00526 www.au- 
togielda.com.pl)
RENAULT MEGANE, 1997 r„ 47 tys. km, 1600 ccm, 12 V. mor
ski metalic, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., automatic, kom
puter, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, RM, 
halogeny • 27.000 zł. Wrocław, teł. 0602/45-57-36 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 69 tys. km, 1900 ccm, diesel, bia
ły, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., RM, wspo
maganie, alarm - 27.800 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
O  RENAULT MEGANE SCENIC, 1997 r., 1600 ccm, 

oliwkowy metalic, kupiony w salonie w Polsce, 
serwisowany, I właściciel, pod. powietrzna, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, wspo
maganie, immobilizer, alarm, welurowa tapicer
ka, stan idealny, - 37.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-60-50,0607/79-95-81 01035271

RENAULT MEGANE CLASSIC. 1997 r., 68 tys. km, 2000 ccm, 
morski metalic, sprowadzony w całości, 2 pod. powietrzne, peł
ne wyposażenie elektryczne, ABS, klimatyzacja, wspomaganie 
kier., centr. zamek, automatic, - 26.800 zl. Gostyń, tel. 
0603/97-31-96
RENAULT MEGANE, 1997 r., 75 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
fioletowy metalic, bez wypadku, pełne wyposażenie, klimatyza
cja, 2 poduszki powietrzne, I właściciel, RO Panasonic, kpi. 
dokumentacja, stan Idealny, • 25.900 zł (możliwe raty lub za
miana). Kamienna Góra, teł. 0605/55-48-22 
RENAULT MEGANE. 1997 r., 1400 ccm, bordowy metalic. I wła
ściciel, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, - 22.000 
zł. Kąkolewo, gm. Osieczna, tel. 065/534-25-26 po godz. 18, 
0503/69-35-84
RENAULT MEGANE. 1997 r., 73 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, RM z RDS stero
wany pod kierownicą, el. reg. światłą,126.500 zl jub zamienię, 
możliwe raty przez komis. Legriica, ter. 0554/0̂ 94̂ -52 
RENAULT MEGANE. 1997 r., 1400 ccm. bordowy metalic, bez 
wypadku, kupiony w salonie, faktura zakupu,-książka seiwiso- 
wa, wspomaganie kier., poduszka pow., obrotomierz, immobili
zer, alarm, stan idealny, • 24.500 zł. Leszno, teł. 065/526-13-36, 
0605/22-53-90
RENAULT MEGANE RT, 1997 r., 63 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, katalizator, 2 poduszki powietrzne, halogeny, pełne 
wyposażenie elektr., wspomaganie kier., regulowana kierowni
ca, radioodtwarzacz z RDS, 6 głośników, pilot, centralny zamek 
* pilot, zderzaki w kolorze nadwozia, el. otwierany szyberdach, 
garażowany, ABS, - 28.000 zł. Leszno, teł. 065/520-17-39 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 41 tys. km, 1600 ccm. 
wiśniowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier.,
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■̂szyberdach, el. otw. szyby, termometr, roleta szyby tylnej RO ♦ 
6 głośników, stan b. dobry, • 30.500 zł. Lubin, tel. 076/846-74-21 

' RENAULT MEGANE RT, 1997 r., 112 tys. km, 1600 ccm, czarny 
metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS,-el:otw. szyby, el. reg. iu-r 
sterka, el. otw. szyberdach, reg. foteli i kierownicy, immobilizer, 
centr. Zamek, termometr zewnętrzny, radioodtwarzacz oryginal
ny + sterowanie w kierownicy, • 26.000 zt. OstrówWielkopolski, 
teł. 062/736-59-30, 0604/89-10-81 

' RENAULT MEGANE, 1997 r., 99 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, centralny zamek + pilot, el. otw. szyby i szy- 
berdach el. reg. lusterka, wspom. i reg. kierownicy, halogeny,

: spoiler, alum. felgi, - 23.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841 -29-73 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997/98 r., 34 tys. km, 1400 
ccm, benzyna, &ary metalic, centr. zamek, poduszka powietrz
na, wspomaganie, radioodtwarzacz, serwisowany, kupiony w 
salonie, - 25.000 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-87-82 
wieczorem, 0608/19-21-95
RENAULT MEGANE, 1998 r., 46 tys. km, 1400 ccm, metalic, 
alarm, centr. zamek, poduszka pow. - 22.500 zl. Wrocław, tel. 
,071/327-50-41. 0504/78-99-39
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r„ 108 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, ciemnozielony, z salonu, serwisowany, poduszka pow., 
wspomaganie kier., centralny zamek + pilof, alarm, welurowa 
tapicerka, • 26.500 zł. Jelenia Góra. tel. 075/767-36-51. 
0502/39-79-12
RENAULT MEGANE RT, 1998 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzy- 

. na, ciemnozielony metalic, I rej. 03.99 r.. centr. zamek, immobi
lizer, wspomaganie, el. reg. lusterka i szyby, 2 pod. powietrzne, 
RO, zderzaki w kolorze nadwozia, garażowany, stan b. dobry, -
32.000 zl. Lwówek Śląski, tel. 0602/77-57-82 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r„ 49 tys. km. 1400 ccm, 
zielony metalic, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, centr. za
mek, immobilizer, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, szyberdach, 
el. reg. lusterka, kontrola drzwi, pasów, temperatury, garażowa
ny, - 31.000 zl lub zamiana na Citroen Evasion. Przemków, tel. 
076/831-02-45, 0604/93-31-91 ,
RENAULT MEGANE, 1998 r., 60 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
jasnozielony metalic; centralny zamek, immobilizer, wspom. kie
rownicy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kierownica, zde
rzaki w kolorze nadwozia. RM Sony, kpi. opon zimowych, gara
żowany, I właściciel w kraju, stan b. dobry, - 24.900 zl. Wał
brzych, tel. 074/841-61-96, 0605/72-21-98 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
pełne wyposażenie, radio ze sterowaniem w kierownicy, el. reg. 
fotele i podgrzewane, nie eksploatowany w kraju, książka ser
wisowa, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-12-20 
O  RENAULT MEGANE, 1998/99 r., 1400 ccm, 75 KM, 

srebrny metalic, poduszka pow., wspomaganie, 
alarm; immobilizer, halogeny, kupiony w salonie,
I właściciel, serwisowany, • 26.900 zł lub zamie- 
nię na Renaulta Twingo, 1995/97 r. Wrocław, tel. 
0600/93-30-99 01034661

RENAULT MEGANE, 1998/99 r., 53 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, poduszka pow., ABS, immobilizer, centr. zamek + pilot, 
wspomaganie, el. otw. szyby, I rej. w 1999 r., stan b. dobry, -
28.500 zł. Radzowice 13. tel. 062/785-92-15'
RENAULT MEGANE, 1999 r... 27 tys. km. 1600 ccm, 16V, kolor 
jipowy zielony, RO, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., el. reg. 
lusterka, centr. zamek, komputer pokł., kpi. dokumentacja, 4 
poduszki pów., kupiony w salonie, • 33.900 zł. Dominice, tel. 
065/537-11-74, 0607/43-02-03 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AG0219 www.autogiel- 
da.com.pl)
RENAULT MEGANE II, 1999 r., 17 tys- km, 1400 ccm. 16V, czer
wony, kupiony w salonie, centr. zamek, ABS, 4 pod. powietrzne, 
blokada skrzyni biegów, el. otw. szyby, alum. felgi, - 37.500 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-26-54 
RENAULT MEGANE,. 1999 r, 31 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielo
ny metalić, 5-drzwiowy, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, 
el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, reg. kierownica, za
główki, RO, stan idealny, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 0501/15-19-48 
RENAULT MEGANE, 1999/00 r., 55 tys. km, 1900 cćm, diesel, 
biały, 5-drzwiowy, ABS, el. otw. szyby, 4 poduszki powietrzne, 
oszczędny, kpi. dokumentacja, w kraju od 3 m-cy, • 33.000 zł 
lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/843-43-65, 0601/72-68-46 
RENAULT MEGANE KOMBI, 2000 r. 1400 ccm, srebrny meta
lic, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki pow., immobilizer, centralny 
zamek, wspomaganie, RO Sony z panelem, relingi, hak, alarm, 
na gwarancji, z salonu, stan idealny, el. otw. szyby przednie, 
pokrowce, • 50.000 zł. Ołeśnica. tel. 0605/06-69-53 
RENAULT SAPRANE RT, 1993 r., 200 tys. km, 2200 ccm, ben
zyna, srebmy metalic, wtrysk, ABS, komputer .mówiący', el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, el, reg. refł., centr. zamek, alarm, alum. 
felgi, mini wieża Philips, szyberdach, immobilizer, wspomaga
nie, welurowa tapicerka. podłokietnik, dzielona tylna kanapa -
19.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-75-10
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2200 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, wspomaganie kier., el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, 
zadbany, • 19.900 z l , możliwe raty lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 101 tys. km, 2200 ccm, benzy
na, wiśniowy metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., el. reg. 
szyberdach, el. otw. szyby, ABS, mini wieża Philips, podłokiet
nik. welurowa tapicerka, nie eksploatowany w kraju, ważny prze
gląd, oclony, kpi. dokumentacja, - 17.000 zl. Lubin, tel. 
076/842-55-50
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 176 tys. km, 2500 ccm. tuibo D, 
zielony metalic, hak, el. otw. szyby, komputer, ABS, poduszka 
pow., stan b. dobry, - 22.000 zl. Opole, tel. 077/454-54-09, 
0606/88-77-10
RENAULT SAFRANE. 1993 r.. 2100 ccm, turbo D, srebmy me
talic, el. otwierane szyby, el. reguł justerka, • 17.000 zł lub za
mienię na VW Golfa III. Wrocław, tel. 0607/10-87-08 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 87 tys. km, 2165 ccm, benzyna, 
wtrysk, niebieski metalic, wspomaganie, ABS, hak, centr. za
mek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, reg. reflektory, reg. kierow
nica, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, RM ♦ 4 głośniki, dodatko
we światło .stop*, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, 
garażowany, stan idealny, - 22.000 ztlub zamienię na inny. Zło
toryja, tel. 076/878-44-79, 0600/91-88-43 
RENAULT SAFRANE, 1994/95 r., 90 tys. km, 2200 ccm, benzy
na, perłowy metalic, wersja przejściowa, 4 el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, ABS, centr. zamek, poduszka powietrzna, wspo
maganie, komputer, • 22.000 zł. Kępno, teł. 062/782-81-17, 
0607/16-85-25
RENAULT SAFRANE, 1995 r., 130 tys. km. 2000 ccm, srebmy 
metalic, instal. gazowa, 2 x klimatronic, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek + pilot, immobilizer, RO (sterowanie w 
kierownicy), bagażnik dachowy, reg. kierownica, halogeny, el. 
reg. reflektory, zadbany, - 23.800 zł. Wrocław, tel. 071/343-94-14, 
0602/28-89-03
RENAULT SAFRANE, 1996 r„ 104 tys. km. 2100 ccm, turbo D, 
perlowogranatowy, 2 pod. powietrzne, wszystkie el. dodatki, kli
matyzacja. ABS, alum. felgi, nie eksploatowany w kraju, Kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 36.000 zl.' Lubin, tel. 
076/849-35-11
RENAULT SAFRANE II. 1997 r.. 63 tys. km, 2000 ccm, 16V. 
morski metalic, klimatyzacja. ABS, 2 pod. powietrzne, drewno, 
RM, pełna el. - 37.600 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
RENAULT SCENIC, 1997 r., 90 tys. km, 1600 ccm, ciemnoczer
wony. garażowany, kupiony w salonie, bez wypadku, ABS, centr. 
zamek * pilot, immobilizer, blokada skrzyni biegów, el. otw. szy
by, el. reg. i podgrzewane lusterka, nowe opony, alum> -felgi, 
RM ze sterowaniem przy kierownicy, poduszka pow., halogeny, 
relingi, - 34.500 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento. Kąty Wro
cławskie, tel. 071/316-68-18, 0607/76-01-68 
RENAULT SCENIC. 1997 r.. 60 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
kolor grafitowy metalic. kupiony w salonie, bez wypadku, klima
tyzacja, pełne wyposażenie el., po przeglądzie serwisowym, 
stan b. dobry, garażowany - 36.000 zł lub zamienię na mniej
szy, diesel. Stronie Śląskie, tel. 074/814-13-12, 0601/19-55-64 
RENAULT SCENIC, 1997 r., 2000 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy metalic, ABS, el. otw. szyby, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, kupiony w salonie. • 26.500 zł. Wrocław, teł. 0605/37-44-70 
RENAULT SCENIC. 1997 r„ 90 tys. km. 1400 ccm. zielony, im
mobilizer, welurowa tapicerka, RO, alarm, stan b. dobry, centr. 
zamek, wspomaganie, - 28.000 zł lub zamienię na tańszy. Ka
miennik. tel. 077/431-21-79, 0606/12-83-05 
RENAULT SCENIC. 1997 r., 1900 ccm. torbo D pełne wyposa
żenie (z klimatyzacją). • 35.000 zł. Leszno, teł. 065/534-09-04 
do godz. 18. 0603/57-01-53
RENAULT SCENIC, 1997 r., 90 tys. km, 1400 ccm, zielony, RO 
♦ pilot, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka. eł. otw. 
szyby, immobilizer, alarm, stan b. dobry, • 25.000 zł. Lipniki, tel. 
077/431-21-79, 0606/12-83-05
RENAULT SCENIC RT, 1997 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna,

niebieski metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, eł. otw. szy
by, el. reg. lusterka, poduszka pow., centr. zamek, alarm; Im
mobilizer, nowe opony, welurowa tapicerka, zadbany, • 34.000 
zl. Świebodzice, Iel. 074/854-73-36. 0603/06-19-99 
RENAULT SCENIC, 1997 r., 52 tys. km, 160.0 ccm, niebieski 

. metalic,, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, radioodtwarzacz, • 32.000 zł. Turek, tel. 
063/289-95-02
RENAULT SCENIC, 1997/98 r., 36 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, stan idealny, pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, - 49.000 zł lub zamienię. Wro
cław. tel. 0502/95-28-95
RENAULT SCENIC, 1998 r., 88 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
szary metalic, klimatyzacja, wspomaganie, ABS, poduszki pow., 
RM, centr. zamek + pilot, halogeny, el. reg. lusterka, 1 rok w 
kraju - 43.500 zl lub zamienię na tańszy, może być uszkodz., 
kombi. Rawicz, tel. 065/547-47-42 
RENAULT SCENIC, 1998 r.. 92 tys. km, 1900 ccm, TDi, niebie
ski metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
el. ótw. szyby, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, centr. zamek, im
mobilizer, welurowa tapicerka, radio, książka serwisowa, -
43.400 zl. Głogów, tel. 076/831-61-89, 831-42-29 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie, stan b. dobry, pełne wyposażenie oprócz 
klimatyzacji, homologacja na samochód ciężarowy, - 35.000 zł. 
Kluczbork, tel. 077/418-13-32, 0605/22-95-88 
RENAULT SCENIC, 1998 r„ 98 tys. km. 1900 ccm, turbo D. 
zielony metalic, ABS, 2 poduszki powietrzne, immobilizer, alu
miniowe felgi, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, 2 szyber- 
dachy, centralny zamek, wspomaganie kier., garażowany, •
43.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-97-34, 0605/06-64-89 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, oliw
kowy metalic, ABS. klimatyzacja, centralny zamek ♦ pilot, alarm, 
immobilizer, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., radiood-. 
twarzacz, hak, garażowany, I właściciel, w kraju od roku, - 39.500 
zł lub zamienię na inny, do 10.000 zl. Leszno, tel. 065/525-72-49, 
0600/23-60-61
RENAULT SCENIC CENTURY, 1998 r., 51 tys. km, 2000 ccm. 
niebieski metalic, automatic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 2 
x el. 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 wy
padku, w kraju od mies. - 41.000 zl. Świdnica, tel. 074/640-28-68. 
0600/10-57-00
RENAULT SCENIC, 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, 2 szy- 
berdachy, immobilizer, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, reg. kierownica, welurowa tapicer
ka, relingi dachowe, garażowany, - 41.500 zl. Wrocław, tel. 
071/349-22-84 wieczorem. 071/372-88-20 
RENAULT SCENIC, 1999 r., 130 tys. km, 1600 ccm, Pb, niebie
ski metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, książka 
serwisowa, el. otw. szyby, alarm, el. reg. lusterka i podgrzew., 
wspomaganie, centr. zamek + pilot, halogeny, relingi, ABS, 2 
pod. powietrzne - 44.000 zl. Legnica, tel. 076/850-70-94 
RENAULT SCENIC. 1999 r„ 21 tys. km. 1900 ccm, TDI. ciem- 
no-niebieski metalic, ABS, klimatyzacja, 4 x poduszka, el.szy- 
by, el.lusterka, wspomaganie, regulowana kierownica, central
ny zamek z pilotem, - 46.500 zł. Oława. teł. 071/313-78-17 
RENAULT SCENIC, 1999 r., 1600 ccm, 16V, wiśniowy, pełne 
wyposażenie. - 42.000 zł lub zamienię na uszkodzony. Pako
sław, 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. powietrzne, el. otw. 
szyby, alum. felgi, radio CD, stan idealny, - 41.500 zl. Strzelin, 
tel. 071/392-62-25, 0604/53-55-25 
RENAULT TWINGO. 1993 r„ 1100 ccm, benzyna, - 10,900 zl. 
Opole. tel. 0607/34-81-10
RENAULT TWINGO, 1994 r., 1200 ccm, benzyna,- granato- 
wę-fioletowy meta, alarm, immobilizer, panoramiczny dach, pi
rotechniczne pasy/Sprowadzony w całości, stan b. dobry, -
12.900 zł. Nysa. tel. 0607/10-06-67 
RENAULT TWINGO, 1994 r., 70 tys. km, bordowy, stan b. do
bry, katalizator, el. szyberdach, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 
0503/30-90-88, 0503/96-79-19
RENAULT TWINGO, 1995 r., 140 tys. km, 1200 ccm, zielony 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek * pilot, 
pirotechniczne napinacze pasów, - 12.000 zł. Masanów, woj. 
kaliskie, tel. 0600/27-72-33
RENAULT TWINGO, 1995/96 r., 47 tys. km. 1200 ccm. wtrysk, 
perlowochabrowy, 2 poduszki pow., odsuwany dach, alum. fel
gi, el. otw. szyby. el. reg. lusterka i światła, immobilizer. 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.. 1250 ccm. kolor malinowy, RO. 2 
[Jod powietrzne, blokada skrzyni biegów, zderzaki w kolorze 
nadwozia, opony zimowe, 2 elementy do lakierowania, • 12.500 
zl. Bielsko-Biała. tel. 0602/25-10-69 
RENAULT TWINGO, 1996 r„ 90 tys. km, 1238 ccm, benzyna, 
kolor perłowoczerwony, kupiony w salonie, serwisowany, gara
żowany, alarm, blokada skrzyni biegów, napinacze pasów, reg. 
reflektory, I właściciel, stan idealny, bez wypadku, roczna gwa
rancja na nadwozie, - 18.000 zł. Nowogrodziec, tel. 
0607/09-50-60
• RENAULT TWINGO, 1996 r., 60 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, gra
natowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek na pilota, 
immobilizer, RM, stan b. dobry, • 17.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/733-80-52. 0602/70-15-45
RENAULT TWINGO, 1998 r., 1200 ccm, niebieskj metalic, otwie
rany dach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, • 20.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/643-69-79,- 0605/29-70-00 
RENAULT TWINGO. 1999/00 r., 19 tys. km. 1200 ccm. perło- 
woczamy, 65 KM, ABS, wspomaganie, pełna elektryka, 4 x po
duszka pow., centr. zamek, RO, szyberdach, zwolnienie z opła
ty skarbowej, - 21.600 zł. Ostrzeszów, teł; 0503/94-27-14

ROVER
ROVER 214 I, 1997 r., 46 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
3-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, napinacze pasów bezp., 
immobilizer, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby. RO, sprowa
dzony w całości, w kraju od 7 mies., kpi. dokumentacja, • 22.400 
zł. Wrocław, tel. 071/354-38-54, 0502/39-10-89 
ROVER 216 Si LUX, 1996 r., 47 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
16V, niebieski metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., 
2 el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, el. reg. reflektory, kli
matyzacja, centr. zamek + pilot, alarm, alum. felgi, zimowe opo
ny, immobilizer, drewniane dodatki, radio z panelem,'-welurowa 
tapicerka, światła przeciwmgielne - 29.800 zł. Wrocław, tel. 
071/363-13-87, 0605/29-00-87 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AR0135 www.autogiel- 
da.com.pl)
ROVER 216 SI, 1997 r., 49 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, el. otwierany szyberdach, alum. felgi, skórzana tapicer
ka, drewniane wykończenia, alarm, ABS, wspomaganie, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 31.000 zł. Sobótka, teU 
0602/25-01-06
RÓVER 216,1998 r., 40 tys. km, srebrny; 5-drzwiowy, wspoma
ganie, klimatyzacja, alum. felgi, • 30.000 Wrocłavy, tel.
.0501/71-40-40- ~
ROVER 218 SD, 1995 r.v68 tys. km, 180Ó ccm, TDi, perłowo
bordowy, centralny zamek + pilot, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, alarm, drewno, • 23.000 Leszno, tel.
065/526-10-02. 0502/30-52-70
ROVER 220 SDI, 1997 r., 34 tys. km, 2000 ccm, turbo D, turku
sowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie kierowni
cy, el. otw. szyby, szyberdach, alarm, centr. zamek, immbilizer, 
- 29.000 Zl? Głogów, tel. 076/834-82-98, 0604/19-49-56 
ROVER 220,1997 r, 113 tys. km, 2000 ęcm, SDI, zielony meta
lic, 5-drzwiowy. 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, centr. zamek 
♦ pilot, alarm, wspomaganie. - 26.900 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-40-32. 0606/87-02-61
ROVER 25.2000 r.. 22 tys, -km, 2Q06 ccm, TDI„105 KM. ciem
nogranatowy. alum. felgi, pełne wyposażenie oprócz skóry, -
41.000 zł. Rawicz, iel. 065/545-38-17/0607/86-49-20 
ROVER 400,1998 r., 45 tys. km, 2000 ccm, SDI, srebmy meta
lic, klimatyzacja, eł. otw. szyby. el. reg. lusterka, alum. felgi, 
centr. zamek ♦ pilot,' - 35.000 zł. Ośtrów Wielkopolski, tel. 
0502/39-15-43 ' -
ROVER 416 S|, 1997 r„ 80 tys:km, 1600'cóm, 16V. Zielony 
metalic, 2 pod. powietrzne, skóra, klimatyzacja, ABS, alarm, 
centr.. zamek, szyberdach, alum. felgi,, pełna elektryka, kpi. do-

CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
| =.*[ wysyłka - cały kra j

*diagnostyka silnika |
* naprawa komputerów s
* regulacja AIRBAG

profesjonalne stanowisko diagnostyczne

Wrocław ul. Chałupnlcia 13

kumentacja, - 33.000 zl. Wrocław, Dzierżoniówr tel. 
071/346-29-45. 0601/05-78-41
ROVER 420 SDI, 1998 r., 155 tys. km, 2000 ccm, srebmy meta
lic, książka serwisowa, 2 poduszki powietrzne, • 34 .500 zł. Lesz
no, tel. 0602/79-11-87
ROVER 520, 1998 r., 92 tys. km, 2000 ccm, SDI, granatowy 
metalic, alum. felgi, ABS, 2 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., alarm, drewniane 
dodatki i inne, • 40.000 zl lub zamienię na tańszy. Olesiec Sta
ry. tel. 062/741-51-68, 0608/38-65-77 
ROVER 620 TDI. 1996 r„ 118 tys. km. 2000 ccm. biały, moc 
silnika 115 KM, poduszka powietrzna, centralny zamek, eł. otw. 
szyby, wspom. kierownicy, alum. felgi, hak, RO, welurowa tapi
cerka, • 29.000 zł. Wałbrzych, tel. 0604/99-71-58 
ROVER 620,1997/98 r., 2000 ccm, DCI, diesel, grafitowy meta
lic, klimatyzacja, 2 poduszki pow., szyberdach, eł. otw. szyby, 
centr. zamek + -pilot, immobilizer, wspomaganie kier., RO, alum. 
felgi t  4 koła zimowe, - 38.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/12-47-27
ROVER 820 SI, 1988 r., 114 tys. km, 2000 ccm, srebmy meta
lic, zadbany, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, stan 
b. dobry, - 8.000 zł lub zamienię na tańszy. Złotoryja, tel. 
076/878-64-09
ROVER 820 SI, 1990 r., 2000 ccm. DOHC, 16V, zielony metalic, 
inst. gazowa, wspomaganie kieh, centr. zamek * pilot, alum. 
felgi, wszystkie el. dodatki, ABS, alarm, blokada skrzyni bie
gów, szyberdach, welurowa tapicerka, drewniane dodatki, dzie
lone tylne siedzenia, sprowadzony w całości, kpi. dokumenta
cja. - 11.900 zl. Wrocław, teł. 0501/01-43-82

SAAB
SAAB 900 COUPE, 1994 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, 
welurowa tapicerka, • 25.000 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Goszcz, tel. 071/398-70-96, 071/398-73-32, 0501/53-̂ 1-96 
SAAB 900 COUPE, 1996 r„ 98 tys. km. 2000 ccm. 16V. srebmy 
metalic, ABS, wspomaganie kier., reg. kierownica, centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, alum. felgi, radio RDS 
panel, inst. gazowa, garażowany, właściciel niepalący, zadba
ny, atrakcyjny wygląd, • 35.000 zl lub zamienię na tańszy z do
płatą. Niemodlin, tel. 077/460-80-39

SEAT
SEAT ALHAMBRA, 1997/98 r.. 38 tys. km, 2000 ccm, granato
wy metalic. 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, podwójne ogrze
wanie, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, • 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. szyby, centr. 
zamek, immobilizer, - 58.000 zł. Wolsztyn, tel. 068/384-20-42, 
0603/65-07-07
SEAT AROSA, 1997 r„ 14 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, moreło- 
wy, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., immobilizer, 
alarm, radio, reguł, siedzenia, - 21.000 zł. Legnica, tel. 
0605/13-16-60
SEAT AROSA, 1998 r„ 70 tys. km, 1000 ccm, biały, katalizator, 
ć. zamek, wspomaganie, 2 el. otw. szyby, immobilizer, 2 po
duszki powietrzne, welur, bez wypadku, pełna dokumentacja. •
20.000 zł (możliwe raty). Bralin, teł. 062/781-29-65 w godz. 9-18, 
0603/13-97-64
SEAT AROSA, 1998/99 r.. 34 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, 2 poduszki pow., RO, alarm, alum. felgi, immobilizer, reg. 
kierownica, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, • 19.800 tf. 
Legnica, tel. 0603/49-82-83
SEAT AROSA, 1999 r., 25 tys. km, 1000 ccm, niebieski, wspo
maganie. centr. zamek, poduszka pow, - 21.000 zł. Kalisz, teł. 
0605/34-56-32
SEAT AROSA, 2000 r., 30 tys. km, 1000 ccm, czerwony, pod. 
powietrzna, reg. fotela, ABS, wspomaganie kierownicy, stan ide
alny, • 27.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-59-34, 0601/70-50-79 
SEAT AROSA, 2000 r., 30 tys. km, 1000, ccm, MPI, czerwony, 
poduszka pow., reg. fotel, ABS, wspomaganie, kpi. dokumenta
cja, stan idealny, - 26.000 zł. Wrocław, teł. 071/361-59-24 
SEAT CORDOBA CLX, 1994 r.. 74 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
fioletowy metalic, 5 dni w kraju, oclony, bez wypadku, wspoma
ganie, atrakc. wygląd, zadbany, po przeglądzie techn., oszczęd
ny, techn. sprawny, katalizator, nowe opony, kpi. dokumentacja 
-16.900 zl. Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
O  SEAT CORDOBA, 1994 r., 128 tys. km, niebieski 

metalic, wspomaganie, szyberdach, immobilizer, 
bez wypadku, książka serwisowa, I właściciel, •
17.500 zł. Żary, tel. 068/374-97-03,0502/32-11-19 
01034631

SEAT CORDOBA, 1994 r., 77 tys. km, 1600 ccm, wtiysk, zielo
ny, bez wypadku, oclony w całości, w kraju od tygodnia, wspom. 
kierownicy, el. reg. reflektory, rozkładane fotele, RO, stan ideal
ny, - 16.900 zł (możliwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 
0603/77-93-71.,
SEAT CORDOBA, 1994 r-., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, hak, stan 
idealny, - 17.500 zl. Lubin. tel. 076/846-6543 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 99 tys. km, 1400 ccm, benzyna, żół
ty, sprowadzony w całości, I właściciel, - 17.000 zł. Pawłowice, 
gm. Krzemieniewę, tęl. 0§5/611-23-23, 0605/69-33-10 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, bez 
wypadku, stan b. dobry, - 15.800 zł. Ziębice, tel. 074/819-21-11, 
0502/61-50-75
SEAT CORDOBA. 1994 r.. 100 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, gra
fitowy metalic, bez wypadku, el. otw. szyby, wspomaganie kier., 
centr. zamek, RO. w kraju od tygodnia, • 17.000 zl. Żarów, tel. 
074/857-04-71 po godz. 20. 0605/08-06-76 
SEAT CORDOBA. 1994/95 r., 107 tys km, 1900 ccm, turbo D. 
kolor grafitowy metajic, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. za
mek + pilot, alarm, alum. felgi, spoilery na bokach, atrakc. wy
gląd, radio, • 22.000 zł. Głogów, teł. 076/834-42-31 
SEAT CORDOBA, 1994/95 r„ 106 tys, km, 1600 ccm. zielony 
metalic,"II właściciel, bez wypadku, wspomaganie, immobilizer. 
od 2000 r. w Polsce, przegląd do 2002 r.. RO, stan b. dobry, -
17.800 zł. Jankowa Żagańska, gm. Iłowa, teł. 0604/32-11-15 
SEAT CORDOBA, 1994/95 r, 180 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
zielony metalic. kupiony--w Niemczech, szyberdach, wspoma
ganie kier., el. reg. reflektory, RÓ Blaupunkt, nowe opony Mi- 
chelin, bez uszkodzeń, stan idealny, - 21.500 zł. Opole. tel. 
0606/55-60-48
SEAT CORDOBA CLX, 1994/95 r.. 95 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
morski metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, 
halogeny, RO ♦ 4 głośniki, welurowa tapicerka,-4 zagłówki, w

kraju od 3 dni, bez wypadku, stan idealny, - 16.400 zl. Rawicz, 
tel. 065/546-33-22, 0503/14-48-80 
SEAT CORDOBA CLX, 1994/95 r, 1600 ccm, behzyna, czer
wony, katalizator, sportowe zawiesz., wspomaganie, el. reg. refl., 
obrotomierz, RM, szyberdach, 4 zagłówki, 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., 1600 ccm, wtrysk, ciemnozielony, 
bez wypadku. 2 dni w kraju, 2 pod. powietrzne, ABS, wspoma
ganie, szyberdach, el. otw. szyby, stan idealny, ks. serwisowa -
22.300 zl. Nowa Ruda, tel. 0601/31-91-96 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
brązowy metalic, 1 tydzień w kraju, 2 pod. powietrzne, sprow. w 
całości, bez wypadku, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. za
mek, kpi. dokumentacja, stan idealny, immobilizer, szyberdach, 
4 zagłówki, RM • 19.300 zł. Wschowa, tel. 0603/79-30-19 
SEAT CORDOBA, 1995 r. 100 tys. kth, 1600 ccm, niebieski 
metalic, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, Muł-T-Lock, stan b. dobry, -19.000 zł. Bielany Wro
cławskie, tel. 0605/54-44-99
SEAT CORDOBA, 1995 r„ 73 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielo
ny metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, obrotomierz, ciem
ne szyby, sprowadzony w całości, - 21.800 zł. Syców, tel. 
062/785-94-95, 0604/27-78-61
SEAT CORDOBA, 1995/96 r., 72 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, wspomaganie kier., 2 pod. powietrzne, we
lurowa tapicerka, el. otw. szyby, immobilizer, reg. kierownica, 
ekonomiczny, alum. felgi, w kraju od 03.2001 r., stan b. dobry, -
19.700 zł. Twardocice, tel. 076/877-51-22, 0501/60-77-43 
SEAT CORDOBA, 1996 r.. 60 tys. km, 1600 ccm, rudy metalic. 
2 poduszki pow., ABS, centr. zamek, wspomaganie kier, - 24.000 
zł. Dzięcioły, tel. 062/769-71-09. 0600/63-36-32 
O  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 87027381

SEAT CORDOBA CLX, 1996 r., 66 tys. km, 1400 ccm, biały, 
katalizator, 2 poduszki pow., centralny zamek + pilot, immobili
zer, Mul-T-Lock, kupiony w salonie, bez wypadku, RM Panaso
nic, pokrowce, regulowana kierownica, tylna szyba ogrzewana,' 
- 23.500 zł. Nysa. tel. 077/433-52-72, 0608/49-63:53 
SEAT CORDOBA,. 1996 r., 1600 ccm, wtrysk, chabrowy, bez 
wypadku, klimatyzacja, 2 poduszki pow., wspomaganie, centr. 
zamek, b. zadbany, tydzień w kraju, - 22.900 zł (zwolnienie z 
opłaty skarb ). Rawicz, teł. 065/573-18-45, 0601/77-37-17 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 115 tys. km, 1400 ccm. ciemnozielo
ny metalic, alarm * pilot, immobilizer, centr. zamek, Mul-T-Lock, 
serwisowany, kupiony w salonie, zadbany, - 23.200 zł. Zielona 
Góra. tel. 068/320-75-77, 0604/05-85-99 
SEAT CORDOBA SX COUPE, 1996/97 r.. 60 tys. km, 1800 ccm. 
16V, 140 KM, czerwony, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierownica, kubełkowe 
fotele, szyberdach, dzielone tylne siedzenia, alarm + pilot, alum. 
felgi 15", zadbany, stan idealny - 25.900 zł lub zamienię na Audi 
100 C4, poj. 2500 TD kombi albo VW Transportera T4. diesel, 
VR6. Świdnica, tel. 074/640-48-19, 0608/59-25-16 
SEAT CORDOBA, 1997 r., 72 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, bez wypadku, szyberdach, 2 pod. powietrzne, ABS, 
wspomaganie, RO, 5-drzwiowy, centr. zamek, ekonomizer, I 
właściciel, książka serwisowa, - 24.800 zł. Wschowa, tel. 
065/540-66-43
SEAT CORDOBA, 1998 r.. 46 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, 
immobilizer, welurowa tapicerka - 25.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/26-12-90
SEAT CORDOBA, 1998 r., 75 tys. km, 1900 ccm, TDi ABS, centr. 
zamek, el..otw. szyby, szyberdach, - 31.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/785-99-90
SEAT CORDOBA SE, 1998/99 r., 60 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, I rejestra
cja 12.1998 r., stan idealny, wspomaganie, immobilizer, bloka
da skrzyni biegów, RM Daewoo, kpi. opon zimowych, bez wy- 
padku. - 26.500 zl. Jawor. tel. 0601/44-83-64. 076/870-58-77, 
0501/70-07-47
SEAT CORDOBA, 1998/99 r.. 33 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer. el. otw. szy
by. - 25.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/846-4)6-41. 0603/68-75-79 
SEAT CORDOBA VARIO, KOMBI. 1998/99 r., 40 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, perłowy, relingi dachowe, kupiony w salonie, 
wspomaganie, stan silnika i blacharki b. dobry, • 21.000 zł + 
VAT. Ząbkowice Śląskie, Iel. 0602/88-89-68 
SEAT IBIZA, 1986 r., 110 tys. km, 1700 ccm, diesel, czerwony, 
alum. felgi, szyberdach, nowe klocki, tarcze, szczęki, • 6.300 zl 
lub zamiana na mniejszą pojemność, do 1.200 cm3. Legnica, 
tel. 076/855-25-11 po 17, 0604/37-15-62 do 17 
SEAT IBIZA, 1986 r., 1700 ccm, diesel,'czarny, alum. felgi, szy
berdach, garażowany, zadbany, - 6.300 zł lub zamienię na młod
szego diesla, z dopłatą. Szklarska Poręba, tel. 0504/70-41-51 
SEAT IBIZA, 1997 r., 95 tys. km, 1900 ccm, TDI, czerwony, 
wspomaganie kier., reg. kierownica, centr. zamek. el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, alarm, szyberdach, alum. felgi, białe zega
ry, kubełkowe fotele, spoilery, komputer, - 27.000 zl. Zielona 
Góra, tel. 068/320-84-85
SEAT IBIZA GLX, 1987 r.. 1500 ccm. czarny, 3-drzwiowy, silnik 
system Porsche, centr. zamek, el. otw. szyby, garażowany, -
5.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-85-60

SEAT IBIZA, 1989 r., 1500 ccm, SXJ, wtrysk, perłoWoczamy, 
centr. zamek, el. otw. szyby, katalizator, silnik system Porsche, 
obrotomierz, alum. fetgi, radio, slan b. dobry, • 6.200 zł. Czerni
na, teł. 065/543-67-11
SEAT IBIZA, 1990 r., 111 tys. km, 1200 ccm, złoty metalic, oryg. 
lakier, katalizator, ei. otw. szyby, centr. zamek. RM, garażowa
ny, nowe opony, silnik system Porsche, I właściciel w kraju, stan 
b. dobry, • 6.600 zl. Świerczów, tel. 077/419-61-55 
SEAT IBIZA, 1991 r., 900 ccm, benzyna, niebieski, atrakc. wy
gląd, - 7.490 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-49-08 
SEAT IBIZA, 1991 r., 180 tys. km, 1200 ccm, czarny, silnik sys
tem Porsche, katalizator, alum. felgi, obrotomierz, - 5.400 zl. 
Chocianów, tel. 076/818-58-01
SEAT IBIZA, 1991 r.. 150 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 3-drzwk>- 
wy, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, • 8.500 zł. Kro
bia, tel. 065/571-13-79
SEAT IBIZA, 1991 r., 87 tys. km, 1200 ccm, benzyna, morski 
metalic, el. otw. przednie szyby, centr. zamek, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, plastikowe nakładki na progi i błotniki, -
10.500 zl. Modła. tel. 076/817-22-19. 0604/91-37-08 
SEAT IBIZA, 1991 r., 1500 ccm, biały, silnik system Porsche, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm, stan dobry, • 8.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/345-39-36, 0604/25-06-84 
SEAT IBIZA, 1991 r., 61 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czarny, 
RM, szyberdach, I właściciel w kraju, stan b. dobry, - 8.500 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-57-93 po godz. 15 
SEAT IBIZA, 1991 r., 93 tys. km, 1200 ccm, benzyna, szary 
metalic, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, zadbany, w kraju 
od tygodnia, • 8.900 z ł, możliwe raty. Żary, teł. 0605/59-03-89 
SEAT IBIZA, 1992 r., 140 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, biały, im
mobilizer, alum. felgi, hak, el. otw. szyby, spoilery, do małych 
poprawek lakierniczych, - 8.200 zł. Świebodzice, teł. 
074/854-31-43
SEAT IBIZA, 1993 r., 90 tys. km. 1300 ccm. wtrysk, czerwony, 
bez wypadku, nowy model, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyber
dach, 3 dni w kraju, - 14.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 065/573-18-45. 0601/77-37-17 
SEAT IBIZA, 1993 r.. 96 tys. km, 1200 ccm, czarny, garażowa
ny, 3-drzwiowy, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 9.500 
zt. Zduny, tel. 062/721-5740, 0608/77-95-53 
O SEAT IBIZA, 1993/94 r., 120 tys. km, 1900 ccm, 

diesel, czerwony, nowy model, 4-drzwiowy, alum. 
felgi, wspomaganie, centr. zamek, alarm ♦ pilot, 
spoilery, halogeny, • 16.700 zł. Żagań, tel. 
068/478-14-30,0602/17-14-43 87027661

SEAT IBIZA. 1993/94 r., 110 tys. km, 1000 ccm. benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, książka seiwisowa, szyberdach, dodat
kowe światło .stop*, sprowadzony w całości, zarejestrowany, 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, spro
wadzony w całości, w kraju od 3 dni, el. reg. reflektory, szyby 
atermiczne, reguł, pasy, kpi. dokumentacja, stan idealny, -
14.300 zl , kup. zwoln. z opl. skarbowej. Rawicz, tel. 
0605/22-90-19
SEAT IBIZA, 1994 r., 101 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, immobilizer, szyberdach, stan b. do
bry. - 14.900 zł. Legnica, tel. 076/722-70-48, 0601/72-33-19 
SEAT IBIZA, 1994 r., 80 tys. km. 1000 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, - 15.700 zł. Leszno, tel. 065/529-71-78. 0603/84̂ 64-66 
SEAT IBIZA, 1994 r., 110. tys. km, 1300 ccm, zielony, instal. 
gazowa, I właściciel, 5-drzwiowy, immobilizer, RO, stan b. do
bry, - 14.600 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79. 0606/12-83-05 
SEAT IBIZA, 1994 r., 130 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 3-drzwio- 
wy. do sprowadzenia z Niemiec, stan dobry - 14.000 (na goto
wo w Polsce). Strzegom, tel. 074/855-23-58 
SEAT IBIZA, 1994 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, alarm, 
kupiony w salonie,, alum. felgi, - 14.900 zl. Żagań, tel. 
068/477-65-65, 0605/67-07-70
SEAT IBIZA, 1994/95 r., 85 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 2 poduszki pow., centr. zamek, szyberdach, halogeny, wspo
maganie kier., kubełkowe fotele, bez wypadku, sprowadzony 
na kołach, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 16.500 zł. Ra
wicz, tel. 065/546-10-46, 0603/85-26-46 
SEAT IBIZA, 1994/95 r., 1400 ccm, wtrysk, czerwony, alum. fel
gi, atrakc. wygląd, model przejściowy, pełne wyposażenie •
19.000 zl, zamienię na Fiata Cinquecento, z dopłatą. Wałbrzych, 
tel. 074/845-24-60 po godz. 20, 074/845-23-80 
SEAT IBIZA, 1995 r.. 115 tys. km, 1900 ccm, diesel, czarny, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, nie eksploatowany w kra
ju. - 21.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-66-45, 0604/75-02-92 
SEAT IBIZA, 1995 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, bez wypadku, alarm, immobilizer, oznakowany, 
Mul-T-Lock, el. reg. świaBa, termometr, kpi. dokumentacja, po 
wymianie oleju i filtrów, RM Pioneer, stan b. dobry, - 18.300 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/753-34-25
SEAT IBIZA, 1995 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna, turkuso
wy metalic, katalizator, wspomaganie, el. reg. reflektory, 
Mul-T-Lock, szyberdach, alum. felgi, atrakc. wygląd, 3-drzwio
wy, - 16.800 zl. Kalisz, tel. 0604/81-32-45 
SEAT IBIZA, 1995 r., 85 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, fioletowy 
metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, wspoma
ganie, c. zamek, sportowe fotele w kolorze nadwozia, alum. fel
gi, import z Niemiec, faktura VAT, po przeglądzie technicznym, -

PTHW sp. z o.o.
50-203 Wrocław 
ul. Dmowskiego 7
Oferujemy wszystkie modele
Salon: telVfax 071/321-02-89, serwis: telVfax 321-01-02 
Sklep części zamiennych: tel7fax 321-01 -02

Zapraszamy: pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-14.

Naprawa i obsługa wszystkich samochodów osobowych. 
Wymiana opon w samochodach osobowych i ciężarowych. 

Blacharstwo, naprawa układów wydechowych.
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
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przetłumaczone dokumenty, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, • 16.300 zl. Kalisz, tel. 062/502-32-25, 0603/69-19-06 
SEAT IBIZA GTI, 1995 r., 74 tys. km, 2000 ccm, jasnozielony, 2 
poduszki powietrzne, wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, 
el. otwierane szyby, szyberdach, aluminiowe felgi, sportowy tłu
mik, kubełkowe fotele, obniżony, RO, wzmacniacz, 8 głośników, 
4 koła zimowe, I właściciel, stan b. dobry, - 20.500 zl. Kłodzko, 
tel. 0607/27-25-86
SEAT IBIZA, 1995 r., 49 tys. km, 1400 ccm, wtrysk 5-drzwlęwy, 
welurowa tapicerka, książka serwisowa, bez wypadku, w kraju 
od 2 dni, kpi. dokumentacja, po pierwszym przeglądzie, stan 
idealny, - 16.500 zl. Rawicz, teł. 065/546.-10-46,0603/85-26-46 
SEAT IBIZA, 1995/96 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, turkuso
wy metalic, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie kier., 
stan b. dobry, - 18.200 zl. Leszno, tel. 0603/05-79-44 
SEAT IBIZA, 1996 r.. 1050 ccm, czerwony, kpi. dokumentacja, 
oclony w całości, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, RM stereo, centr. 
zamek, 5-biegowy, 3-drzwiowy, alarm, atrakc. wygląd, techn. 
sprawny - 17.900 zl lub zamienię, raty. Legnica, tel. 
0602/36-07-03, 076/854-78-08
SEAT IBIZA, 1996 r., 99 tys. km, 1400 ccm. wtrysk wspomaga
nie, centr. zamek, szyberdach, - 17.600 zł. Kępno, tel. 
062/781-30-36 po godz. 18
SEAT IBIZA, 1996 r„ 86 tys. km, 1050 ccm, czerwony, kupiony 
w salonie, 1 właściciel, bez wypadku, garażowany, zadbany, 
stan bardzo dobry, - 17.500 zl. Wrocłaŵ  tel. 315-24-12, 
0605/34-58-55
SEAT IBIZA, 1996/97 r., 92 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, oznakowany, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, - 25.800 
zl (możliwe raty przez komis). Leszno, tel. 065/543-57-53 
SEAT IBIZA CUPRA RE1SINGCUP, 1997 r., 93 tys. km. 2000 
ccm, 16V, czerwony, klimatyzacja, 2 poduszki pow., aluminio
we felgi, RM, I właściciel, garażowany, pełne wyposażenie, skó
ra, sprzęt hi-fi (za dopłatą), • 29.950 zl. Piła, tel. 0602/30-70-33 
SEAT IBIZA, 1997 r., 70 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, w kraju od 3 dni, ABS, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., 
klimatyzacja, centr. zamek, po przeglądzie, wspomaganie kier., 
stan idealny, - 20.900 z ł, kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, 
tel. 0602/58-37-06
SEAT IBIZA, 1998 r., 56 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny meta
lic, ABS, ć. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. 
felgi 15’ , kubełkowe fotele, atrakcyjny wygląd, 3-drzwiowy, -
27.500 zł. Ostrów Wlkp., teł". 062/592-52-82 po godz. 18. 
0600/30-85-02
SEAT IBIZA, 1998 r., 30 tys, km, niebieski, 5-drzwiowy, - 23.000 
zł. Poniec, tel. 065/573-12-69
SEAT IBIZA. 1998 r., 41 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony, I 
właściciel, kupiony w salonie. 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
alarm, Mul-T-Lock. immobilizer, zderzaki w kolorze nadwozia, 
dodatkowe światło .stop’ , RO Sony + 6 głośników, kompl. opon 
zimowych, serwisowany, - 24.000 żł. Wrocław, tel. 
071/789-67-97, 0601/30-24-76
SEAT IBIZA, 1998 r.. 50 tys. km, 1400 ccm, benzyna, granato
wy, 3-drzwiowy. ciemne szyby, RM, el. otw. szyby, centr. za
mek, poduszka pow., wspomaganie, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry. - 23.200 zł. Wschowa, tel. 065/540-61-69,0607/77-36-99 
SEAT IBIZA, 1998/99 r., 49 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czarny 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, 
serwisowany, alarm + pilot, garażowany, centr. zamek + pilot, 
atrakc. wygląd, zadbany, oszczędny, katalizator, stan techn. 
idealny, 3-drzwiowy. - 21.600 zl. Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
SEAT IBIZA GT, 1999 r., 50 tys. km, 1900 ccm, SOI, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, alum. felgi 14’ , dzielone tylne siedzenia, RM z RDS ♦ 6 gło
śników, listwy, spoiler, dodatkowe światło .stop*, alarm, bagaż
nik, szyberdach, 4 zagłówki, atrakc. wygląd, garażowany, pilot, 
stan b. dobry, - 27.500 zł lub zamienię na VW Polo, 4-drzwio- 
wego. Żagań, tel. 0603/36-70-31 
SEAT TOLEDO, 1991 r., 108 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, szyberdach, katalizator, RO, alarm, wtrysk punktowy, nowy 
ukl. wydechowy, stan dobry, - 12.500 zl lub zamienię na mniej
szy. Wałbrzych, tel. 074/664-70-17 .
SEAT TOLEDO, 1992 r, 150 tys. km, 1800 ccm, srebrny meta
lic, szyberdach, wspomaganie, radio, w kraju od 2 tygodni, stan 
techn. b. dobry, - 14.000 zl. Kłodzko, tel. 074/867-12-06 w 
godz. 9-18, 0601/55-26-06
SEAT TOLEDO, 1992 r., 90 tys. km, 1800 ccm, zielony metalik, 
wspomaganie kierownicy, szyberdach, el. reg. światła, RO, -
13.000 zł. Potok, tel. 068/375-11-42, w. 222
SEAT TOLEDO, 1992 r„ 140 tys. km, 1600 ccm, Pb. szary me
talic, I właściciel, szyberdach, garażowany, stan b. dobry, -
13.000 zl. Białogórze, tel. 075/771-27-61
SEAT TOLEDO, 1992 r., 116 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony,. cen.tr. zamek, alarm, hak, lusterka i zderzaki w kolorze 
nadwozia, 7 mies. w kraju, zadbany, atrakc. wygląd, - 12.300 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-89-48
SEAT TOLEDO, 1992 r.. 145 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebrny 
metalic. centr. zamek, ei. otw. szyby, wspomaganie kier., RO, 
kpi. kół zimowych, - 15.800 zl. Iwiny, tel. 076/818-95-13, 
0602/36-47-82
SEAT TOLEDO GT, 1992 r„ 135 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, ABS, komputer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. 
świateł, centr. zamek + pilot, alarm + pilot, alum. felgi, -13.800 
zl. Kalisz, tel. 062/760-20-61, 0606/67-37-47 
SEAT TOLEDO GT. 1992 r„ 120 tys. km. 2000 ccm. kolor wi
śniowy, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. doku
mentacja, welurowa tapicerka, RO, ABS, el. otw. szyby, szyber
dach, centr. zamek, alum. felgi, książka serwisowa, -14.300 zł. 
Legnica, tel. 076/862-04-09
SEAT TOLEDO, 1992 r, 1800 ccm, wtrysk, złoty metalic. centr. 
zamek, szyberdach, wspomaganie kier, -14.900 zl. Leszno, teł. 
065/529-24-65
SEAT TOLEDO. 1992 r., 115 tys. km, 1800 ccm, benzyna, brą
zowy metalic, wspomaganie kier., szyberdach, el. reguł, reflek
tory, nowe opony, bez wypadku, stan idealny; nowe amortyza
tory, klocki i tarcze ham, - 12.800 zł. Lwówek Śląski, teł. 
075/782-54-84, 0606/11-38-66
SEAT TOLEDO GLX, 1992 r., 2000 ccm, szary metalic, do ma
lowania, .na chodzie’ , sprow. w całości, wspomaganie, ABS, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. pasy, alum. 
felgi, • 10.100 zł. Nowy Dwór, tel. 0600/13-27-35 
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 wkraju, -14.900 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/573-18-45, 
0601/77-37*17
SEAT TOLEDO, 1992 r., 114 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, perło
wy melalic, alum. felgi, kola zimowe, wspomaganie, szyberdach, 
halogeny, zielone szyby, dodatkowe światło .stop’ , książka ser
wisowa, I właściciel, stan idealny, - 12.900 zl. Wrocław, tel. 
0608/55-92-33
SEAT TOLEDO, 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
wspomaganie kier., RO, do sprowadzenia z Niemiec, cena na 
gotowo, - 11.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-71-96, 
0604)60-82-80
SEAT TOLEDO GL, 1992/93 r., 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, bez wypadku, tydzień w kraju, oclony, po prze
glądzie. wspomaganie, centr. zamek, halogeny, el. reg. reflek
tory, obrotomierz, el. reg. lusterka, stan idealny, • 13.800 zl. 
Kłodzko, tel. 0607/09-68-88
SEAT TOLEDO. 1992/93 r., 124 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, oznakowany, alarm, Muł-T-Lock, el. reg. reflektory, bez 
wypadku, kpł. dokumentacja, I właściciel, - 12.700 z l , 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. benzy
na, czerwony, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, szyberdach, ABS, ciemne szyby, komputer, we
lur. halogeny, nowe paski, ? 14.000 zł. Zawidów, tel. 
075/778-86-75
SEAT TOLEDO. 1992/94 r.. t04 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
jasnozielony, metalic. el. szyby. eL reg. i podg. lusterka, el. reg. 
reflektory, centr. zamek ♦ pilot, alarm, Tytan-Lock, RO Pioneer, 
szyberdach. welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, spo
iler. zderzaki w kolorze nadwozia, dodatkowe światło .stop’, 
przegląd do 02.2002 r dodatkowo opony zimowe • 12.000 zl. 
Lubin, tel. 076/842-70-86, 0601/58-39-50 
SEAT TOLEDO. 1993 r., 188 tys. km, 1900 ccm, diesel, czarny, 
wspomaganie, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, 
tylny spoiler, dzielone składane tylne siedzenia, uszkodz.: lam
pa, błotnik, szyba - 12.400 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-88-32, 
0502/32-03-05
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, wspoma
ganie, centr. zamek, -16.600 zl lub zamienię, możliwe raty przez 
komis. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
SEAT TOLEDO. 1993 r.r 125 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielo

ny metalic, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
alarm, alum. felgi, el. otw. szyby, RO, • 19.500 zl. Lubań, tel. 
0606/34-79-12
SEAT TOLEDO, 1993 r, 112 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, bez wypadku, wspomaganie kier., centr. zamek, szyber
dach, welurowa tapicerka, RM, alum. felgi, zderzaki w kolorze 
nadwozia, stan b. dobry, • 13.400 z l , kupujący nie plącj podat
ku. Rawicz, tel. 0604/97-38-95
SEAT TOLEDO, 1993 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, czamy, 
wspomaganie, szyberdach, radioodtwarzacz, hak, • 13.500 zl. 
Turek, tel. 063/289-95-02
SEAT TOLEDO. 1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, czerwony, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, • 15.500 zł. Ka
lisz, tel. 0602/17-37-98
SEAT TOLEDO, 1994 r., 131 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, wspomaganie, szyberdach, immobilizer, oryg. hak, spro
wadzony z Niemiec, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, kpi. 
dokumentacja, • 20.500 zl. Sobótka, tel. 0602/55-43-77 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, bez 
wypadku, nowo sprowadzony, • 19.600 zł. Zawady, tel. 
062/730-51-93, 0607/68-01-10
SEATTOLEDO, 1994 r.. 117 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, sprowadzony w całości w 1999 r., centralny zamek, 
ABS, wspom. kierownicy, aktualny przegląd, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, • 17.500 zl. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-30-91
SEAT TOLEDO, 1994 r., 160 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, - 19.500 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-22-54 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 132 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, nie eksploatowany w kraju, bez wypadku, oclony w cało
ści, welurowa tapicerka, immobilizer, wspomaganie kier., ser
wisowany, - 14.700 z ł, możliwe raty lub zamienię. Legnica, tel. 
076/866-33-33, 0602/71-07-00
SEAT TOLEDO, 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, immobilizer, alum. felgi, wspomaganie, -
15.000 zł. Milicz, tel. 071/383-08-86 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 108 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, 4-drzwiowy, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
alum. felgi, skórzana tapicerka, • 18.500. zl. Sobótka, tel. 
0602/25-01-06
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. 1995 r., 95 tys. km. 1900 ccm; turbo D. kolor 
wiśniowy metalic, 2 pod. powietrzne, serwo, centr. zamek, na
pinacze pasów, dzielona tylna kanapa, hak, w kraju od tygo
dnia, kpi. dokumentacja, zadbany, • 23.500 zl. Nowa Ruda, tel. 
0604/46-38-42
SEAT TOLEDO. 1995 r., 105 tys. km, 1900 ccm, TDI. zielony 
metalic, 2 pod. powietrzne, immobilizer, wspomaganie, ABS, 
alum. felgi, RO, el. reg., podgrzewana lusterka, światła, szyber
dach. el. otw. szyby, komputer, centr. zamek. 4 zagłówki, udo
kum. pochodzenie. • 27.500 zl. Gubin, tel. 068/359-33-76 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 70 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, czarny, 
wspomaganie, c. zamek + pilot + alarm, 4 el. otw. szyby. el. reg. 
lusterka, welur, szyberdach, alum. felgi, ABS. sprowadzony w 
całości, ! właściciel w Polsce, - 16.900 zł (możliwe raty). Jaro
cin. tel. 062/747-64-06. 0502/54-74-94 
SEAT TOLEDO. 1995 r.. 110 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy, oclo
ny w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
welurowa tapicerka, RO, wspomaganie kier., poduszka pow., 
centr. zamek, książka serwisowa, stan idealny, - 18.000 zł. Le
gnica, tel. 076/862-69-12
SEAT TOLEDO, 1995 r., 140 tys. km, 1800 ccm, kolor wiśnio
wy, wspomaganie, RO, zderzaki w kolorze nadwozia, dodatko
we światło .stop’, - 15.000 zł. Sobótka, tel. 0606/66-09-94 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 92 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
2 pod. powietrzne, wspomaganie, RO ♦ 6 głośników, kpi. opon 
zimowych, - 19.500 zi. Wojnowice, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 
0503/59-93-43, 071/318-05-24
SEAT TOLEDO, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, zielony meta
lic. klimatyzacja, wszystkie el. dodatki • 6.200 DEM. Żary, tel. 
0607/34-91-45, 0604/60-62-23
SEAT TOLEDO. 1995/96 r, 50 tys. km, 1600 ccm, czamy, I wła
ściciel, sprowadzony w całości, alarm, centralny zamek, RO, 
reguł. wys. mocowania pasów, pełna dokumentacja, garażowa
ny, zadbany, opony - stan b. dobry, stan ogólny idealny, -18.200 
zł. Kłodzko, tel. 0606/28-65-73
SEAT TOLEDO, 1996 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDI, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, sprowa
dzony na nowych zasadach, - 27.300 zł ,kup. zwoln. z opl. skar
bowej. Ostrzeszów, tel. 062/730-07-61- 
SEAT TOLEDO GT, 1996 r., 2000 ccm, 16V, wrzosowy metalic, 
pełne wyposażenie, atrakc. wygląd. - 19.900 zl. Leszno, tel. 
065/529-72-40, 0607/43-70-34
SEAT TOLEDO, 1996 r., 73 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., eł. otwierane 
szyby, poduszka pow. - 27.000 zł. Poniec, teł. 065/573-13-63 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 1800 ccm, zielony metalic, pełne wy
posażenie, - 24.000 zł lub zamienię na tańszy. Sierpowo, gm. 
Śmigiel, tel. 4)65/518-51-92
SEAT TOLEDO, 1996/97 r., 39 tys. km, 1800 ccm, niebieski 
metalic. - 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-50-08,0503/92-33-66 
SEAT TOLEDO, 1997 r.. 65 tys. km, 1600 ccm, granatowy me
talic, 100 KM, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, RO, 
ABS, pod. powietrzna/klimatyzacja, skóra, alum. felgi, - 25.500 
zł. Krobia, woj. leszczyńskie, teł, 0605/72-55-84 
SEAT TOLEDO, 1997'r., 33 tys. km, 1800 ccm, diesel, czamy 
metalic. el. otwierane szyby, centralny zamek, wspomaganie 
kier., książka serwisowa, - 23.000 zł. Poniec, tel. 065/573-13-63 
SEATTOLEDO II, 1999 r.. 60 tys. kni, 1600 ccm, benzyna, ko
lor wiśniowy metalic, kupiony w kraju, serwisowany, bez wy
padku. ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, centr. zamek + 
pilot, radio, Mul-T-Lock, ciężarowo-osobowy, • 41.000 zl. Strze
lin, tel. 0605/29-90-53
O  SEAT TOLEDO TDI, 1999 r., czerwony, pełne wy

posażenie, • 54.500 zł lub zamienię. Żary, uł. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87027161

SKO DA
SKODA 105 L, 1981 r., żółty, nowe opony i akumulator, prze
gląd do 03.2002 r., okrągłe zegary, w ciągłej eksploatacji, stan 
średni, - 700 zl. Lwówek śląski, teł. 0607/78-45-58 
SKODA 105 L, 1981 r., 66 tys. km, 1000 ccm, benzyna, kolor 
piaskowy, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 08.2001 r., stan 
dobry. -1,100 zl. Wrocław, tel. 071/783-29-43 
SKODA 105 S. 1981 r., 1050 ccm, czerwony, po remoncie silni
ka, obrotomierz, pokrowce, kołpaki, - 1.300 zł. Wschowa, tel. 
065/540-14-16
SKODA 105 L, 1982 r., 1046 ccm, pomarańczowy, bez korozji, 
po remoncie kapitalnym, stan b. dobry, zadbany, -1.800 zł. Bie
lawa, tel. 074/833-39-74
SKODA 105 S, 1982 r., 1050 ccm, benzyna, niebieski, techn. 
sprawny, do remontu, brak przeglądu oraz Zastawa 1100p, 1977 
r., bez przeglądu, + części, - 750 żł lub zamienię na inny. Nysa, 
tel. 077/448-04-52
SKODA 105S, 1982 r„ 1050 ccm, czerwony, po remoncie i po 
lakierowaniu w 2000 r., stan silnika i podzespołów dobry, stan 
blacharki b. dobry, biała szachownica na masce, ciemne tylne 
szyby, oszczędny, - 1.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/843-48-44, 
0503/75-63-39
SKODA 105 S, 1983 r., 1046 ccm, czerwony, nowy typ, po re
moncie silnika i skrzyni biegów, nowe sprzęgło, opony, tłumik, 
halogeny, żarówki H4, dmuchawa, radio ♦ głośniki, 4 zagłówki, 
pasy na fotelik dla dziecka, nowy akumulator, kołpaki, nadkola, 
dodatkowe światło .stop’, przegląd do 08.2001 r, • 1.800 zl. 
Wrocław, tel. 071/355-14-80
SKODA 105 L, 1983 r., 1050 ccm, niebieski, po naprawie bla
charki i silnika, ważny przegląd, stan dobry, - 1.950 zł. Jawor, 
tel. 076/870-35-11
SKODA 105- L, 1983 r., 105 tys. km, 1046 ccm, benzyna, żól- 
to-pomarańczowy, garażowany, sprawny, po remoncie silnika, 
blacharka do poprawy, • 800 zł. Radków, tel. 074/871-24-58 
SKODA 105, 1983 r., 90 tys. km,. 1200 ccm, pomarańczowy, 
stan b. dobry, • 1.200 zl. Świebodzice, tel. 0601/76-56-46 
SKODA 105, 1983/84 r., 1046 ccm, czamy, nadwozie modelu

120, po remoncie przedniego zawieszenia, nowe błotniki, szy
berdach, zadbany, - 1.800 zł. Kłodzko, tel. 074/871-91-66 
SKODA 120, 1983/84 r„ 1174 ccm, czerwony, serwo, plastiko
we nadkola, zagłówki, pokrowce, tylna szyba ogrzewana, po 
wymianie przodu, teleskopów, łożysk ł klocków hamulcowych, 
wersja eksportowa, przegląd do 03.2002 r., stan b. dobry, • 1.600 
zl. Wałbrzych, teł. 074/664-98-81 
SKODA 120 L, 1984 r., • 1.600 zl. Wrocław, tel. 0503/70-54-51 
SKODA 105 L, 1986 r„ biały, w ciągłej eksploatacji, • 1.000 zł. 
Głuszyca, tel. 074/845-90-07, 0504/97-46-44 
SKODA 105 S, 1986 r., 87 tys. km, 1100 ccm, benzyna, grosz
kowy, dużo części, przegląd d 12.2001 r, -1.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-42-60 po godz.15
SKODA 120,1986 r., 1046 ccm, benzyna, czerwony, po remon
cie kapitalnym blacharki i silnika, stan b. dobry, - 20.500 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/845-04-08
SKODA 120, 1986 r., 1050 ccm, zielony, po remoncie kapital
nym blacharki, po lakierowaniu, sprawny, zarejestrowany, • 2.450 
zl. Wrocław, tel. 071/345-39-36, 0604/25-06-84 
SKODA 105 L, 1987 r., 1048 ccm, niebieski, stan b. dobry, po 
remoncie silnika, serwisowany - 2.600 zl lub zamienię na Fiata 
126p, - 2.600 zl. Oława, tel. 071/313-86-76 
SKODA 120L, 1987 r., 1 tys. km, 1200 ccm, zielony, światła 
trapezowe, po remoncie silnika, techn. sprawny, • 3.500 zł. 
Wambierzyce, tel. 074/871-90-17 po 16 
SKODA 105, 1987/88 r., 1140 ccm, czerwony, nowe progi, po
krowce z .misia’ , stan opon dobrty, oszczędny, garażowany, 
przegląd do 03.2002 r, - 1.650 zł. Głuszyca Górna, gm. Głuszy
ca. ul. w, tel. 074/880-92-02, 0600/80-93-05 
SKODA 105 L, 1988 r., szary, dużo nowych części, - 2.700 zł. 
Głuchołazy, tel. 077/439-31-42
SKODA 105 S, 1988 r, 78 tys. km, 1100 ccm, kość słoniowa, I 
właściciel, garażowany, oryg. lakier, przegląd do 2002 r„ stan 
techn. b. dobry, • 2.500 zl. Andrzej Byczkowski, 58-372 Kuźnice 
Świdnickie II, gm. Boguszów-Gorce, ul. Promyka 1/6 
SKODA 120,1988 r., 1200 ccm, GLS, czerwień meksykańska, 
model przejściowy, oryg. szyberdach, sportowy wygląd, - 2.700 
zl lub zamienię na Fiata 126p z 1990 r.. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-33-25, 0503/83-73-84
SKODA 120 L, 1988 r., 84 tys. km, 1200 ccm, zielony, po re
moncie silnika w 2000 r., przegląd do 10.2001 r., tylna szyba 
ogrzewana, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, - 2.600 zl lub 
zamienię. Paczków, tel. 077/431-77-36 
SKODA 105 L, 1988 r„ 68 tys. km, 1100 ccm, benzyna, szał
wiowy, II właściciel, hak, przegląd do 08.2001 r., stan b. dobry, 
zadbany. - 3.750 zl. Strzelin, tel. 071/392-80-62 
SKODA 105 L, 1988 r., 1046 ccm, benzyna, piaskowy, przegląd 
do 09.2001 r.. techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, hak, gara
żowany - 2.300 zł lub zamienię na Fiata 126p. Świdnica, tel. 
074/858-54-63, 0606/34-83-95
SKODA 120 L, 1988 r.. 140 tys. km. 1174 ccm, jasnobrązowy, 
5-biegowy, rozkł. siedzenia, po remoncie zawieszenia przed
niego, stan dobry, - 2.000 zl. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-76-99 
po godz. 18
SKODA 105,1988 r., 50 tys. km, 1050 ccm. czerwony, w ciągłej 
eksploatacji, oryg. lakier, RM, nowe łożyska, rozrząd, sprzęgło, 
stan dobry, - 1.950 zł lub zamienię ha VW Golfa I w tej cenie. 
Wałbrzych, tel. 074/665-74-67
SKODA 120, 1988 r., 34 tys. km, 1200 ccm. zielony, stan b. 
dobry, • 3.750 zl lub zamienię na VW Golfa I. Wałbrzych, tel. 
0609/16-68-83
SKODA 105L, 1988 r.. 69 tys. km, 1050 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan dobry, - 1.500 zł. Wałbrzych, teł. 074/847-62-43 
SKODA 105 L, 1988 r., 1046 ccm, benzyna, kolor piaskowy, 
przegląd do 09.2001 r., w ciągłej eksploatacji, hak, bagażnik 
dachowy, garażowany, stan techn. b. dobry, - 2.300 zł lub za
mienię na Fiata 126p. Zebrzydów. teł. 074/858-54-63. 
0606/34-83-95
SKODA 120 L. 1988/89 r.. benzyna, biały, tylna szyba ogrzewa
na, RO, alarm, hak, garażowany, ważny przegląd, 5-biegowy, 
stan dobry, • 3.200 zł. Nowa Wieś Wrocławska, tel. 
071/390-69-06
SKODA 120 L. 1989 r., 77 tys. km, 1045 ccm, biały, stan tech
niczny dobry, silnik po remoncie, nowa tarcza sprzęgła, hak, 
wymienione progi, - 2.000 zl. Dzierżoniów, tel. 074/646-18-44 
SKODA 120 L, 1989 r . 1174 ccm, benzyna, szaroniebieski, 
nadkola, rozkł. siedzenia, tylna szyba ogrzewana, obrotomierz, 
radio * 2 głośniki, 5-biegowy, przegląd do 05.2002 r„ stan do
bry, - 2.650 zł. Kijów, gm. Otmuchów, teł. 0602/89-58-58

SKODA 120 L. 1989 r„ 90 tys. km. 1174 ccm, benzyna, beżowy. 
5-biegowy, RM, halogeny, plastikowe nadkola, dodatkowe świa
tło stopu, - 4.000 zl. Krosnowice, tel. 074/868-50-60 
SKODA 120 L, 1989 r., 1200 ccm, benżyna, biały, I właściciel, 
oryg. lakier, garażowany, stan b. dobry, - 34.500 zl. Świdnica, 
tel. 0601/57-86-65
SKODA 120 L, 1989 r., 50 tys. km, benzyna, kolor groszkowy, 
stan dobry, w ciągłej eksploatacji, • 2.800 zł. Wrocław, tel. 
071/354-36-08
SKODA 120L, 1989 r., 119 tys. km, 1184 ccm, zielony, 5-biego
wy, I właściciel, alarm, hak, po remoncie silnika, zawieszenia, •
2.400 zl. Wrocław, tel. 071/357-49-12 
SKODA 125L, 1989 r., 120 tys. km, 12Q0 ccm, niebieskoszary, 
alum. felgi, hak, po diagnostyce silnika, przegląd do 03.2002 r, 
• 2.000 zl. Wrocław, teł. 071/341-34-15 po godz. 15 
SKODA 120,1990 r., 115 tys. km, 1180 ccm. kolor stalowy, po 
remoncie kapitalnym silnika, nowy rozrusznik i akumulator, •
3.300 zl. Krzeszów, gm. Kamienna Góra. tel. 075/742-30-65 
SKODA 120,1990 r., .1200 ccm stan techri. idealny, I właściciel, 
5-biegowy, garażowany od nowości, atrakc. wygląd, zadbane 
wnętrze, zakonserwowany, • 3.950 zl. Paczków, tel. 
077/431-65-48
SKODA FAYORIT 136 L, 1990/91 r„ 1300 ccm, benzyna, kolor 
piaskowy, 5-biegowy, nowe opony, atrakc. wygląd, stan techn.
b. dobry, - 5.800 zł lub zamienię. Paczków, woj. opolskie, tel. 
0604/35-93-25
SKODA FAVORIT, 1990/91 r.. 1300 ccm. biały, atrakc. wygląd, 
zadbany, po przeglądzie, - 5.800 zł. Złoty Stok, woj. wałbrzy
skie, fel. 0600/85-16-94
SKODA FAVORIT, 1991 r., 112 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
jasnobeżowy, listwy boczne, plastikowe nadkola, garażowany, 
blokada skrzyni biegów, spoiler, nowy rozrząd, amortyzatory,

elementy zawieszenia i przeguby, 4 zagłówki, tylna wycieracz
ka, konserwacja, stan techn. b. dobry, • 7.800 zl. Kluczbork, tel. 
077/418-04-60
SKODA FAVORIT 135LS, 1991 r., 95 tys. km, 1300 ccm. ben
zyna. zielony, bogata wersja, kubełkowe fotele, obrotomierz, 
halogeny w zderzaku, dzielone fotele, dużo nowych części, 
zadbany, garażowany, bagażnik dach., RO, - 7.100 zł. Strze
gom, tel. 074/855-31-89, 0601/92-63-86

SKODA FAVORIT, 1991 r., 90 tys. km, benzyna, biały, - 5.800 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-42-58 
SKODA FAVORIT135 L, 1991 r.. 70 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, szary, zadbany, - 6.500 zł. Wrocław, tel.' 071/355-74-52, 
0605/73-50-09
SKODA FAYORIT, 1991 r.. 99 tys. km, 1300 ccm, kolor grosz
kowy zielony, książka gwarancyjna, RM, po wymianie łańcusz
ka rozrządu, garażowany, zadbany, zegarek, stan b. dobry -
6.800 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 338-02-78, 0601/67-73-07 
SKODA FAVORIT 136 L, 1991/92 r., 1300 ccm, niebieski, bez 
korozji, oznakowany, hak, wył. zapłonu, kpi. dokumentacja, fak
tura zakupu, bez wypadku, 4 zagłówki, bagażnik, 5-biegowy, 
obrotomierz, przegląd do 04.2002 r., pilnie, - 5.600 zł. Jelenia 
Góra, teł. 075/713-26-51, 0604/89-58-64

SKODĘ FAUORIT
również uszkodzoną, do poprawek 

Wrocław, tel. 0-601 71-03-50

SKODA FAVORIT 135 LS. 1991/92 r., 63 tys. km, 1300 ccm, 
popielaty, po remoncie zawieszenia przedniego, nowe amorty
zatory, półośki, hamulce i akumulator, tylna szyba ogrzewana + 
wycieraczka, II właściciel, stan silnika i techn. b. dobry, • 6.000 
zł. Lubin, tel. 076/846-90-99, 0603/56-04-81 
SKODA FAVORIT 135LS, 1991/92 r., 80 tys. km, 1300 ccm, 
czerwony, nowe opony, przegląd do 02. 2002 r., Mul-T-Lock,

tylna szyba ogrzewana, halogeny, stan idealny, - 6.100 zl. Ła
giewniki, tel. 071/393-94-01
SKODA FAVORIT, 1991/92 r.. 91 tys. km, 1300 ccm, biały, tylna 
szyba ogrzewana, listwy boczne, radioodtwarzacz, hak, pokrow
ce, obrotomierz, zagłówki, zadbany, - 6.800 zł. Wrocław, teł. 
071/351-34-76 po godz. 18, 0605/52-79-08 
SKODA FAVORIT 135 L, 1992 r„ 90 tys. km, 1300 ccm. niebie
ski, bez wypadku, garażowany, oryg. lakier, RM, przegląd do
09.2001 r., stan b. dobry • 7.200 zl. Jawor, teł: 076/870-05-11
0  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 87027481

SKODA FAVORIT 135 L, 1992 r.. 99 tyś. km, 1300 ccm, bordo
wy, dzielona tylna kanapa, alarm, 5-biegowy, obrotomierz, stan 
dobry, - 7.800 zl. Pludry, gm. Dobrodzień, woj. częstochowskie, 
tel. 0503/70-39-54
SKODA FAVORIT, 1992 r., 61 tys. km, benzyna, kolor wiśniowy, 
tylna szyba ogrzewana, plastikowe nadkola, zegar, obrotomierz, 
belka, pokrowce, konserwacja, zadbany, - 8.500 zi. Wrocław, 
tel 363-71-92
SKODA FAVORIT 135 LX KOMBI. 1993 r„ 72 tys. km, 1300 
ccm, benzyna, bordowy, nowa inst. gazowa (butla 50 I), I wła
ściciel, RO, oznakowany, konserwacja, nowe opony i akumula
tor, hak, szyberdach, 5-biegowy, atrakc. wygląd, zadbany, ga
rażowany, stan silnika i blacharki b. dobry, - 8.200 zł. Bobrowi
ce. tel. 068/391-33-88, 0600/43-51-68 
SKODA FAVORIT, 1993 r., 84 tys. km, 1300 ccm, niebieski, nowe 
amortyzatory, alarm + 2 piloty, stan b. dobry, za spłatę pozosta
łego kredytu, - 8.10Ó zł. Wrocław, tel. 071/795-43-52 
SKODA FAVORIT GLX, 1993 r., 70 tys. km, biały. - 8.400 zl. 
Wrocław, tel. 071/351-34-12
SKODA FELICIA, 1995 r., 75 tys. km. 1300 ccm, benzyna, ja- 
snowiśniowy, kupiony w kraju, alarm, blokada Tytan-Lock, kon
sola środkowa, owiewki szyb przednich, oznakowany, RM, •
14.700 zl. Wrocław, tel. 071/361-05-04, 0503/90-51-49 
SKODA FELICIA LXI. 1995 r., 60 tys. km, 1300 ccm, niebieski, 
stan b. dobry, garażowany, kupiony w salonie, II właściciel nie 
palący, 2 nowe opony, listwy boczne, pokrowce, 3 światło .Stop’, 
plastikowe nadkola od nowości, alarm + 2 piloty, przegląd waż
ny do 06.2002 r. • 14.800 zl. Zdzieszowice, tel. 077/484-25-88 
SKODA FELICIA, 1995 r„ 66 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
obrotomierz, centr. zamek na pilota, alarm, halogeny, nadkola, 
listwy boczne, RO, kieszeń, sygnał włączonych świateł, • 15.200 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-48-22 
SKODA FELICIA, 1995 r., 60 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, kupiony w salonie, garażowany, RM, pokrowce, alarm, 
bez wypadku, oznakowany, zadbany, stan b. dobry, -15.100 zł. 
Strzegom, tel. 074/649-32-87
SKODA FELICIA, 1995/96 r., 1300 ccm, granatowy, I właści
ciel, kupiony w salonie, immobilizer, Muł-T-Lock, listwy boczne, 
nadkola, książka serwisowa, garażowany, stan b. dobry -14.800 
zł. Tymowa, tel. 076/843-40-31
SKODA FELICIA LXI, 1996 r., 1300 ccm, kolor wiśniowy, kupio
ny w salonie, I właściciel, immobilizer, RM, nadkola plastikowe, 
listwy boczne, nowe opony, nowy akumulator, konserwacja, 
zadbany, stan b. dobry -15.900 zł. Sobótka, tel. 071/316-35-79, 
0604/40-70-05
SKODA FELICIA LX, 1996 r., 34 tys. km, 1300 ccm 5-drzwiowy,
1 właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, • 16.500 zł. Wro
cław, tel. 071/343-55-71
SKODA FELICIA, 1996 r.. 80 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, biały, 
kupiony w salonie, - 15.600 zł (możliwe raty). Jarocin, teł. 
062/747-64-06. 0502/54-74-94
SKODA FELICIA KOMBI, 1996 r., 60 tys. km. 1300 ccm, MPI, 
granatowy, alarm, RO, środkowa konsola, listwy, stan b. dobry, 
relingi. - 17.900 zl. Kłodzko, tel. 0609/45-10-70 
SKODA FELICIA LXI, 1996 r., 98 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, bez wypadku, katalizator, immobilizer, alarm, RM, 
nowy ukl. wydechowy i akumulator, - 15.800 zl lub zamienię na 
VW Golfa HI: Legnica, tel. 076/854-07-56 
SKODA FELICIA. 1996 r., 63 tys. km. 1300 ccm. benzyna, gra
natowy,.5-drzwiowy, kupiony w salonie, bez wypadku, oryg. la
kier, zadbany, garażowany, stan silnika i blacharki b. dobry, -
15.800 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/55-05-84 
SKODA FELICIA KOMBI. 1996/97 r., 63 tys. km, 1300 ccm, 
czerwony, I właściciel, centr. zamek, alarm, reg. reflektory, RM. 
dzielona tylna kanapa, nadkolą, stan techn. b. dobry, -15.700 
zl lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/848-15-58, 0502/52-72-16 
SKODA FELICIA, 1997 r.. 70 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, grana
towy, GLX, bez wypadku, kupiony w salonie, centralny zamek, 
welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, rozkładane fotele, serwi
sowany, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan idealny,. - 16.400 
zl (możliwe raty lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 
0605/55-48-22
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SKODA FEUCIA. 1997 r., 112 tys. km, 1600 Ccm, benzyna, gra
natowy metalic, szyberdach. centr. zamek, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie, komputer, - 19.600 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-33-47, 0606/95-29-28
SKODA FEUCIA KOMBI GLX, 1997 r., 43 tys. km. 1300 ccm 
kupiony w salonie, alarm, centr. zamek, RO, relingi dachowe. -
17.500 zł. Oleśnica, tel. 071/392-23-41, 392-33-70
SKODA FEUCIA, 1997 r., 108 tys. km, 1300 ccm, srebrny me-. 
talie, bez wypadku, - 16.300 zl lub zamienię na Skodę Favorit. 
Syców. tel. 062/785-21-55, 0605/37-73-63 
SKODA FEUCIA LXI. 1997 r., 40 tys. km, 1300 ccm, granato
wy, alarm, immobilizer, RO, kupiony w salonie, I właściciel, -
18.500 zł. Świebodzice, teł. 074/854-31 -59
SKODA FEUCIA LXI, 1997 r., 29 tys. km. 1300 ccm. czeiwony, I 
właściciel, garażowany, obrotomierz, zegarek, nadkola, fartuchy,
- 18.800 zł. Tarnowskie Góry, teł. 032/384-52-94 wieczorem 
SKODA FEUCIA U l, 1997 r.. 1300 ccm, biały, I właściciel, ku
piony w salonie w kraju. kpi. dokumentacja, oryg. lakier, bez 
wypadku, welurowa tapicerka, listwy boczne, RO, nadkola, kon
serwacja, zadbany, - 17.300 zl , możliwe raty lub zamienię. 
Wałbrzych, tel. 074/844-28-34. 0606/17-03-92 
SKODA FEUCIA GUC, 1997 r.. 65 tys. km, 1600 ccm, MPi, gra
natowy. silnik VW, welurowa tapicerica, centr. zamek, RM, ku
piony w sałonie, I właściciel, stan b. dobry, • 20.000 zi. Wro
cław, tel. 0602/58-18̂ 58
SKODA FEUCIA KOMBI, 1997 r., 56 tys. km, 1300 ccm, grana
towy, bez wypadku, konsola, RO. kupiony w salonie, stón b. 
dobry, • 18.400 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0607/53-05-81. 
074/641-03-37
SKODA FEUCIA, 1997/98 r., 74 tys. km, 1300 ccm, MPi. srebr
ny, kupiony w salonie, kierowca niepalący, - 18.200 zl. Kroto
szyn, tel. 0602/60-91-58
SKODA FEUCIA, 1997/98 r, 31 tys. km, 1300 ccm, LXi, srebr
ny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, gara- 

' żowany, rozkł. siedzenia, listwy boczne, nadkola, alarm, stan b. 
dobry, • 17.900 zł. Legnica, teł. 076/856-57-34 
SKODA FEUCIA KOMBI, 1998 r„ 80 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, wspomaganie, centr. zamek, alarm, homologacja na 
ciężarowy -18.800 zł, możliwa faktura Vat, silnik VW lub zamie
nię na inny. WiązóW, tel. 0605/62-69-98 
SKODA FEUCIA KOMBI. 1998 r.. 87 tys. km, 1600 ccm. srebr
ny metalic, alarm, centr. zamek, RM, relingi, wspomaganie, 
garażowany, serwisowany, stan b. dobry, bez wypadku - 20.700 
zi. Wrocław, teł. 0601/50-70-28
SKODA FEUCIA. 1998 r., 67 tys. km, 1300 ccm. MPi, biały. -
21.500 zl. Zabrze, teł. 0502/83-34-74
O  SKODA FEUCIA KOMBI, 1998 r., 1300 ccm, biały, 

nowy model, kupiony w salonie w Polsce, serwi- 
sowany, I właściciel, alarm, immobilizer, RM ste
reo, stan idealny, - 19.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-60-50,0607/79-95-81 01035221

SKODA FEUCIA U l. 1998 r., 48 tys. km, 1300 ccm, MPI, czer
wony, oryg. lakier, I właściciel, kpi. dokumentacja, alum. felgi, 
relingi dachowe, drewno, dzielona tylna kanapa, listwy boczne, 
Mul-T-Lock, garażowany, stan b. dobry, - 21.400 zi lub zamie
nię. Legnica, tel. 076/850-62-64, 0606/13-93-48 
SKODA FEUCIA. 1998 r.. 40 tys. km, 1300 ccm, MPi, perlowo- 
czerwony. rajdowy, GU , I właściciel, światła przedwmgielne, 
centr. zamek, alarm, immobilizer, reg. fotel kierowcy, reg. re
flektory, RO Sony + dżojstik, garażowany, stan b. dobry, faktura 
zakupu, - 21.900 zl. Wrocław, tel. 0502 1̂-79-69 
SKODA FELICI/C LXI, 1998/99 r., 39 tys. km. 1300 ccm. benzy
na, srebrny metalic, alum. felgi, alarm, RM, plastikowe nadko
la, listwy boczne, stan techn. idealny, - 22.800 zł. Kłodzko, teł. 
074/862-21-37 po godz. 16. 0606/24-10-84 
SKODA FEUCIA MAGIC, 1999 r. 26 tys. km, 1300 ccm, kolor 
grafitowy metalik, centr. zamek, immobilizer, alarm, el. otw. szy
by, alum. felgi, nadkola, garażowany, kupiony w salonie, serwi
sowany, bez wypadku, I właściciel niepalący, - 23.500 zi. Pie
szyce, woj. wałbrzyskie, tel. 0601/42-19-61 
O  SKODA FEUCIA GUC, 1999 r., 13 tys. km model z 

listopada, oryg. przebieg, I właściciel, kupiony w 
salonie, stan idealny, siln ik VW, kolor wiśniowy 
metalic, welurowa tapicerka, poduszka pow., re
guł. fotel kierowcy, szyby atermiczne, wspoma
ganie, alarm, centr. zamek, RM Blaupunkt, -
24.500 zł. Wrocław, te l. 0608/58-34-23, 
071/399-07-91 02028381

SKODA FEUCIA U l, 1999 r.. 18 tys. km. 1300 ccm, MPi. czer
wony, kupiony w salonie, I właściciel, z pełną dokumentacją, 
serwisowany, nadkola, listwy, RO z panelem, obrotomierz, im
mobilizer, dodatkowe światło .stop", oświetlenie bagażnika, 
dzielona tylna kanapa, faktura zakupu, stan b. dobry, - 22.500 
zi. Jelenia Góra, tei. 075/641-30-40 
SKODA FEUCIA, 1999 r., 10 tys. km. 1300 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, garażowany, I właściciel, radioodtwa
rzacz, pokrowce, - 22.800 zł. Kowalew, tel. 062/742-32-15 
SKODA FEUCIA KOMBI, 1999 r.. 20 tys. km. 1300 ccm. grana
towy, homologacja na ciężarowy, - 24.000 zi. Lubin, tel. 
0607/24-40-69
SKODA FEUCIA KOMBI. 1999 r.. 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic. RM z panelem, aluminiowe felgi, relingi dachowe, hak.
c.z., wspomaganie, pokrowce, - 23.500 zl. Oława, tel. 
071/313-87-75, 0602/44-86-10
SKODA FEUCIA GU . 1999 r., 45 tys. km. 1300 ccm, demno- 
zielony, centr. zamek, halogeny, zadbany, stan b. dobry, • 21.000 
zl. Radakowice, tel. 071/317-78-26. 0602/47-20-69

SM ART
SMART, 1998/99 r.. 600 ccm, turbo, granatowo-czarny, podwój
na klimatyzacja, ciemne szyby, alum. felgi, 2 pod. powietrzne, 
wersja limitowana, - 34.000 zl. Wrocław, tel. 0603/93-71-93, 
0607/10-01-03

SUBARU
SUBARU LEGACY GX, 1991 r., 122 tys. km. 2200 ccm, benzy
na, 16V, bordowy metalic, 125 KM, 4 WD, Boxer, napęd na 4 
kola, ABS, wspomaganie kier., klimatyzacja, el. otw. szyby, szy
berdach, el. reg. lusterka, podg. przednie fotele, reguł, fotel kie
rowcy i reg. kierownica, centr. zamek, alarm, stan b. dobry, -
13.000 zl. Bolesławiec, tel. 075/735-13-70, 0604/47-32-15 
SUBARU LEONE. 1982 r., 1800 ccm, biały, stan dobry, • 1.400 
zł lub zamienię na Fiata 126p, Renault 5. Świebodzice, tel. 
074/854-28-47

SUZUKI
SUZUKI BALENO, 1999 r., 1600 ccm, 16V bogate wyposaże
nie, klimatyzacja, homologacja, - 36.500 zl lub. Września, tel. 
0601/72-45-28
SUZUKI MARUTI, 1991 r.. 88 tys. km, 800 ccm, benzyna, nie
bieski, 5-drzwiowy, zadbany, - 7.200 zl. Brzeg, tel. 077/416-18-05 
SUZUKI MARUTI, 1992 r., 121 tys: km. 800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, garażowany, nowe amortyzatory, reje
stracja do 05.02 r.,, alarm, - 7.200 zl. Wińsko, tel. 071/389-81-01 
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, kolor grafitowy 
metalic, 3-drzwiowy, na białych tablicach, - 1.900 zi. Chojnów, 
tel. 0604/31-95-85
SUZUKI SWIFT, 1992 r., 145 tys. km, 1300 ccm, czerwony, stan
b. dobry, na białych tablicach, - 3.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0502/11-98-85
SUZUKI SWIFT, 1993 r., 120 tys. km, 1300 ccm, szary metalic, 
garażowany, I właściciel w kraju, pełna dokumentacja, stan b. 
dobry, - 9.500 zl Opole, tel. 077/456-72-95 
SUZUKI SWIFT. 1997 r„ 37 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi, zadba
ny, atrakcyjny wygląd, stan idealny, - 17.600 zl. Szczytna, tel. 
074/868-38-52 po godz. 16

TALBO T
TALBOT SOLARA, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny, auto- 
malic, szyberdach, - 700 zl. Legnica, tel. 076/722-87-50 po 
godz. 20, 0603/48-56-51

TAWRIJA
TAWRIJA, 1991 r., 1100 ccm, biały, centralny zamek, stan silni
ka i blacharki b. dobry, dużo części zapasowych, - 3.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666-35-39
TAWRIJA ZAZ, 1992 r., 75 tys. km, 1100 ccm, biały, ekonomicz
ny, po remoncie i lakierowaniu w 200Qr., alarm, stan b. dobry, •
3.700 zl. Głogów, tel. 076/834-41-98
TAWRIJA, 1995 r., 43 tys. km, 1100 ccm, Pb/, niebieski metalic, 
stan b. dobry, alarm, garażowany, immobilizer, nowe hamulce, 
nowy akumulator, konserwacja, zarejestrowany do 11.2002 r., 
welurowa tapicerka, 5-biegowy, rożki, siedzenia, zadbany, -
4.700 zi lub zamienię na 2-osobową furgonetkę. Jelenia Góra, 
teł. 075/713-80-07, 0602/38-13-40

TO YO TA
TOYOTA AVENSIS SEDAN, 1998 r., 28 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
granatowy, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., el. otw. szyby, 
halogeny, welurowa tapicerka, pełna el., drewno, RM - 38.300 
zi. Wrocław, tel. 0602/45-57-36
TOYOTA CAMRY, 1983 r., 1800 ccm, czerwony, dodatkowo dużo 
części, - 2.500 zi lub zamienię. Dębno Polskie, woj. leszczyń
skie, tel. 0601/28-18-27
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1988 r., 260 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
wtrysk, granatowy metalic, el. otw. szyby x 4, el. reg. lusterka, 
centralny zamek, tempomat, wspom. i reg. kierownicy, weluro
wa tapicerka, felgi + opony letnie i zimowe, bez wypadku, stan 
idealny, - 10.500 zi. Nowa Ruda, tel. 074/872-79-76
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TOYOTA CARINA E, 1992 r., 2000 ccm, bordowy metalic, kli
matyzacja, ABS, inst. gazowa, wszystkie el. dodatki, szyber
dach, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, nowe amortyzatory i 
sprzęgło (gwarancja 2 lata), zadbany, • 20.500 zł lub zamienię 
na inny, do 15.000 zl. Lubin. tel. 076/846-76-02,0605/69-96-37 
TOYOTA CARINA E, 1992 r., 110 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielo
ny metalic, ABS, ceńtr. zamek, alarm, klimatyzacja, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, -18.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 0607/65-09-71
TOYOTA CARINA II, 1992 r„ 195 tys. km. 1600 ccm, 16V, ben
zyna, bordowy, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, el. 
otw. szyby, 5-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, - 16.500 zl. 
Wrocław, tel. 0501/10-95-45
TOYOTA CARINA E, 1993 r., 117 tys. km. 2000 ccm, 16V, zielo
ny metalic, liftback, alum. felgi, pełna el., ABS, kubełkowe sie
dzenia, immobilizer, alarm, garażowany, RM, poduszka pow. 
kierowcy, szyberdach • 20.000 zl lub zamienię na droższy. Le
gnica, tel. 076/866-32-85, 06p2/53-60-05 
TOYOTA CARINA E. 1993 r., 150 tys. km. 16V, kolor grafitowy 
metalic, automatic, ABS, wersja sportowa GS, el. otw. szyby, •
19.500 zl. Wrocław, tel. 0603/63-52-03
TOYOTA CARINA E, 1993/94 r., 185 tys. km, 1600 ccm, ciem
nozielony metalic, sedan, inst. gazowa, centr. zamek, alarm, 
hak, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., reg. kierownica, •
21.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/72-99-51
TOYOTA CARINA E, 1993/94 r., 1600 ccm, 16V, kolor wiśniowy 
metalic, 4-drzwiowy, kupiony w salonie, I właściciel, bogate 
wyposażenie, centr. zamek, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, RM, el. reg. lusterka, immobilizer, stan b. dobry •
22.000 zl. Kłodzko, tel. 074/867-72-55
TOYOTA CARINA E SEDAN, 1994>., 112 tys. km, 1600 ccm, 
16V, butelkowa zieleń, 108 KM, poduszka pow., wspomaganie, 
ABS, centr. zamek, radio, reg. kierownica, sprowadzony w ca
łości, • 22.500 zł. Góra, tel. 065/543-23-68, 0603/70-95-52 
TOYOTA CARINA E, GU, 1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, nie
bieski metalic, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, ABS, alarm 
♦ pilot, I rej. 95 r, • 25.000 zł. Pokój, woj. opolskie, tel. 
0603/16-88-52
O  TOYOTA CARINA, 1995 r., 1600 ccm, 16V, szary 

metalic, kupiony w salonie w Polsce, serwisowa
ny, I właściciel, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby, ABS, welurowa tapicerka, stan ideal
ny, • 23.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 
0607/79-95-81 01035361

TOYOTA CARINA E, 1995 r., 130 tys. km. 2000 cćm. benzyna, 
czamy metalic; ABS, wspomaganie, 5-drzwiowy. welurowa ta
picerka, radio, centr. zamek, bez wypadku, kupiony w salonie, •
25.500 zl. Legnica, tel. 0601/05-59-00
TOYOTA CARINA SEDAN. 1996 r., 91 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
bordowy metalic, kupiony w salonie, - 25.000 zl. Świdnica, tel: 
074/853-00-89
TOYOTA CARINA KOMBI, 1996 r., 90 tys. km. 1600 ccm, ben- 
zyna, śliwkowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, •
31.000 zl. Żary, tel. 068/374-81-21, 0607/39-34-29 
TOYOTA CARINA E, 1996/97 r„ 68 tys. km, 1600 ccm, 107 KM, 
grafitowy metalic, centr. zamek, alarm, RO Pioneer (panel + pi
lot), klimatyzacja, kpi. kół z oponami zimowymi, stan b. dobry, -
29.500 Zl. Lubin, tel. 076/846-23-48
TOYOTA CARINA E, 1997 r., 96 tys. km, 2000 ccm, TD, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, peł
ne wyposażenie elektr., alum. felgi, halogeny, RO, welurowa 
tapicerka, reg. kierownica, centr. zamek, alarm, garażowany, •
37.500 zi. Kudowa Zdrój, tal. 074/866-28-67, 0601/83-91-73 
TOYOTA CELICA ST, 1981 r., 230 tys. km, 1588 ccm, benzyna, 
żółty, techn. sprawny, składane reflektory, aluminiowe kola, bla-

TOYOTA COROLLA, 1990 r,, 1300 Ccm,'12V, biały. 3-drzwiO; 
wy, zderzaki i lusterka lakierowanego, komplet głośników} 
alum felgi, komplet kół zimowycH,'śfan idealny, - 11.000 zl. Gło
gów, teł. 076/834-05-86, 0605/4929-49 
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 159 tys. km, 1300 ccm, diesel, 
12V, srebrny metalic, liftback, po tuningu, szyberdach, alum. 
felgi 15", atrakc. wygląd, - 10.600 zł. Wałbrzych, tel: 
074/666-28-22, 0607/56-22-82 I 
TOYOTA COROLLA. 1990 r.. 150 tys. km, 1600 ccm. 16V, 110 
KM, czarny metalic, el. reg. lusterka, spoilery, el. reg. reflektory, 
centr. zamek z pilotem, alarm, ekonomizer, kubełkowe fotele, 
welurowa tapicerka, otw. szyberdach, • 9.800 zi. Wrocław, tel. 
0601/57-69-95
TOYOTA COROLLA, 1990 r„ 185 tys. km. 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, liftback. szyberdach, el. reg. lusterka, alarm, immo
bilizer, zadbany, • 11.500 zl. Wrocław, tel. 071/347-12-41, 
0602/18-63-79
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1991 r., 1300 ccm, Wtrysk, grafi
towy metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, zadbany, stan
b. dobry, - 9.900 zl , możliwe raty lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
TOYOTA COROLLA XL, 1991 r., 126 tys. km, 1300 ccm, kolor 
grafitowy metalic, 75 KM, kupiony w salonie, I właściciel, bez 
wypadku, dzielona kanapa tylna, obrotomierz, ekonomizer, ga
rażowany, stan idealny, - 12.700 zl. Leszno, tel. 065/520-92-29 
TOYOTA COROLLA LIFTBACK, 1991 r., 115 tys. km, 1300 ccm, 
12V, kolor grafitowy metalic, • 11.300 zł. Wrocław, tel. 
071/362-78-59
O  TOYOTA COROLLA, 1992 r., 1400 ccm, 16V, czer

wony, nowy model, kupiony w salonie w Polsce,
I właściciel, serwisowany, alarm, Mul-T-Lock, 
centr. zamek, RM stereo, stan idealny, • 15.900 
zł. Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 0607/79-95-81 
01035391

TOYOTA COROLLA, 1992 r., 138 tys. km, 1300 ccm, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, radioodtwarzacz Blaupunkt, • 11.000 zl. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734-21-19 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1992/93 r., 1400 ccm, wtrysk, 
beżowy metalic, stan techn. b. dobry, 4-drzwiowy, centr. zamek, 
alarm, dzielona tylna kanapa, 5-biegowy, kupiony w salonie, I 
właściciel, garażowany, - 14.500 zł. Dziwiętlice, tel. 
077/431-37-22
TOYOTA COROLLA SKŁADAK, 1993 r„ 89 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, czarny, welur, wspomaganie, klimatyzacja, obniżony,* 
alum. felgi 14", CD Kenwood, 2 głośniki Tónsil, - 18.500 zł. Lu
bin, tel. 076/846-95-97
TOYOTA COROLLA XLI, 1993 r., 1400 ccm, zielony metalic, 
automatic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., 
el. reg. reflektory, RM, - 17.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/733-65-62 wieczorem
TOYOTA COROLLA, 1995 r., 87 tys. km, 1300 ccm, 16V, perlo- 
wozielony, centr. zamek, 4 el. ótw. szyby, alum. felgi, wspoma
ganie, blokada szyb, welur, • 21.000 zl. Krotoszyn, tel. 
062/722-45-04 po godz. 16
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1996 r., 89 tys. km, 1400 ccm, 
16V, granatowy metalic, kupiony w salonie w kraju, serwisowa
ny, alarm, immobilizer, centralny zamek ♦ pilot, RM, garażowa
ny, stan b. dobry, zadbany, - 21.000 zl. Kłodzko, tel. 
074/647-28-46
TOYOTA COROLLA. 1996 r., 95 tys. km. 1400 ccm. benzyna, 
niebieski metalic, I właściciel, z salonu w Polsce, garażowany, 
koła zimowe, RO, centr. zamek, alarm, - 25.500 zl. Lubin, tel. 
076/846-00-10
O  TOYOTA COROLLA, 1997 r., 35 tys. km, 1400 ccm, 

16V, błękitny metalic, ABS, wspomaganie, stan 
idealny - 4.950 DEM. Legnica, tel. 076/855-20-21, 
0503/70-67-17 84018891

TOYOTA COROLLA, 1998 r., 57 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
malinowy, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, wspomaga
nie, centr. zamek + pilot, alarm, oznakowany, halogeny, spoiler, 
RM + 4 głośniki, kupiony w salonie, serwisowany, garażowany -
33.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-50-66, 0601/9634-05 
TOYOTA COROLLA, 1998 r„ 25 tys. km, 1400 ccm, 16V, gra
natowy, wspomaganie kier., klimatyzacja, ABS, el. otwierane 
szyby (4), centralny zamek, zadbany, - 31.000 zl lub zamienię 
na mniejszy. Ostrów Wlkp., tel. 0606/25-80-65 
TOYOTA COROLLA, 1998 r, 43 tys. km. 1400 ccm. 16V, zielo
ny metalic, 5-drzwiowy, ABS, 2 pod. powietrzne, reg. kierowni
ca ze wspomaganiem, el. otW. szyby, ceńtr. zamek z pilotem, 
alarm fabr., kupiony w salonie, serwisowany, spoiler tylny, la
kierowane zderzaki, na gwarancji, • 32.900 zl. Wrocław, teł. 
0601/89-92-92
TOYOTA COROLLA. 1999 r., 6 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
16V, niebieski metalic, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie, - 31.500 
zł. Chojnów, teł. 076/818-71-35 
TOYOTA PASEO COUPE SPORT, 1996 r. 1500 ccm. 16V, nie
bieski metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, c. zamek, szyberdach, alum. felgi, - 22.500 zl. Kuczków, 
teł. 062/741-85-13, 0603/64-75-88 
TOYOTA PICNIC VAN, 1998 r.. 80 tys. km. 2Ó00 ccm. benzyna, 
kolor wiśniowy, bez wypadku, automatic, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, RO, CD, - 54.000 zl. Jelenia Góra. tel. 075/753-46-56 
TOYOTA PREV!A MINIVAN, 1990 r., 2400 ccm, brązowy meta
lic, 8 miejsc siedzących, wspomaganie, 2 el. otw. szyberdachy,
c. zamek, alum. felgi, welur, przyciemniańe i uchylne szyby, 
5-biegowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, pełna dokumenta
cja, - 21.000 zł (możliwe raty). Bralin, tel. 062/781-29-65 w 
godz. 9-18, 0603/13-97-64

r., stan dobry, - 900 zł. Starczów, gm. Kamieniec Ząbkowicki/ 
tel. 074/817-43-24
TRABANT 601,1989 r. stan dobry, na sprężynach, tylna szyba 
ogrzewana ♦ drugi na części, - 800 zl. Wałbrzych, tel 
074/841-10-01,0600/55-55-94 •
TRABANT POLO, 1990 r., 70 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, garażowany, zadbany, oryg. lakier, RM, nowe opony, ha
logeny, - 3.800 zl. Złotoryja, tel. 076/877-36-45, 0501/62-29-36 
TRABANT POLO, 1991 r., 85 tys. km, 1100 ccm, biały, stan b 
dobry, przegląd do 02.2002 r. - 3.800 zl. Gubin, tel. 
068/359-62-38
TRABANT POLO KOMBI, 1991 r., 70 tys. km, 1100 ccm, ben
zyna, czerwony, stan dobry, garażowany - 4.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/347-80-82
TRABANT POLO, 1991 r., 73 tys. km, 1100 ccm garażowany, 
bez wypadku, stan b. dobry, - 3.700 zł. Bóguszów-Gorce, teł. 
074/844-86-44 po godz. 16
TRABANT POLO, 1992 r., 78 tys. km, 1046 ccm, kość słonio
wa, stan techn. idealny, I właściciel, garażowany, oryg. lakier, 
nowe opony, faktura zakupu z polmozbytu, - 3.900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/844-27-80 w . ■-

VOLVO
O  VOLVO AUTON • sprowadzamy cale i lekko 

uszkodzone samochody, na nowych zasadach. 
Oferta (ok. 800 aut) i zdjęcia w internecie: 
www.auton.pl, co tydzień 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, 1981 r., diesel wspomaganie, hak, - 3.500 zl lub 
zamienię. Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04, 
0502/67-28-28
VOLVO 244 GL, 1981 r„ 170 tys. km, 2100 ccm, benzyna, kość 
słoniowa, hak, alarm, 2 koła zimowe, stan dobry, - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/784-67-36
VOLVO 244,1994 r., 2400 ccm, diesel, brązowy, stan b. dobry, 
radio, zadbany, -6.000 zł lub zamienię na uszkodzony. Wro
cław, tel. 071/366-17-21, 0603/51-87-37 
VOLVO 244 GL, 1982 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy, instal. 
gazowa, hak, RO, el. otw. szyby, wspomaganie, przegląd do 
2002 r., stan dobry, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 0605/64-87-05 
VOLVO 340, 1984 r., 1400 ccm, benzyna, bordowy, zadbany, 
hak, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, - 3.200 zł. Niemo
dlin, tel. 0501/40-88-90
VOLVO 340 DL, 1988 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, oryg. la
kier, bez wypadku, bez korozji, 5-drzwiowy, 5-biegowy, prze
gląd do 04.2002 r., ekonomiczny, w eksploatacji, zadbany, -
5.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-47-22 wieczorem, 0604/30-25-70 
VOLVO 343,1976 r., 175 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, automatic, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, stan techn. 
dobry, zniżka przy ubezpiecz. ÓC 50%, • 1.150 zl. Wrocław, tel. 
0605/78-23-00
VOLVO 343,1977 r., 92 tys. km, 1400 ccm, czerwony, stan b.' 
dobry, automatic, wymienione amortyzatory, przegląd do lipca, 
zarej. - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/785-05-47, 0501/63-16-84 
VOLVO 343, 1983/91 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski, skła
dak, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, hak, przegląd do
04.2002 r., zarejestrowany na 1400 ccm oraz Volvo 360,1983 
r., 2000 ccm, 5-drzwiowy, zdekompletowany, na kolach, .IWar- 
dy* dowód rejestracyjny, - 4.000 zl lub zamienię na inny, chęt
nie diesel, może być dostawczy. Nysa, tel. 077/448-04-52, 
0600/35-51-39
VOLVO 343,1984 r., 122 tys. km, 1400 ccm. benzyna, czerwo
ny. RM, 5-drzwiowy, 4-biegowy, hak, nowy ukl. wydechowy, nowa 
tarcza sprzęgła, nowy akumulator, rejestracja do 05.2002x, stan 
b. dobry, - 6.000 zl. Lubin, tel. 076/847-53-91 
VOLVO 345,1985 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, z urzędu 
celnego, zarejestrowany, stan techn. b. dobry, - 3.000 zł lub 
zamienię. Złotoryja, lei. 076/878-35-39 
VOLVO 360,1986r., 170 tys. km, 1900 ccm, El, niebieski meta
lic, RO, 4-drzwiowy, 5-biegowy, oryg. lakier, z urzędu celnego,-
4.900 zl. Bolesławiec, tel. 075/644-95-56, 0606/33-61-28 
VOLVO 434 DL, 1988 r., 95 tys. km, 1700 ccm, benzyna, czer
wony, instalacja gazowa, 5-biegowy, 3-drzwiowy, kupiony w 
salonie w 1991 roku, czysty, zadbany, - 8.000 zł lub zamiana na 
większy, w tej samej cenie/Kalisz, tel. 062/766-43-22 
VOLVO 440, 1989 r., 185 tys. km, 1721 ccm, benzyna, szary 
metalic, alarm, centr. zamek, RM, reg. kierów., wtrysk, tapicer
ka zadbana, wspomaganie, dzielone tylne siedzenie • 8.500 zl. 
.Wrocław, teł. 071/785-69-67 po godz.20 
VOLVO 440, 1990 r., 154 tys. km, 1700 ccm, turbo E Interco- 
oler, bordowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. kierow
nica, komputer pokładowy, termometr zewn., dzielone tylne sie
dzenia, ospoiłerowany, 132 KM, alum. felgi, wspomaganie, RO, 
atrakc. wygląd, - 10.700 zl. Wrocław, tel. 071/321-96-75, 
0501/48-19-66 (zdjęcia dó tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AC0184 www.autogielda.com.pi)
VOLVO 440, 1990 r., 80 tys. km, 1700 ccm, srebrny metalic, 
centr. zamek, wspomaganie kier., stan b. dobry, na zachodnich 
tablicach - 1.500 DEM. Bolków, tel. 0605/20-67-71 
VOLVO 440 GT, 1990 r, 1800 ccm, benzyna wszystkie el. do
datki, nie składak, - 12.000 zł lub zamienię na Forda Transita, 
w tej cenie. Góra, tel. 0503/15-06-88

TOYOTA - SERWIS AUT JAPOŃSKICH eWROCŁAW, ul. OKÓLNA 10, tel. 341-50-79, 0501 465-601

SKODA FEUCIA LX KOMBI. 1999 r.. 30 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, niebieski, I właściciel, serwisowany, stan b. dobry, -
23.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-30-71, 0605/35-91-45 
SKODA FEUCIA, 1999 r., 40 tys. km, 1600 ccm, srebrny meta
lic, kupiony w salonie, garażowany, 4 x poduszka pow., wspo
maganie, ABS, centr. zamek, alarm * pilot, el. otw. przednie 
szyby, 2 komplety opon, alum. felgi, przyciemniane tylne szyby, 
- 28.000 zł. Wrocław, tel. 0606/13-40-15, 0601/74-46-05 
SKODA FEUCIA, 2000 r., 3 tys. km, 1600 ccm, benzyna kupio
na w lutym 2001, wspomaganie kierownicy, dzielone tylne sie
dzenia, blokada skrzyni biegów,' - 26.000 zl. Oława, tel. 
071/313-75-09, 0604/93-55-26
SKODA FEUCIA KOMBI. 2000 r., 118 tys. km. 1900 ccm. die
sel, błękitny metalic, bogate wyposażenie, homologacja na cię
żarowy, odstąpię leasing, - 6.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-69-45, 0607/15-19-69
SKODA FORMAN, 1991 r., czerwony, kpi. dokumentacja, atrakc. 
wygląd. - 7.200 zi. Opole, tei. 077/431-71-12, 0606/13-55-80 
SKODA FORMAN, 1992/93 r. I właściciel, oryg. lakier. - 8.000 
zi. Oława. tel. 0604/93-92-11
SKODA FORMAN, 1993 r., 1300 ccm, seledynowy, inst. gazo
wa, katafizator, zadbany - 9.800 zl lub zamienię na mniejszy 
sam. Wołów, teł. 0504/92-52-88
SKODA FORMAN. 1993 r., 107 tys. km. 1300 ccm. benzyna ♦ 
gaz, biały. - 7.500 zl. Wrocław, tel. 788-87-68,0601/50-78-27 
SKODA OCTAVIA, 1997 r.. 96 tys. km, 1600 ccm. czeiwony, 
110 KM, ABS, EOS, el. otw. szyby (x4), szyberdach, el. reg. lu
sterka i fotele, komputer, alum. felgi, reg. kierownica, uszko
dzona klimatyzacja, - 31.000 z ł.., tel. 0603/09-85-07 
SKODA OCTAVIA, 1998 r.. 72 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielo
ny metafic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, ABS, po
duszka pow., RM. alarm, kupiony w salonie, bez wypadku, I właści
ciel, - 30.600 zl. Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 0607/04-21-31 
SKODA OCTAY1A, 1998 r., 25 tys. km. 1600 ccm, czerwony, 75 
KM, RO, alarm, poduszka pow., komputer, wspomaganie, bez 
wypadku, I właściciel, garażowany, - 32.900 zl. Wrocław, tel. 
0601/41-30-88
SKODA OCTAY1A, 1999 r.. 130 tys. km, 1600 ccm. SR, zielony 
metałic, kupiony w kraju, serwisowany, centr. zamek, wspoma
ganie, ABS, komputer, poduszka pow. i inne dodatki, - 36.000 
zi. Oława, teł. 071/303-01-89, 0603/70-11-82 
O  SKODA OCTAVłA, 1999 r., 1600 ccm, czerwony, 

kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, im
mobilizer, I właściciel, wspomaganie, pod. po
wietrzna, ABS, alarm, welurowa tapicerka, stan 
idealny, • 34.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-60-50, 
0607/79-95-81 01035351

TOYOTA CAMRY, 1988 r., 220 tys. tan, turbo D, biały, wspoma
ganie * komplet opon zimowych, - 7.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/84-60-80
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1990 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, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wiśniowy metalic, wspomaganie kier., pełne wyposażenie elektr., 
ABS, szyberdach, - 9.000 zł. Leszno, tel. 0605/69-32-77 
TOYOTA CAMRY, 1993 r., 250 tys. km, 2958 ccm, V6, ciemno
granatowy, pełne wyposażenie, immobilizer, alarm, centr. za
mek, klimatyzacja, RO, kpi. opon zimowych, automatic, - 26.000 
zł , cena do negocjacji. Wrocław, teł. 071/344-69-41, 
0605/31-45-05 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - A00253 www.autogielda.com.pl) 
TOYOTA CAMRY LE. 1993 r., 147 tys. km, 2200 ccm, wtrysk, 
kolor perłowy metalic, wspomaganie kier., reg. kierownica, eł. 
otw. szyby i szyberdach, ekonomizer, el. reg. lusterka, roleta, 
instal. telefoniczna, inst. gazowa, drewno, tempomaL radio, ABS, 
poduszka powietrzna, klimatyzacja, automatic, centr. zamek, 
alarm wersja Gold, • 27.000 zł. Legnica, teł. 0607/19-68-58 
TOYOTA CAMRY, 1995 r., 2200 ccm, benzyna, ciemnozielony, 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, stan b. dobry, - 34.500 zł 
(możliwe raty lub zamiana). Trzebnica, tel. 071/312-62-80 po 
godz. 15
TOYOTA CAMRY GOLD, 1996 r., 87 tys. km, 2200 ccm, benzy
na, czamy metalic, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, 
eł. reg. lusterka, alarm, immobilizer, tempomat, wspomaganie, 
reg. kierownica, ciemne szyby, 2 pod. powietrzne, automatic, 
wersja amerykańska, garażowany, serwisowany, - 39.000 zl. 
Wrocław, teł. 071/363-35-24. 0602/74-71-60 
TOYOTA CARINA II, 1986 r., 200 tys. km. kolor grafitowy meta
lic, przegląd do 2002 r., nowe opony, amortyzatory i akumula
tor, - 7.000 zl lub zamienię na Fiata 126p FL, 1995/96 r., bez 
wypadku, przebieg do 50 tys. km. Wrocław, teł. 071/353-52-15 
TOYOTA CARINA. 1987 r., 1200 ccm, 12V, biały. 5-drzwiowy, 
na białych tablicach, stan b. dobry, • 1.800 zł. Zgorzelec, tel. 
0605/31-14-11
TOYOTA CARINA II, KOMBI, 1989/97 r.. 151 tys. km, 1600 ccm. 
benzyna, czerwony metalic, inst. gaz., RO. hak, relingi dacho
we, centr. zamek, garażowany, stan idealny, - 10.500 zl. Wo
łów, tel. 071/389-49-95
TOYOTA CARINA E GLI, 1992 r., 165 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
bordowy, I właściciel, kupiony w salonie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, + koła zimowe, stan b. 
dobry, - 21.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-19-45, 
0608/45-31-85

charka do remontu, oryginalny, - 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/83-47-31
TOYOTA CELICA, 1987 r„ 180 tys. km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, pełna elektryka, • 8.000 zl. Legnica, tel. 0503/09-95-82 
TOYOTA CELICA CABRIO; 1989 r., 2000 ccm, 16V el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, alum. felgi, centr. zamek, alarm, spoilery,

..-16.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/880-50-75 
TOYOTA CELICA. 1989/96 r., 169 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, alum. felgi, alarm, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, 
nowy akumulator, ciemne szyby, - 9.900 zl lub zamienię na Ra
ta 126p, 94-95r.. Głogów, tel. 0605/33-86-68 - 
TOYOTA CEUCA, 1996 r.. 103 tys. km, 1800 ccm, 16V, czer
wony, sprowadzony w całości, wszystkie el. dodatki, alum. fel
gi, RM* 6 głośników, ciemne szyby, halogeny, alarm, immobili
zer, atrakcyjny wygląd, • 34.900 zl. Wrocław, teł. 0602/29-66-63 
TOYOTA CELICA, 1997 r., 61 tys. km. 1800 ccm, 16V, granato- 
wopertowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspo
maganie, ABS, klimatyzacja, reg. kierownica, alum. felgi 17* ł  
kola zimowe, zadbany, - 37.000 zł. Nysa. tel. 077/435-97-12, 
0603/25-92-31
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 213 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
niebieski metafic, centr. zamek, alarm * 2 piloty, RM + 4 głośni
ki, garażowany, stan dobry - 5.600 zł. Gubin, tel. 068/359-75-71 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1986 r., 1800 ccm. diesel, czer
wony, 4-drzwiowy, ROr garażowany, • 6.500 zl lub zamienię. 
Strzegom, tel. 074/845-26-18
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1986 r., 1800 ccm, diesel, niebie
ski metalic, RO, 5-biegowy, 4-drzwiowy, zegarek, termometr, stan 
techn. b. dobry, • 5.000 zł. Świdnica, teł. 074/853-92-92 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1986/87 r., 1800 ćcm, diesel, ko
lor platynowy metalic, stan b: dobry, po remoncie przedniego 
zawieszenia, nowe opony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, zegary, we- 
lurowa tapicerka, - 6.400 zł. Nysa, tel. 0603/99-51-84 
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 190 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
beżowy metalic, kupiony w salonie, nowy akumulator (gwaran
cja), stan dobry, - 7.000 zl. Legnica, tel. 076/852-24-77 
TOYOTA COROLLA XL, 1988 r., 200 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
szary metalic, stan dobry, nowy akumulator, dużo części za
miennych, hak, spoiler z dodatkowym światłem .stop*, RO, prze
gląd do 2002 r., kpi. dokumentacja, - 10.000 zł. Bolków, tei. 
075/741-46-78, 0607/51-35-20
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 153 tys. km, 1600 ccm, 16V, czer
wony, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, po wymianie amorty
zatorów, tłumików, ukł. hamulcowego i pasków, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, szyberdach, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, 
- 6.800 zł. Legnica, tel. 076/866-46-74. 0607/83-06-25 
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 170 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
srebrny metalic, sedan, kupiony w salonie, 4-drzwiowy, stan b. 
dobry, • 9.500 zl. Sucha. tel. 068/327-59-32

TOYOTA PREVIA VAN, T991 r., 180 tys. km, 2400 ccm, turbo, 
srebrny metalic, pełne wyposażenie, wszystkie el. dodatki, 2 
szyberdachy, relingi dachoWe,-hak, obrotowe fotele, 6-biego- 
wy, zarej: jako ciężarowo-uniwersalny, 7-ospbowy, - 24.900 zj 
lub zamienię na kombi. Rawicz, tel. 065/545-17-22, 
0604/88-43-17
TOYOTA STARLET, 1987/88 r.. 120 tys. km. 1300 ccm, benzy
na; niebieski, wzmocniony silnik, 80 KM, nowy lakier, alum. fel-w 
gi, nowe opony, ciemne szyby, zapłon w dźwigni biegów, RO 
Grundig, stan idealny, - 8.100 zl; Zielona Góra, tel. 
0601/78-65-45
TOYOTA STARLET, 1997 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, I 
rejestracja w 98r., kupiony w salonie, I właściciel, alarm, 
3-drzwiowy, kpi. dokumentacja, immobilizer. - 19.100 zł. Wro
cław, tel. 071/783-94-46. 0501/45-31-26 
TOYOTA SUPRA, 1992 r.. 150 tys. km, 3000 ccm, 24V, turbo, 
czerwony, Intercooler, automatic, dach Targa, klimatyzacja, ABS, 
seiwo, centr. zamek, el. otw. szyby, fotele skórzane, alum. felgi, 
alarm, bez wypadku, I właściciel, zadbany, atrakcyjny wygląd, -
21.800 zl lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61

TR ABAN T
TRABANT 601,1970/90 r. po' wymianie silnika i nadwozia, stan 
b. dobry, - 1.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/781-32-86 
TRABANT 601,1971 r. po remoncie kapitalnym silnika, stan b. 
dobry, • 1.500 zl. Sulechów, tel. 068/385-54-00 
TRABANT 601 S, 1982/89 r., niebieski, stan b. dobry, inst. 12 V. 
tył na sprężynach, tylna szyba ogrzewana, rozkl. siedzenia, 
zadbany, części zamienne, - 1.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/642-08-82
TRABANT 601 KOMBI, 1984 r. w ciągłej eksploatacji, alterna
tor, gruba kierownica, zarejestrowany, opłacony, stan dobry, • 
900 zł. Wińsko, woj. wrocławskie, tel. 0608/31-91 >25 
TRABANT 601,1985 r., 600 ccm, czerwonoczamy, 12 V, alter
nator, ekonomizer, skóra, el. otw. szyby, szyberdach, drewnia
na deska, po remoncie kapitalnym, - 1.700 zl. Bolesławiec, tel. 
075/732-58-51
TRABANT 601 S, 1986 r„ 600 ccm, 2-suw, 12V, szary, stan 
dobry, zarejestrowany, ważny przegląd, w ciągłej eksploatacji, 
ekonomizer, pasy bezwl., hak, • 800 zł. Gierałtów, tel. 
075/732-10-49,0604/16-94-99 '
TRABANT 601,1986 r„ 59 tys. km, 595 ccm, 2-suw, 12V. szary, 
hak, halogeny, żarówki H4, roczne opony, rejestracja do 06.2002

VOLVO 440, 1990 r., 56 tys. km, 1700 ccm, czerwony, po re
moncie silnika (przebieg 56 tys. km), 5-biegowy, garażowany, 
zadbany, po przeglądzie technicznym, instalacja gazowa, • 8.700. 
zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, teł. 0603/79-88-70 
VOLVO 440,1991 r., 94 tys. km, 1700 ccm, turbo bezyna, czar
ny, 120 KM, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, nowe alum. felgi, komputer, welurowa tapicerka, 
zadbany, • 14.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/327-44-72, 
0601/87-78-98
VOLVO 440, 1994 r., 92 tys. km, 1800 ccm, grafitowy metalic, 
ABS, SRS, RO, klimatyzacja, wspomaganie kier., reg. kierowni
ca, weluroWa tapicerka, centr. zamek, immobilizer, dzielona tyl
na kanapa, dodatkowe światło .stop’, oszczędny, wygodny, stan 
techn. b. dobry, - 21.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/783-45-96, 
0607/11-49-19
VOLVO 440 GLE, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, bordowy metalic. 
5-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. lusterka i szyby, centr. za
mek, szyberdach, welurowa tapicerka, alum. felgi, • 20.000 zł. 
Lubań, woj. jeleniogórskie, tel. 0608/72-07-11 r!
VOLVO 440,1996 r.. 55 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, granatowy 
metalik, wspomaganie, el. otw. szyberdach, centralny zamek, 
alarm, immobilizer, dzielona kanapa, RO, • 20.900 zl. Wrocław, 
tel. 0602/77-59-50
VOLVO 440, 1996 r., 76 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, klimatyzacja, skórzana tapicerka, ABS, ASR, eł. otw. 
.szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, alum. felgi 15", kpi. opon 
zimowych, podgrzewane fotele, - 24.000 zl. W/ocław, tel. 
0601/77-06-68
VOLVO 460,1994 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bordowy 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, welurowa tapicerka, 
bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, zadbany, - 19.900 zł 
, kupujący nie płaci podatku. Ostrów Wlkp., tel. 062/782-92-72, 
0601/56-10-47, -0603/94-07-67
VOLVO 460,1994/95'r., 1800 ccm. turbo D. złoty metalic, ABS. 
airbag, el. otw. szyby, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, 
alum. felgi, RO, welurowa i skórzana tapicerka, stan b. dobry, •
20.000 zl. Chocianów, tel. 076/818-48-14, 0604/28-12-09 
VOLVO 460, 1995 r., 45 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, bogate wyposażenie, zadbany, mało używany, - 25.000 
zł lub zamienię. Wrocław, teł. 071/398-31-35, 0603/49-99-92 
VOLVO 460,1996 r., 1900 ccm, TDI, ciemnogranatowy metalic, 
klimatyzacja, skórzana tapicerka, ABS, alum. felgi, podg. fote
le, 4 el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., centr. 
zamek. - 29.900 zł. Ostrów Wlkp.. tel. 062/592-92-72. 
0601/56-10-47. 0603/9 0̂7-67
VOLVO 460.1996 r., 118 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowobor
dowy, klimatyzacja, centr. zamek, alum. felgi, immobilizer, alum. ~ 
felgi, spoiler, RO, zielone szyby, stan b. dobry, - 29.900 zł. Lu
bin, tel. 0608/45-42-59
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VOLVO 740, 1988 r., 209 tys. km, 2300 ccm, czerwony, inst. 
gazowa, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, hak -
8.500 zł. Opole, tel. 077/469-71-32 
VOLVO 740 TD, 1990 r., 197 tys. km, 2400 ccm, TD, granatowy 
metalic, model przejściowy, przód od modelu 940, stan b. do
bry, -13.500 zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-25-09.0601/29-00-10 
VOLVO 850, 1994 r., 115 tys. km, 2000 ccm, 20V, zielony, w 
kraju od 6 mies., pod. powietrzna, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, zadbany, kompl. dokumentacja, - 27.000 zł. Wrocław, 
(el. 071/348-74-08, 0604/47-50-66 
VOLVO 850,1997 r., 140 tys. km, 2500 ccm, diesel, czerwony, 
klimatyzacja, tempomat, alum. felgi, tapicerka skórzano • plu
szowa, centr. zamek, 4 pod. powietrzne, ABS, reg. kierownica, 
oryginalne radio, - 37.000 zł ♦ cło. Wrocław, tel. 071/354-23-26 
VOLVO 940 GL KOMBI, 1991 r., 159 tys. km stan b. dobry, I 
właściciel, • 24.000 zł. Legnica, teł. 0602/36-22-49 
VOLVO 940 GLE, 1991 r., 188 tys. km, 2000 ccm, 16 V, biały, 
instal. gazowa, klimatyzacja, dużo wyposażenia, stan b. dobry, 
nie składany, - 19.500 zl. Wrocław, tel. 071/373-68-34, 
0602/79-65-64
VOLVO S40,1996 r, 1800 ccm, benzyna, zielony metalic, kli
matyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm ♦ pilot, 3 x po
duszka powietrzna, RM Kenwood, stan b. dobry, • 38.000 zł. 
Wrocław, teł. 0600/28-82-79
VOLVO S70,1997 r., 60 tys. km, 2500 ccm, turbe, CDX5 auto
matic, skóra, el. reguł, fotel, alum. felgi, aut. klimatyzacja, ku
piony w salonie, serwisowany, • 95.000 zl. Warszawa, tel. 
0601/35-60-40
VOLVO V40 KOMBI, 1996 r„ 95 tys. km, 1900 ccm. turbo D, 
czerwony, 3 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, wspomaganie 
kier., welurowa tapicerka, nie eksploatowany w kraju, - 37.000 
zł., kup. zwoln. z opl. skarbowej. Ostrów Wlkp., tel. 
062/782-92-72, 0601/56-10-47, 0603/94-07-67 
VOLVO V40,1998 r., 62 tys. km, 1900 ccm, TDI, niebieski me
talic, automatyczna klimatyzacja, el. otw. szyby (4), welurowa 
tapicerka, cent. zamek, aluminiowe felgi .OZ*, - 49.000 zl. Bie
lawa, tel. 0607/51-48-77
VOLVO V40,1998 r., 59 tys. km, 1800 ccm, 16V, perłowoczar- 
ny, sprowadzony, skóra, klimatyzacja, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, 4 x ASR, regulowana kierownica, ABS, • 47.000 
zl. Myslakowiee, tel. 075/643-94-44, 0502/55-90-51 
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, ei. 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

VOLVO V40, 2000/01 r., 4 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny, 6 
pod. powietrznych, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, centr. za
mek, wspomaganie, nie eksploatowany w kraju, stan idealny, -
70.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Twardogóra, tel. 071/398-70-96, 
071/398-73-32
O  VOLVO V40 KOMBI, 2001 r., 1800 ccm, srebrny 

metalic, przeb. 14.500 km, wyprod. w styczniu, 
klimatronic, komputer, ABS, el. otw. szyby, el. 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
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S e r w i s  D I E S E L  i
o s o b o w e  -  d o s ta w c z e  a

Naprawy bieżące, główne 
pompy wtryskowe, wtryskiwacze, naprawy podwoziowe 

v W ROCŁAW , UL. Ś LĘ Ż N A  138,  TEL. 783-57-37

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

VW BORA, 1998 r., 40 tys. km, 1600.ccm, srebrny metalic, peł
ne wyposażenie - 11.500 DEM. Żary, teł. 0607/34-91 -45. 
0604/60-62-23
VW.BORA, 1999 r., 22 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, kupiony w salonie, 2 poduszki powietrzne, centralny 
zamek, immobilizer, regulowana kierownica, wspomaganie kier., 
eł. reg. reflektory, radio VW, ABS, aluminiowe felgi, garażowa
ny, zadbany, - 46.500 zł lub zamienię na Skodę Octavię, VW 
Golfa IV, Audi A3. Pieszyce, tel. 074/836-62-97 
VW BORA, 1999 r., 23 tys. km, 1600 ccm, zielony, I właściciel, 
kupiony w salonie, bez wypadku, garażowany, stan idealny, -
48.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/372-62-59
VW BORA, 2000 r., 12 tys. km, 1900 ccm, turbo D, wiśniowy 
metalic, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, el. otwierane szy
by, centralny zamek, alarm + pilot, książka serwisowa, - 61.000 
zł lub zamienię na VW Golfa III TD. Kłodzko, tel. 074/811-24-83 
VW CORRADO, 1989 r., 180 tys. km, 1800 ccm, czerwony, G-60, 
alum. felgi, et. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, el. 
wysuwany spoiler, centralny zamek, wspom. kierownicy, ABS, 
alarm, - 15.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-04-01 
VW CORRADO G-60,1989/90 r, 137 tys. km, 1800 ccm, turbo, 
malinowy metalic, ABS, alarm, aluminiowe felgi, el. reguł, lu
sterka, centralny zamek, el. szyberdach, spoiler, wspomaganie 
kier., komputer, zadbany, serwisowany, pełna dokumentacja, -
16.900 zl lub zamienię na VW Golfa II, Audijnne. Kamienna 
Góra. tel. 0602/59-57-54
VW CORRADO. 1989/90 r.,'125 tyś. km, 1800 ccm, turbo G60, 
czamaperla, tapicerka skórzana, el. reguł, fotele Recaro, el. otw. 
szyby, szyberdach, spoiler, ABS, komputer, alum. felgi, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, sportowy ukł. wydechowy, 160 KM, stan 
dobry, -14.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-31-74,0501/44-98-61 
VW CORRADO G-60,1990 r., 1800 ccm, czarny, ABS, szyber
dach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, centr. zamek, 
wspomaganie kier., el. spoiler, skrzynia biegów Karmann, •
15.000 zł. Leszno, tel. 0605/63-56-45
VW CORRADO, 1990 r„ 140 tys. km, 1800 ccm, turbo, 200 PS, 
ciemnografitowy metalic, alum. felgi, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, ei. otw. szyberdach, ABS, spoiler na kla
pie, wspomaganie, atrakc. wygląd, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 
071/343-41-17, 0605/62-55-47
VW CORRADO, 1991 r., 190 tys. km, 1800 ccm, czarny meta
lic, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, pełne wyp. elektr., 
ABS, komputer, alum. felgi, - 15.800 zł lub zamienię na busa 
lub inny osobowy. Jarocin, tel. 0607/51-75-80 
VW DERBY, 1979 r., 104 tys. km, 900 ccm, benzyna, zielony, 
przegląd 04.2002 r., części, głowica, teleskopy oraz drobiazgi, 
samochód w ciągłej eksploatacji,'  1.600 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-22-63
VW GARBUS, 1965 r., 1200 ccm, ciemnozielony, zarejestrowa
ny do września, stan dobry, - 2.600 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-83-52
VW GARBUS, 1968 r., 1300 ccm, żółto-czarny, po remoncie 
silnika, ukl. hamulcowego i zawieszenia przedniego, nowa pod
łoga, + drugi na części. Bolesławiec, tel. 0601/98-33-52 
VW GARBUS, 1968 r., 1300 ccm, niebieski metalic, halogeny, 
po remoncie silnika i blacharki, lotnicze fotele, pasy bezwł., stan 
dobry, - 2.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-12-35, 
0605/82-60-86
VW GARBUS, 1968 r., 1200 ccm, boxer, różowo-fiołetowy, po 
remoncie blacharki, po lakierowaniu, konserwacja, welurowa 
tapicerka, el. otw. szyby, siedzenia i tylna jcanapa od Hondy 
Civic, szerokie tylne opony, nowe sprzęgło, 50% zniżki w OC, 
atrakcyjny wygląd, • 5 .500 zł lub zamienię na diesla do remontu 
blacharki. Marcinkowice, tel. 071/302-83-97, 0603/99-97-31 
VW GARBUS. 1968 r., 1200 ccm, niebieski metalic, kubełkowe 
fotele, alum. nakładki na pedały, drewniana kierownica, dużo 
chromowanych dodatków, silnik z 1982 r., kpi. nowych zimo
wych opon. stan dobry, po diagnostyce, ♦ części, • 4.200 zl. 
Mietków k. Wrocławia, teł. 0602/33-94-48 
VW GARBUS, 1969 r„ 1300 ccm, błękitny metalic, po remoncie 
wnętrza, sportowa kierownica, RM Philips * głośniki, konsola, 
halogeny, wysokie fotele, konserwacja, garażowany, części, •
5.500 zł. Tyniec Mały, tel. 071/311-80-39 
VW GARBUS, 1971 r., 1300 ccm, czerwony, po. remoncie bla
charki w 1999 r, silnika w 2000 r., w ciągłej eksploatacji, stan

dob'ry, przegląd do 01.2002 r, - 8.000 zl. Wrocław, 16|, 
071/390-91-12, 0601/57-44-58 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem • A00547 www.autogiel- 
da.com.pl)
VW GARBUS, 1971 r., 1300 ccm, czerwony, w ciągłej eksplo
atacji, stan dobry, • 2.900 zl. Wrocław, tel. 0504/97-58-96 
VW GARBUS, 1972 r., 1300 ccm, benzyna, żółty, nowe: błotni
ki, zderzaki, lampy, po remoncie kapitalnym; • 5.000 zł. Trze
bieszowie, gm. Lądek Zdrój, tel. 074/814-80-44 
VW GARBUS, 1972 r., 1300 ccm, boxer, żółto-zielony, po re
moncie silnika, zawieszenia, blacharki, hamulców, nowy lakier, 
gwarancja na stan techniczny - 9.500 zł lub zamienię na trajkę. 
Wrocław, tel. 329-03-47
VW GARBUS 1303, 1973 r., 1200 ccm, kolor morski metalic, 
wersja brazylijska, lotnicze fotele, w ciągłej eksploatacji, gara
żowany, wiele nowych zespołów, silnik sprowadzony z Niemiec 
po remoncie, nowe opony, atrakc. wygląd * części, - 4.500 zł. 
Krosno Odrz., teł. 0502/60-80-02 
VW GARBUS, 1973 r., zielony, po remoncie kapitalnym, stan 
idealny, zniżka OC 50%, - 7.500 zł. Legnica, tel. 076/722-40-02, 
0604/69-71-00 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem • AG0223 www.autogielda.com.pl)
VW GARBUS, 1975 r., 1300 ccm, żółty, nowe opony i akumula
tor, techn. sprawny, po remoncie silnika, konserwacja, stan do
bry, - 3.900 zl. Strzegom, tel. 0606/20-76-89 
VW GARBUS. 1979 r., 1200 ccm, czarny, po remoncie kapital
nym blacharsko-mechanicznym, remont silnikâ  nowy lakier, 
tapicerka, wszystkie części oryginalne, stan idealny (na 99%), 
zniżka w OC 50%, - 8.500 żł. Wrocław, teł. 071/325-95-69, 
0502/87-34-87
O  VW GOLF IIGTI, 170 tys. km, 1800 ccm, 16V, ciem- 

nofioletowy, przyciemnione szyby, szerokie zde
rzaki, sportowe zawieszenie i tłumik, fotele Re
caro, dużo nowych części, - 10.500 zł., tel. 
0606/44-64-62 01032811

VW GOLF, 1974 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwiowy, 
szerokieopony, w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd, blachar
ka do małych poprawek, stan dobry, - 1.800 zł. Ostroszowice, 
tel. 074/818-00-63, 0601/25-12-82 
VW GOLF |, 1976 r., 1100 ccm, benzyna, pomarańczowy, po 
remoncie silnika w 2000 r., zniżka OC, • 3.200 zl lub zamiana 
na Poloneza z instal. gazową lub diesel, inne. Walim, tel. 
074/845-70-12 po 16
VW GOLF GTI, 1977 r., 60 tys. km, 1600 ccm, szary metalic, 
szyberdach, 4 lampy przednie, alum. felgi, hak, po remoncie 
nadwozia, ekonomizer, lusterka reg. od zew., spoiler tylny, po
krowce,. po wymianie oleju, filtrów i pasków, - 3.300 zl lub za
mienię. Dziećmorowice, tel. 074/885-01-61 
VW GOLF 1,1977 r., 250 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, przegląd, szyberdach, w ciągłej eksploatacji, 
stan dobry, - 1.600 zl. Smolnik, gm. Leśna, tel. 075/721-16-68 
VW GOLF 1,1978 r., 1100 ccm, żółty, stan techniczny dobry, w 
ciągłej eksploatacji, instalacja gazowa, pięciodrzwiowy, RO, - 
3.150 zi. Wrocław, tel. 0501/45-03-83 
VW GOLF, 1978 r., 1500 ccm, diesel, bordowy, 5-drzwiowy, hak, 
szyberdach, RM, stan dobry - 2.300 zł. Grodków, tel. 
0600/83-56-04
VW GOLF GLE, 1978 r., 79 tys. km, 1100 ccm, czerwony, po 
kapitalnym remoncie zawieszenia (tył-i przód), 4 nowe opony, 
amortyzatory, hamulce, akumulator, dużo nowych części, za
dbany, mało pali, stan idealny, atrakc. wygląd, • 3.000 zl lub 
zamienię na większy (Polonez, Fiat lub inny). Jawor, tel. 
0603/48-89-02
VW GOLF, 1978 r., 1300 ccm, czerwony, techn. sprawny, dużo 
nowych części, szyberdach, hak, halogeny, - 1.050 zł lub za
mienię na piłę spalinową łańcuchową. Szczytna, woj. wałbrzy
skie, tel. 0603/16-55-95
VW GOLF, 1978.r., 1500 ccm, diesel, granatowy, przednie koła 
14*, 3-drzwiowy, tylne szyby przyciemnione, w ciągłej eksplo
atacji, - 2.100 zł. Świdnica, teł. 074/853-04-36 
VW GOLF, 1.978 r., 1500 ccm,: benzyna, ciemnozielony, do po
prawek blach, (nadkola tylne), duże światła tylne, RM, zadbany 
środek, mała kierów. ♦ kpi. szyb - 1.100 zt. Wrocław, tel. 
071/782-85-30, 0601/19-̂ 9-49
VW GOLF I, 1978 r.r 1100 ccm, bordowy, inst. gazowa, stan 
silnika b. dobry, - 2.300 zl lub zamienię na Fiata 126p albo Po
loneza, do 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/35.1-54-40,071/327-47-60 
VW GOLF 1,1978 r., 160 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, stan dobry. Żary, tel. 0602/79-49-88 ,
VW GOLF 1, 1978/79 r., 1100 ccm, benzyna + gaz, czerwony, 
roczna inst. gazowa, 3-drzwiowy, wymieniony silnik, po częścio
wym remoncie blacharki, opony zimowe, • 2.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/332-34-86 wieczorem
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, diesel, kolor srebrny, szyber
dach, nowy przegląd, po remoncie silnika, nowe amortyzatory, 
stan b. dobry, - 3.800 zł. Oława, tel. 071/313-86-76 
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm, zielony, techn. sprawny, nowy 
przegląd, ubezpieczony, szerokie lampy z tylu, Stan dobry,.-.
1.600 zł. Bolesławiec, tel. 0602/63-54-25

oszczędny, niskie opłaty, stan b. dobry. Pieńsk, tel. 
075/771-76-60
VW GOLF 1,1980 r., zielony metalic, aktualny przegląd, gara
żowany, - 3.000 zl. Piskorzów, gm. Pieszyce, tel. 0605/34-84-67 
VW GOLF, 1980 r., 36 tys. km, 1500 ccm, diesel, zielony meta
lic, 3-drzwiowy, 4-biegowy, garażowany, stan dobry + opony zi
mowe, • 3.800 zł. Strzegom, tel. 074/855-11-23 
VW GOLF 1,1980 r., 1600 ccm, diesel, żółty, szyberdach, hak, 
RO, pokrowce, stan dobry, • 3.800 zł. Wrocław, tel. 
071/349-33-67
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, 5-drzwiowy, 
zarejestrowany, opłacony, wymienione paski rozrządu, uszczel
niacz walka, końcówki wtryskiwaczy, stan dobry, • 3.500 zl: 
Wrocław, tel. 325-33-22
VW GOLF, 1980 r., 1243 ccm, pomarańczowy, do poprawek la
kierniczych, ważny przegląd do 2002 r., kpi. dokumentacja, -
1.900 zl. Ząbkowice Śląskie, Iel. 0605/30-21-92 
VW GOLF, 1980 r, 1500 ccm, diesel głowica kpi,, pompa wtry
skowa, wal nominalny,' tłoki, korbowody, ukl. wydechowy. Złoto
ryja, tel. 076/878-31-23, 0600/23-04-12 
VW GOLF 1,1980/81 r., 1600 ccm, diesel, wiśniowy, po remon
cie kapitalnym silnika, nowe amortyzatory, 4 lampy z przodu, 
5-biegowy, alarm, centralny zamek, nowe klocki ham., garażo
wany, stan b. dobry, - 3.500 zl. Nysa, teł. 077/448-62-58, 
0502/55-70-25
VW GOLF I, 1981 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 4-drzwiowy, 
szyberdach, RO, - 3.500 zł. Jawor, tel. 076/870-35-71 
VW GOLF, 1981 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, metalic, 
zadbany, szyberdach, 3-drzwiowy, nowe opony, stan b. dobry, -
3.400 zl lub zamienię. Otmuchów, tel. 077/431-76-76, 
0604/67-97-14
VW GOLF 1,1981 r., 170 tys. km, 1500 ccm, diesel, żółty, ciem
ne tylne szyby, 3-drzwiowy, stan blacharki i silnika dobry, za
dbane wnętrze, na zachodnich tablicach -1.300 zł. Bolesławiec, 
tel. 0602/88-08-99
VW GOLF 1,1981 r., 1100 ccm, granatowy, model przejściowy,
- 3.800 zl lub zamienię. Leszno, tel. 0605/93-34-94 
VW GOLF I, 1981 r., biało-zielony, hak, szyberdach, 2 nowe 
opony, nowy akumulator, - 3.800 zł lub zamienię na większy, 
iaziska, tel. 075/644-90-02
VW GOLF D, 1981 r., 1500 ccm, diesel, zielony, techn. spraw
ny, nowe opony, nowy rozrusznik, po remoncie kapitalnym, szy
berdach, hak, • 2.800 zł. Opole, tel. 0601/77-00-94 
VW GOLF 1,1981 r„ 1300 ccm, srebmy metalic, po wymianie 
układu hamulcowego, łożysk, obrotomierz, stan dobry, - 2.500 
zł. Szczepanów, gm. środa Śląska, tel. 071/317-53-33 
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, konsola 
przejściowa, szyberdach, hak, po remoncie blacharki i malowa
niu, po remoncie silnika, b. dużo nowych części, nowe amorty
zatory, ukl. hamulcowy, żarówki H4, • 5.000 zł. Godzieszowa, 
tel. 071/398-76-92, 0502/22-32-79 
VW GOLF, 1982 r„ 1600 ccm, diesel, zielony metalic, stan do
bry, 4-drzwiowy, 5-biegowy, po remoncie silnika, szyberdach, 
szerokie zderzaki, • 5.000 zł. Leszno, tel. 065/520-20-48, 
0600/15-07-49, 0502/61-39-54
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, biały, zadbany, plastikowe na
kładki na tylne błotniki ♦ 2 kompletne koła, • 3.000 zł. Szczytna, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0609/15-78-80 

' VW GOLF I, 1982 r., 1600 ccm, żółty, po remoncie blacharki i 
wymianie amortyzatorów, nowy układ wydechowy, ekonomicz
ny, zadbany, stan ogólny dobry, - 4.500 zł. Śdnawka średnia, 
teł. 074/871-53-21, 0608/88-63-38 
VW GOLF, 1982 r., 1400 ccm, srebrny, model przejściowy,
2-drzwiowy, stan dobry, wyposażony w inst. gazową, z powodu 
wyjazdu • 3.650 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-71-04 
VW GOLF, 1982 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
stan techn. dobry, wymieniony silnik (Golfa II), hak, nowy aku
mulator, do poprawek blacharskich, - 3.200 zl. Kamienna Góra, 
tel. 075/744-74-26
VW GOLF I, 1982 r., 72 tys. km, 1100 ccm. benzyna, zielony '  
metalic, szyberdach, halogeny, 3-drzwiowy, szerokie lampy, RO 
Blaupunkt, - 2.200 zł. Kłodzko, teł. 0607/80-97-95 
VW GOLF, 1982 r., 1600 ccm, diesel 3-drzwiowy, 5-biegowy, 
ważny przegląd, stan dobry, - 4.600 żł. Legnica, teł. 
076/723-05-36
VW GOLF, 1982 ru 1100 ccm, benzyna stan b. dobry. - 4.800 zl. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
VW GOLF 1,1982 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski, oryg. lakier,
I właściciel, kpi. dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, • 4.100 
zł. Strzelin, tel. 071/322-23-44 .
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, diesel, biały, po remoncie silni
ka i blacharki, nowy ukł. hamulcowy, hak, RO, garażowany, prze
gląd do 10.2001 r., zadbany, stan b. dobry, • 4.850 zł. Sułów, 
tel. 0604/25-55-75 '
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 zl. 'Wrocław, tel. 
0605/21-23-63
VW GOLF 1,1982/83 r , 120 tys. km, 1.600. cćm, diesel, czerwo
ny, 5-drzwiowy, oryg. szyberdach, hak, RM, zużycie paliwa 4.5
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W ł GOLF, 1979 r., 170 tys. km, 1263 ccm, czerwony, nowy 
lakier, obrotomierz, tylny spoiler z dodatkowym światłem .stop*, 
deska rozdzielcza i kierownica od VW Golfa II, aktualny prze
gląd, konserwacja, nowe klocki hamulcowe, filtry i oleje, gara
żowany, sprawny tech., atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 3.700 zł. 
Borowa, gm. Długołęka, tel. 071/315-71-07 
VW GOLF 1,1979 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski/stan dobry, 
hak, 4-drzwiowy, przyciemniane szyby, halogeny, po remoncie 
blacharki i lakierowaniu, atrakcyjny wygląd, dużo części, • 2.000 
zi. Bystrzyca Kłodzka, teł. 074/812-10-76 po godz. 18 
VW GOLF SKŁADAK, 1979 r., 1500 ccm, diesel po wymianie 
pierścieni silnika, podłoga w dobrym stanie, blacharka do czę
ściowej wymiany, - 2.300 zł. Czarny Bór, tel. 074/845-07-01 ■ 
VW GOLF I, 1979 r., 96 tys. km, 1100 ccm, ciemny metalic, 
konsola VW Golfa II, szerokie zderzaki, duże światła z tyłu, spo
ilery, el. antena, srebrne zegary, ważny przegląd, atrakcyjny 
wygląd. - 2.800 zł. Kowary, tel. 075/718-32-32, 075/761-43-88 
VW GOLF 1,1979 r. nadwozie z 1980 r., 5-drzwiowy. do remon
tu, - 1.600 zł. Łagów, woj. zielonogórskie, tel. 0609/56-29-93 
VW GOLF I, 1979 r„, 1500 ccm, diesel, niebieski metalic, 
3-drzwiowy, szyberdach, szerokie światła i deska, bez rdzy, sil
nik VW II, rozrusznik z przekładnią, nowy akumulator, • 4.700 
zt. Marciszów, teł. 075/741 -09-66 •
VW GOLF, 1979 r., diesel, • 1.500 zł lub zamienię na Rata 126p
lub 125p, w tej cenie. Szczytna, tel. 074/866-81-41
VW GOLF, 1979 r.,.1500 ccm, diesel, żółty, stan średni, -2.600
zł. Wrocław, tel. 071/784-35-18 po południu
VW GOLF 1,1979 r., 1500 ccm, benzyna, zielony, 3-drzwiowy,
stan b. dobry, przegląd do 06.2002 r. • 2.400 zł. Wrocław, teł.
071/345-57-20
VW GOLF, 1979 r.,‘1500 ccm, diesel, bordowy, 5-drzwiowy, szy
berdach, techn. sprawny * części zamienne, - 3.000 zl. Seba
stian Bochenek, 59-700 Żeliszów 36, gm. Bolesławiec 
VW GOLF i, 1979/91 r., 1100 ccm, bordowy, stan b. dobry, -
2.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-13-09 po godz. 16, 
0606/17-23-01
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, diesel, żółty, stan dóbry, - 2.000 
zł. Głuchołazy, tel. 0600/89-07-57 
VW GOLF, 1980 r., 230 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czarny,
3-drzwiowy, szyberdach, stan dobry, - 2 500 zl. Lubiąż, tel. 
071/389-76-94, 071/389-71-52
VW GOLF I, 1980 r., 1500 ccm, diesel, zielony metalic, hak, 
szyberdach, przyciemniane szyby, alum. felgi, 5-biegowy,

1/100 km, model przejściowy, stan idealny, - 5.600 zł. Boleścin 
k. Świdnicy. tel. 0601/27-43-15
VW GOLF, 1983 r., 140 tys. km, 1600 ccm, TD, kolor wiśniowy, 
stan bardzo dobry, nowe opony, alarm, centralny zamek z pilo
tem, szyberdach, ekonomiczny, • 6.000 zł. Opole, tel. 
0501/60-57-87
VW GOLF 1,1983 r., 1600 ccm, turbo D, biały, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, RM Blaupunkt, zadbany, nowe amortyzatory i akumula
tor, stan b. dobry, - 5.600 zł. Strzegom, tel; 074/855-72-23,- 
0609/46-42-65
VW GOLF II, 1983 r., diesel 3-drzwiowy, hak, - 4.000 zł. Lub
sza, teł. 077/411-85-43
VW GOLF 1,1983 r., 1600 ccm, diesel 5-biegowy, szyberdach, 
stan dobry, • 3.900 zł. Oleśnica, tel. 071/798-18-46 
VW GOLF II, 1983 r., 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, stan b. dobry, obniżony, szyberdach, 4 reflektory, ciemne 
szyby, lotka ze .stopem’, RO i 4 głośniki, • 8.500 zł lub zamiana 
na Mercedes 190, lekko uszkodzony, dopłata. Piętna, gm. Krap
kowice, tel. 077/466-43-64
VW GOLF I, 1983 r, 120 tys. km, 160Ó ccm, diesel, biały,
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4-drzwiowy, na zachodnich tablicach - 1 500 DEM. Świdnica, 
Iel. 0603/62-34-69
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, instal. gazowa, 
alum. felgi, kierownica, tapicerka i konsola z 91 r., szerokie zde
rzaki, - 6.300 zł. Gubin, tel. 068/359-34-35 
VW GOLF II, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, szyber
dach, 5-drzwiowy, 4 lampy z przodu, sprowadzony w całości, 
stan b. dobry, • 6.300 zł. Radwanice, tel. 071/311-70-45, 
0609/49-96-15
VW GOLF II, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, 5-drzwio- 
wy, stan b. dobry, pilnie, - 6.400 zł. Radwanice k. Wrocławia, 
tel. 071/311-71-96, 0609/49-96-15 
VW GOLF II,' 1985 r., 170 tys. km, 1600 ccm, turbo D, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, - 8.200 zl lub zamienię na tań
szy. Kłodzko, tel. 074/867-67-22 
VW GOLF, 1985 r., 185 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, 5-biegowy, 3-drzwiowy, techn. sprawny, • 1.100 zł. Kościan, 
tel. 0600/36-48-06
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel, granatowy metalic, -
7.000 zł lub zamienię na VW Transporter, 1600 D, min. 6-oso- 
bowy, w. tej cenie, Namysłów, tel. 077/410-35-77

wspom. kierownicy, fotele kubełkowe, centralny zamek, mało 
eksploatowany, stan b. dobry, • 8.300 zł lub zamienię. Wałbrzych, 
tel. 074/664-28-08
VW GOLF II, 1988 r, 1600 ccm, benzyna, niebieski, 5-drzwio
wy, alarm, radio, stan dobry, • 7.300 zł. Jaroein, tel. 
0501/71-46-54
VW GOLF II, 1988 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi, garażowany, 
przegląd do 03.2002 r., zadbany, - 8.900 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/40-34-34
VW GOLF, 1988 r., 150 tys. km, 1800 ccm, grafitowy metalik, 
5-drzwiowy, • 5.800 zl. Kielce, tel. 0602/33-79-92 
VW GOLF II, 1988 r., 122 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciemny 
metalic, 5-biegowy, oryg. przebieg, kupiony od I właściciela, 
atrakc. wygląd, nie zniszczony, kpi. dokumentacja, stan ideal
ny, na zachodnich tablicach - 2.450 zł. Legnica, tel. 
0600/15-81-56
VW GOLF II, 1988 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebmy 
metalic,.5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, I właściciel w kra
ju, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 8.500 zł. Nowa Ruda, 
gm. Kłodzko, teł. 074/872-65-34 po godz. 18
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VW GOLF II, 1985 r., 105 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, nowe amortyzatory i akumulator, RM, 5-drzwiowy, stan tech. 
b. dobry, nie zarejestrowany, • 2.200 zł łub zamienię. Wrocław, 
tel. 0603/77-90-48
VW GOLF II, 1985 r., 140 tys. km, 1600 ccm, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, inst. gazowa, pokrowce, RM, techn. spraw
ny, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-15-15, 0501/76-70-59 
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, grafitowy metalic, 
instal. gazowa, 3-drzwiowy, RO, 4 reflektroy, 3 .stop", hak, • 6.000 
zł. Wrocław, tel. 071/354-39-14, 0605/13-16-40 
VW GOLF, 1985/86 r., 187 tys. km, 1600 ccm, turbo D 4 lampy 
z przodu, halogeny, hal, plastikowe nadkola i listwy, jasnozielo
ne szyby, szyberdach, RM Blaupunkt, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry. Radków, tel. 074/871-28-39 po godz. 21, 0601/22-68-53 
VW GOLF, 1986 r., 140 tys. km, 1300 ccm, kolor morski meta
lic, RO, konserwacja, założone nadkola, zadbany, zaczep, za
pasowe koła zimowe, stan techn. b. dobry, • 7.800 zl. Wrocław, 
tel. 071/329-63-33
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, srebmy metalic, 5-drzwiowy, 
5-biegowy. techn. sprawny, kpi. dokumentacja - 6.600 zl. Brzeg 
Opolski, tel. 077/411-49-07, 0608/47-24-98 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, turbo D, biały, 3-drzwiowy! 5-bie
gowy, po remoncie silnika, głowica na gwarancji, hak, szyber
dach, lotka tylna * światło .stop*, pokrowce. 4 światła z przodu, 
lampy tylne przyciemniane, obrotomierz, elektroniczny zega
rek, dodatkowe zegary, plastikowe nadkola, - 9.300 zł. Nasławi- 
ce. tel. 071/346-10-31
VW GOLF II, 1986 r., 177 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
5-drzwiowy, alum. felgi, RO, hak, po wymianie amortyzatory, 
akumulator i przeguby, przegląd do 03.2002 r, - 8.800 zł lub 
zamienię na VW Golfa III, Forda Mondeo kombi. Polkowice, tel. 
076/749-90-27, 0502/29-15-81
VW GOLF, 1986 r., 140 tys. km, 1300 ccm, kolor morski meta
lic, RO, konserwacja, plastikowe nadkola, hak, zadbany, * koła 
zimowe, stan techn. b. dobry, • 7.800 zł. Wrocław, tel. 
071/329-63-33
VW GOLF II, 1986 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
hak, 3-drzwiowy, centr. zamek * alarm, 2 kpi. kluczy, - 6.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/338-21-36, 0604/08-46-42 
VW GOLF, 1986 r., 170 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy me
talic, klimatyzacja, RM z panelem, 3-drzwiowy, garażowany, stan 
b. dobry - 5.700 zl. Wrocław, tfij. 071/783-67-54,0601/56-30-58 
VW GOLF II, 1986 r., 110 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 900 
DM. Wrocław, tel. 0602/29-98-87
VW GOLF II, 1986/87 r.' 198 tys.km, 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy. szyberdach, 5-biegowy, stan b. dobry, -
7.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-14-30
VW GOLF GTI, .1986/87 r., 172. tys. km, 1960 ccm, wtrysk, bia
ły, 3-drzwioWy, 5-biegowy, I właściciel, • 7.200 zl. Wałbrzych, 
tę!. 074/848-52-25 po godz.''l8, 0601/75-59-72 
VW GOLF II, GTI, 1986/94 r., 1800 ccm, 16V, DOHC, kolor gra
fitowy metalic, komputer, obrotomierz, alarm, kubełkowe fotele, 
alum. felgi 14’ , sportowy ukł. wydechowy, 4 lampy z przodu, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, przyciemniane szyby, moc 139 KM, •
8.500 zł. Bolków, tel. 075/741-33-40
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, 5-drzwio
wy, podwójne lampy, stan techn. b. dobry, zadbany, - 6.700 zi. 
Wrocław, tel. 071/328-94-63
VW GOLF II, 1987 r., 110 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwony, 
3-drzwiowy, szyberdach, ciemne szyby i lampy, alum. felgi, sil
nik z 1990 r., atrakc. wygląd, na zachodnich tablicach -1.500 
DEM. Zielona Góra, tel. 0605/08-81-80, 0600/15-23-69 
VW GOLF II, 1987 r., 195 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granato
wy metalic, garażowany, 115 KM, zadbany, obrotomierz, wtrysk, 
komputer,-katalizator, 5 biegowy, szyberdach, nowe amortyza
tory', układ wydechowy, przegląd do 05.2002r, - 7.900 złlub 
zamiana na \/W Golfa III, 97r, 1(300-1800-benzyna. Kąty Wr., 
tel. 071/316-61-84
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 I CABRIO, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, wspomaganie kier., kubełkowe fotele, jasna skórzana 
tapicerka, alum. felgi, alarm, odcięcie zapłonu, zielone szyby, 
skórzana kierownica, biały dach, RM Blaupunkt, zadbany, atrakc. 
wygląd, - 11.600 zl. Lubin, teł. 0607/61-85-07 
VW GOLF 1,1987 r.. 1600 ccm, benzyna, bordowy, cabrio, stan 
dobry, na białych tablicach - 2.300 DEM. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-72
VW GOLF II, 1987 r., 165 tys. km, 1300 cćm, benzyna, granato
wy, zadbany, garażowany, 3-drzwiowy, stan dobry, - 7.500 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-70-99 
VW GOLF, 1987 r., 1600 cćm, benzyna, biały, przyciemniane 
szyby, zadbany, - 8.200 zl. Świebodzice, tel. 074/854-46-91 
VW GOLF GTI, 1987 r., zielony, 150 KM, przyciemnione szyby, 
centr. zamek, alarm, RO, CD, • 10.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0608/29-38-21
VW GOLF II, 1987 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, 3-drzwiowy, po wymianie klocków ham., przegląd do 11.2001 
r., garażowany, stan b. dobry, • 9.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/847-84-37
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, 5-drzwio
wy, podwójne reflektory, hak, zadbany, stan techn. b. dobry, -
6.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-94-63
VW GOLF, 1987 r., 105 tys. km, 1800 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
alarm, immobilizer, alum. felgi, kpi. dokumentacja, stan b. do
bry r 7.000 zł. Wrocław, tel. 0601/56-02-50 
VW GOLF II, 1987 r., ciemnoniebieski, • 8.500 zl. Wrocław, tel. 
0606/48-83-43
VW GOLF II, 1987/88 r.,175 tys. km. 1600 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy, kpi. dokumentacja, szyberdach, RM + głośniki, 5-bie
gowy, felgi 14", nowy akumulator (gwarancja), Yiowe amortyza
tory, klocki hamulcowe i świece, podwójne reflektory, • 9.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/390-35-98, 0606/42-17,83 
VW GOLF GTD, 1987/88 r., .270 tys. km, 1600 ccm, turbo D. 
czerwony, szyberdachm, RO, hak, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ozna
kowany, po tuningu, nowy akumulator, konserwacja, garażowa
ny, kpi. dokumentacja, stan dobry, • 11.000 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/641-02-27
VW GOLF II, 1987/96 r., 1800 ccm, 16V, kolor śliwkowy meta
lic, szerokie zderzaki, alum. felgi, obniżony, sportowe zawie
szenie i tłumik, ciemne szyby, wspomaganie, al3<m, centr. za
mek, lotnicze fotele, szyberdach, zadbany, atrakcyjny wygląd, -
7.000 zl lub zamienię. Dzierżoniów, tel. 0608/53-87-06 
VW GOLF II, 1987/97. r., 89 tys. km, 1600 ccm, kolor grafitowy 
metalic, stan b. dobry, RO, katalizator, 3-drzwiowy, garażowa
ny, • 8.200 zł. Rzeszoiary, tel. 076/857-03-02 
VW GOLF II. 1987/97 r., 160 tys. km, 1800 ccm, DOHC. 16V, 
kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, komputer,

VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, diesel stan b. dobry, - 9.500 zł. 
Góra, tel. 065/543-37-20, 0501/70-04-56 
VW GOLF, 1988 r., 135 tys. km, 1300 ccm, 1, biały, 3-drzwiowy, 
kpi. dokumęrltacja, zadbany, - 8.500 zł. Oława, tel. 
071/313-98-61
VW GOLF II, 1988 r., 160 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, 4 dodatkowe koła z felgami, aluminiowe felgi, zabezpieczo
ny przed kradzieżą, katalizator, stan b. dobry, - 9.300 zł. Opole, 
tel. 0502/13-93-72
VW GOLF II, 1988 r., 132 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, 4 reflektory, szerokie zderzaki, hak, szyberdach, zielo
ne szyby. alum. felgi 5-gwiazdowe, kpi. opon zimowych, -12.000 
zł. Proszkowice, gm. Mietków, tel. 071/390-77-44 
VW GOLF II CL, 1988 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bor- ' 
dowy metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, RO Pioneer, nowy ukł. 
wydechowy, - 8.000 zl. Świdnica, teł. 074/853-88-13 
VW GOLF II, 1988 r, 138'tys. km, 1800 ccm, GTi, czerwony 
metalic, komputer, 4 lampy z przodu, szerokie zderzaki, reguł, 
fotel kierowcy, kubełkowe fotele, kpi. dokumentacja, przegląd 
do 06.2002 r., zadbany, • 8.500 zł. Wrocław, teł. 071/782-88-51 
VW GOLF II, 1988 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, 3-drzwiowy, radio, szyberdach, kpi. dokumentacja, przegląd 
do 04.2002 r„ stan silnika i nadwozia b. dobry, - 8.200 zł. Złoto
ryja, tel. 076/878-59-58, 0606/87-21-57 
VW GOLF, 1988/89 r., 1600 ccm 5-drzwiowy, 5-biegowy, szy
berdach, szerokie zderzaki, kpi. kół zimowych, -10.000 zl. Klucz
bork, tel. 077/418-32-14
VW GOLF II, 1988/89 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, szero
kie lakierowane zderzaki, 4 lampy, szyberdach, 5-drzwiowy, RO 
+■ 4 głośniki, przegląd do 05.2002 r., dodatkowy kpi. kół zimo
wych, - 9.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 0607/09-68-51 
VW GOLF II, 1988/89 r., 123 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ż̂a
ry metalic, stan dobry, oryg. przebieg, atrakc. wygląd, stan ide
alny, na zachodnich tablicach - 2.400 zl. Legnica, tel. 
0600/15-81-56
VW GOLF SPECIALII, 1988/89 r., 161 tys. km, 1800 ccm, GT, 
kolor śliwkowy metalic, po tuningu, atrakc. wygląd, sportowe 
zawieszenie i ukł. wydechowy, komputer, wspomaganie kier., 
czarne dodatki, alum. felgi, 1 wycieraczka z przodu, tablice rej. 
w zderzaku, przyciemnione Jylne szyby, po remoncie kapital
nym, - 11.000 zl. Lubań, tel. 0604/63-02-37
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VW GOLF II, 1988/89 r., 130 tys. km, 1600 ccm, piebieski met- 
talic, 3. światło .stop’ , 5-drzwiowy, 5-biegowy, pokrowce, nowy 
przegląd, RO, - 9.500 zł. Opole,-teł, 077/455-84-52, 
0608/17-56-92
VW GOLF GTI, 1989 r., 177 tys. km, 1800 ccm, 16V, fioletowy 
metalic, 130 KM, alarm, centralny zamek, szyberdach, 3-drzwio
wy, el. reg. fotele Recaro, szerokie zderzaki, sportowe zawie
szenie, tłumik, alum. felgi 15" + koła zimowe, - 11.200 zł. Głub
czyce. tel. 0602/25-21-64
VW GOLF, 1989 r, 1300 ccm, czerwony, 5-biegowy, 2-drzwio- 
wy, RO, tylne Jiąmulce tarczowe, zadbany, - 9.300 żł. Lubin, teł. 
076/841-21-56, 0601/42-28-18 «
VW GOLF GTI, 1989 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHt; 
grafitowy metalic, alum. felgi, RO, alarm + pilot, centr. zamek, -
8.000 zł. Żarów, tel. 074/857-04-71 po godz. 20.0605/08-06-76 
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, stan b. do
bry, • 10.000 zł. Kaczorów, gm. Bolków, tel. 075/741-21-09, 
0607/24-97-20
VW GOLF II, 1989 r., 118 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
3-drzwiowy, alum. felgi, reg. wys. pasów, nakładki na nadkola, 
sygnalizator świateł, pełna konserwacja, szeroka listwa, obro
tomierz, zegar, ekonomiczny, kpi. dokumentacja, komputer, 
katalizator, garażowany, 5-biegowy, - 9.900 zl. Kamienna Góra, 
tel. 0601/47-39-21
VW GOLF II, 1989 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, wspomaganie, ABS, 4x4, katalizator, kupiony w salo 
nie, szyberdach, el. reg. reflektory, 5-drzwioWyrRO, 4 zagłówki, 
garażowany stan b. dobry, - 10.800 zł. Klaczyna, gm. Dobro
mierz, tel. 074/850-92-83
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., 1600 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwiowy,
I właściciel, bez wypadku. 5-biegowy, szyberdach, stan b: do
bry, - 9.800 zl. Nowogrodziec, tel. 0502/20-66-10.
VW GOLF II, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, biały, sprowadzony 
w całości, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdaćh, alarm, kataliza
tor, • 9.500 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 077/436-14-54 
VW GOLF II, 1989 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, alarm, 
alum. fełgł 14" + kpi. felg stalowych z oponami zimowymi, RM, 
reg. fotel kierowcy, szerokie zderzaki, 4 lampy przedriie, • 9.500 
zł. Struga, gm. Wałbrzych, teł. 0603/52-09-39̂  .
VW GOLF II, 1989 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor gra
fitowy, alum. felgi, welurowa tapicerka, szerokie zderzaki, nowe 
amrtyzatory, zadbany, - 6.200 zł. Świdnica, tel. 0503/84-40-92 
VW GOLF GL, 1989 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wtrysk, 
kolor piaskowy, katalizator, komputer, szyby zielone, centralny 
zamek; alarm, koła 14* + kpi. opon zimowych, dzielona tylna 
kanapa, - 8.300 zł. Wałbrzych; teł. 074/842-24-64. 
0606/43-66-25
VW GOLF II, 1989 r., 168 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
sprowadzony w całości, alum. felgi, RM, 4 lampy przednie, szy
berdach, stan techn. dobry, • 9.300 zl. Wałbrzych, tel. 
074/840-04-12, 074/664-29-60
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, biały, szerokie zde
rzaki w kolorze nadwozia, halogeny, czarno-czerwone lampy, 
szyberdach, obrotomierz, 3-drzwiowy, • 9.000 zł. Wrocław, teł. 
0601/74-47-00
VW GOLF, 1989 r., 123 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, pełny wtrysk, sprow. w całości, przegląd techn.
03.2002 r., RM Philips, stan b. dobry • 10.300 zł. Wrocław, tel. 
071/345-64-09 po godz. 19, 0603/35-98-20 
VW GOLF II, 1989 r., 220 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwo
ny, po remoncie silnika, szyberdach, 5-biegowy, alarm, spro
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wadzony w całości, zadbany, stan b. dobry, -3.400 zl. Wrocław, 
tel. 071/781-85-14, 0606/16-73-15 
VW GOLF II, 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czamy, 
3-drzwiowy, szyberdach oryg., podwójne reflektory, centr. ta
mek, skórzana tapicerka, RM, stan dobry, - 7.700 zi. Wrocław, 
tel. 0607/28-93-15
VW GOLF, 1989/90 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, wiśniowy, 
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, stalowy, wspomaganie kler., 
szyberdach, ciemne lampy, białe kierunkowskazy, szerokie zde
rzaki, sprowadzony w całości, - 11.000 zł. Sobótka, tel. 
071/390-33-0.0,346-15-01 .
VW GOLF II, 1989/90 r„ 140 tys. km, 1300 ccm. wtrysk, bordo
wy metalic, 5-drzwiowy, oryginalny szyberdach, alarm, zadba
ny, nowe opony, aktualny przegląd, stan b. dobry, • 7.900 zl. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
VW GOLF II, 1989/95 r., 1600 ccm, biały, automatic, wspoma
ganie kier., nowe opony i ukl. wydech., zawieszanie, hamulce, -
10.500 zl. Wrocław, tel. 322-43-52 
VW GOLF II, 1989/96 r., 136 tys. km, 1300 ccm, biały, 3-drzwio- 
wy, stan techn. dobry, stan blacharki b. dobry, przegląd do
05.2002 r, - 8.000 zl. Wrocław, tel. 0607/45-76-67 
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, alarm, 
ABS, inst. gazowa, RO Blaupunkt, zadbany, dużo nowych czę
ści, hak, kierowca nie palący, przegląd do 05.2002 r, - 8.700 zl. 
Wrocław, tel. 0606/52-84-57 (zdjęda do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem • A00548 www.autogiel- 
da.com.pl)
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 87027201

VW GOLF II, 1990 r., 180 tys. km, 1300 ccm, biały, 4-drzwiowy, 
5-biegowy, alarm, Mul-T-Lock, garażowany, kola zimowe, -
11.400 zł. Dzierżoniów, tel. 074/830-18-80 
VW GOLF III, 1990 r., 113 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, automatic, stan b. dobry, 
- 10.500 zl. Kłodzko, tel. 0608/08-07-65 
VW GOLF II, 1990 r., 135 tys. km, 1600 ccm, TD, czamy, inter- 
cooler, sprowadzony w całości, oryg. szyberdach, wspomaga
nie kier., alum. felgi 15*, -13.600 zl. Leszno, tel. 0601/09-51-86 
VW GOLF II, 1990 r., 158 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy 
metalic, centr. zamek, 4 lampy z przodu, - 10.500 zl. Leszno, 
tel. 0607/35-04-58
VW GOLF II, 1990 r, 170tys. km, 1600 ccm, diesel nowe za
wieszenia przednie i tylne oraz amortyzatory, el. reg. reflektory, 
RO Sony, • 12.000 zl. Małowice, tel. 071/389-63-72 
VW GOLF Ił, 1990 r„ 145 tys. km, kolor morski, katalizator, alarm, 
centr. zamek, blokada skrzyni biegów, • 11.000 zl. Moszyce, 
gm. Twardogóra, teł. 071/315-03-96 
VW GOLF II, 1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, 5-drzwiówy, 5-biegowy, szyberdach, el. reg. reflektory, 
sprowadzony w calośd, • 10.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-83-58 
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, biały, inst. gazowa, 
alarm, ABS, RO Blaupunkt, przegląd do 05.2002 r, zadbany, 
niepalący kierowca, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0606/52-84-57 
VW GOLF II, 1990 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, blokada biegów, oddęcie zapłonu, 
stan b. dobry, udokum. pochodzenie, • 9.800 zl. Wrocław, tel. 
0503/73-72-83
VW GOLF II, 1990 r., 154 tys. km, 1600 ccm, benzyna, turkuso
wy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RO Blaupunkt z RDS, 
Mul-T-Lock, alarm, centr. zamek + 2 piloty, przegląd do 05.2002 
r., stan b. dobry, • 10.500 zl- Wrocław, tel. 071/781-91-42 wie
czorem. 0601/18-13-43 '
VW GOLF II CL, 1990 r., 180 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, oznakowany, alarm, centr. zamek z pilotem, 
hak, RO Blaupunkt, obrotomierz, 5-biegowy, przyciemniane 
szyby, listwy progowe i błotnikowe, stan b. dobry, zadbany, nowe 
sprzęgło i ukl. wydechowy, nowy akumulator, bębny, szczęki, 
klocki i tarcze, ? 9.200 zl. Wrocław, tel. 071/382-04-00, 
0608/45-94-14

A U T O  t / j p  0P010881 
SKLEP SERWIS

AUDI - VW
Wrocław, ul. Karkonoska 7 (naprzeciw TVP) 
sklep 33-D99-68, serw is 339-82-66

VW GOLF GL, 1990 r., 1800 ccm, popielaty metalic, 3-drzwio
wy, alarm, centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, szerokie 
zderzaki, 4 światła przednie + halogeny W zderzaku, el. reg. 
światła, reg. wys. fotela kierowcy, nowe: opony, sprzęgło, za
wieszenie, tarcze hamulcowe, łożyska kół< kpi. dokumentacja,
- 11.200 zł. Wrodaw, tel. 0503/18-05-11
VW GOLF II, 1990 r., 1300 ccm, brały, 5-drzwiowy, roczna inst. 
gaz, • 8.900 zl. Wschowa, tel. 0601/28-05-64 
VW GOLF II. 1990 r.. 1600 ccm, diesel, biały, 4-drzwiowy, 5-bie
gowy, szyberdach, kpi. dokumentacja, garażowany, stan b. do
bry, - 12.500 zl. Ziębice, tel. 0602/37-79-98 
VW GOLF II. 1990/91 r.. 65 tys. km. 1300 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, zadbany, udokum. przebieg, alarm, alum. felgi, podwój
ne lampy, 2-drzwiowy, książka serwisowa (niemiecka), wymie
niony pasek rozrządu„r 12.300 zł łub zamienię na inny, do 9.000 
zl. Zielona Góra, tel. 068/320-72-19 po godz. 19,0605/43-01-91 
VW GOLF ll, 1990/96 r., 186 tyś. km. 1800 ocm, kołor morski 
metalic, el. ofw: szyby, alum. felgi 15", centr. zamek, - 11.500 zł. 
Milicz, woj. wrodawskie, tel. 0501/32-42-13 
VW GOLF II, 1990/97 r., 1300 ccm, czerwony, pełny wtrysk, 
katalizator, kpi. dokumentacja, RM, szyberdach, 5-drzwiowy, 
stan b. dobry - 12.000 zl. Dzierżoniów, tel. 0606/83-04-12 
VW GOLF II, 1991 r, benzyna, biały, odony, kpi. dokumenta
cja, sprow. w calośd, 5-drzwiowy, stan b. dobry • 10.500 zl. 
Bolesławiec, tel. 075/732-86-39 
VW GOLF, 1991 r., 1600 ccm, TD, biały, stan idealny, zadbane 
wnętrze, szyberdach, wspomaganie, alarm, - 15.400 zł. Kamie
niec Ząbkowicki, tel. 074/817-34-89 
VW GOLF CL II, 1991 r„ 152 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, kolor 
wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach 2-stop- 
niowy, RM, katalizator, dzielone tylne siedzenia, stan idealny, 
po przeglądzie i odprawie celnej, tydzień w kraju, stan b. dobry 
-11.100 zl. Kłodzko, teł: 074/867-61-23, 0607/73-60-48 
VW GOLF II, 1991 r„ 138 tys. km, 1800 ccm, GTI, wiśniowy 
metalic, obniżony (Jamex), ukl. wydechowy Bost, kierownica 
Jamex, wspomaganie kier., szyberdach, el. reg. lusterka i otw. 
szyby, alum. felgi Borbet .A", stan b. dobry, - 13.600 z ł, możli
we raty. Legnica, tel. 0603/03-46-73 - 
VW GOLF II, 1991 r., 108 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwony 
metalic, 5-biegowy, szyberdach, wspomaganie, RM, el. reg. refl., 
dzielona tylna kanapa, alum. felgi, sprow. i oclony w calośd, 
bez wypadku, kpi. dokumentacja, w kraju od 2 dni, stan idealny
- 9.200 zl. Nowogrodziec, tel. 075/731-69-57, 0609/29-02-07 
VW GOLF II, 1991 r., 130 tys. km, 1300 ccm, wtrysk 5-drzwio
wy, szyberdach, immobilizer, 4 lampy z przodu, atrapa Kamei, 
bez wypadku, serwisowany, nadwozie ocynkowane, oryg. la
kier i przebieg, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, - 9.800 zl. 
Wałbrzych, tel. 0604/89-34-05
VW GOLF II, 1991 r., 116 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwony, 
5-drzwiowy, el. reg. reflektory, radio, bez wypadku, stan b. do
bry. - 11.600 zl. 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-<frzwiowy, 4-biegowy, szyberdach, kataliza
tor, el. reg. reflektory, stan dobry, przegląd do 04.2002 r, • 11.600 
zl. Byczyna, tel. 077/413-47-96
VW GOLF II, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, w kraju od tygo
dnia, bez wypadku, stan b. dobry, • 10.300 zl. Gryfów Śl., tdl. 
075/781-38-50, 0602/70-18-39
VW GOLF II, 1991 r., 133 tys. km, 1600 ccm, czerwony, katali
zator, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, sprowadzony w calośd, I 
właściciel w Polsce, • 10.900 zl (możliwe raty). Jarocin, tel. 
062/747-64-06, 0502/54-74-94
VW GOLF II, 1991 r., 133 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwony, 
5-drzwiowy, szyberdach, RM, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, faktura VAT, - 11.200 zł. Krotoszyn, teł. 0606/16-77-67 
VW GOLF, 1991 r., 1300 ccm, wtrysk, granatowy, katalizator, 
model '92, 3-drzwiowy, stan dobry, - 9.990 z l, możliwe raty lub 
zamienię. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
VW GOLF II, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy,

oryg. lakier, RM, alarm, stan b. dobry, - 11.700 zł. Lipniki, tel. 
077/431-21-79, 0606/12-83-05 .
VW GOLF 1,1991 r, 82 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebieski, 
składak, stan dobry, • 4.900 zl. Oleśnica, tel. 071/399-32-50 
VW GOLF III, 1991 r., 90 tys. km, 1800 ccm, GT, czamy meta
lic, model z grudnia, 1. rejestracja w 1992 roku, wspomaganie, 
komputer, el. otw. szyberdach, alum. felgi, - 15.500 zl. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/738-35-84, 0502/41-01-17 
VW GOLF II, 1991 r., 178 tys. km, 1600 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, bez wypadku, nie eksplo
atowany w kraju, - 12.400 zl. Polanica Zdrój, tel. 0601/56-61-53 
VW GOLF II. 1991 r., 113 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordo
wy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oryginalny szyberdach, RM VW, el. 
reg. podwójne reflektory, alarm + pilot, oddęde zapłonu, kola 
zimowe, po przeglądzie, garażowany, stan b. dobry, • 11.800 zł. 
Polkowice, tel. 076/847-44-65
YWGOLF GTSPECIAL, 1991 r„ 140 tys. km, 1800 ćcm. Wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. za
mek, szyberdach, fotele kubełkowe, zadbany, - 9.900 zl (zwol
nienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/573-18-45, 
0601/77-37-17
VW GOLF II, 1991 r., 165 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, biały, bez 
wypadku, szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, ra
dio, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, • 10.500 zl. Syców, tel. 
062/785-29-14, 0607/30-88-08
VW GOLF GL, 1991 r., 155 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, perłowo- 
granatowy, aluminiowe felgi, szyberdach, el. reg. reflektory, spor
towy wydech, tylne światła niebieskie, kubełkowe fotele, 4 za
główki, lotka na tylnej klapie, 4 lampy przednie, dzielona tylna 
kanapa, sprowadzony w 2000 r., pełna dokumentacja, stan b. 
dobry, - 11.400 zl. Śdnawka Średnia, tel. 074/871-52-51 
VW GOLF II, 1991 r., 1800 ccm, fioletowy metalic, wersja Fire 
and Ice, 5-drzwiowy, alum. felgi, podgrzewane fotele, wspoma
ganie, bardzo atrakcyjny wygląd, • 12.000 zł lub zamienię. 
Trzebnica, tel. 0606/74-41-51
VW GOLF II 'GLI, 1991 r., 167 tys. km, 1800 ccm, granatowy, 
wspomaganie, ABS, szyberdach, 4 lampy, el. reg. lusterka, RO 
♦ 10 głośników, 5-drzwiowy, stan b. dobry, • 11.500 zl. Wrocław, 
tel. 0609/03-93-63
VW GOLF II, GL, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
5-drzwiowy, welur, centralny zamek, el. reg. reflektory, 1 wła
ściciel w kraju, stan b. dobry, szerokie zderzaki, - 10.500 zl. 
Brzeg Dolny, tel. 0605/10-16-36 
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, czarny metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, białe zegary, szerokie zderzaki, szyber
dach, alum. felgi, kpi. dokumentacja, - 10.600 zl lub zamienię. 
Wykroty, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/95-61 -54 
VW GOLF III, 1991/92 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy, wspomaganie, centr. zamek, RM, kpi. kół zimowych, 
tydzień w kraju, oclony, zarej., 5-drzwiowy • 14.600 zl. Świera
dów Zdrój, tel. 075/781-62-87, 0605/03-23-79 
VW GOLF III, 1992 r., 109 tys. km, 1400 ccm, bordowy metalic, 
szyberdach, - 13.000 zł. Dzięcioły, tel. 062/769-71-09, 
0600/63-36-32
VW GOLF III, 1992 r, 117 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
90 KM. automatic, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, alarm, białe tylne lampy, po małym tuningu, spro
wadzony ze Szwajcarii, zadbany, • 16.300 zl. Legnica, tel. 
0607/47-36-38
VW GOLF III, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, turkusowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, el. reg. refl., el. reg. lusterka, halogeny, RM, zde
rzaki i lusterka w kol. nadwozia, ciemny welur, dzielona tylna 
kanapa, I właściciel, sprow. i oclony w całości, bez wypadku, 
stan idealny • 16.600 zl. Nowogrodziec, tel. 075/731-69-57, 
0609/29-02-07
VW GOLF III, 1992 r., 2800 ccm, kolor grafitowy, sportowe za- 
wiesz., alum. felgi 16', klimatyzacja, el. otw. szyby, ospoilero
wany, 5-drzwiowy, ABS, inst. gazowa, Mul-T-Lock • 16.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/398-82-65. 0601/73-18-75 
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 GL. 1992 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czar
ny metalic, sprowadzony w calośd, bez wypadku, pełna doku
mentacja, po przeglądzie, centralny zamek, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, el. reguł, lusterka, lampy, szyberdach, wspomaganie kier., 
welurowa tapicerka, - 20.000 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-00-51, 
0503/09-95-45
VW GOLF II, 1992 r., 117 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
bez wypadku, 5-drzwiowy, książka przeglądów, szyberdach, RO, 
stan b. dobry, - 13.700 zl. Kłodzko, tel. 0601/58-20-80, 
074/867-65-86
VW GOLF III, 1992 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony 
metalic, oclony w calośd, bez wypadku, I właśdciel, kpi. doku
mentacja, welurowa tapicerka, RO, wspomaganie, alum. felgi, 
książka serwisowa, stan idealny, - 19.000 zl. Legnica, tel. 
076/862-04-09
VW GOLF III GT, 1992 r., 103 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny, sportowe zawieszenie i ukł. wydechowy, białe zegary, 
demne szyby, reflektory Optik IV, grill bez znaczka, wspoma
ganie, el. otw. szyberdach, filtr stożkowy KN, w kraju od 4 mie
sięcy, atrakc. wygląd, r 18.000 zł. Lubin, tel. 0607/33-74-17 
VW GOLF III, 1992 r., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, granato
wy metalic, wersja GTD, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, 
ciemne tylne szyby, bez wypadku, 3-drzwiowy, • 19.500 zł. Oła
wa, tel. 071/313-01 -02, 0502/31-62-09 
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm, bordowy metalic, pełna doku
mentacja, sprowadzony w calośd i 3-drzwiowy, Mul-T-Lock, hak, 
RO, odcięde zapł., zadbany, garażowany, • 15.300 zl. Pacz
ków, tel. 077/431-67-73, 0604/77-15-95 
VW GOLF, 1992 r., 1900 ccm, diesel, granatowy metalic, 
3-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, hak, alum. felgi, 
bez wypadku, zdjęcia do wglądu, do sprowadzenia, cena na 
gotowo, -16.800 zl. Paczków, tel. 077/431-60-94,0604/14-20-98 
VW GOLF III, 1992 r., 160 tys. km, 1900 ccm, TD, błękitny me
talic, el. otw. szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. 
lusterka, • 19.000 zl. Sieradz, tel. 043/827-65-09,0605/63-41-64 
VW GOLF III, 1992 r., 145 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, alum. felgi, RO + 4 głośniki, stan b. dobry, -16.200 
zl. Wołów, tel. 071/389-12-66
VW GOLF III, 1992 r., 103 tys. km, 1800 ccm, niebieski metalic, 
3-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, immobiljzer, RO, alum. 
felgi + kola zimowe, 9 lat w kraju, - 15.000 zl. Wrocław, tel. 
071/368-12-99
VW GOLF III, GL, 1992 r., 1800 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio
wy, wspomaganie, centr. zamek pilot, dwa alarmy, ęl. otw. 
szyberdach, el. otw. 4 szyby, el. reg. lusterka, zderzaki i luster
ka w kolorze nadwozia, halogeny, org. RO Beta + 6 głośników, 
serwisowany, 2 tygodnie w kraju, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/46-67-55
VW GOLF III, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy metalic,
2-drzwiowy, ABS, 2xpoduszka powietrzna, alum. felgi, wspoma
ganie, stan b. dobry,.- 14.800 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
VW GOLF III, 1992/93 r., 1900 ccm, diesel, biały, bez wypadku, 
2 tygodnie w kraju, 5-drzwiowy, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
el. reg. reflektory, immobilizer. wspomaganie, zadbany, stan b. 
dobry. - 19.700 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-53-51 po godz. 20, 
0602/49-57-11

VW GOLF III, 1992/93 r., 120 tys. km. 1900 ccm, diesel, czer
wony, el. reg. reflektory, centr. zamek, szyberdach, wspomaga
nie, reguł. wys. mocowania pasów, reguł, siedzenia, bez wy
padku, sprowadzony na nowych zasadach celnych, oclony, po 
przeglądzie, • 17.900 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Brzeg, tel. 
077/416-59-43, 0501/58-12-14
VW GOLF GL, 1992/93 r., 115 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czer
wony, bez wypadku, tydzień w kraju, odony, po przeglądzie, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, alum. felgi, 
halogeny, zadbany, stan techn. b. dobry, • 18.900 zl. Kłodzko, 
tel. 0607/09-68-88
VW GOLF III, 1992/93 r., 2000 ccm, GTI, czerwony, pełne wy
posażenie elektr., aluminiowe felgi, komputer, wspomaganie 
kier., centralny zamek, alarm, kubełkowe fotele, atrakcyjny wy
gląd, - 14.500 zl lub zamienię na Opla Astrę kombi. Leszno,'tel. 
0607/86-10-94
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VW GOLF III, 1992/93 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic. 3-drzwiowy, szyberdach el., wspomaganie, nie 
eksploatowany w kraju, • 15.900 żl. Lwówek Śl., tel. 
0608/23-21-88
VW GOLF III, 1992/93 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, GT, 5-drzwiowy, tuning, klimatyzacja, komputer po
kładowy, drewno i inne - 19.000 zł lub zamienię. Polkowice, tel. 
0604/89-03-20
VW GOLF, 1992/93 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, perlowo
bordowy metalic, w kraju od 5 dni, bez wypadku, wspomaganie 
kier., el. reg. szyberdach, radio, książka serwisowa, el. reg. re- 
flektofy, bez wypadku, • 15.500 zl. Rawicz, tel. 0607/09-45-04 
VW GOLF HI, 1993 r.. 170-tys. km. 1900 ccm. turbo O. niebieski 
metalic, immobilizer, alum. felgi, wspomaganie, ceptr. zamek, 
5-drzwiowy, • 19.800 zl (.możliwe rafy). Jarocin, tel. 
0601/57-35-88
VW GOLF III GTD, 1993 r., 130 tys. km, 1900 ccm, szary meta
lic, w kraju od 2-tygodni, szyberdach, radio, centr. zamek, halo
geny, wspomaganie, alum. felgi, kubełkowe fotele, atrakc. wy
gląd, • 23.000 zl. Kłodzko, tel. 074/867-12-06, 0601/55-26-06

LOMBARD "WALOR"

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

OP994157

VW GOLF III, 1993 r., 190 tys. km, 1900 ccm, diesel, czamy, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, el. reg. lu
sterka, halogeny, obrotomierz, zderzaki w kol. nadwozia, alum. 
felgi 16", 3-drzwiowy, I właściciel, rok w kraju, żaluzja, alumi
niowe dodatki - 21.500 zl. Lubin, tel. 076/749-57-23, 
0603/69-60-14
VW GOLF III, 1993 r., 1800 ccm. wtrysk, kolor grafitowy meta
lic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, wspomaganie, inst. gazowa, stan b. dobry - 18.000 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 0601/95-27-56 
VW GOLF III, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 2 dni w 
kraju, bez wypadku, 5-drzwiowy, wersja Europę, el. otw. szy
berdach, ćentr. zamek, wspomaganie, oclony, po przeglądzie 
techn., atrakc. wygląd, techn. sprawny, kpi. dokumentacja -
18.000 zl. Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
VW GOLF III CL, 1993 r.. 134 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
el. reg. reflektory, RM, reguł. wys. mocowania pasów, nowe 
opony, rozkładana kanapa, 5-biegowy, atermiczne szyby, stan 
idealny, - 15.000 zl lub zamienię. Strzelin, tel. 071/392-06-55, 
0503/84-98-70 ,
VW GOLF III GTD, 1993 r., 106 tys. km, 1900 ccm, TDi, fioleto
wy metalic, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, immobili
zer, alum. felgi, RM, ̂ 105 KM, fotele Recaro, sprowadzony w 
całości, kpi. dokumentacja, - 19.500 zl. Syców, tel. 
0502/59-51-68
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VW GOLF III, 1993 r., 88 tys. km, 1800 ccm, Pb, ciemnośliwko- 
wy metalic, GL, pełne wyposażenie oprócz skóry ęl., wspoma
ganie, centr. zamek, RM Beta * 4 głośniki, reg. wys. kierów., 
reg. wys. pasów, dzielona kanapa, udokum. przebieg, książka 
serwisowa, sprow. 05.2001 r., kpi. dokumentacja - 19.700 zl. 
Ziębice, tel. 074/819-07-62, 0502/16-91-87 '
VW GOLF, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel 5-drzwiowy, 
wspomaganie, immobilizer, nie uszkodzony, • 16.200 zł. Chocz, 
tetl. 062/741-53-61, 0605/58-28-32 
VW GOLF III, 1993 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TD, śliwkowy 
metalic. 3-drzwiowy, c. zamek, el. reg. lusterka, wspomaganie, 
alum. felgi, radioodtwarzacz, • 19.800 zł. Jarocin, tel. 
062/747-46-15
VW GOLF VR6,1993 r., 146 tys. km, 2800 ccm, perłowoczarny,

5-drzwiowy, pełne wyposażenie, klimatyzacja, skóra, ABS, EDS, 
2 poduszki pow., podgrzewane fotele, pełne wyposażenie el., 
obniżony, spoilery, aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd, zadba
ny, stan b. dobry, - 21.000 zl. Jelenia Góra, tel. 0606/97-58-11 
VW GOLF III, 1993 r., 80 tys. km, 2000 ccm, GTi, fioletowy 
metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier., centralny 
zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, -14.000 zl. Lesz
no, tel. 0605/69-32-77
VW GOLF III GL, 1993 r., 1600 ccm, zielony, centralny âmek, 
wspomaganie kier., regulowana kierownica, el. otwierany szy
berdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, hak, immobili
zer, Mul-T-Lock, radio, kubełkowe fotele/sprowadzony w calo
śd, - 19.900 zl. Leszno, tel. 0602/18-36-93 
VW GOLF III, 1993 r.. 145 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, wspo
maganie, el. reg. reflektory, udokumentowany przebieg, ekono
miczny, stan techn. b- dobry, • 19.500 zl. Olesno, woj. często
chowskie, tel. 0600/58-92-26
VW GOLF III, 1993 r., 150 tyś. km, 1900 ccm, diesel wspoma
ganie, 5-drzwiowy, oclony w całości, el. otw. szyberdach, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 20.600 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431-71-73, 0604/13-21-09 
VW GOLF, 1993 r.\ 170 tyś. km, 1800 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, -17.900 
z ł , możliwe raty lub zamiany. Paczków, teli 077/431-78-88, 
077/431-75-08
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm, TD, czerwony, wspomaganie, 
Mul-T-Lock, 5-biegowy, oryginalne halogeny, radioodtwarzacz, 
dzielona kanapa, el. otw. szyberdach, zderzki i lusterka w kolo
rze nadwozia, wł. niepalący, atrakcyjny wygląd, garażowany, 
stan techn. b. dobry, I właśdciel w Polsce, • 20.600 zl. Pleszew, 
tel. 062/741-96-69, 0600/14-72-01 
VW GOLF III,. 1993 r.. 107 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, kpi. dokumentacja, książka serwisowa, bez wypadku, 
RM, stan idealny, • 16.300 zł. Prochowice, tel. 076/858-48-86, 
0603/06-64-71
VW GOLF III, '1993 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bordowy, 
tydzień w kraju, oclony, bez wypadku, wspomaganie, centr. za
mek, el. reg. reflektory i szyberdach, 5-drzwiowy, atrakc. wy
gląd, stan b. dobry, - 20.800 zl. Sobótka, woj. wrodawskie, tel. 
0601/63-69-03
VW GOLF III, 1993 r., 90 tys. km, 1800 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
el. otw. szyby, bagażnik dachowy, radio Kenwood, zimowe opo
ny, wspomaganie, zadbany, • 17.000 zi. Świdnica, tel. 
0603/87-97-81
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm, diesel, szary metalic, 3-drzwio
wy, wspomaganie, RO, - 18.500 zl lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/845-26-18
VW GOLF GL, 1993 r., 105 tys. km, 1800 ccm, bordowy meta
lic, wspomaganie kier., ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, 
szyberdach, el. reg. i podg. lusterka, 5-drzwiowy, reg. kierowni
ca, obrotomierz, centr. zamek, el. reg. reflektory, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, sportowy Kurnik, z pełną dokumen
tacją, - 21.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/845-24-45 
VW GOLF, 1993 r., 126 tys. km, 1800 ccm, kolor wiśniowy me
talic, sprowadzony jako mienie przesiedleńcze (w calośd), centr. 
zamek, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szyberdach, -
16.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-47-29. 398-82-53. 
0503/97-20-51
VW GOLF, 1993 r., 113 tys. km, 1600 ccm, benzyna, śliwkowy 
metalic, el. szyberdach, aluminiowe felgi 16", Mul-T-Lock, nowe 
sprzęgło, nowe tylne amortyzatory, ospoilerowany, 5-drzwiowy, 
wspomaganie kier., zderzaki w kolorze nadwozia, atrakcyjny 
wygląd, centralny zamek, • 17.300 zł. Wrocław, tel. 
071/789-98-90, 0608/69-44-71
VW GOLF III, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, spro
wadzony w całości w 2000 r., 3-drzwiowy, wspomaganie, zde
rzaki w kolorze nadwozia, dzielona tylna kanapa, blokada skrzyni 
biegów, • 18.500 zl lub zamienię na VW Passata, 1900 D. Wro
cław, tel. 071/364-19-28, 0501/61-49-50 
VW GOLF III, 1993/94 r., 196 tys. km, 1900 ccm. diesel, niebie
ski, w kraju od miesiąca, bez wypadku, książka serwisowa, 
3-drzwiowy, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, zadbany, stan idealny, 17.700 zl. Bolesławiec, tel. 
075/732-36-91, 0601/70-56-89
VW GOLF III, 1993/94 r., 118 tys. km. 1400 ccm, biały, stan 
dobry, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, nowe opony, oddęde za
płonu, - 16.800 zl. Milicz, tel. 071/384-17-52, 0605/07-41-78 
VW GOLF, 1993/94 r., 160 tys. km, 1900 ccm. turbo D, granato
wy, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, 2 poduszki 
pow., kupiony w kraju, - 21.500 z l , możliwe raty lub zamiany. 
Paczków, tel. 077/431-78-88, 077/431-75-08 
VW GOLF III KOMBI. 1993/94 r.. 138 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
atramentowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
hak, roleta, el. reg. lusterka, 3 dni w kraju, stan b. dobry, • 23.500 
zl. Sobótka, tel. 0601/78-23-69
VW GOLF III EUROPE, 1993/94 r„ 109 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czarny, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całości, w kraju od 2 
dni, stan b. dobry, - 17.200 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-52-62, 
0604/60-80-94
VW GOLF Ili, 1994 r., 112 tys. km, 1900 ccm, TDi, czerwony. I 
wlaśddel, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyberdach, reg. reflektory, zderzaki w kolorze nadwozia, 
garażowany, stan b. dobry, • 24.400 zl. Kępno, tel. 
062/781-70-10, 0601/92-03-50
VW GOLF KOMBI, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, czamy, wspo
maganie, el. otw. szyberdach, centr. zamek, blok. skrzyni, alarm
- 22.500 zl, możliwość kupienia przez komis na raty, stan b. 
dobry, 8 mies. w kraju. Legnica, teł. 0606/49-79-90
VW GOLF III, 1994 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, 5-drzwiowy, blo
kada skrzyni biegów, centr. zamek, alarm, RO, 6 głośników, 
welurowa tapicerka, - 19.000 zl. Oleśnica, tel. 071/793-33-59 
po godz. 17, 0502/67-60-22
VW GOLF III, 1994 r., 84 tys. km, 1800 ccm, benzyną, zielony 
metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, centr. zamek, immobilizer, 4 
zagłówki, dzielona tylna kanapa, el. reg. reflektory, el. reg: lu
sterka, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b.. dobry, zadbane 
wnętrze, - 19.500 zł. Wrocław, teł. 0607/22-32-01 
VW GOLF III, 1994 r., turbo D, granatowy, 5-drzwiowy, odony w 
całości, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, alarm * 2 
piloty, RM, zadbany, garażowany, stan b. dobry - 22.300 zl luD 
zamienię, raty. Złoty Stok, tel. Ó74/817-52-93 
VW GOLF III, 1994 r., 102 tys. km, 1400 ccm. biały, c. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyberdach, I właściciel w kraju, welur, 
pełna dokumentacja, sprowadzony w całości, - 20.000 zl (moż
liwe raty). Bralin, tel. 062/781 -29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
VW GOLF III, 1994 r., 180 tys. km, 19O0ccm, turbo D, srebrny 
metalic, 4-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek,
- 19.900 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Brenno, teł. 
065/549-42-72
VW GOLF III, 1994 r., 1400 ccm, czamy, 3-drzwiowy, alum. fel
gi,-wspomaganie, szyberdach el., el. reg. reflektory, RO, stan b. 
dobry, • 21.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 0603/33-62-32 
VW GOLF III, 1994 r., 82 tys. km, 1600 ccm, bordowy metalic, 
wspomaganie Jcier., el. otw. szyberdach, immobilizer, 5-drzwio
wy, stan b. dobry, • 18.700 zł. Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 
0604/37-25-49
VW GOLF III, 1994 r., 86 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, stan b. dobry - 22.000 zl, zamienię na Citroena XM 2.1 TRD, 
VW Golfa II11.9 turbo D, VW Golfa H1.6 Pb/. Jelenia Góra. tel. 
075/641-96-52
VW GOLF III. 1994 r„ 174 tys. km. 1900 ccm, turbo D, biały, 2 
poduszki pow., relingi dachowe, szyberdach, tegul. fotel kie
rowcy, reg. kierownica, alum. felgi, centr. zamek + pilot, obniżo
ny, atrakc. wygląd, po tuningu, • 28.500 zł. Legnica', tel. 
076/854-72-04, 0602/30-16-93
VW GOLF, 1994 r., 1900 ccm, turbo D. niebieski, relingi dacho
we, roleta - 6.500 DEM + clo i transport. Leszno, tel. 
0603/03-10-33
VW GOLF III KOMBI, 1994 r., 1900 ccm, turbo D. biały. 7.200 
DEM. Leśna, tel, 075/721-17-73 
VW GOLF III VR6,1994 r., 59 tys. km, 2800 ccm, czamy meta
lic, 174 KM, 2 poduszki pow., ABS, el. otwierane szyby, el. otwie-. 
.rany dach, komputer pokładowy, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., 
centralny zamek, skórzana kierownica i drążek zmiany biegów, 
RM ♦ 8 głośników, aluminiowe felgi, stan idealny, - 26.000 zl 
lub zamienię. Nysa. tel. 077/431-00-85. 0606/34-90-54 
VW GOLF III, 1994 r., 138 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy 
metalic, wspomaganie, poduszka powietrzna, centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, - 24.000 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-34-53 
VW GOLF, 1994 r., 58 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy meta
lic, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, weluro
wa tapicerka, dzielona tylna kanapa. RM, kpi. dokumentacja, •
17.900 zl (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0603/45-52-97 
VW GOLF GTI EDITION, 1994 r, 46 tys. km, 2000 ccm. kolor 
grafitowy metalic, wszystkie el. dodatki, alarm, immobilizer,

alum. felgi, poduszki, komputer, ABS, centr. zamek, kubełkowe 
fotele, sprowadzony, stan idealny, - 24.500 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Syców, tel. 0601/73-10-98 
VW GOLF KOMBI, 1994 r., 170 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy, RM, bez wypadku, stan b. dobry, - 21.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/396-50-93, 0608/43-58-66 
VW GOLF III EDITION, 1994 r., 106 tys. km, 2000 ccm, wtrysk 
GTI, czamy metalic, ABS, poduszka kierowcy, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka i światrł, alum. felgi 15“, sportowy wydech, zawie
szenie JAMEX, wykończenia w skórze, reg. kierownica, kom
puter, atermiczne szyby, centr. zamek, RO, • 24.000 zł. Wro
cław, teł. 0600/34-20-18
VW GOLF III, 1994 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, sprowadzony w 
całości w 1995 r., centralny zamek, książka serwisowa, orygi- 

"  nalny lakier, bez wypadku, RM, welurowa tapicerka, wspoma
ganie kier., katalizator, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, I 
właśdciel, zadbany, stan b. dobry, - 20.000 zł lub zamienię na 
Fiata 126p, Cinquecento. Złotoryja, tel. 076/877-53-31 
VW GOLF GL, 1994/95 r., 80 tys. Km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, 90 KM, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, średnio wypo
sażony, po tuningu, stan ogólny i techn. idealny, - 25.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 090/66-84-23
VW GOLF III, 1994/95 r., 140 tys. km. 1900 ccm. TDI. grafitowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, halogeny, el.lusterka, reflektory, 
podgrzewane fotele i lusterka, wspomaganie, centrajny zamek, 
atrakcyjny wygląd, w kraju 6 miesięcy, - 27.800 zl. Bolesławiec, 
tel. 0604/51-90-81
VW GOLF III GT, 1994/95 r., 2000 ccm pełne wyposażenie, alum. 
felgi, zadbany, I wlaśddel, - 22.900 zl. Kępno, tel. 0604/23*37-24 
VW GOLF III, VR6, 1994/95 r., 59 tys. km, 2800 ccm, czamy 
metalic, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby (4), ABS, wspomaga
nie, centr. zamek, welurowa tapicerka, el. szyberdach, el. reg. 
lusterka, RM z RDS + 8 głośników, alum. felgi 15”, nowe opony,
5-drzwiowy, stan idealny, - 26.000 zł lub zamienię. Nysa, tel. 
077/431-00-85, 0606/34-90.-54
VW GOLF GT, 1994/95 r., 1900 ccm, .TDi, czamy, 3-drzwiowy, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, alarm, reg. 
kierownica, - 27.800 zł. Unikowice, tel. 077/431-63-78 
VW GOLF GT, 1994/95 r.,82 tys. km, 1800 cćm, ciemnozielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, kubełkowe fotele, reg. kie
rownica, alum. felgi, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, kpi. do
kumentacja, serwisowany, zadbany, stan b. dobry, • 19.100 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-89-90
VW GOLF III CABRIO, 1995 r., 87 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, katalizator, ABS, RM, el. otw. szyby x4, el. reg. 
lusterka, poduszka pow., centr. zamek, białe zegary, podgrze
wane fotele (kubełkowe), atrakc. wygląd, alum. felgi, immobili
zer, sfan b. dobry, - 28.000 zł lub zamienię. Kępno, tel. 
062/581 -04-18, 0606/34-66-37 U  
VW GOLF III, 1995 r„ 50 tys. km. 1900 ccm. turbo D. wtrysk, 
czerwony, ABS, wspomaganie kier., 2 pod. powietrzne, 5-drzwio- 
wy, klimatronik, ei. otw. szyby (x4) i szyberdach, el. reg. luster
ka, centr. zamek, dodatki skórzane, czerwono-czarne, - 31.000 
zl. Wrocław, tel. 071/362-86-78, 0602/57-30-39 
VW GOLF III, 1995 r., 97 tyś. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, obrotomierz, alum. 
felgi, immobilizer, oznakowany, CD z RDS + 6 głośników + pilot, 
3 światło .Stop*, garażowany, stan b. dobry, kpi. dokumentacja 
- 25.800 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0604/59-24-04 
VW GOLF III KOMBI, 1995 r„ 70 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
ciemnoniebieski, 2 poduszki powietrzne, bez wypadku, w kraju 
od 2 tygodni, centralny zamek, wspomaganie kier., szyberdach, 
stan b. dobry, po przeglądzie, pełna dokumentacja, - 26.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-00-51, 0503/09-95-45 
VW GOLF III, 1995 r., 133 tys. km, 1600 ccm, niebieski metalic, 
klimatyzacja, el. otwierane szyby, ABS, wersja Pink Floyd, szy
berdach, centralny zamek, wspomaganie kier., stan idealny. -
23.900 zl. Kłodzko, tel. 0607/09-69-17 
VW GOLF III, 1995 r.,‘ 1604ys. km, 1900 ccrń, TDi, srebrny 
metalic, kombi, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, szyber
dach, sprowadzony w całości, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, - 26.200 zl. Krotoszyn, tel. 062/722-00-13 po godz. 17 
VW GOLF III GL, 1995 r„ 63 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
90 KM, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka podgrzewane, reg. kierownica, zwolnienie z opłaty skar
bowej, -18.800 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-05-30,0602/15-39-55 
VW GOLF III KOMBI, 1995 r„ 94 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, 2 poduszki pow., cehtr. zamek, klimatyzacja, wspo
maganie kier., RO, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec -
10.300 DEM + cło ok. 6.000 zł lub na gotowo - 24.000 zl. Legni
ca, tel. 0603/49-82-83
VW GOLF III, 1995 r., 70 tys. km, 1900 ćcm, diesel, ćzamy 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, - 20.000 zł. Lesz
no, tel. 0607/60-68-73
VW GOLF III,. 1995 r., 124 tys. km, 1900 ccm, TDI, niebieski 
metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, kubełkowe 
fotele, alum. felgi, I właśdciel, atrakc. wygląd, - 26.000 zl. Ra
wicz, tel. 065/547-82-67, 0607/16-36-34 
VW GOLF VR6, 1995 r., 2800 ccm, benzyna, perłowoczarny, 
wszystkie el. dodatki, 2 ped. powietrzne, ABS, alum. felgi, spro
wadzony w calośd, atrakcyjny wygląd, • 22.600 zł. Wałbrzych, 
tel. 0603/27-29-75
VW GOLF III GTi, 1995 r., czerwony, ABS, centr. zamek, szy
berdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, halo
geny, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 0604/75-24-61 - 
VW GOLF III, 1995 r., 112 tys. km, 1800 ccm, kolor stalowy 
metalic, wspomaganie krer., pompowany fotel. 5-drzwiowy, oiy- 
ginalny przebieg, - 18.800 zl. Wrodaw, tel: 341-85-03 
VW GOLF III, 1995 r„ 80 tys. km, 1600 ccm wspomaganie, po
duszka pow., el. otw. szyberdach, - 20.900 zł lub zamienię na 
VW Transportera T4. diesel, inst. gazowa. Wrocław, tel. 
0603/21-24-72
O  VW GOLF III KOMBI, 1995/96 r., 1800 ccm, nie

bieski metalic, relingi dachowe, wspomaganie, 
centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, RO, pod. powietrzna, w kraju od 
tygodnia, - 20.900 zł. Żagań, tel. 068/478-14-30, 
0602/17-14-43 87027651

VW GOLF III, 1995/96 r., 147 tys. km. 1900 ccm. diesel, perto- 
wobialy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. szyberdach, 
RM, 3-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, alum. felgi, kpi. 
kół zimowych, obrotomierz, stan idealny, kpi. dokumentacja 
serwisowa i fotograficzna, - 26.000 zl. Głogów, tel. 
076/835-26-31, 0606/20-84-13
VW GOLF III, 1995/96 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
el. otw. sżyberdach, 2 pod. powietrzne, RM, el. reg. świateł, alum. 
felgi ♦ drugi kpi. kół zimowych, sprow. w calośd, stan b. dobry -
21.200 zl lub zamienię na tańszy. Jenków, gm. Wądroże Wiel
kie, tel. 076/857-46-82, 0606/49-19-53 
VW GOLF III, 1995/96 r„ 1900 ccm„diesel, czerwony. 3-drzwio
wy, wspomaganie, radio, szyberdach, - 22.800 zl lub zamienię. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-69
VW GOLF III, 1995/96 r.. 137 tys. km, 1900 ccm, diesel, tÓi, 
perłowoczarny, 4-drzwiowy, centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrz
ne, wspomaganie, klimatyzaqa, el. otw. szyby, dzielona tylna 
kanapa, reguł. wys. mocowania pasów, bez wypadku, stan ide
alny, - 15.500 zł ♦ do. Sobótka, tel. 0604/93-32-21 .
VW GOLF III, 1996 r.. 61 tys. km, 1400 ccm. kolor śliwkowy, 
bogate wyposażenie, 2 pod. powietrzne, radio ♦ CD Sony,.-
2S.OOO zł. ., tel. 071/398-53-58, 0607/39-93-04 
VW GOLF III, 1996 r., 48 tys. km, 1400 ccm. benzyna, kolor 
wiśniowy, I właściciel, sprowadzony w calośd 12.2000 r., bez 
wypadku, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, el. ótw. szyberdach, 
atrakc. wygląd, - 24.500 zl lub zamienię na Forda Transita. Mię
kinia. tel. 071/396-30-59
VW GOLF III, 1996 r., 65 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebie
ski, I właściciel w kraju, wspomaganie, centr. zamek, 4 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, ABS, 4-drzwiowy, 4 zagłówki, lampy 
przednie Golfa IV, dodatkowe światło .stop*, atrakc. wygląd, 
zadbany, - 26.500 zł Wschowa, tel. 065/540-19-88 lub, 
0609/51-11-26
VW GOLF III, 1996 r., 87 tys. km, zielony metalic, 2-drzwiowy, 
wspomaganie, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, centr. zamek, - 23.000
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zl lub zamienię, możliwe raty przez komis. Legnica, tel. 
0604/4-1'80-47-
VW GOLF. 19961 ., 98 tys. km. 1900 ccm, TDi, czarny metalic, 
wersja Bon Jovi, pod. powietrznaj wspomaganie, reg. kierowni
ca. centr. zamek, skórzana kierownica, el. otw. szyby, atrakc. 
wygląd, zadbany, ospoiłerowany przód, - 27.500 zl. Leszno; tel. 
0603/62-15-03, 0503/06-26-21 '
VW GOLF Ili KOMBI, 1996 r.. 70 tys. km. 18C0 ccm. benzyna.' 
czerwony, ABS. 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka. wspomaganie kier., centr: zamek, immobilizer, reg. kierow
nica. relingi dachowe; RO, zadbany, - 21.500 zl. Milików, Woj. 
jeleniogórskie, tel. 0606/68-58-17 
VW GOLF III, 1996 r., 100 tys. km, 1600 cćm, benzyna, zielony, 
wspomaganie kierownicy, centr. zamek i pilotem, pod. powietrz
na, alarm, el. otw. szyby, szyberdach, radioodtwarzacz, kpi. 
dokumentacja, • 23.000 zi. Świdnica, tel. 074/851-62-01, 
0502/30-63-31 )
VW GOLF III, 1996 r., 67 tys. km, srebrny, 3-drzwiowy, alum. 
felgj, wspomaganie, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, •
22.400 zl. Wągrowiec, tel. 067/262-72-13 
VW GOLF. 1996 r., 79 tys. km. .1600 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy metalic, 3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrz
ne, - 19.5ÓÓ zl. Wołów, tel. 071/389-21-16 po godz. 19, 
0601/98-91-61
VW GOLF III CABRIO, 1996/97 r., 70 tys. km, 2000 ccm. perlo- 
wośliwkowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, nowe amortyza
tory i opony, reflektory soczewkowe, • 42.000 zl. Legnica, tei. 
0602/64-06-68
VW GOLF GT, 1996/97 r„ 104 tys. km, 1900'ccm, TDi. zielony 
metalic, 110 KM. wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
immobilizer w kluczyku, klimatyzacja, reguł, fotel kierowcy, reg. 
kierownica, kubełkowe fotele, komputer pokładowy, oryg. RM, •
32.000 zl lub zamienię na VW Passata sedana, TDi. Wrocław, 
tel. 071/355-88-46
VW GOLF III, 1997 r., 42 tys. km, 1800 ccm, granatowy, 2 po
duszki powietrzne, ABS, kubełkowe fotele, klimatyzacja, wspo
maganie, alarm, 5-drzwiowy, przetwornica 12/220 V, stan bar
dzo dobry, - 32.000 zi. Lubin, tel. 0603/79-06-80 
VW GOLF III, 1997 r., 45 tys. km, 1400 ccm, biały, c. zamek, 
wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyberdach, białe 
zegary, skórzana kierownica, 8 głośników, alarm, 5-drzwiowy, 
ks. serwisowa, zdjęcia, rok w kraju • 27.000 zł lub zamienię na 
VW Golfa IV, Opla Astrę II. Ostrzeszów, tel. 0603/31-98-69 
VW GOLF III, 1997 r., 42 tys. km, granatowy, 5-drzwiowy, alarm, 
ABS, wspomaganie, klimatyzacja, RO + głośniki, 2 poduszki 
powietrzne, kubełkowe fotele, przegląd do 11.2002 r, - 32.000 
zł. Polkowice, tel. 0605/10-73-09 
VW GOLF III; 1997 r., 64 tys. km, 1900 ccm, turbo D, diamento- 
woczarny. klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i świa
tła, RM Blaupunkt, ABS, wspomaganie, stan idealny • 35.150 
zł. Wrocław, tel. 071/328-73-25, 0503/32-91-03 
VW GOLF Ili, 1997 r., 58 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grafitowy,
5-drzwiowy, klimatyzacja, immobilizer, alarm, centr. zamek, tyl
ne lampy przyciemnione, zderzaki w kolorze nadwozia, kom
plet opon zimowych, • 29.500 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/M4-95-27
VW GOLF Ili, 1997 r., 1900 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, ABS, 
el. reg. szyberdach, 2 poduszki pow., srebrne zegary, alum. fel
gi, alarm, blokada skrzyni biegów, RM Delta, - 30.000 zł lub 
zamienię na BMW Coupe. Głogów, tel. 076/835-29-07 
VW GOLF, 1997 r„ 80 tys. km, 1400 ccm, fioletowy, ABS, el. 
otw. szyberdach, c. zamek, wspomaganie, RM, białe zegary, 
3-drzwiowy, • 23.000 zł. Kalisz, tel. 062/769-23-49, 
0501/70-09-90
VW GOLF, 1997 r., 65 tys. km. 1900 ccm, SDi, granatowy, bez 
wypadku, w kraju od 2 lat, sprowadzony na mienie przesiedleń
cze, RM Blaupunkt, ABS, 2 poduszki pow., dodatkowe światło 

'stopu, 3-drzwiowy, el. reguł, reflektory, aluminiowe felgi, • 32.000 
zl. Ostrów Wikp., tel. 062/592-70-85 
VW GOLF KOMBI, 1997 r„ 50 tys. km. 1900 ccm, TDI, 110PS, 
zielony metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, alum. felgi, • 31.000 zł. Stęszew, tel. 
061/813-47-02
VW GOLF KOMBI, 1997 r., 107 tys. km. 1900 ccm, TD, zielony, 
ABS, Klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, centr. za
mek, relingi dachowe, roleta, el. otw. szyberdach, alum. felgi, 
halogeny, alarm, hak, Mul-T-Lock, w kraju od 2 lat, • 33.000 zi. 
Wrocław, teł. 071/354-48-79 wieczorem 
VW GOLF III, 1997 r., 95 tys. km. 1600 ccm, 16V, fioletowy. 100 
KM, pełne wyposażenie, reflektory i silnik Golfa IV, nie eksplo
atowany w kraju, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 07T/355-12-20 
VW GOLF III FAMILY, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czamy metalic, sprowadzony w całości z Niemiec w 1997 r., 
kpi. dokumentacja, książka serwisowa, 4 pod. powietrzne, im
mobilizer, 4 zagłówki, centr. zamek, szyberdach, garażowany, 
zadbany, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-26-52, 
0606/35-83-25
VW GOLF III, FAMILLY, 1997 r., 78 tys. km, 1900 ccm, TDł 90 
KM, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, tydziń w kraju, 4 
pod. powietrzne, klimatyzacja, automatic, tempomat, roleta, re
lingi dachowe, - 39.000 zi (zwolnienie z  opłaty skarb.). Wro
cław. tel. 071/321-77-57. 0608/17-96-55 
VW GOLF KOMBI, 1997 r., 130 tys. km, i90kccm, TDI, biały, 
pełne wyposażenie, * 32.000 zł. fary, teł. 0607/34-91-45 
VW GOLF IV, 1997798 r., 75 tys. km, 1900 ccm, TDi 110 PS, 
czamy metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. luster* 
ka, szyberdach, c. zamek + pilot, alarm, alum. felgi 16*. fotele 
„Recaro*, radioodtwarzacz, 5-drzwiowy, stan b. dobry, kupują
cy zwolniony z opłaty skarbowej, • 41.000 zł. Ostrów Wielkopol
ski, tel. 062/592-03-79, 0601/88-28-89 
VW GOLF IV, 1998 r., 62 tys. km, 1900 ccm, SDI, biały, 3-drzwio
wy, ABS, 4 poduszki pow., szyberdach,vRO, wspomaganie kier., 
el. reg. lusterka, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec -
16.500 DEM + cło ok. 8.000 zł lub na gotowo - 37.000 zł. Legni
ca, 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. szy
berdach, roleta • 32.500 zl (na gotowo) stoi w Goerlitz. Legnica, 
tel. 0607/35-47-11
VW GOLF IV, 1998 r, 30 tys. km. 1600 ccm, benzyna, złoty 
metalic, I rej. w 04.99 r, kupiony w śalonie, serwisowany, I wła
ściciel, ABS. 2 poduszki pow., alarm, wspomaganie kier., 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., 54 tys. km, 1900 ccm, TDi, czamy meta
lic, 110 KM, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
centralny zamek, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, 
aluminiowe felgi, • 48.500 zł. Święciechowa, tel. 065/533-05-26, 
0603/86-08-22
VW GOLF IV, 1999 r., 11 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czamy,
3-drzwiowy. klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, alarm, sportowe fotele, halogeny, książka serwi
sowa. - 41.900 zi. Karpacz, tel. 0604/47-41-88, 0600/27-01-37 
VW GOLF KOMBI, 1999 r., 36 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebr
ny metalic, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, el. otw. szy
berdach, centr. zamek, relingi dach., dzielona tylna kanapa, 
podłokietnik, RM • 47.000 zł. Lubin, tel. 076/849-30-26 
VW GOLF IV, 1999 r., 100 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, garażowany, inst. ga
zowa, - 42.000 zi. Ratowice, woj. wrocławskie, tei. 071/797-10-40 
po godz. 18, 0601/68-76-43
VW GOLF IV, 1999 r., 37 tys. km, 1600 ccm, benzyna, perlowo- 
bialy, wspomaganie, el. reg. reflektory, reg. kierownica, RO ♦ 
oryginalne nagłośnienie, alarm, centr. zamek z pilotem, 2 pod. 
powietrzne, ABS, alum. felgi, atrakc. wygląd, I właściciel, z sa
lonu w kraju, bez wypadku, - 39.500 zł. Wrocław, teł. 
0605/85-35-26
VW GOLF IV, 1999 r., 41 tys. km, 1800 ccm, 20V, perłowoczar
ny, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, 
bez wypadku, kupiony u dilera, stan b. dobry, - 45.000 zł. Wro
cław, tei. .0604/24-22-52
VW GOLF IV, 1999/00 r., 24 tys. km, 1900 ccm, SDi. zielony 
metalic, wspomaganie kier.. 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, • 44.900 zł. Leszno, 
teł. 065/529-73-06, 0601/78-72-75 
VW GOLF IV, 2000 r., 27 tys. km, 1400 ccm, 16V, granatowy 
metalic, 4 poduszki pow.. klimatyzaqa, 4 el. otw. szyby, ABS, 
serwo, centr. zamek, komputer, welurowa tapicerka, el. reg. lu
sterka, 5-drzwiowy, podłokietnik kierowcy, - 44̂ 500 zł. Kalisz, 
tel. 062/764-11-52, 0503/01-67-75 
VW JETTA GL, 1980 r., 1500 ccm, niebieski metalic, szyber
dach, obrotomierz, tapicerka w kolorze nadwozia, RO Sony ♦ 
zmieniacz na 10 CD, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, • 
4 100 zl. Kamienna Góra, tel. 0501/09-82-86. 0604/75-49-98 
VW JETTA, 1980 r., 1300 cćm. benzyna, czerwony, garażowa
ny, stan dobry, - 2.600 zl. Lubin, tel. 076/846-12-10 
VW JETTA, 1980 r., 175 tys. km, 1300 ccm. benzyna, czerwo

ny, 5-drzwiowy, 2 nowe opony, aktualny przegląd, stan dobry, 
dużo części, .• 2.300 zl lub zamienię na. tańszego Fiata 126p. 
Paczków, tel. 077/431-65̂ 6.1. 0606/40-71-94 
VW JETTA GTI, 1980 r., 130 tys.km, 1600 ccm, biały, 5-biego
wy, alum. felgi, szyberdach, ciemne szyby, białe zegary, alarm, 
spoilery, RM ♦ 4 głośniki, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, -
3.200 zl lub zamienię na Fiata Uno, VW Polo albo inny. Przeięk, 
tel. 077/433-29-60
VW JETTA LS, 1980 r., 1600 ccm, benzyną, kolor groszkowy,
2-drzwiowy, * 2.000 zł. Wrocław, teł. 071/343-11-37 
VW JETTA, 1980/81 r., 1500 ccm, benzyna, żółty, po remoncie 
blacharki i lakierowaniu, klimatyzacja, 4-drzwiowy, alum. felgi, 
4 nowe amortyzatory, atrakc. wygląd - 3.000 zl. Mirsk, tel. 
075/647-01-40
VW JETTA, 1981 r., 96 tys. km, czerwony, stan b. dobry •J3,700 
zl lub zamienię na Golfa II, po wypadku.tel. 077/482-60-45 
VW JETTA, 1981 r., 1570 ccm, diesel, granatowy, 4-drzwiowy,
5-biegowy, szyberdach, hak, nowa głowice, stan dobry, - 4.000 
zł, Brożec; gm. Walce, tel. 077/466-06-11 
VW JETTA, 1981 r., 1300 ccm, biały, oryginalny lakier, blachar
ka bez korozji, po remoncie silnika, 4-drzwiowy, szyberdach, 
nowy akumulator, po przeglądzie, stan techn. b. dobry, • 2.800 
zl. Kozielńo, woj. opolskie, tel. 0609/16-60-88 
VW JETTA 1,1983 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, po remon
cie .silnika, zawieszenia tylnego i.ukl. hamulcowego, 5-biego
wy, 4-drzwiowy, alum. felgi, spoiler, ciemne szyby, tapicerka w 
kolorze nadwozia, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 4.950 zl lub 
zamienię. Paczków, tel. 077/431-70-09 
VW JETTA II, 1985 r., 1600 ccm, srebrny, techn. sprawny,
2-drzwiowy, szyberdach, na białych tablicach, - 1.500 zi. Nowa 
Sól, tel. 0606/52-61-82
VW JETTA, 1985 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony 
metalic, sprowadzony w całości, przegląd do 03.2002 r,
4-drzwiowy, ekonomiczny, RO, zadbany, garażowany, stan b. 
dobry, • 5.900 zl. Nysa, teł. 077/433-12-19, 0606/17-34-89 
VW JETTA li, 1986 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wirysk, kolor gra
fitowy metalic, stan idealny, klimatyzacja, wspomaganie, szy- 

. berdach, 5-biegowy, 4-drzwiowy, szerokie zderzaki, modej 1990 
r, • 7.900 zl lub zamienię. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58, 
0604/29-43-83
VW JETTA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, - 5.850 zł. ., teł. 
074/810-31-68, 0603/87-02-77
VW JETTA li, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, biały, RM, koła zi- 
mowe.zadbany, stan techn. b. dobry, - 7.500 zł. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/815-37-72, 0607/67-18-90 
VW JETTA II, 1987 r., 183 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
klimatyzacja, centr. zamek, drzwi nowego typu, alarm, stan b. 

- dobry, - 9.800 zi. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
VW JETTA, 1987/93 r., 184 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony akryl, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach, instal. gazo
wa, szerokie zderzaki w kolorze karoserii, amortyzatory na gwa
rancji, • 7.600 zl. Milicz, tel. 071/384-21-41, 0603/56-66-80 
VW JETTA II, 1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, felgi aluminiowe, ABS, centralny zamek, ciemne szy
by, 4-drzwiowy, wspomaganie, komputer pokładowy, welurowa 
tapicerka, el.szyby, el.iusterka i podgrzewane, podłokietnik, 
szyberdach, zadbany, dużo nowych części, - 9.500 zl lub za
mienię na młodszy. Zgorzelec, tel. 075/777-80-46 po 15, 
0605/60-31-95
VW JETTA, 1990 r., 172 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wiśniowy, 
szerokie zderzaki, wspomaganie kier., centr. zamek, szyber
dach, reguł. wys. fotela kierowcy, welurowa tapicerka, atrakc. 
wygląd, kola 14*. • 10.500 zl lub.zamienię na inny 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, wiśniowy,
2-drzwiowy, el. reg. reflektory, szerokie zderzaki, dodatkowe 
światło .stop’, dzielona tylna kanapa, zadbany, - 11.700 zi. Lu
bin, tel. 076/846-80-39
VW JETTA, 1990 r., 175 tys. km, 1600 ccm, diesel, kolor grafi
towy, ABS, centr. zamek, obrotomierz, kubełkowe fotele, 5-bie
gowy, hak, 4-drzwiowy, szyberdach, szerokie zderzaki, • 11.700 
zł. Wrocław, tel. 782-69-85
VW JETTA, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, jasnobrą- 
zowy, automatic, wspomaganie, szyberdach, hak, welurowa ta
picerka, RO, el. reg. reflektory, centr. zamek, zadbany, stan b. 
dobry, -11.000 zł lub zamienię na inny, w tej cenie. Chocianów, 
tel. 076/818-44-39
VW JETTA, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic; 
szerokie zderzaki, ABS, szyberdach, * 4 koła zimowe, 4-drzwio
wy, oclony, - 9.500 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-63-34, 
0609/28-40-31
VW JETTA Gl, 1992 r., 119 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
centralny zamek, wspomaganie kier., szerokie zderzaki, katali
zator, nowy wydech, stan b. dobry, - 10.800 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-35-14
VW JETTA II, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, bordowy, oryg. 
lakier, RM, centr. zamek, wspomaganie, stan b. dobry, - 9.500 
zi. Kamiennik, woj. opolskie, tel. 0608/72-56-19 
VW JETTA II, 1996 r., 155 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 4-drzwiowy, sprowadzony w całości, nowe amortyzato
ry, zadbany, stan b. dobry, - 6.300 zl lub zamienię na busa Mer
cedesa 207 diesel, w tej cenie. Kowary, tel. 0601/16-02-78 
VW LUPO, 1999 r., 26 tys. km, 1700 ccm, SDi, niebieski, wspo
maganie, dzielona tylna kanapa, radio, • 29.000 zl. Oława, teł. 
071/313-38-80, 0601/53-99-68
VW LUPO. 1999 r., 22 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, reg. kierownica, reguł. wys. moco
wania pasów, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, sprowa
dzony w całości, kpi. dokumentacja, • 27.600 zi. Wrocław, tel. 
071/372-72-73, 0605/65-58-22
VW LUPO, 1999 r., 17 tys. km, 1000 ccm, kolor srebrny, 2 po
duszki powietrzne, e. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, ra
dioodtwarzacz oryginalny, - 25.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
0605/25-59-07, 0607/58-17-40
VW LUPO, 2000 r., 16 tys. km, 1000 ccm, MPi, niebieski, wspo
maganie kier., radio, 2 poduszki powietrzne, książka serwiso
wa, I właściciel, stan b. dobry, - 27.500 zl. Ostrzeszów, tel. 
062/730-30-78, 062/730-17-12, 0601/25-95-69 - 
VW LUPO MPI, 2000 r., 14 tys. km, 1400 ccm, czamy, el. otw. 
szyby, centr. zamek, wspomaganie, 4 elementy do lakierowa
nia, nabywca zwolniony z opłaty skarbowej, w kraju od.tygo- 

» dnia, stan idealny, - 24.500 zł. Twardogóra, tel. 071/398-70-96, 
071/398-73-32, 0501/53-31-96
VW NEW BEETLE, 1999 r., 26 tys. km, 2000 ccm, czarny, b* 
gate wyposażenie, - 53.000 zl. Leszno, tel. 0605/69-32-77 
VW PASSAT, 1974 r., 1300 ccm, czerwony, po remoncie silnika 
i blacharki, w ciągłej eksploatacji, stan techn. dobry, • 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-76-05
VW PASSAT, 1977 r., 1300 ccm, benzyna, zielony, silnik w b. 
dobrym stanie, podłoga po remoncie, przegląd do 03.2002 r., 
nowe opony, stan dobry, - 1.800 zł. Krzewie Małe, woj. jelenio
górskie, tel. 0603/29-25-06
VW PASSAT KOMBI, 1977 r, 240 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, po remoncie nadwozia i malowaniu, 5-biegowy, szy
berdach, stan dobry,.- 2.000 zl. Torzym, tel. 068/341 -38-94 
VW PASSAT, 1978 r., 1600 ccm, czerwony, stan silnika i bla
charki średni, zarejestrowany, do naprawy, • 550 zl. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/738-25-41 po godz. 21.30 
VW PASSAT KOMBI, 1978 r., 1300 ccm, benzyna, beżowy, 5-bie
gowy, po wymianie progów i amortyzatorów tylnych, zegar, RM, 
obrotomierz, - 1.800 zl. Wałbrzych, tel. 074/843-98-30 
VW PASSAT, 1978 r., 1577 ccm, benzyna, niebieski, 4-drzwio
wy, po remoncie nadwozia, malowaniu, do drobnych poprawek, 
.na chodzie’, brak przeglądu, stan silnika idealny, -1.100 zl lub 
zamienię na Fiata 126p w tej cenie. Wojbórz, tel. 074/871-43-36 
VW PASSAT, 1980 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, szyber
dach, po remóhcie blacharki i lakierowaniu, przegląd do 12.2001 
r, • 2.700 zl. Oleśnica, tel. 071/398-74-85 
VW PASSAT, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, techn. 
sprawny, ważny przegląd, 5-drzwiowy, hak ♦ części, stan do
bry, -1.600 zl. Zamienice 51 a. gm. Chojnów, tel. 076/817-89-16 
VW PASSAT KOMBI, 1980/81 r., 1600 ępm, benzyna, niebieski, 
model przejściowy, oryg. lakier, 5-biegowy, stan dobry, - 2.700 
zł. Zielona Góra, tel. 068/325-04-69, 0608/23-55-66 
VW PASSAT KOMBI, 1981 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, stan silnika i skrzyni biegów 
idealny, ekonomiczny, do wymiany opony, sprawne, nie wyma
ga wkładu finansowego, • 4.150 zl. Radwanice, woj. wrocław
skie, tel. 0602/48-79-06
VW PASSAT, 1981 r„ 250 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski, nowy akumulator, gażnik, przegląd silnika, - 3.200 zl. Wro
cław, tel. 071/786-47-97
VW PASSAT KOMBI, 1981 r., 1600 ccm, diesel, zielony, hak, 
szyberdach, nowy akumulator i klocki, po przeglądzie, -3.100 
zł. Wykroty, tel. 0601/57-32-58

VW PASSAT, 1982 r, biały, wnętrze i przód od nowego typu, 
szerokie zderzaki, stan b. dobry, - 2.700 zl Psary, tel. 
065/544-73*80, 0607/29.-53-09
VW PASSAT. 1982 r., 240 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, inst. gazowa, po wymianie ukl. wydechowego, pólosi, świec, 
kabli, cewki, łożysk, kół, paska rozrządu, RM, • 3.700 zł lub za
mienię na Forda Transita 1983-85 r., z dopłatą. Wałbrzych, teł. 
074/664-94-52, 0602/11-92-74 '
VW PASSAT KOMBI, 1982 r , 1300 ccm, biały, tapicerka do 
małych poprawek, stan silnika b. dobry, - 2.600 zl lub zamienię 
na tańszy, do 1.500 zj. Wrocław, lei. 071/351-54-40, 
071/327-47-60
VW PASSAT GT, 4983 260 tys. km, 2000 ccm, srebrny meta
lic, 4x4, wspomaganie, alarm, centr. zamek, relingi dachowe, 
'immobilizer, szyberdach, nowy akumulator, stan dobry, - 4.300 
zl. Giebułtów, gm. Mirsk, tel. 075/783-44-11 
VW PASSAT KOMBI, 1983.r... 1600 ccm, diesel I rejestracja w 
1984 r., alum. felgi, hak, skórzana tapicerka, - 4.800 zl. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/816-04-95 
VW PASSAT C, 1984 r., 185 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 4-biegowy, nowy akumulator, halogeny przednie i tylne, 
zadbany, garażowany, przegląd do 11.2001 r., dodatkowe świa
tło stopu, • 6.000 zł. Boguszów-Gorce, 1el. 074/844-21*03 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 202 tys. km, 130Ó ccm. benzyna, 
jasnobeżowy, RO, garażowany, -5-biegowy, hak, nowe amorty
zatory i hamulce, przegląd do 05.2002 r., atrakc. wygląd, - 5.200 
zl. Lubsko, tel. 068/372-07-85
VW PASSAT KOMBI, 1984 r. na białych tablicach - 900 DEM. 
Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04, 0502/67-28-28 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 180 tys. km, diesel, kolor piasko
wy, hak, nowa przednia szyba, 4 nowe opony, podnośniki szyb, 
po remoncie silnika, stan b. dobry, - 7.000 zl. Oborniki śląskie, 
tel. 071/310-36-95
VW PASSAT KOMBI. 1984 r., 240 tys. km, 1800 ccm, złoty, po 
remoncie zawieszenia, bardzo dużo nowych części (łożyska, 
opony, amortyzatory), stan b. dobry, zataiła panewka, • 2.100 
zl. Wrocław, tel. 071/354-25*29
VW PASSAT KOMBI, 1984 r.. 385 tys. km. 1600 ccm. diesel, 
biały, po wymianie pasków i końcówek wtryskiwaczy, stan silni
ka dobry, • 5.600 zł. Złotoryja, tel. 076/878-55*75 po godz. 18, 
0501/48-83-84
VW PASSAT KOMBI. 1985 r.. 123 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, stan idealny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, relingi dachowe, bez 
wypadku, • 5.900 zl. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58, 
0604/29-43-83
VW PASSAT, 1985 r., 195 tys. km, 1600 ccm, diesel, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, szerokie zderzaki, hak, stan b. dobry, -
7.000 zl lub zamienię na mniejszy. Leszno, tel. 065/526-12-05 
po godz. 20
VW PASSAT, 1985 r.. 2000 ccm, wtrysk, kolor morski metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. lusterka, szyberdach, alum. fel
gi, stan b. dobry -,,950 DM. Zielona Góra, tel. 0603/78-58-09 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, popielaty metalic, 5-biegowy, szerokie zderzaki, katali
zator, obrotomierz, hak, roleta bagażnika. RM, dodatkowe świa
tło .stop*, welurowa tapicerka, • 6.300 zł tub zamienię na droż
szy. do 10.000 zi. Wrocław, tel. 071/354-38-46. 0605/32-11-46 
VW PASSAT. 1986 r„ 1600 ccm, diesel, czerwony, model przej
ściowy, automatic, sprow. w całości, czarne wnętrze, RM, stan 
b. dobry - 7.000 zl lub zamienię w tej cenie, lub tańszy, może 
być uszkodz., chętnie Ford Scorpio, Fiat 126p lub inny. Gło
gów, tel. 0604/87-43-11
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, biały, na białych tabli
cach, - 1.200 DEM. Lubań Śl., woj. jeleniogórskie, tel. 
0602/83-23-92
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 173 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
szary metalic, CL, oryg. lakier, sprow. w całości w 96 r., bez 
wypadku, RM, roleta bagażowa, szerokie listwy i zderzaki, tapi
cerka jasny.welur, siedzenia tylne dzielone, składane, blach, i 
silnik stan b. dobry, wymienione opony, klocki, szczęki, tłumiki, 
olej, filtry i inne - 6.800 zl. Paszowice, tel. 0603/28-71-42 
VW PASSAT KOMBI. 1986 r., 130 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, na białych tablicach • 800 DEM.- Skorogoszcz, tel. 
077/412-10-20
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VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 198 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, relingi dachowe, RM, sprowadzony w całości, - 5.200 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-34-23
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel, srebrny meta
lic, relingi dachowe, RM ♦ 4 głośniki, I właściciel w-kraju. nowe 
elementy zawieszenia, stan b. dobry. - 8.500 zł. Środa Śląska, 
tel. 0602/77-68-58
VW PASSAT SEDAN. 1987 r., 220 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
kolor - kość słoniowa, hak, RM, nowe amortyzatory, klocki i 
szczęki hamulcowe, alarm, odcięcie zapłonu, - 8.300 zł., tel. 
074/855-95-43, 0606/64-54-11
VW PASSAT/KOMBI, 1987 r.,-15 tys. km, T600 ccm, turbo D, 
czerwony, hak, relingi dachowe, roleta tylna, oryginalny RO, 
szyberdach, 5-biegowy, - 7.900 zl. Bojanowo, tel. 065/545-72-36 
VW PASSAT KOMBI. 1987 r., 90 tys. km, 1600 ccm, diesel, bia
ły, ą|an b. dobry, na białych tablicach • 1.700 DEM. Legnica, tel. 
0601/73-42-88
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1800 ccm, benzyna, wiśniowy, 
białe tablice, stan b. dobry, - 2.500 zł. Proszkowice, gm. Miet
ków, tel. 071/390-77-44
VW PASSAT, 1987 r., 190 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wtrysk, 
srebmymetalic, model przejściowy, szerokie zderzaki, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, obrotomierz, - 6.200 zł lub zamienię na dostaw
czy. Wrocław, tel. 071/785-79*631 
VW PASSAT SEDAN, 1988 r., 218 tys. km, 1600 ccm. bordowy, 
inst. gazowa, - 12.300 zl Sub zamienię na Lagunę, Vectrę, Pas
sata, po 94r, z dopłatą. Wrocław, tel. 0609/58-41-48 
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., 179 tys. km. 1800 ccm. GT, 
czerwony, instal. gazowa, szyberdach el., szerokie listwy' alum. 
felgi, wentylowane tarcze, wspomaganie, centr. zamek, akumu
lator (gwarancja), nowe klocki, paski, - 11.300 zl. Wrocław, tel. 
071/355-35-83, 0502/98-65-81
VW PASSAT KOMBI; 1988/94 r„ 188 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, granatowy, w kraju od 94r., II właściciel (od 95r.), wspoma
ganie kier., centr. zamek, RO, alarm, blokada skrzyni, dzielona 
tylna kanapa, roleta, relingi dachowe, hak, • 11.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/321-12-87, 0608/34-38-42 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r... 180 tys. km, 4800 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, po remoncie zawieszenia, - 10.700 zl. 
Wrocław, tel. 071/363-41-80
VW PASSAT SEDAN, 1989 r., 217 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, el. reg. reflektory, el. otw. szyberdach, Mul-T-Lock, 
hak. - 9.900 zl. Wrocław, tel. 0609/40-22-74 
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 
87027231

VW PASSAT KOMBI. 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, monowtrysk. blokada skrzyni biegów, wspomaganie, ra
dio, bak, stan b. dobry • 11.500 zl lub zamienię na dostawczy, 
np truck, z dopłatą.., tel. 0607/47-73-38 
VW PASSAT, 1989 r., 197 tys. km, 1600 ccm, TDi, granatowy, 
intercooler, 80 KM, wspomaganie kier., RO + 4 głośniki, stan b. 
dobry. - 15.200 zl. Lubawka, tel. 075/744-74-31 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 160 tys. km. 1800 ccm. biały. el. 
otw. dach, ABS, reg. kierownica, halogeny w zderzaku, spoiler 
na klapie bagażnika ze światłem stowj, alum. felgi 15" z szero
kim rantem ♦ kpi. opon oryg., mało ażywany w kraju, -11.000 
zl. Wałbrzych, tel. 074/841-54-39 

'  VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 220. tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm, szy
berdach, relingi dachowe, sprowadzony w całości, zadbany. -
15.700 zl. Złotoryja, tel. 076/878-78-80 
VW PASSAT KOMBI, 1989/90 r., 110 tys. km, TOOOccm, wtrysk, 
metalic, I właściciel, bez wypadku, książka serwisowa, immobi;

lizer, relingi dachowe, nowe opony, stan b. dobry, - 11.200 zł lub 
zamienię na Fiata Cinquecento albo 126p. Starczówek, gm. Zię
bice, tel. .0604/66-59-28
O  VW PASSAT KOMBI, 1990 r, 1600 ccm, turbo D, 

szary metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
bez wypadku, • 17.900 zł lub zamienię. Żary, ul. 
Okrzei 9, tel. 068/374-27-97, 0602/79-49-88 
87027461

VW PASSAT KOMBI. 1990 r., 1800 ccm, benzyna, jasnoniebie
ski, sprowadzony w całości, w kraju od roku, I właściciel, relingi 
dachowe, - 14.500 zl. Biskupice Oławskie, gm. Oława, tel. 
071/318-66-12
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 120 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
relingi dachowe, roleta, wspomaganie, immobilizer, - 12.600 zl 
(możliwe raty). Jarocin, tel. 0601/57-35-88 
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, turbo D, biały, immobi
lizer, wspomaganie, ABS, el. szyberdach, relingi dachowe, hak, 
- 17.000 zł. Kąty Wrocławskie, (el. 0501/42-45*0/
VW PASSAT KOMBI GT, 1990 r., 119 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, wtrysk, granatowy metalik, komputer, ABS, el. otw. szyber
dach, podgrzewany fotel, alarm, alum. felgi, centr. zamek, ob
rotomierz, wspomaganie, szerokie listwy, - 14.800 zi. Legnica, 
tei. 076/854-53-49 lub. 0606/89-96-74 
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 145 tys. km, 1800 ccm, bordowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., radio, welurowa ta
picerka, spoiler, zielone szyby, • 14.500 zl. Leszno, tel. 
0605/06-94-90
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1800 ccm, morski ęnetalic, el. 
otwierany szyberdach, el. reguł, reflektory, hak, relingi dacho
we, roleta, Mul-T-Lock, RM. centralny zamek, alarm + pilot, 
wspomaganie kier., nie składak, komplet kół letnich, dzielona 
tylna kanapa, dodatkowe światło stopu, garażowany, stan b. 
dobry, - 15.500 zl. Leśna. tel. 075/724-24-36. 0604/75-99-52 
VW PASSAT SEDAN GL, 1990 r., 190 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
reg. reflektory, sprowadzony w całości. • 12.500 zl. Nowa Sól, 
tel. 068/387-52-30
VW PASSAT KOMBI. 1990 r.. 180 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, alarm, kompl. kół zimowych, stan b. dobry, • 12.500 
zl. Świdnica, tel. 074/852-48-15 
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor morski 
metalic, ABS, wspomaganie, hak, el. reg. lusterka, el. otw. szy
berdach, welurowa tapicerka, dzielone i rozkładane tylne sie
dzenia. sprowadzony w całości, opony letnie i zimowe, zadba
ny, stan techn. b. dobry, RO ♦ 6 głośników, - 16.400 zl. Wro
cław, tel. 350-07-55, 0601/79-15-61 
VW PASSAT GT, 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciem
nozielony, alum. felgi, wspomaganie, centr. zamek, komputer, 
szerokie listwy, komputer, ABS, RM, II właściciel, sprowadzony 
w całości, atrakc. wygląd, stan b. dobry, • 14.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-81-08, 0608/09-88-49 
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 110 tys. km, 1800 ccm, czerwo
ny, dla ob. WNP, na białych tablicach • 1.800 DEM. Wrocław, 
tel. 0503/99-07-05
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 10 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony, inst. gazowa, -13.000 zl. Wrocław, tel. 071/353-01-84 
VW PASSAT, 1991 r., 175 tys. km, 1800 ccm, zielony, -15.500 
zl lub zamienię na Passata, 1.9 TDI, powyżej 1994 r. Miejska 
Górka. tel. 0601/55-53-08
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 1600 ccm, TDi, granatowy, w kra
ju od 2 dni, bez wypadku, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. 
otw. szyby i szyberdach, zadbany, oszczędny, atrakc. wygląd, 
oclony, po przeglądzie techn., kpi. dokumentacja, - 18.900 zl. 
Sobótka, tel. 0601/15-66*99
VW PASSAT, 1991 r., 200 tys. km, 1900 ccm, turbo D, błękitny 
metalic, wspomaganie kier., relingi dachowe, 5-biegowy, welu
rowa tapicerka; roleta, hak, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, el. otwierany szyberdach, aluminiowe felgi, - 14.000 zl. 
Bielawa, tel. 0603/22-55-40
VW PASSAT CL. 1991 r., 160 tys. km, 1900 ccm. diesel, czer
wony, w kraju 2 dni, wspomaganie, szyberdach, • 18.300- zł. 
Dzierżoniów, tel. 0502/61-42-48 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czamy, centr. zamek, serwo. relingi, - 17.000 zl. Głogów, tel. 
076/834-21-84
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 175 tys. km. 1600 ccm. turbo D. 
wtrysk, kolor śliwkowy metalic, welurowa tapicerka, wspoma
ganie kier., relingi dachowe, • 15.000 zl. Iwiny, tel. 076/818-93-49 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 175 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
zielony metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, el.
. szyberdach, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, relingi da
chowe, roleta, hak, welurowa tapicerka, tempomat, termotro- 
nic, stan idealny, - 19.800 zl. Kłodzko, tel. 0607/43-85*45 
VW PASSAT, 1991 r., 185 tys. km, 1600 ccm, TDi, srebrny me
talic, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., centralny zamek, 
alarm, el. otwierany szyberdach, aluminiowe felgi, atrakcyjny 
wygląd, - 18.500 zł. Lubań, tel. 075/724-13-04, 0602/87-91-90 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 158 tys. km. 1800 ccm, kolor śliw
kowy, relingi dachowe, wspomaganie, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, szyberdach, hak, alum. felgi, kola zimowe, radio + 
CD, sprowadzony w całości, I właściciel, - 13.400 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-23-32, 0604/99-42-8T 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm. benzyna, granatowy, 
relingi dachowe, roleta bagażnika, - 13.500 zl lub zamienię na 
Audi 80. lub Opla Vectrę. Międzybórz, tel. 062/785-69-27 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 160 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, stan b. dobry, *. 18.800 zł . możliwe raty lub 
zamiany. Paczków, tel. 077/431-78-88, 077/431 -75-08 
VW PASSAT SEDAN. 1991 r., .127 tys. km, 1600 ccm, TDi. bia
ły, stan b. dobry, nowe opony, nowy akumulator, szyberdach, 
wspomaganie, I właściciel, • 17.800 zl. Stawiszyn, tel. 
062/752-80-59
VW PASSAT GT, 1991 r., 126 tys. km, 1800 ccm, perłowoczar
ny, bez wypadku, I właściciel, stan b. dobry, - 16.500 zi. Strze
lin. tel. 071/392-03-52, 0604/14-16-85 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 142 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czerwony. Szczytna, tel. 074/868-36-78, 0607/42-41-71 
VW PASSAT, 1991 r., 148 tys. km, 1800 ccm, benzyna, turkuso
wy, i właściciel, serwisowany, RM, stan idealny, - 14.800 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/846-17-13, 074/842-47-23 
VW PASSAT GL, KOMBI, 1991 r., 215 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, czamy metalic, wspomaganie, ABS, wszystkie el. dodat
ki, klimatyzacja, halogeny, relingi dachowe, obrotomierz, nowy 
alternator, roleta, reg. kierownica, dzielona tylna kanapa, hak, 
RO VW, alarm, - 20.500 zl. Wilków Osiedle, tel. 076/878-29-86 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 143 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, bordowy, hak, blokada zapłonu, zadbany, przegląd, stan 
b. dobry, -12.700 zl. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW PASSAT, 1991 r., 120 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic, 
automatic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, el. reg. 
lusterka, nie eksploatowany w kraju, stan dobry, • 11.800 zl. 
Wrocław, tel. 071/789-18-96 po godz. 16 
VW PASSAT CL, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, niebieski me
talic, sedan, 5-biegowy, zadbany, stan techn. b. dobry, 1.13.500 
zl. Wrocław, tel. 071/372-15-15, 0501/76-70-59 
VW PASSAT KOMBI, 19&1 r„ 140 tys. km. 2800 ccm, VR6, bor
dowy, ABS, klimatyzacja, elektryka, alum. felgi, relingi dacho
we, szyberdach, - 16.500 zl. Wrocław, tel. 0602/23-48-19 ■
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r„ 182 tys. km, 1900 ccm. diesel 
wspomaganie kier., el. reg. reflektory, ekonomiczny, zadbany, 
stan b. dobry, kompletna dokumentacja, I rejestracja w 92 r, -.
17.000 zl lub zamienię na VW Golf III D, Mercedes 190 D, uszko
dzony. Gryfów Śl., tel. 075/781-38-50 
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 1800 ccm, czerwony, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, alarm, RM, relingi 
dachowe, roleta, w kraju od 4 miesięcy, kpi. dokumentacja, od
cięcie zapłonu, atrakc. wygląd, sprowadzony w całości, stan b. 
dobry, - 14.600 zl. Nysa, tel. 077/431-73-32 
VW PASSAT GT, 1991/92 r., 108 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
szary metalic, sprow. z Niemiec, w Polsce nie eksploatowany, 
wspomaganie, centr. zamek, zderzaki, szerokie listwy i tylny 
spoiler w kolorze nadwozia, halogeny, oryg. radio, 4 zagłówki, 
podłokietnik, roleta tylnej szyby, 3 światło .stop', welur. tapicer
ka, stan b. dobry, - 19.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-06-69, 
062/591-23-67
VW PASSAT SEDAN, 1991/92 r., 1800 ccm, benzyna, biały, inst. 
gaz. w kole zapasowym, alarm, wspomaganie, szyberdach, 
garażowany, - 17.850 zł. Świdnica, tel. 0602/17-81-61 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r.. 160 tys. km, .1900 ccm. turbo D. 
kolor stalowy metalic. ABS, RM, 5-biegowy, wspomaganie, centr. 
zamek. el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, alarm + pilot, kpL 
dokumentacja, stan dobry, - 14.200 zł lub zamienię. Kępno, tel. 
062/581-04-18, 0606/34-66-37
VW PASSAT KOMBI GT, 1992 r„ 110 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
bordowy, ABS, el. reg. lusterka, roleta, welurowa tapicerka,

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 ccm, benzyna, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, RM Beta, 4 zagłówki, 
spoiler, sprow. w całości, hak, i właściciel w Polsce, nowe amor
tyzatory, garażowany, stan b. dobry - 14.500 zl. Legnica, tel. 
076/854-12-10, 0601/62-53-72'
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, granatowy metalic, 
wersja Ariva, centr. zamek + pilot, wspomaganie, el. otw. szy
berdach, hak, alarm, welurowa tapicerka, kpi. opon zimowych, 
zadbany, -17.000 zl. Leszno, tel. 0604/36-90-52.0607/20-34-60 
VW PASSAT KOMBI. 1992 r.. 160 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, wspomaganie, centr. zamek, bez wypadku, -18.800 
zl (możliwe raty lub zamiana). Paczków, tel. 077/431-78-88, 
077/431-75-08
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 163 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
kolor grafitowy metalic. wspomaganie, relingi dachowe, roleta 
bagażnika, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, 4 zagłówki, 
książka serwisowa, w kraju od 3 tygodni, bez wypadku, stan b. 
dobry. - 19.900 zi. Sobótka, tel. 0604/78-63-41 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 148 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
bordowy metalic, relingi dachowe, szyberdach el., 3 dni w kra
ju, * 16.500 zl. Karpacz, tel. 075/761-81-47
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VW PASSAT GL KOMBI, 1992 i,, 188 tys. km, 1900 ccm, turbo 
Dk czerwony, wspomaganie kler., centralny zamek, el. reguł, 
losterka, welurowa tapicerka, RM, roleta, bez wypadku, -18.500 
zł. Kłodzko, tel. 0608/08-07-65
VW PASSAT GL, 1992 r., 156 tys. km, 1900 ccm, turbo D. bor
dowy metałic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka i 
szyberdach, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
Mul-T-Lock, zadbany, atrakc. wygląd, • 19.300 zl. Kłodzko, tel. 
0607/09-68*88
VW PASSAT SEDAN, 1992 r., 140 tys, km. 1800 ccm, benzyna, 
czamy metalic, inst. gazowa, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm, szyberdach, blokada skrzyni biegów, welurowa tapicer
ka, garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 16.200 zl. Legnica, 
tel. 076/857-01-93, 0502/66-94-19 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.. 1900 ccm, diesel, bordowy meta
lic, 6.000 DEM. Leśna, tel. 075/721-17-73 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 134 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
niebieski, w kraju od 3 miesięcy, 4 zagłówki, roleta tylna, ABS, 
el. reg. lusterka i szyberdach, alarm, garażowany, sprowadzo
ny w całości, kpi. dokumentacja, - 19.300 zł. Lubin, tel. 
076/724-07-45 wieczorem, 0609/39-89-60 
VW PASSAT VR6, 1992 r„ 148 tys. km. 2800 ccm, bordowy 
metalic, kombi, wspomaganie, el. otw. szyby, ei. reg. lusterka, 
welurowa tapicerka, komputer, aium. felgi, relingi dachowe, stan 
techn. idealny, - 19.900 zl. Niemcza, tel. 074/837-60-93, 
0605/46-65-65
VW PASSAT KOMBI, 1992 r„ 186 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
zielony metalic, hak, roleta, centr. zamek, alarm * 2 piloty, im
mobilizer, RO, relingi dachowe, wspomaganie, el. reg. reflekto
ry, garażowany, serwisowany, stan techn. b. dobry, - 20.300 zl. 
Siechnice, woj. wrocławskie, tel. 0607/14-73-77 
VW PASSAT, 1992 r.. 142 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czerwo
ny, wspomaganie, relingi dachowe, centr. zamek, RO, do spro
wadzenia z Niemiec, stan b. dobry, - 19.200 zl. Sobótka, tel. 
0601/78-23-69
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 163 tys. km, 1900 ccr* turbo D, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, relingi dachowe, roleta 
bagażnika, el. otw. szyberdach, el. reg. reflektory, 4 zagłówki, 
książka serwisowa, 3 tygodnie w kraju, bez wypadku, stan b. 
dobry, • 19.900 zl. Sobótka, woj. wrocławskie, teł. 0604/78-63-41 
VW PASSAT SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, 16V, szary metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, komputer, blo
kada skrzyni biegów, welurowa tapicerka, atrakc. wygląd, • 
16.350 zł lub zamienię na mniejszy. Wołów, tel. 071/389-48-06 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 121 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, centr. zamek, el. reg. szyberdach, wspoma
ganie kier., RO, relingi dachowe, zabezp. przed kradzieżą, stan 
b. dobry, - 15.900 zl lub zamienię na naczepę, kiper aluminio
wy. Zebrzydowa, gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-21-52, 
0607/20-73-87
VW PASSAT SEDAN, 1992/93 r, 150 tys. km, 1800 ccm, zielo
ny, wspomaganie, immobilizer, alarm, RM, rozkładana kanapa, 
roleta, el. reg. reflektory, reguł. wys. mocowania pasów, ater
miczne szyby, stan idealny, - 14.700 zl. Strzelin, tel. 
071/392-06-55, 0503/84-98-70
VW PASSAT KOMBI, 1992/97 r., 150 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D, żółty, przyciemnione szyby, blokada skrzyni biegów, hak, -
17.500 zl. Trzebnica, .tel. 071/312-00-92 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 145 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
kremowy, alarm, ciemne szyby, wspomaganie kier., immobili
zer, relingi dachowe, 4 zagłówki, RO + głośniki, centr. zamek, 
ekonomiczny, • 20.500 zl. Lubin, tel. 0605/61-23*24, 
076/841-55-53
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 130 tys. km< 1900 ccm, turbo D, 
czamy, wspomaganie, centr. zamek. el. otw. szyberdach, RM 
stereo, hak, stan idealny, bez wypadku, kpi. dokumentacja, -
20.800 zl. Oleśnica, tel. 071/314-78-76, 0601/74-10-55
VW PASSAT, 1993 r., 114 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czamy 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, półklima- 
tyzacja, welurowa tapicerka, żaluzje tylne, centr. zamek, gara
żowany, radio Alpha, • 21.600 zl. Rawicz, tel. 065/546-19-27 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 138 tys. km, 1900 ccm. turbo D, 
czerwony, centr. zamek, relingi dachowe, wspomaganie, roleta 
bagażnika, książka pojazdu, faktura VAT. w kraju od 10 dni, •
16.800 zl. Sobótka, tel. 0501/03-28-76
VW PASSAT, 1993 r, 152 tys. km. 2000 ccm, 115 KM. biały, 
serwo, centr. zamek, ABS, el. otw. szyberdach, el. reg lusterka, 
radio, książka serwisowa, roleta, do sprow. z Niemiec, .na cho
dzie’  - 4.200 DEM + do.l transport. Wrocław, tel. 0502/53-21-62 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - A00529 www.autogieida.com.pl)
VW PASSAT KOMBI, 1993 r.. 174 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
ciemnozielony metalic, wspomaganie, ABS, el otw. szyberdach, 
hak oryg., RM oryg., alum. felgi, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, dzielona kanapa, faktura VAT, po przeglądzie tech
nicznym, przetłumaczone dokumenty, kupujący zwolniony z 
opłaty, - 18.900 zł. Kalisz, tel. 062/502-32-25, 0603/69-19-06 
VW PASSAT, 1993 r.. 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, perlo- 
wogranatowy, centr. zamek. el. reg. lusterka, el. otw. szyby; alum. 
felgi, kpi. dokumentacja, reg. kierownica, I właściciel, stan b. 
dobry, - 19.800 zl. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-69-33 
VW PASSAT SEDAN. 1993 r., 137 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, centr. zamek, wspomaganie kier., klimatyzacja, el. 
otw. szyberdach, alum. felgi, • 21.900 zl. Kłodzko, tel. 
074/867-65-86, 0601/58-20-80
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 170 tys. km, 1900 ccm. turbo 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. za
mek, wspomaganie kier., sprowadzony, nie zarejestrowany, -
17.300 zl. Leszno, tel. 0609/45-99-56 
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 160 tys. km, 1600 ccm. TDi. mor
ski metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, • 19.600 
zl. Pleszew, tel. 062/742-48-67
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1900 ccm, diesel, biały, bez wy
padków kraju od 2 dni, stan b. dobry, • 18.300 zl. Zielona Góra, 
tel. 0604/60-80-94
VW PASSAT GL, 1993/94 r., 118 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, model przejściowy, wspomaganie, ABS, el. 
otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, alarm + pilot, centr. 
zamek, RM, koła zimowe, • 23.500 zl lub zamienię na tańszy 
osobowy. Świdnica, tel. 0602/76-87-49 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 156 tys. km, 1900 ccm. TDi, czer-
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wony, 2 pod. powietrzne, el. otw. ŝ yby i szyberdach, wspoma
ganie, relingi.dachowe,.ABS, radio, atrakc. wygląd, immobili- 

r.zer, nie eksploatowany w kraju, * 26.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-12-06, 0601/55-26-06
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 1800 ccrfi.ljenzyna, blaty, kpi. 
dokumentacja, oclony w całości, 2 pod. powietrzne, ABS, el. , 
otw. szyberdach, el. reg. lusterka, wspomaganie, RM stereo, 
centr. zamek, 5-biegowy, relingi, halogeny, techn. sprawny -
19.900 zł, raty. Legnica, tel. 076/854-78-08, 0602/36-07-03 
VW PASSAT GL KOMBIr 1994 r.. 138 tys. Km, 1900 ccm, TOI, . 
metalic. klimatyzacja, ABS, wszystkie el. dodatki, relingi dacho
we, 2 pod/powietrzne, książka pójazdu, welurowa tapicerka, 
roleta bagażnika, w kraju od 10 .dni, faktura VAT,»27.800 zl. 
Sobótka, tel. 071/390-37-65
VW PASSAT KOMBI. 1994 r., 130 tys. km, 1800ccm, benzyna, 
granatowy, 2 poduszki pow.,<ABS. wspomaganie kier., centr. 
zamek, relingi, zderzaki w kolorze nadwozia, bez wypadku, 
halogeny, - 22.500 zl. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 - 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., kolor grafitowy, stan idealny, 2 
zabezpieczenia, model przejściowy, 4 zagłówki; centr zamek, 
relingi, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, - 22.000 zł. Bo
lesławiec, tel. .0503/66-98-10
VW PASSAT KOMBI. 1994 r. 198 tys. km, 1900 ccm, TDi, biały, 
ABS, el. otwierany szyberdach, wspomaganie kier., centralny 
zamek, alarm * pilot, roleta bagażnika, relingi dachowe, 4 za
główki, dzielona tylna kanapa, RM Panasonic, I właściciel w 
kraju, pełna dokumentacja, - 26.000 zł. Jelenia Góra, tel. < 
075/764-67-04, 0607/46-08-57
VW PASSAT, 1994 r., 2000 ccm, benzyna pełne wyposażenie 
elektryczne, ABS, - 24.000 zł. Krobia, woj. leszczyńskie/teł. 
0503/57-02-05
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebr
ny, 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., 1900 ccm, turbo D, niebieski 
metalic, centr. zamek, ABS, wspomaganie kier., 2 pod. powietrz
ne, alarm, drugi kpi. opon, bez wypadku, model przejściowy, do 
sprowadzenia, • 24.000 zł. Lubań, tel. 075/646-47-15 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r, 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
wtrysk, czerwony, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyberdach, el. reg. reflektory, relingi, • 27.300 zł. Nowogrodzi- 
oe, teł. 075/731-65-17, 0603/48-30-59 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 154 tys. km J 900 ccm, TDi, srebr
ny metalic, centr. zamek, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby (z 
domykaniem), relingi dachowe, roleta, welurowa tapicerka, alum. 
felgi 15", alarm, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 26.900 zl. 
Szklarska Poręba, tel. 0606/65-16-02 
VW PASSAT KOMBI GL, 1994 r„ 125 tys. km. 1900 ccm. TDI, 
biały, ABS, 2 poduszki pow., centr. zamefi, el. otw. szyberdach, 
el. reg. reflektory i lusterka, alum. felgi, relingi, roleta, podg. 
fotele, odczepiany hak, welurowa tapicerka, bez wypadku, w 
kraju od 2 miesięcy, stan b. dobry, - 27.500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/323-52-62, 0604/60-80-94
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, bordowy metalic, klimatyzacja, wspom. kierownicy, ABS, 2 
poduszki powietrzne, relingi dachowe, roleta bagażnika, w kra
ju od 4 lat, kpi. dokumentacja, - 25.500 zl (możliwe raty lub 
zamiana). Wałbrzych, tel. 074/843-43-65, 0601/72-68-46 
VW*PASSAT KOMBI, 1995 r., 160 tys. km, zielony metalic, 2 
poduszki powietrzne, ABS, aluminiowe felgi • 25.000 zł lub za
mienię na vana lub terenowy. Nysa, teł. 0604/15-69-21 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 100 tys. km, 1800 ccm, kolor sta
lowy metalic, wer. Bi ker. ABS, serwo, 2 pod. powietrzne, szy
berdach 3-stopniowy, oryginalny RO Beta, reguł, fotel kierowcy,
4 zagłówki, dzielone tylne siedzenia, podłokietniki, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, roleta, relingi, hak na gwarancji, książka 
serwisowa, • 28.000 zl. Świdnica, teł. 074/853-72-77 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1900 ccm,-TDi; ciem
noniebieski, 2 pod. powietrzne, szyberdach, el. otw. szyby, wspo
maganie, immobilizer, - 32.000 zl. Gubin, tel. 068/455-33-11 
VW PASSAT, 1995 r., 100 tys. km, 1900 ccm. TDI, srebrny me
talic, welur, elektryka, wspomaganie, radioodtwarzacz, centr. 
zamek, • 31.500 zl lub zamienię na tańszy (Fiata Cinquecento, 
Uno, Punto). Kalisz, tel. 062/766-16-25, 0602/83-25-62 
VW PASSAT KOMBI. 1995 r., 143 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
granatowy metalic, ABS, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie 
kier., centr. zamek, eł. otw. szyberdach, alarm, immobilizer, •
23.900 zł. Leszno, tel. 0601/15-02-73
VW PASSAT, 1995 r., 130 tys. km,,1800 ccm, czerwony, ABS, 
wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, 2 poduszki pow., 
alarm, immobilizer, aluminiowe felgi, RMpbez wypadku, I wła
ściciel, garażowany, • 23.000 zł. Poznań, tel. 0501/77-41-47 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, turbo D, wtrysk, szary metalic.
I właściciel, - 30.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/880-40-20 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, sprowa
dzony w całości, 2 pod. powietrzne, ei. reg. lusterka, centr. za
mek, wspomaganie, ABS, reg. fotele, stan b. dobry, - 20.900 zł. 
Wrocław, teł. 071/310-71-38, 0606/60-13-92 
VW PASSAT SEDAN, 1995 r., 150 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
biały, automatic, w kraju od 1999 roku, udokumentowane po
chodzenie, centralny zamek, RO stereo, katalizator, el. reguł, 
lusterka, ABS, stan b dobry, zadbany, po przeglądzie, - 22.500 
zi lub zamienię na tańszy, może być uszkodzony. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45, 071/348-26-11
O  VW PASSAT TDI, 1995/96 r., 1900 ccm ABS, wspo

maganie, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyberdach, RO, roleta, podłokietnik, dzielona 
tylna kanapa, kpi. dokumentacja, w kraju od ty
godnia, • 28.900 zł. Żagań, tel. 068/478-14-30, 
0602/17-14-43 87027621

VW PASSAT KOMBI, 1995/96 r., 70 tys. km, 1800 ccm. benzy
na. niebieski metalic, ABS, centr. zamek, el, reg. reflektory, el. 
otw. szyberdach, relingi dachowe, roleta, hak, - 25.000 zł. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-41-44, 0604/38-38-70 
VW PASSAT KOMBI. 1996 r., 17 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, kpi. dokumentacja, el. otw. szyby, szyberdach, centr. za
mek, stan dobry, - 25.500 zł. Chojnów, tel. 0606/78-08-04 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 90 tys. km, 1800 ccm, benzyna,- 
biały. ABS, wspomaganie, centr. zamek, klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, bez wypadku, • 26.500 zł. Legnica, tel. 
0601/05-59-00
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 160 tys. km, 1900 ccm, TDi, gra
fitowy metalic, 110 KM, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., 
centralny zamek, el. otwierane szyby, • 32.000 zl. Leszno, tel. 
0605/69-32-77
VW PASSAT KOMBI, 1996r., 113 tys. km, 1900 ccm, TDI, biały, 
klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, wspomaganie kier., centr. 
zamek, automatic, kpi. dokumentacja, zdjęcia do wglądu, bez 
wypadku, hak, roleta, relingi, stan idealny, - 32.000 zł lub za
mienię na inny. Paczków, tel. 077/431-£1-91, 0606/39-29-31 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 120 tys. km,‘ 1900 ccm, TDi, czar
ny, 110 KM, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 32.000 zl. Po
niec, tel. 065/573-13-63 .
VW PASSAT, 1996 r., 140 tys. km. granatowy metalic, elektry
ka, klimatyzacja, 2 poduszki, sprowadzony z Francji w całości, 
pełna dokumentacja, - 32.000 zł. Wrocław, tel. 0601/74-58-25 

' VW PASSAT KOMBI. 1996 r.. 62 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, klimatyzacja, ABS* pełna elektryka, stan ide
alny, - 27.500 zł. Wrocław, tel. 071/780-42-60, 0606/32-55-71, 
VW PASSAT, 1996 r., 100 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, -
9.900 DEM. Żary, teł. 0604/60-62-23, 0607/34-91-45
O  VW PASSAT 1.9 TDI, 1997 r. klimatyzacja, pod. 

powietrzne, el. reg. lusterka i szyby, ABS, wspo
maganie, bez wypadku, sprowadzony na nowych 
zasadach, stan idealny, - 45.000 zł. Świdnica, tel. 
0600/10-57-00,0603/85-48-06 82001391

VW PASSAT, 1997 r., 60 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
kupiony w salonie, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, stan 
b. dobry, książka serwisowa, alarm, - 42.000 zf. Jelenia Góra, 
tel. 075/767-84-73
VW PASSAT, 1997 r., 30 tys. km, 1600 ccm, benzyna 4-drzwiOr 
wy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, ABS, klimaty
zacja. - 43.000 zL Kluczbork, tel. 077/413-25-06 .
VW PASSAT, 19971 , 102 tys. km. 1900 cćm, TĆH, srebrny me
talic, 90 KM, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. otw. 
szyby, szyberdach, centr. zamek, el. reg. lustedca, I właściciel,

- - 47.000 zł. Międzylesie, tel. 074/812-66-01, 0603/13-09-73 • 
VW PASSAT B-5,1997 r., 87 tys. km, 1900 ccm, TPj, 110 KM(/ 
czerwony metalic, pełne wyposażenie, kśiążka seiwlsowa. -
49.500 zl. Namysłów, woj. opolskie, tel. 077/410-47-29 
VW PASSAT, 1997 r., 100 kM. pertowozielony, I właściciel, ser- 

.’: wisowany, bez wypadku, el. rfcg. lusterka i szyby, klimatyzacja,

4 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, welurowa tapicerka, RO 
♦ 8 głośników, pilne. Opole, teł.-077/464-44-15 f  ^ ' 
VW PASSAT. 1997 r.. -1900 ecm,' TDi :110 PS,zielóny metalic, 
model z grudnia, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, 4 
el. otw sżyby, et-reg. lusterka, c. zamek + pilot, welur, stan 
Idealpy, ęlo lakierowania 4 elementy, .na chodzie*, 2 dni w kra
ju,, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 44.500 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. :Qj62/592-03-79, 0601/88*28-89 
VW PASSAT, 1997 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielony meta
lic, ABS', klimatyzacja, centr. zamek, el otw. szyby, eł. reg. lu
sterka, 2 poduszki powietrzne, radioodtwarzacz, el. reg. świa- 
teł.alum. felgi, -. 48.000 zl. Ostrzeszów, tel. 062/730-07-42,
0.601/25-39-17
VW PASSAT 85,1997 r., 98 tys. km, 1900 ccm, turbo D, perło- 
wosrebmy metalic. I właściciel, w kraju od 7 miesięcy, 4 po
duszki powietrzne, klimatyzacja, 110 KM, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, • 53.000 zł lub zamienię na VW Golfa III, diesla. 
Paczków, tel. 077/431-67-73, 0604/77-15-95 
VW PASSAT, 1997 r., 86 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony 
metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., regulowana kie
rownica, centralny zamek ♦ pilot, poduszka pow., el. reguł, lu
sterka, el. otwierane szyby, alarm, immobilizer, RM z CD, ku
piony w salonie, I właściciel, garażowany, - 51.000 zł. Poznań, 
teł. 0603/38-45-98
VW PASSAT SKŁADAK, 1997 r„ 105 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy metalic, • 16.500 zł, zamienię na diesla, mniejszy. Wałbrzych, 
tel. 0605/35-07-85
VW PASSAT B5,1997 r., 79 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, wspomaganie 
kier., centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm na . 
gwarancji, immobilłzer, podg. fotele, urządzenie głośno mówią
ce do telefonu, oryg. RO z CD, bez wypadku, garażowany, •
41.000 zl. Ząbkowice Śląskie, lei. 074/815-62-20.0502/67-46-10 
VW PASSAT, 1997 r.. 1900 ccm, turbo D, zielony metalic, •.
44.000 zł. Żelów, tel. 044/634-16-93
O  VW PASSAT KOMBI, 1997/98 r.t 1800 ccm, 20V, 

malinowy metalic, pełne wyposażenie, kremowa 
skóra, drewno, klimatronic, ABS, 4 pod. powietrz
ne, el. otw. szyby, alarm ♦ pilot, CD ♦ 8 głośni
ków, podgrzewane fotele, alum. felgi, z  pełną do
kumentacją, serwisowany, I właściciel lub żarnie- 
nię na tańszy. Wrocław, tel. 0601/73-36-56 
81014381

VW PASSAT KOMBI. 1997/98 r., 1800 ccm, 20V, malinowy 
metalic, pełne wyposażenie, kremowa skóra, drewno, klimaty
zacja, ĄBS, 4 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby (4), alarm 
+ pilot, CD ♦ 8 gjośników, podgrz. fotele, aluminiowe feigi, peł
na dokumentacja, serwisowany, I właściciel, - 52.500 zl. Wro
cław, tel. 071/339-99-68, 0601/73-36-56 
VW PASSAT, 1997/98 r., 68 tys. km. 1600 ccm. zielony, ABS. 
centralny zamek, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, 2 po
duszki powietrzne, 3 zabezpieczenia, radioodtwarzacz, kom
puter, aluminiowe felgi, • 42.000 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 
0607/10-76-99
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 1900 ccm, 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 klimatyzacji, ku
piony w salonie, kpi. dokumentacja, • 46.000 zl lub zamienię na 
tańszy, w cenie do 10.000 zl. Międzylesie, tel. 074/812-65-12 
lub, 0603/33-86-55
VW PASSAT KOMBI. 1998 r., 90 tys. km, 18.00 ccm. 20V, zielo
ny metalic, 4 pod. powietrzne, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, - 47.000 zł. Wałbrzych, tel. 0502/57-16-65. 0503/17-83-80 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 30 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 
B-5, centr. zamek, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, refl., RM, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, roleta, re
lingi dach. - 44.500 zł lub zamienię na tańszy. Wołów, tel. 
071/389-48-06
VW PASSAT KOMBI. 1998 r„ 44 tys. km, 1900 ccm. TDI, biały, 
110 PS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, kli
matronic, sprowadzony w całości, wspomaganie kier., bez wy
padku, 2 poduszki pow, • 39.500 zł. Głogów, tel. 0609/37-17-05 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r, 39 tys. km, 1900 ccm, TDi. perło- 
wobiały, wersja Comfort Linę, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, 
elektr. reg. wyposażenie, serwo, roleta, relingi dachowe, I wła
ściciel w kraju. kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 46.500 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-95-17, 0502/56-92-30 
VW PASSAT KOMBI. 1998 r., 63 tys. km, 1900 ccm, TDI, czar
ny metalic, 110 KM, 2 poduszki pow., ABS, klimatronic, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, RO, - 51.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-04-08, 0602/50-33-20
VW PASSAT KOMBI, 1998 r„ 59 tys. km, 1900 ccm, TDi. grana
towy, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 pod. po
wietrzne, radjo z RDS, relingi dachowe, • 52.900 zł. Wrocław, 
tel. 060.8/39-98-34
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., '1900 ccm, TDI, atramentowy 
metalic, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
reg. lusterka, klimatyzacja, I właściciel, kpi. dokumentacja, el. 
otw. szyby, relingi dachowe, - 56.900 zl: Wschowa, tel. 
0605/40-75-40, 0601/75-91-37 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem - AG0226 wwwautogiel- 
da.com.pl)
VW PASSAT, 1998/99 r., 32 tys. km. 1800_ccm, 20V, biały, 4 
pod. powietrzne, immobiiizer, wszystkie el. dodatki, komputer 
pokładowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie, I właściciel, stan 
b. dobry, - 49.000 zł. Udanin, woj. legnickie, tel. 0601/73-72-86 
VW PASSAT KOMBI, 1999 r., 45 tys. km, 1800 ccm. turbo, 20V, 
niebieski metalic, homologacja na ciężarowy, klimatronic, po
duszka pow., wszystkie el. dodatki, lampy ksenonowe, kupiony 
w kraju, do poprawek lakierniczych 2 błotniki przednie oraz zde
rzak, - 53.000 zł. Wrocław, tel. 0602/58-16-98 
VW PASSAT B5, 1999 r.. 85 tys. km, 1900 ccm. TDi. czamy 
metalic, klimatronic, 4 pod. powietrzne, wszystkie el. dodatki, 
ABS, alarm + pilot, w kraju od miesiąca! faktura VAT, • 55.000 zl 
lub zamienię na busa z plandeką. Wrocław, tel. 0501/15-52-27 
VW PASSAT KOMBI, 1999 r., 27 tys. km, .1600 ccm, wtrysk, 
czamy metalic, ABS, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, alu
miniowe koła, el. otwierane szyby (4), welurowa tapicerka, ra
djo, centralny zamek,, książka serwisowa, I właściciel, stan b. 
dobry, - 44.500 zl.1 Ostrzeszów, tel. 062/730-30-78, 
0601/25-95-69
VW PASSAT-KOMBI, 1999 r., 27 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, - 45.000' 
zl. Poniec, teł. 0606/75-60-99'
YW PASSAT KOMBI, 1999 r., 8j> tys. km, 1900 ccm. TDi, srebr
ny, klimatyzacja, ABS, immobilizer, alarm, centralny zamek, 2 
poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka (pod
grz.),̂ wspomaganie kier., aluminiowe feigi, kupiony w salonie, i 
właściciel, serwisowany, homologacja, • 65.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/60-60-80
VW PASSAT KOMBI, 2000 r,, 38 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic; klimatronic, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, ksenony, 
alum felgi, RO z CD, Mul-f-Lock, - 57.000 zl lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0504/96-46-66
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., 
kpł. 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, 1981 r. stan b. dobry, - 2.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-31-23
VW POLO COUPE, 1981 r., 1100 ccm, benzyna, biały, nowe 
opony, nowy akumulator (gwarancja), przegląd do 11.2001r, •
1.400 zf, Olszanica, tel .076/877-31-26 
VW POLO, 1982 r., 1100 ccm, czerwony, garażowany, nowe 
opony, inst. gazowa, RO, stan b. dobry, przegląd do 03.2002 r, 
dodatkowo skrzynia biegów, półosie, alternator, rozrusznik, re
flektory przednie, - 5.000 zl. Zbąszynek, woj. zielonogórskie, 
tel,. 0608/22-27-65
VW POLO KOMBI, 1982 r., 1300 ccm, niebieski, inst. gazowa, 
hak, stan dobry, - 4.600 zł lub zamienię na na większy, diesei 
lub z iiisl. gazową. Mieroszów, tel. 074/845-11-56,0605/11-19-63 
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 87027441

VW POLO, 1986 r., 75 ,łys. km, 1050 ccm, Kolęr wiśniowy,.! re
jestracja W 05.2001 r./.l właściciel, .nie eksploatowany w jcr̂ ju, 
ważny przegląd, sprawny stóń dobry, - 4 600 'zł. Szlichtyngo
wa, teł. 085/549-22-63 V
VW POLO KOMBI; 1987 r.,’ 1100 ćcm, ciemnogranatowy, za
dbany, garażowany, w kraju od 1993 r., stań techn. b. dobry, 
składane tylne siedzenia, po wymianie amortyzatorów, nie wy
maga napraw, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/311 -23-10, 
0603/75-17-15
VW POLO SEDAN, 1987/88 r., 1000 ccm, czerwony, oryg. la
kier, zadbany, stan b. dobry, - 5.500 zł lub zamienię na tańszy, 
uszkodzony, do remontu,. Brzeg. tel. 077/411-90-08 
VW POLO, 1988 r., 150 tys. km, 1000>ecm, czerwony, I właści
ciel w Polsce, kpi. dokumentacja, bez wypadku, techn: spraw
ny, zadbany - 6.600 zł. Paczków, tel. 077/431-72-33, 
0503/00-22-38
VW POLO, 1988 r., 1100 ccm, benzyna, granatówy, oryg. la
kier, stan b. dobry - 7.000 zł' łub zamienię. Prusice, tel. 
071/312-53-41, 071/312-63-41
VW POLO FOX, 1990 r., 130 tys. km. 1300 ccm. wtrysk, kolor 
wiśniowy, garażowany. RO, katalizator, dokumentacja, stan tech. 
b. dobry, - 8.800 zł. Zbąszynek, woj. zielonogórskie, tel. 
0604/39-20-64.
VW POLO, 1990 r., 57 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwony,- 
ważny przegląd, 3-drzwiowy, nowe opony, sprzęgło i amortyza
tory, - 9.500 zl. Wrocław, tel. 071/349-65-58,0501/30-70-49 
VW POLO KOMBI, 1991 r., 116 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, bia
ły, alarm, katalizator, -11.000 zł. Dzierżoniów, lei. 074/832-31-23, 
0607/75-60-90
VW POLO, 1991 r., 1050 ccm, benzyna, srebrny, kombi, • 8.400 
zł lub zamienię na inny samochód. Kłodzko, tel. 074/867-32-51 
VW POLO, 1991 r., 48 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, w kraju od 7 dni, stan 
Idealny, - 11.500 zl. Modła, tel. 076/817-22-19, 0604/91-37-08 
VW POLO, 1991 r., 128 tys. km, 1043 ccm, wtrysk, biały, szy
berdach, relingi dachowe, światła przeciwmgłelne, pokrowce, •
10.000 zł. Wrocław, tel. 789-35-90, 0501/85-41-28
VW POLO KOMBI, 1991 r., 1000 ccm, czerwony, kpi. dokumen
tacja, I właściciel, relingi dachowe, - 10.900 zl. Zielona Góra, 
tel. 068/388-87-96, 0601/56-57-30 .
VW POLO COUPE. 1991/92 r„ 138 tys. km. 1400 ccm, diesel, 
wrzosowy, alarm, RM stereo, 5-biegowy, reg. reflektory, nowy 
akumulator i opony (gwarancja), po wymianie pasków i oleju, 
oryg. lakier, bez wypadku, ekonomiczny, zużycie ON 4 1/100 
km, I właściciel, stan b. dobry, • 12.300 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/60-58-98
VW POLO, 1992 r., 110 tys. km, 1391 ccm, diesel, niebieski,
2-drzwiowy, katalizator, 5-biegowy, tylna szyba ogrzewana, za
dbany, garażowany, • 11.500 zl. Góra Śl., tel. 065/543-25-87 
VW POLO. 1992 r., 148 tys. km, 1400 ccm, diesel, biały, szy
berdach, - 11.500 zł. Mieroszów, tel. 074/845-84-56
VW POLO FOX, 1992 r„ 140 tys. km. 1400 ccm, diesel, biały,
3-drzwiowy, garażowany, radioodtwarzacz, stan b. dobry, -
13.500 zł. Międzybórz, tel. 0608/20-12-53
VW POLO KOMBI, 1992 r„ 108 tys km. 1100 ccm, wtrysk, 
jasnozielony metalic, 3-drzwiowy, relingi dachowe, w kraju od 
tygodnia, stan b. dobry, • 10.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-04-08
VW POLO G-40,1992 r., 97 tys. km, 1300 ccm, turbo, czarny 
metalic, po tuningu, obniżony, alum. felgi, centr. zamek, kpi. 
dokumentacja, tylna klapa pełna, - 12.800 zł. Wrocław, tel. 
0602/87-30-99
VW POLO COUPE, 1992/93 r.. 106 tys. km, 1000 ccm, benzy
na, zielony, książka serwisowa, bez wypadku, RO, w kraju od 
tygodnia, stan b. dobry, - 12.000 zl. Kłodzko, tel. 
0601/58-20-80, .074/867-65-86 
VW POLO KOMBI, 1993 r., 110 tys. km, 1200 ccm, biały, stan 
idealny, na zachodnich tablicach - 3.500 zł. Zgorzelec, tel. 
0606/70-84-68
VW POLO COUPE, 1993 r., 100 tys. km, zielony metalic, bar
dzo mało eksploatowany w kraju', - .12.500 zł. Żary, tel. 
068/470-39-31, 0604/56-84-88
VW POLO, 1993/94 r., 113 tys. km, 1300 ccm, zielony, nowe 
tarcze i klocki hamulcowe, książka serwisowa, alarm, ozna
kowany, przegląd do 04.2002 r., kpi. dokumentacja, stan b. 
dobry, - 11.800 zl. Wierzbice, tel. 071/390-88-97 
VW POLO III, 1994 r., 61 tys. km, 1600 ccm. benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, ABS, poduszka pow., serwo, centr. zamek, 
el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, w kraju od pół roku, -
20.000 zl. Sława, tel. 068/356-67-14, 0605/07-46-86
VW POLO COUPE. 1994 r., 80 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
turkusowy, nie uszkodzony, I właściciel w kraju, kpi. dokumen
tacja, alum. felgi, hak holowniczy, stan idealny, szyberdach, 
model GT Coupe Extra, - 15.000 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-38-60
VW POLO FOX COUPE. 1994 r„ 81 tys. km. 1300 ccm, czer
wony, kupiony w salonie, oznakowany, alarm, el. reg. reflekto
ry, książka serwisowa, garażowany, stan b. dobry, • 13.900 zł. 
Ziębice, tel. 0606/64-65-76
VW POLO, 1995 r., 1300' ccm, benzyna bez wypadku, 2 po
duszki pow., ABS, el. otw. szyby, - 19.500 żl. Wrocław, tel, 
0602/80-01-02
VW POLO, 1995 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, 3-drzwiowy, alum. feigi 14', białe kierunkowskazy, 
ciemne tylne lampy, RO * CD Pioneer ♦ 4 głośniki, 2 x immo
bilizer .Imotronic*, sprowadzony z Francji w całości, bagażnik 
dachowy, kpi. dokumentacja, • 18.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-55-50 '
VW POLO, 1995 r , 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, perłowbor- 
dowy metalic, kataiizator, 5-drzwiowy, wspomaganie, imobili- 
zer, centr. zamek, RO Philips, obrotomierz, szerokie zderzaki, 
z salonu, - 19.500 zl. Łubnice, tel. 062/784-71-33 
VW POLO, 1995 r., 75 tys.. km, 1000 ccm, benzyna, niebieski, 
2 pod. powietrzne, szyberdach, el. reg. reflektory, radio, za
dbany, - 18.800 zł. Syców, tel. 062/785-29-14, 0607/30-88-08 
VW POLO, 1995 r., 58 tys. km, 1400 ccm, pertowozielony, el. 
reg. reflektory, wspomaganie kier., 4 zagłówki, dzielona tylna 
kanapa, nowe opony, komplet opon zimowych, białe kierun
kowskazy, sprowadzony w 2001 r., pełna dokumentacja, stan 
b. dobry, - 18.500 zł. Ścinawka Średnia, tel. 074/871-52-51 
VW POLO, 1995 r„ 72 tys. km, 1300 ccm, benzyna, piaskowy, 
2 x poduszka, 3-drzwiowy, nowy model, stanidealny, do spro
wadzenia z Niemiec, cena na gotowo 16.900 zl. Wilków, tel. 
0606/37-03-68, 0608/31 -64-31 -j, i  
O  VW POLO CLASSIC, 1996 r., 1400 ccm, czerwo

ny, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, I 
właściciel, wspomaganie, el. otw. szyby, alarm, 
Immobilizer, centr. zamek( RM stereo, weluro
wa tapicerka, stan idealny, • 27.900 zł. Wał
brzych, te l. 074/666-60-50, 0607/79-95-81 
01035251

VW POLO, 1996 r., 61 tys. km, 1400 ccm, niebieski, 5-drzwio
wy, poduszka pow., RM, regulowana kierownica, immobilizer, 

j  zadbany, stan b. dobry, • 21.000 zł, Jelenia Góra, tel. 
0604/72-11-37
VW POLO CLASSIC, 1996 r., 75 tys. km, 1400 ccm, granato
wy, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, szyber
dach, reg. fotel kierowcy, garażowany, stan b. dobry, - 26.000 
zł. Kępno. tel. 062/782-83-55
VW POLO, 1996 r., 95 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski 

> metalic, centralny zamek, szyberdach, el. otwierane szyby, 
wspomaganie.kier., 5-drzwiowy, zadbany. - 24.800 zl. Pacz
ków! tel! 077/431-76-59
VW POLO, 1996 r., 105 tys. km, 1900 ccm, diesel, jasnozielo
ny, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., RO Sony * CD, alarm, -
24.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-52-47,0609/58-97-09.
O  VW POLO CLASSIC, 1996/97 r. kupiony w Pol

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

VW POLO, 1996/97 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, perło- 
woczamy, Open Air, el. otw. dach, zadbany, garażowany; zi
mowe opony, I właściciel w kraju, centr. zamek, alarm, immo
bilizer, RO Pioneer*,- 19.700 zł. Oleśnica, tel. 0605/54-32-45 
VW POLO CLASSIC, 1996/97 r„ 170 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
czarny metalic, klimatyzacją, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
wspomaganie kier.,.immobilizer, ekonomiczny, - 29.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/59-73-98
•VW POLO CLASSIC! 1997 r., 94 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, kupiony w. salonie. I właściciel, kpi. dokumentacja, 
serwisowany z książką przeglądu, eł. otw. szyby, centr. za
mek, alarm + pilot, Mul-T-Lock, RM, 3 światło .Stop', dzielona

tylna kanapa, garażowany, stan idealny - 29.500 zl lub zamie- 
. nię,. .Legnica, teł. 076/850-62-64, 0606/13-93-48 
VW POLO. 1997 r.; 99 tys. ićm, 1400 ccm, f6VTifóióny meta*; 
lic. 101 KM. wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, RM;v 
3-drzwiowy, centr. zamek, książka serwisowa, - 26.900 zl. 
Strzelin, tel. 0,71/392-31-65 praca, 071/392-09-27 po godz. 1.8 
VW POLO, 1997 r., 62 tys. km. 1400 ccm, benzyna, ciemno- - 
zielony metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie, immobilizer, el. otw. szyby, szyberdach, RO, 
serwisowany, stan b. dobry, garażowany, • 24.000 zl. Leszno, 
tel. 065/517-84-73, 0602/88-76-65 
VW POLO, 1997 r., 67 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony 
metalic, wspomaganie, immobilizer, reg. kierownica, kompu
ter, radio, poduszka pow., dodatkowe światło .stop', el. reg. 
reflektory, garażowany, I właściciel w kraju, - 23.000 zi. Go
styń, tel. 065/572-36-32
VW POLO, 1997 r., 53 tys. km, 1400 ccm, grafitowy metalic, 
wspomaganie kier., centralny zamek, radio, regulowana kie
rownica, - 23.500 zł. Leszno, tel. 0605/69-32-77 
VW POLO, 1997 r., 76 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, ciemnozie
lony metalic, immobilizer, 3-drzwiowy, zielone szyby, - 21.300 
zl. Leszno, tel. 0603/84-43-21
VW POLO, 1997 r., 139 tys. km, 1900 ccm, diesel; biały, 2 
pod. powietrzne, elektryka, do sprowadzenia, nie uszkodzo
ny, - 19.000 zł. Lubin, teł, 0609/64-31-53.
VW POLO, 1997 r., 36 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 3-drzwio
wy, reg. kierownica i wspomaganie kier., poduszka pow., oryg. 
zakładana w Holandii inst. gazowa, b. oszczędny, w ciągłej 
eksploatacji, - 23.000 zł. Lutomia, gm. Świdnica, tel 
074/850-24-84 .< -
VW POLO, 1997 r.. 60 tys. km, 1900 ccm, diesel, żółty, wspo
maganie, dodatkowe światło .stop*, - 22.500 zł. Pleszew, tel. 
062/742-45-65
VW POLO, 1997 r., 60 tys. km, 1900 ccm, diesel, czamy me
talic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, reg. kierownica, - 24.800 zł. Wrocław, tel. 
0605/59-88-00
VW POLO VARIANT, 1997 r., 62 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., ABS, szyber
dach, relingi dachowe, RM, żaluzja bagażnika, - 30.000 zl. 
Wschowa, tel. 065/540-18-56
VW POLO, 1997/98 r., 48 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, perlowo- 
atramentowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wersja XXL, RM, wspo
maganie. szyberdach, szerokie 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, czer
wony, wspomaganie, centr. zamek, alarm, radio, el. otw. szy
by, immobilizer, reg. kierownica, serwisowany, garażowany, 
bez wypadku, kupiony w salonie, stan idealny, - 28.400 zł lub 
zamienię. Żary, tel. 068/375-90-90 
VW POLO, 1998 r., 1000 ccm, benzyna, granatowy metalic. 
AŚS, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, 3-drzwiowy, dach jetni .Calypso*, • 22.500 zł lub za
mienię na Fiata CC. Kępno, tel. 062/782-18-95 
VW POLO VARIANT, 1998 r., 56 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, z salonu, centralny zamek, alarm ♦ pilot, aluminiowe 
felgi, radio, wspomaganie kier, - 33.000 zl lub zamienię na 
tańszy samochód albo na terenowy. Kłodzko, tel. 
0607/76-12-16
VW POLO, 1998 r., 1400 ccm, niebieski metalic, pełne wypo
sażenie, • 27.000 zł. Leszno, teł. 065/534-09-04 do godz: 18, 
0503/57-01-53
VW POLO, 1998 r„ 56 tys. km, 1000 ccm, biały, 3-drzwiowy. 2 
pod. powietrzne, ABS, reg. kierownica, blokada kierownicy, 
stan b. dobry, - 22.600 zfc Wrocław, tel. 0601/70-82-96 
VW POLO, 1998/99 r„ 38 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor 
grafitowy, 2 pod. powietrzne, immobilizer, RO, wspomaganie,
• 26.500 zl lub zamienię na diesla, kombi, minivana, inny więk
szy. Lubin, tel. 076/846-77-07, 090/64-03-38
VW POLO, 1998/99 r., 36 tys. km, 1400 ccm, butelkowa zie
leń, 3-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki, ABS, 
centralny zamek, alarm+pilot, immobilizer, 4 głośniki, komplet 

'  opon zimowych, pierwszy właściciel, książka serwisowa, •
23.800 zl. Oława, tel. 0502/50-46:29 
VW POLO KOMBI, 1999 r., 36 tys. Km, 1900 ccm, SDi, zielony 
metalik, sprowadzony, z Niemiec, I właściciel w kraju. ABS, 
centr. zamek. el. otw. szyby, wspomaganie, • 32:000 zł.., teł. 
0601/76-14-67
VW POLO SDI, 1999 r., 43 tys. km, 1900 ćcm, kolor grafitowy 
metalic, kombi,-centr. zamek, immobilizer,' el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, wspomaganie, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, halogeny, dodat
kowe światło .stop*, kpi. dokumentacja, - 31.200 zł. Krotoszyn, 
tel. 0606/69-24-87
VW POLO, 1999 r., 8 tys. km, 1400 ccm, benzyna, butelkowo- 
zielony, centr. zamek, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, >
25.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-87-82 wieczorem, 
0608/1̂ -2-1-95*
O  VW POLO, 2000 r., 45 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 

czarny, 5-drzwiowy, stan idealny, • 29.900 zł. 
Lombard „EURO -P.A .” , Wrocław, tel. 
071/341-75-48 01034861

VW POLO MPI, 2000 r., 3 tys. km, 1400 ccm. kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, el. fałdach, ABS, pełna elektryka, wspo
maganie, RO, system antypoślizgowy, nabywca zwolniony z 
opłaty skarbowej, nie eksploatowany w kraju, stan idealny, -
35.500 zl. Twardogóra, tel. 071/398-70-96, 071/398-73-32, 
0501/53-31-96
VW SCIROCCO, 1978 r., 1500 ccm, czamy, obniżany, ospo
ilerowany, atrakcyjny wygląd, - 2.500 zł lub zamienię na inny 
o większej pojemności silnika. Piechowice, tel. 075/761-76-78 
VW SCIROCCO, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, stąn 
blacharki dobry, zarejestrowany, ubezpieczony, garażowany, 
RO, stan techn. b. dobry, - 1.800 zł lub zamienię na iriny w tej 
cenie może być VW, Opel, Ford. Lwówek Śląski, teł. 
075/782-57-15, 0605/85-69-96
VW SCIROCCO GTI, 1979 r., 1600 ccm po tuningu, <fo drob
nych wykończeń, • 4.700 zł. Wrocław, tel. 0502/96-98-36 
VW SCIROCCO II, 1983 r.,.1800 cćm. GT, czarny, obniżony, 
ospoilerowany, fotele Recaro, po przeglądzie, - 4.800 zł lub 
zamienię na -Forda - Scorpio, dopłacę. Wrocław, tel. 
0502/98-7 i-
VW SCIROCCO, 1984 r., 1800 ccm, zielony metlic, alum. fel
gi, szyberdach, alarm, - 5.500 zł. Lubin; tel. 076/846-17-61' -  
VW SCIROCCO, 1984/94 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, alum. felgi, ospoilerowany, obniżony, stan dobry -
4.400 zł. Książ Wlkp., tel. 061/282-22-93 
VW SCIROCCO, 1987 r.. 114 tys. km, 1800 ccm, 16V, czarny, 
ospoilerowany, obniżony, sportowe zawieszenie, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, klimatyzacja, alum. felgi, ciemne szyby, 
atrakc. wygląd, _r 8.500 zl. Czamy Bór, tel. 074/845-03-63, 
.0600/81-63-82
VW SCIROCCO GTI, 1992 r., 156 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, nie składak, wspom. kierownicy, szyberdach, alum. 
felgi, kpi. opon zimowych, reg. fotele kubełkowe x 3, ospoile
rowany, amortyzatory na gwarancji, nowy ukł. wydechowy, •
12.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-50-60
O  VW SHARAN, 1998 r., 1900 ccm, TDi, 110 PS peł

ne wyposażenie oprócz skóry, • 68.000 zł. Oła
wa, tel. 0603/88-04-70 02027251

VW SHARAN. 1998 r., 50 tys. km, 1900 ccm, TDI, czamy, 2 
poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., reg.-kierownica, el. 
otw. szyby i reg. lusterka, 7-osobowy, roleta bagażnika, pod
łokietniki, relingi dachowe, klimatyzacja i inne dodatki, stan b. 
dobry, - 65.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/753-35-01,. 
0601/55-36-79 ..
VW SHARAN, 1998 r, 62 tys. km, 1900 ccm, TDi, pertowogra- 
natowy, pełne wyposażenie elektryczne, klimatronic, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie kier., 5-osobowy, roleta, - 67.000 
zł Leszno, teł. 065/529-72-40, 0601/76-63-41 
VW SHARAN, 1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordowy, 
climatronic, wyposażenie el, - 22.000 DEM. Lubin, tel. 
0503/93-24-85
VW SHARAN, 1999 r., 1800 ccm, 20V, turbo, granatowy meta
lic, 110 PS, pełne wyposażenie, klimatyzacja, alum. felgi, ciem
ne szyby, 2 poduszki pow,, ABS, centr. zamek + pilot, 150 KM, 
automatic, el. otw. szyby, ej. reg. lusterka, - 60.000 zl. Wije
wo, tel. 0607/04-67-03.
VW VENTO, 1992 r., 118 tys. km, 1800 ccm, benzyna, błękit
ny metalic, wspomaganie, garażowany, atrakc. wygląd, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, • 17.100 zl lub zamienię. Pacz- 

. ków, tel. 077/431-71-73, 0604/13-21-09 
VW VENTO, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, TD, perłowoczar

ny, Klimatyzacja, ABS. wejur, centr. zamek, bogata wersja, -
21.000 zł. Plesźew, tel. 062/̂ 41̂ 96-6̂ . 0608/15-86-55

. VW VENtO, 1992 f., 1800 Ccm, srebrny, wspomaganie, centr: 
zamek z pilotem, dzielona tylna kanapa, immobłlizęr, etan do
bry, - .17.000 zł! Przybyszewo, tel.. 065/533-81r64 - 
VW VEŃTO, 1992 r.,137 tys. km, 1800/ccm. benzyna, grafito
wy metalic, katalizator, centr. żamek, alarm, szyberdach el., 
el. reg. lusterka, dzielona kanapa, welur, wspomaganie, RO. 
w Polsce od 2000 r., bez wypadku, - 18.500 zl. Rawicz, tel. 
065/546-28-62, 0607/09-46-04 
VW VENTO GL. 1992 r.. 188 tys. km, 1800 ccm, bordowy me
talic, alarm, centr. zamek, el. reg. lusterka, blokada skrzyni 
biegów, alum. felgi, RM, oznakowany, wspomaganie, thermo- 
tronik, książka serwisowa, • 15.900 zl lub zamienię. Wrocław, 
tel. 0600/38-34-16
VW VENTO, 1992/96 r., 150 tys. km, 1800 ccm. benzyna, ko
lor grafitowy metalic, katalizator/alarm, centr. zamek, el. otw. 
szyberdach, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, pod
łokietnik, alum. felgi 15”, sportowy tłumik, nowe amortyzatory, 
wysokiej klasy głośniki 200 W, stan b. dobry, - 18.000 zł (moż
liwe raty przez komis). Wrocław, tel. 071/784-66-01. 
0803/58-40-57
O  VW VENTO, 1993 r., 112 tys. km, 1900 ccm, die

sel, kolor grafitowy metalic, wspomaganie, alarm 
* pilot, dzielona tylna kanapa, podłokietnik, RO, 

' nowe opony, garażowany, • 18.700 zł. Żagań, tel. 
068/478-14-30,0602/17-14-43 87027631

O  VW VENTO, 1993 r., 1800 ccm, niebieski meta
lic, wspomaganie, 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 
87027321

VW VENTO, 1993 r., 1800 ccm, 90 KM, granatowy, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, centr. zamek, el. reg. lusterka i 
szyberdach, wspomaganie, welurowa tapicerka, dzielona tylna 
kanapa, bez wypadku, * komplet opon zimowych, • 5.800 DEM. 
Brzeg Opolski, tel. 077/411-46-90 Niemcy, 0049/640-46-54-79 
VW VENTO, 1993 r., 103 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwony, 
wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, centr. zamek, immo
bilizer, alarm, oznakowany, spoiler, dzielona tylna kanapa, ga- 

» rażowany, atrakcyjny wygląd, • 20.000 zł. Żukowice k. Głogo
wa. tel. 076/834-02-22, 0605/52-18-19 
VW VENTO. 1994 r., 128 tys. km, 1900 ccm, TD, czerwony, 
udokumentowany przebieg, ks. serwisowa, centr. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyberdach, radioodtwarzacz, 2 dni w 
kraju, bez wypadku, - 23.700 źł. Kępno, tel. 062/782-08-22, 
0603/39-31-25
VW VENTO GT, 1994 r., 99 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor gra
fitowy metalic, wspomaganie kier., centr. zamek * pilot, el. otw. 
szyby, kubełkowe fotele, alum. felgi, radio, alarm, immobili
zer, - 24.500 zl. Leszno, tel. 065/529-26-42, 0601/88-17-49 
VW VENTO. 1994 r, 138 tys. km, 1900 ccm. turbo D, niebie
ski metalic; 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, welurowa tapicerka, el. otwierany szyberdach. I 
właściciel, książka serwisowa, beż wypadku, stan b. dobry, -
23.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-30-78, 062/730-17-12, 
0601/25-95-69
VW VENTO, 1995 r.. 130:tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
śliwkowy,. 2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, wszystkie 
el. dodatki, szyberdach, RO, kpi. dokumentacją, pól roku w 
kraju, bez wypadku, wspomaganie, alum. felgi, • 27.000 zł. 
Stypułów, tel. 068/355-33-21 1
VW VENTO GLX, 1996 r., 35 tys. km. 2000 ccm. benzyna, 
biały, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, • 22.500 zl. Kalisz, tel. 
0605/34-56-32
VW VENTO, 1996 r., 85 tys. km, 1900 ccm, TDi, wiśniowy me
talic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierany szy
berdach, aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, hak, - 31.500 
zl. Święciechowa, tel. 065/533-05-26, 0603/86-08-22 
VW VENTO, 1996/97 r.. 105 tys. km, 1800 ccm, wiśniowy, ABS, 
szyberdach, wspomaganie kier., atrakcyjny wygląd, dzielone 
tylne siedzenia, welurowa tapicerka, garażowany, • 28.500 zł. 
Bystrzyca. Kłodzka, tej. 074/811 -05-23 - 
VW VENTO, 1997 r, 75 tys. kmt 190Q cpm, diesel, perłowo- 
biały, poduszka pow., ABS, serwo, centr. zamek, el. otw. szy
berdach, el. reg. lusterka, immobilizer, kubętKowe fotele, dzie
lona tylna kanapa, w kraju ód tygodnia, kpi. dokumentacja, -
29.000 żł. Nowa Ruda, teł. 0604/46-38-42
VW VENTO, 1997/98 r., 51 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordowy 
metalic, centr. zamek * pilot, wspomaganie, el. otw. szyby i 
szyberdach, poduszka pow., kubełkowe fotele, atrakc. wygląd. 
• 33.000 zl (kupujący nie płaci podatku). Leszno, teł. 
0604/36-90-52, 0607/20-34-60

W ARTBURG
WARTBURG 3§3 W, 1978 r., 996 ccm, ciemnozielony, silnik po 
remoncie, dużo części, - 200 zł. Paczków, teł. 0600/60-84-56 
WARTBURG 353 W, 1982/85 r., 992 ccm, biały, stan nadwozia 
b. dobry, silnika dobry, nadwozie z 1985 r., szyberdach. hak, 
halogeny - 850 zl lub zamienię na Fiata 126p. Brochocin, gm. 
Zagrodno, tel. 076/877-41-38, 0600/61-72-51 
WARTBURG 353 Lu£ 1983 r.. 48 tys. km. 900 ccm, kość sło
niowa, oryg. w 100%, U właściciel, chromowane detale, RM. 
pokrowce, pilnie, • 500 zł. Wrocław, tel. 071/349-46-17 po 
godz. 17 . ..
WARTBURG 353,1983 r., 992 ccm, biały, po remoncie silnika, 
po remoncie blacharki, nowy lakier, RO * głośniki, zarejestro
wany, aktualny przegląd (do 12.2001 r.), garażowany, stan b. 
dobry, - 1.450 zł. Trzebnica, teł. 071/387-08-90,0607/10-95-50 
WARTBURG KOMBI, 1983 r . 60 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
niebieski, stan dobry, - 750 żł lub zamienię. Wrodaw, tel. 
0503/04-69-45 - •
WARTBURG 353,1984 r.'. 103 tys km, 992 ccm, biały, kombi, 
po remoncie blacharki, stan bardzo dobry, oszczędny, ważny 
przegląd do 09.11.2001r ♦ skrzynia biegów, silnik bez doku
mentacji, gażnik, - 1.000 zl. Czamowąsy, teł. 077/453-07-43 
WARTBURG 353 W DELUX, 1984 r., 380 tys. km, 992 ccm. 
zielony, garażowany, stan dobry, - 800 zl. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-08-20. 074/866-92-52
WARTBURG 353 W, 1985 r., 97 tys. km, 992 ccm, 2-suw, żółty. 
- 1.2Ó0 ŻI. Wałbrzych, tel. 074/841-55-55 
WARTBURG 353, 1986 r.( 1000 ccm, czerwony, nadwozie z 
1991r., nowe opony i lampy, hak, po wymianie silnika, stan b. 
dobry, - 1.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-17-49 
WARTBURG 353 Sr 1987 r., 98 tys. km. 992 ccm. benzyna, 
żółty, stan b. dobry, lewarek biegów w podłodze, szyberdach. 
techn. sprawny, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 340-06-88 wieczorem, 
0601/99-68-70
WARTBURG 353, 1988 r., 1000 ccm, czerwony, szyberdach, 
lewarek biegów w podłodze, nowy akumulator i opony,.stan b. 
dobry, - 950 zl. Domastaw, tel. 071/311-98-33 
WARTBURG 353,1989 r., 993 ccm na białych tablicach; -1.200 
zł. Chojnów, tel. 0604/31-95-85
WARTBURG GOLF KOMBI, 1990 r., 1300 ccm, biały, - 4.700 
zł.., tel. 0502/29-22-95
WARTBURG GOLF, 1991 r.. 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna ♦ 
gaz, beżowy, hak. kubełkowe fotele, szyberdach, welurowa ta
picerka, stan b. dobry, • 4.800 zl. Wrocław, teł. 071/349-25-50 
WARTBURG GOLF. 1991 r., 78 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
konserwaq'a, garażowany, stan techn. dobry, • 5.500 zl. Brzeg, 
teł. 077/416-46-53, 077/416-41-14 
WARTBURG GOLF. 1991 r., 39 ty$. km. 1300 ccm. wtrysk, czer
wony, I właściciel, garażowany, • 9.500 zl. Krotoszyn, teł. 
062/725-02-98

ZASTAW A
ZASTAWA 1.1 OOP, 1978 r., 1116 ccm, A 128, żółto-czerWony, insi 
gazowa, nowd opony, RO, hak, aktualne OC, przegląd do
08.2001 r.i stan blacharki dobry, w ciągłej eksploatacji, garażo
wany * drugi, w częściach. -1.000 zl. Kowary, tel. 075/761-38-45 
ZASTAWA 1100Pi 1981 r.. 50 tys. km. 1100 ccm. benzyna, po
marańczowy, żarówki H4, obrotomierz, mała kierownica, w cią
głej eksploatacji, do poprawek blacharsko-lakierniczych. - 550 
zl. Bielawa, teł. 074/833-89-24
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AUTOBUSY, CIĘŻAROWE, DOSTAWCZE
AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1986 r.* 280 tys. km, biało-wiśnio- 
wy. • 5.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-98-39 
AUTOBUS AUTOSAN H9, 1989 r., zielony, po remoncie 
kapitalnym, - 35.000 zi. Leszno, tel. 065/543-35-81 
AUTOBUS JELCZ PR110 D, 1987 r., 40 tys. km, biało-nie- 
bieski, barek, video, koła bezdętkowe, silnik turbo, I rej. 
05.1990 r, - 35.000 zł., tel. 0603/95-99-10 -
AUTOBUS JELCZ PR110 W, 1988 r., 15 tys. km, 11000 
ccm, biały w pasy, po remoncie blacharki i malowaniu, 
drzwi otwierane pneumatycznie, silnik leżący SW-680, -
19.800 zł lub zamienię na osobowy albo bus. Wrocław, tel. 
.071/311-21-37, 0600/52-77-42 
AUTOBUS JELCZ PR110,1989 r., srebrny metalic, w cią
głej eksploatacji, po remoncie blacharki i silnika, stan b. 
dobry, +. części zamienne, opony bezdętkowe, - 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-12-60, 071/348-31-00 po godz. 20

KOM PUTEROW A GEOM ETRIA  
kół - wydruki o™"™ 

Naprawa zawieszeń
osobowe - dostawcze 

W-w, ul. Terenowa 72, tel. 364-43-27
(zdjęciado tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - A00394 www.autogielda.com.pl)
AUTOBUS KAROSA 734, 1988 r., turbo, pomarańczowy, 
stan b. dobry, wysokie siedzenia, wersja międzymiastowa, 
- 15.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA K-735, 1989 r., turbo wersja tury
styczna, kawo-bar, lodówka, telewizor, video, stan techn. i 
wizualny b. dobry, - 29.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, tel. 
0605/26-85-00
AUTOBUS MERCEDES 307,1976 r., 11000 ccm, biały, 50 
miejsc siedzących, zadbany środek, pneumatyka, na po
duszkach, welur, oclony, nie rejestrowany, faktura VAT, -
28.000 zł. Bralin, tel. 062/781-29-65 w godz. 9-18, 
0603/13-97-64
AUTOBUS MERCEDES DROEGMUELLER, 1980 r. tury
styczny, 52 miejsca, fotele rozkładane, TV, bar, lodówka,

TIMKEN, K0Y0, FAG
R O L I M E X
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koncesja WKŚ, przegląd międzynarodowy, po odbudowie 
i wymianie silnika w 1998 r, I rejestracja w kraju * 90 r, -
28.000 zł. Wrocław, tel. 325-18-48, 0502/61-10-53 
AUTOBUS MERCEDES 21 OD, 1992 r., 320 tys. km, 2900 
ccm, diesel, pomarańczowy, wspomaganie kier., ABS, pom
powane siedzenie, ^osobowy, oryg. oszklony, blokada 
tylnego mostu, sprowadzony w całości, z kpi. dokumenta
cją, - 35.000 zł. Wałbrzych; tel. 074/845-24-45 
AUTOBUS MERCEDES 410D-KA, 1994 u, 2900 ccm, die
sel, biały, 17 osób, bliźniacze koła, bez wypadku, techn. 
sprawny, nowe wnętrze, rozkładane fotele, 2 szyberdachy, 
tachograf, hak, w Polsce od 2000 r., I właściciel, halogeny, 
RO i 6 głośników, - 52.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-74-18 
AUTOBUS NEOPLAN N-4016,1988/89 r., 500 tys. km, die
sel, biały, miejski, ABS, ASR, Kneeling, Voight-automatic,
l.m 30 70 - 122.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-30-20 
AUTOBUS RENAULT PK 12,1980 r., 9000 ccm, turbo in
dywidualne nawiewy, rozkł. siedzenia, tachometr, wersja 
turystyczna, po remoncie we Francji, • 50.000 zł lub za
mienię na busa. Legnica, tel. 0607/04-08-88, 
0606/49-30-80
AUTOBUS ROBUR, benzyna 21 miejsc, w trakcie remon
tu, + części. - 1.800 zł. Lubań. tel. 075/646-32-21, 
0604/51-52-70
AUTOBUS SANOS S-14,1987 r. nowe opony, po remon
cie silnika i przodu, 54 miejsca, wersja turystyczna, w cią
głej eksploatacji, - 17.000 zł lub zamienię, z dopłatą. Kąty 
Wrocławskie, tel. 0601/71-89-58 
AUTOBUS SETRA S215H, 1982 r., 800 tys. km, OH442 
V8, biały, silnik Mercedesa, 54 miejsca siedzące (wyso
kie), rozkładane o rozsuwane fotele, nowa tapicerka, lo
dówka, webasto, retarder, podwójne szyby, nawiewy, 
oświetlenia, sprowadzony z Niemiec, nie eksploatowany, 
stan techn. i wizualny idealny, - 58.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. Ó75/75'1-22-05, 0605/62-70-21 
AUTOBUS TAM, 1985 r. 190, - 15.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-35-36
AVIA, 1985 r„ niebieski, skrzynia o dł. 5.5 m, - 2.500 zł. 
Wrecław, tel. 071/354-40-18
AVIA, 1989 r., 22 tys. km izoterma, kontener, silnik po wy
mianie, nowe opony, stan b. dobry, • 10.000 zł. Poznań, 
tel. 061/441-14-64
AVIA A21, 1986 r. stan dobry, - 4.000 zł. Śmigiel, tel. 
065/518-07-32
AVIA A21 FURGON, 1989 r., 3600 ccm, diesel, biały, nowe 
opony i akumulatory, rejestracja do 06.2002 r., stan dobry, 
• 5.500 zl. Gniechowice, tel. 071/316-87-86 
AVIA A30,1982 r., 3 tys. km, 3600 ccm, czerwony, po re
moncie kapitalnym, plandeka, - 6.000 zł lub zamienię na 
osobowy. Oleśnica, tel. 0601/55-57-16 
AVIA A31 ,1975 r. izoterma, 2 szt., stan b. dobry, - 5.000 
zł. Św. Katarzyna, tel. 071/311-62-81, 311-62-15 
AVIAA31,1983 r. skrzynia z plandeką, stan dobry, - 4.200 
zł. Rawicz, tel. 065/545-37-13 po godz.20 
AVIAA31,1988 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 A31,1969 r., niebieski, kontener o wym. 4,6 x 2,9 x
2,2 m, owiewka, ład. 3 1, hak, stan b. dobry, - 4.600 zł lub 
zamienię. Mieroszów, tel. 074/845-11-56, 0605/11-19-63 
AVIA A31,1990 r., 3600 ccm izoterma, kontener, ład. 3.2 
t, nowe opony, stan dobry, • 8.000 zł lub zamienię mniej-
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LIAZ 110.053,1988 r., skrzyniowy, plandeka, nowe opony bezdętkowe, po kap. remoncie -  22 000 zl 
LIAZ 110.053,1988 r„ skrzyniowy, plandeka, nowe opony bezdętkowe, po kap. remoncie -  22 000 zł 
LIAZ 110.053,1985 r„ na części
STAR 200,1981 r„ przedłużony, skrzyniowy, plandeka, burty stalowe -1 2  000 zl opoi254«
STAR 200,1988 r„ oryginalny, skrzyniowy, plandeka, burty aluminiowe -1 5  000 zl 
PRZYCZEPA P4 (D-616), 1988 r., skrzyniowa, plandeka, kola balonowe -1 2  000 zl 
PRZYCZEPA, 1990 r., produkcji niemieckiej, skrzyniowa, plandeka, kola balonowe -1 5  000 zl 
PRZYCZEPA KRONE, 1989 r„ skrzyniowa; plandeka, burty aluminiowe, małe koła bezdętkowe -1 5  000 zl 

PRZYCZEPY, NACZEPY, SAMOCHODY CIĘŻAROWE -  NA CZĘŚCI

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZU TOWARÓW PKS 
50*506 Wrocław, ul. Piękna 25

O F E R U J E  D O  S P R Z E D A Ż Y  
C Z Ę Ś C I  Z A M I E N N E  I P O D Z E S P O Ł Y  U Ż Y W A N E :

do sam. JELCZ, STAR, LIAZ, RENAUT, 
IVECO, PRZYCZEPA D-616 (P4)

  informacje tel. 071/333 95 25 oroi255a
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szy, dostawczy, w tej cenie. Głubczyce, woj. opolskie, tel. 
0607/36-57-85
AVIA A31 N, 1990 r., 97 tys. km, 3600 ccm, diesel, niebie
ski, skrzyniowy, plandeka, podwyższony, I właściciel, ga
rażowany, stan b. dobry, - 15.000 zł. Mirków, gm. Wieru
szów, tel. 062/784-01-57
AVIA A31,1990 r., 193 tys. km, 3600 ccm oplandekowany, 
wym. 530 x 210 x 210 cm, biegi w podłodze, nowe sprzę
gło i ukł. kierowniczy, mało używany, - 8.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/330-00-70
AVIA A60,1999/00 r., 40 tys. km, turbo najnowszy model, 
plandeka, dł. 5.15 m, szer 2.25 m, wys. 1.50 m, aluminio
we burty, kabina z sypialnią, kupiony w salonie, kpi. doku
mentacja, - 51.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-35-01, 
0601/70-49-87
BARKAS B 1001 BUS, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, nie
bieski, 8-osobowy, webasto, nowe opony, oryg. lakier, hak, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 8.500 zł lub zamienię. 
Prusice, tel. 071/312-53-41, 312-63-41 
CITROEN BERLINGO, 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 BERLINGO, 1997 r., 61 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, stan b. dobry, 5-osobowy, centr. 
zamek, wspomaganie kier., 2 pod. powietrzne, komputer, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, - 26.600 zł. Kępno, tel. 
062/782-27-66
CITROEN BERLINGO, 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 la
kierowania, • 18.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/591-15-41 po godz. 20, 0601/94-90-34 
CITROEN BERLINGO, 1997 r., 57 tys. km, 1800 ccm, die
sel, biały, stan b. dobry, - 19.000 zł lub zamienię. Wolsz
tyn, tel. 068/384-52-07, 0603/08-72-77 
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 1400 ccm, bordowy meta
lic, 5-osobowy, kupiony w Polmozbycie, - 27.500 zł. Boro
wa Oleśnicka, tel. 071/315-73-55, 0607/85-16-74 
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 60 tys. km, 1800 ccm, die
sel, biały, 2-osobowy, dostawczy, częściowo przeszklony, 
do lakierowania 2 elementy, sprowadzony, technicznie 
sprawny, faktura VAT, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, - 22.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 
9-17, 0601/53-46-55
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 92 tys. km, 1900 ccm. die
sel, stalowy, wspomaganie kier., regulowana kierownica, 
centralny zamek + pilot, el. reguł, lusterka, immobilizer, - 

- 26.000 zł. Piła, tel. 067/284-91-32- 
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 1400 ccm, biały, 5-osobo- 
wy, bez wypadku, kupiony w salonie, inst. gaz, • 23.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-65-14
CITROEN BERLINGO, 1999 r., 54 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, dostawczy, wspomaganie, reg. kierownica, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 25.000 zł. Odola
nów, tel. 062/733-30-51 w godz.9-17, 0601/53-46-55 
CITROEN BERLINGO, 2000 r., 8 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, wspomaganie kierownicy, immobilizer, stan b. 
dobry, - 33.600 zł. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-27-25 wie
czorem
CITROEN C15,1998 r., 80 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, kupiony w salonie w kraju, immobilizer, el. otw. szy
by, centralny zamek, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-83-70
CITROEN C15,1999 r., 90 tys. km, 1800 ccm, diesel, bia
ły, 5-osobowy + 740 kg ładunku, krótka skrzynia bagażo
wa, centralny zamek, alarm, składane siedzenia, stan b. 
dobry, faktura VAT, - 17.200 zł. Lutynia, gm. Miękinia, tel. 
071/317-12-63, 316-84-69
CITROEN C25,1987 r., 2000 ccm, benzyna blaszak, krót
ki, niski, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-92-00

CITROEN C25,1994 r., 190 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, oszklony, 9 osób, wersja turystyczna, welurowe wnę
trze, fotele rozkładane + zagłówki, podłokietniki, podwój
ne ogrzewanie, bez wypadku, nie użytkowany w kraju, stan 
bardzo dobry, serwo, - 19.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
0604/05-62-40
CITROEN C35 RE, 1986 r., 2000 ccm, benzyna blaszak, 
krótki, podwyższony, ład. 1.700 kg, przegląd do.02.2002 
r., na kat. B, dużo nowych części, po remoncie blacharki, 
stan dobry, • 7.000 zł lub zamienię na samochód dostaw
czy. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-66-22.
CITROEN JUMPER, 1995 r., 174 tys. km, 2800 cpm, turbo 
D, biały, max. wysoki, max. ład., wspomaganie, hak oryg. -
28.600 zł. Wrocław, tel. 0601/77-26-43 
CITROEN JUMPER MAXI, 1996 r., 140 tys. km, 2500 ccm, 
TDI, srebrny metalic, wspomaganie kier., nie eksploato
wany w kraju, bez wypadku, - 27.000 zł + VAT. Ostrów 
Wlkp. t̂el. 062/782-92-72, 0601/56-10-47, 0603/94-07-67 
CITROEN JUMPER. 1996 r., 100 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, 9-osobowy, niski, przedłużony - 35.000 zł. Wro
cław, tel. 071/363-50-13
CITROEN JUMPER. 1996 r., 108 tys. km. 2500 ccm, die
sel, biały, podwyższony, przedłużony, ład. 1.6 t, przegląd 
do 05.2002 r., immobilizer, wspomaganie, po wymianie 
klocków i pasków, stan b. dobry, - 30,500 zł lub zamienię 
na osobowy. Wrocław, tel. 071/357-75-54, 0504/78-85-00 
CITROEN JUMPER, 1996 r., 82 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, zadbany, stan b. dobry, podwyższony, ściana działo
wa, przystosowany do odprawy celnej, udokumentowane 
pochodzenie, - 32.000 z l Wrocław, tel. 0606/13-40-15 
CITROEN JUMPER, 1996/97 r., 161 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, biały, niski, długi, wspomaganie, centralny zamek, 
alarm, - 26.500 zł. Opole. tel. 0601/71-67-25 
CITROEN JUMPER, 1996/97 r., 161 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, biały, niski, długi, wspomaganie, przegroda, hak, 
alarm, I właściciel w Polsce, bezawaryjny, • 24.000 zł. 
Opole, tel. 0601/71-67-25
CITROEN JUMPER, 1997 r., 157 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, biały, oryg. hak, wspomaganie kier., 3-osobowy, plan
deka celna, ład. 1450 kg, - 26.000 zł + VAT. Grudzielec, 
tel. 062/734-47-43, 0604/33-78-67 
CITROEN JUMPER, 1997 r., 118 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, w kraju od 2 tygodni, oclony, nowe opony, radio, 
ciemne szyby, oszklony, na 6 osób + towar, stanan b. do
bry, - 29.900 zł. Wrocław, tel. 0607/80-08-60 
CITROEN JUMPY, 1997 r.. 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, sprow. z Francji, alarm, 3-osoby * 800 kg, blaszak, 
stan b. dobry - 22.000 zł + Vał. Wrocław, teł. 071/357-38-24, 
0603/31-62-05
CITROEN JUMPY, 1999 r., 14 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, kolor groszkowy, wspomaganie, 5-0osobowy, nie eks
ploatowany w kraju, stan idealny, - 37.000 zł (możliwe raty). 
Goszcz, tel. 071/398-70-96,071/398-73-32,0501/53-31-96 
DAF, 1983 r., 2100 ccm, turbo po remoncie kapitalnym, z 
pompą do wydmuchu materiałów sypkich, ciągnik siodło
wy, - 14.000 zł. Wołów. (el. 071/389-32-02, 0600/33-05-08 
DAF 1300,1980 r., S-359 kontener, izoterma * winda, na 
16 palet, ład. 8 1,3 miejsca, po remoncie kapitalnym silni
ka, stan techn. b. dobry, w ciągłej eksploatacji, - 12.000 zł 
lub zamienię na busa. Wrocław, tel. 0609/27-59-09 
DAF 200,1990 r., 2000 ccm, diesel, biały, sprowadzony w 
całości w 1991 r. z Belgii, pełna dokumentacja, niski, krót
ki, zarejestrowany na 3-6 osób, blaszak, silnik do remonr 
tu, - 6.200 zł. Lubin, tel. 0603/17-85-93 
DAF 2800,1987 r., niebieski, 320 KM, stan dobry, po na
prawie silnika, sprężarki i hamulców, po wymianie zawo
rów pneumatycznych, sprzęgła, na poduszkach, alum. 
burty, ład. 10t, skrzynia ład. o dł. 6 m, oplandekowany (li
kwidacja transportu), - 28.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-73-69
DAF 360 ATI, 1992 r., 650 tys. km, 11600 ccm, biały, cią
gnik siodłowy, 2 łóżka, tachograf, webasto, poduszki, eu- 
rokabina, w Polsce od 2000 r., nie eksploatowany w kraju, 
el. otw. szyby, blokada mostu, - 45.000 zł + VAT. Wrocław, 
tąl. 071/349-40-86. 0604/41-35-45 
DAF 400, 1987 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, -
6.000 zł., tel. 0601/05-43-42
DAF 400,1990/96 r., 2500 ccm, 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 400,1992 r., 400 tys. km, 2500 ccm, TD, biały, pod 
wyższony, stan dobry, • 12.000 zł. Legnica, tel 
076/856-05-00 
DAF 400,1992 r., 2500 ccm, turbo D, biały, silnik Peuge
ota, wspomaganie, bliźniacze koła, maks. przedłużony, 
podwyższony, 5-biegowy, na prawo jazdy kat. B. -13.000 
zł. Wrocław, tel. 071/372-80-63 
DAF 45-150,1994 r., 490 tys. km, 6000 ccm, turbo D, bia
ły, zadbany, spoiler na kabinie, oplandekowany, ABS, wspo
maganie, RM, hak, podnoszona tylna klapa do rozładunku 
towaru, webasto - 3.900 zł ♦ Vat. Jelcz-Laskowice, tel 
071/318-83-86, 0601/45-99-84 
DAF 900,1984 r., 6000 ccm, turbo, biały, kontener alumi 
niowy, w ciągłej eksploatacji, kabina uchylana, wspoma 
ganię kierownicy, wym. 5.50 x 2.45 x 2.35 m, stan dobry,

' 12.500 zł. Opole, tel.t)77/456-70-96, 0604/93-52-95 
DAF 95 350 ATI, 1988 r., 800 tys. km, 11000 ccm, biało-nie- 
bieski, ciągnik siodłowy, na poduszkach powietrznych, we
basto, - 25.000 zł (zwolnienie z podatku VAT). Dziadowa 
Kłoda, tel. 062/785-91-19,0606/18-59-40 
DAF 95 350, 1988 r., biały, ciągnik siodłowy, na podusz
kach, pow., 2 miesjca do spania, komputer, spoiler, serwi
sowany w Gądkach k. Poznania, stan dobry, - 30.000 zł 
lub zamienię na osobowy, z homologacją na ciężarowy. 
Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-33-84

KOMIS SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 
I CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH

Przyjmujemy auta 
z windykacji i poleasinoowe 

□ferujemy: szybki leasing, dobry kredyt, 
upusty przy zakupach gotówkowych

WAŁBRZYCH OP012484 

tel. (074) 66-52-9t 2 v 66-52-918

DAF 95,1990 r., 780 tys. km 3 osie, 1 podnoszona + przy 
czepa Tandem 1992 r., całość na poduszkach Jumbo, ład 
241,135 m3. stan b. dobry, - 78.000 zł + VAT. Leszno, tel 
0601/75-39-26 .
DAF 95 FT, 1993 r„ 680 tys. km, 11547 ccm, diesel, zielo
ny, wysoka kabina, ogrzew. stacjonarne, ospoilerowany, 
ABS, centralne smarowanie, podgrzewane lusterka, elektr. 
osuszane szyby, I właściciel, atrakc. wygląd, w kraju od
11.2000 r. + naczepa, .firanka*, na poduszkach powietrz 
nych (zestaw), - 87.500 zł + VAT. Wrocław, tel 
071/336-30-59, 0608/74-02-47 
DAF 95-360 ATI, 1991 r., 11600 ccm. turbo D ciągnik sio 
dłowy, poduszki, ABS, webasto, duża kabina, tempomat, 
serwisowany, stan dobry + naczepa Groenewegen, 3 osie 
BPW, szeroki rozstaw, nowa plandeka, stan dobry, - 60.000 
zl + VAT. Świdnica, tel. 074/850-67-17, 0601/55-97-40 
O  DAF FT 85CF, 2000 r., 20 tys. km, 12600 ccm, bia

ły, ciągnik siodłowy, wysoka kabina z jedną le
żanką, el. otw. szyby, el. reg. i podgrzewane lu
sterka, ABS, na poduszkach, szyberdach, kupio
ny w salonie w Polsce, naczepa plandeka Wieł- 
ton PTS34-100, używana 3 miesiące, pilnie., tel. 
0603/19-70-36 81014351 [[[18224]]]

O  EUROCARGOIVECO 75 E 15,6000 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 [[[06345]]]

FIAT 125p PICK-UP, 1984 r. silnik Poloneza, 5-biegowy, spraw
ny, - 700 zl. Wołów, tel. 071/389-22-86 
FIAT DUCATO MAXI, 1985 r, 140 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
biały, zarej., w ciągłej eksploatacji • 8.500 zł. Wrocław, tel. 
071/784-50-28
FIAT DUCATO, 1986 r, 122 tys km, 2500 ccm, diesel, zielony, 
ład. 1500 kg, dł. skrzyni 4 m, plandeka celna, hak, po remoncie 
blacharki, stan b. dobry, zarejestrowany* • 7.900 zł. Świeradów 
Zdrój, tel. 075/781-66-71
FIAT DUCATO MAXI, 1987 r.. 2500 ccm, diesel po wymianie 
głowicy, silnik z 1992 r, - 9.500 zl. Góra. teLJ]75/643-89-70, 
0603/86-84-52

55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Wrocławska 10 (Teren POLMOZB YTU)
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W CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY P0LEASING0WE 
CIĄGNIKI SIODŁOWE I SAMOCHODY 
CIĘŻAROWE Z FIRMY 8ESS USED • TRUCKS 
DILERÓW SCANIIW HOLANDII

SAMOCHODY NA SKŁADZIE CELNYM,
NIE EKSPLOATOWANE W KRAJU,
MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA ZAMÓWIENIE, 
KSIĄŻKI SERWISOWE,
BIURO I SKŁAD CELNY: 
czynne,1 pon.-pt. f - l f ,  sobota 9*14“

O P012634

PUNKT SPRZEDAŻY W POLSCE tel-
UŻYWANYCH SAMOCHODÓW MARKI 03*

SCANIA BEERS HOLLAND fax 071/318-84-00!
KEDYT - LEASING NA MUEJSCU kom. 0-601 71 70 20
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Europejski
Fundusz
Leasingowy

IVECO
UNI-TRUCK

S £ /P £ # O F £ /? 7 %

Wpłata tylko 15% Wrocław ul.Ruska 18

Minimum formalności-
REGON, NIP, Wpis do ewidencji

Samochody IVECO - nowe i używane
z certyfikatem jakości IVECO PLUS

www.santander.com.pl

EFL: 0 501454 337 AUTA NOWE 071/ 352 92 62 
AUTA UŻYWANE: 0 603 751 728

Przyjmujemy samochody w rozliczeniu. OP012364

FIAT OUCATO, 1987 r.. 290 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
dttwf-boezne roawiwane, błeszak ĥak, po remoncie i matowa1’ 
nfo, • 11.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-78-83, 0601/56-61-48 
FIAT DUCATO, 1988 r., 250Ó'ccm, dieselaluminiowy kontener 
4x 2x 2 m, stan dobry, -: 11.000 zł. Wołów. tel. 071/389-98-10 '; 
FIAT DUCATO BUS. 1989 r., 2500 ccm, diesel 8-osobowy. - 
10.90021. Opole, tel; 0607/34-81-T0 *
O  FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm,diesel z uszko* 

dzonym siln ikiem  • tanio sprzedam. Tel./fax 
044/649-93-70, tel. 0602/71-57-59 0103^321
[[[06354]]]

FIAT DUCATO. 1991 r., 143 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
hak, nowe opony, - 12.500 zł. Leszno, tel. 065/529-02-57, 
0603/97-03-88'
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel niski, krótki, stan b. 
dobry, silnik do remontu, -10.000 zł łub kuplę silnik albo zamie
nię na auto osobowe, inne. Wschowa, tel. 0605/13-19-68 
FIAT DUCATO BUS, 1992 r., 155 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, 8-osobowy, kombi, drzwi boczne rozsuwane, czysty, za
dbany, RO, hak, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, * 17.000 
zl. Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0601/20-67-05 
FIAT DUCATO, 1992 r., 215 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
długi, wysoki, wspomaganie kierownicy hak, koła 16*, po re
moncie skrzyni, nowe hamulce, stan b. dobry, - 19.000 zł. Kro
toszyn, tel. 062/725-20-10
FIAT DUCATO, 1992 r., 280 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, w 
kraju od 3 lat, I właściciel, hak, alarm, RO, nowy akumulator, 
drzwi boczne rozsuwane, ścianka działowa, kompletna doku
mentacja, • 16.700 zl lub zamienię. Legnica, tel. 0608/16-30-72 
FIAT DUCATO, 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, • 
16.200 zł. Opole, tel. 077/453-79-23 
FIAT DUCATO, 1993 r., 141 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
bez wypadku, wysoki, długi, hak, RO, nie malowany, stan b. 
dobry, • 21.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/752-25-39 
FIAT DUCATO. 1993 r„ 197 tys. km. 1900 ccm. turbo D. kolor 
wiśniowy, kabina 3-osobowa, blaszak, krótki, hak, alarm, gara- 
żowany. ład. 1 t, stan b. dobry, - 16.500 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-49-60. 0605/05-86-75
FIAT DUCATO 290 BUS. 1993 r.. 18 tys. km, 2500 ccm, diesel 
laweta z plandeką, - 18.000 zl. Wrocław, tel. 0604/63-14-82, 
06.04/63-12-89
FIAT DUCATO MAXI,.1993 r., .195 tys. km, 2500 ccm. diesel, 
biały, podwyższony, przedłużony, kabina 3-osobowa, przegro
da celna, ład. 1410 kg, w kraju od 1996 r, - 18.500 zl lub zamie
nię na tańszy osobowy, do 5.000 zl. Złotoryja, tel. 076/878-52-75, 
0604/22-43-22
FIAT DUCATO, 1994 r., 190 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, maks. 
długi i wysoki, w kraju od 7 miesięcy, I właściciel, bez wypadku, 
nowy model, stan idealny, - 28.000 zł. Międzylesie, tel. 
0601/91-16-87  ̂ .
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, 
serwo, radio, hak, do sprowadzenia z Niemiec • 11.000 DEM ♦ 
do. Niemcy, tel. 0049/17-07-57-69-31 
FIAT DUCATO, 1995 r. 9-osobowy, 1,9 TD, biały, serwisowany • 
29.300 zl. Długołęka, tel. 071/315-30-20 
FIAT DUCATO MAXI, 1995 r„ 157 tys. km, 2500 ccm. TDI, biały. 
9-osobowy, oszklony, szyberdach, webasto, RO, hak, weluro
wa tapicerka, wspomaganie kier., stan b. dobry, • 31.000 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-49-27, 0602/61-73-59 
FIAT DUCATO. 1995 r., 205 tys. km, 2500 ccm. TDi, biały, - 
26.000 zl + vat. Poznań, teł. 0604/95-55-32 
FIAT DUCATO. 1995/96 r.. 114 tys. km, 2500 ccm. TDi, biały, 
maxi, I właściciel, wspomaganie, ♦ komplet-kół zimowych, •
30.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-80-77
FIAT DUCATO, 1995/96 r„ 192 tys. km, 2500 ccm, turbo D. bia
ły, izoterma-chlodnia, agregat Carier, ład. 1,11, wym. 2 x2 x4  
m, bez wypadku, po przeglądzie techn., techn. sprawny -. 36.000 
zl, zamienię, na Forda Fiestę, Renaulta Clio, Fiata Punto, Opla 
Corsę, chętnie diesla. Tuplice, tel. 0605/21-07-76 
O  FIAT DUCAT014,1996 r., 205 tys. km, 2500 ccm, 

diesel, biały, maksymalnie długi i wysoki, kupio
ny w salonie w Polsce, II właściciel, zadbany, stan 
techn. b. dobry, magnetyzer, RO, w ciągłej eks
ploatacji, pilnie, • 35.000 zł. Groblice, gm. św. 
Katarzyna, tel. 071/311-51-81, 0607/29-02-77 
02028651 [[[06373]])

FIAT DUCATO, 1996 r., 128 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
bez wypadku, podwyższony, przedłużony, - 28.0d0.zł. Ja
wor, teł. 076/870-60-52
FIAT DUCAT018 MAXI, 1996/97 r., 212 tys. km. 2500 ccm, 
TDi, bordowy, koła 16", ład. 1500 kg, RM, I właściciel -
37.500 zł, lub zamienię na BMW 5, 7, automatic, klimaty
zacja, 2500 ccm lub 3500 ccm, benzyna. Kłodzko, tel. 
0602/36-18-07
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 
internecie pod numerem -A00546 www.autogielda.com.pl) 
FIAT DUCATO, 1997 r., 150 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, stan b. dobry, blaszak, 3 miejsca lub zamienię na 
dostawczy, oplandekowany lveco Turbodaily lub inny. Żary, 
tel. 068/375-98-77
FIAT DUCATO, 1997 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, bor
dowy, maxi, 3 osoby + ład., przegroda, immobilizer, 
Mul-T-Lok, RO, wspomaganie kier., bezwypadkowy, po 
przeglądzie rejestr., stan b. dobry, • 38.000 zł. Wrocław, 
tel, 071/342-25-86
FIAT DUCATO, 1997 r., 70 tys. km, 1900 ccm, TDI, niebie
ski metąlic, centralny zamek * pilot, el.szyby, lusterka, kli
matyzacja podwójna, 9 indywidualnych foteli, kupiony u de
alera w kraju, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-25-64 
FIAT DUCATO MAXI, 1998/99 r., 76 tys. km, 2800 ccm, 
turbo D, biały, I rej. w Niemczech 12.1998 r., ład. 1.5 t, 
3-osobowy, hak, zadbany, - 42.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 
074/865-53-40 po godz. 17, 867-44-27

Superkredyt - dogodny leasing 
S p r o w a d z a m y  s p r z ę t  t r a n s p o r t o w y  

n a  z a m ó w ie n ie  
t e l .  0-601 41 83 87, 0-90 63 76 02 

B ło n ie  k. W ro c ła w ia
Zapraszamy do współpracy firmy leasingowe i banki. 

Solidnie przygotowujemy pojazdy do sprzedaży.
N A CZ E PY .  WYWROTKI

• KASSEBOHRER. 1984 r„ podułzki, 3 ołie, 25 mJ. metalowa
• ST AS, IW  r„ poduufci. 3 Mit. 31 m3, aluminiowa
• COD ER, 1993 r„ poduszki, ot podnoizona, 39 m3, lad. 261 ABS. iimUIow*
• MOL, 19M r„ poduszki, ot podnoszona, 30 m3. ład. 271 metalowa

N ACZEPY
• LAG, 1M8 r„ izoterma, ot podnoszona, 30 surapaM, poduszki
• TROULLET, 1988 r„ izoterma, 30 suropaM, resor, winda załadowcza
• TRAILOR. 1993 r, fima. dach składany, poduszki, 13.C0 m
• FRUEHAUF, platforma, 12.60 m, rssor
• PIACENZA, 1989 r„ Jumbo, poduszki, 13.80 m, burty aluminiowa, plandeka
• TRAILOR. 1989 u  plandeka, burty aluminiowe, 3 osie, 13.60 m
• HANGLER. 1984 r., plandeka, burty akaniniow*, 3 osie, resory, 1240 n, 241 lad.
• TRAILOR, 1989 r„ plandeka, burty aluminiowe, poduszki, ot podnoszona,

13.60 m
• FRUEHAUF. burty bez stelaża. 13.60 m, resor
• BRANDYS, 1988 r„ burty bez stałala, 2 osie. rssor
• OVA. do paszy, 2-oste. metalowa

PR ZY C ZEPY
• SER MA, 1989 r- przyczepa przestrzenna, tandem, niski dyszał
• FRUEHAUF, IN I r, 3 osie, burty aluminiowe, plandeka, resor
• JELCZ, 1993 r., 2 osie, izoterma, poduszki
• HAUSER, 1971 f ,  przestrzenna, rssor, koła R-15
• D50,19M r. 2 osie. resor. ( t

CIĄGNIKI SIODŁOWE
• FREłOHTUNER. 1994 r„ USA, duża kabina, klimatyzacja, 3 osie
• VOLVO FI 2,1994 r„ webasto, poduszki
• VOLVO, 1991 r. poduszki
• MAM 19-372,1990 r„ poduszki, webasto, centralne smarowanie
• RENAULT R 340 Ti. 1982 r.. poduszki
• RENAULT 420.1919 r.. mory
• IVEC0190-380,1992 r.. poduszki, webasto. hy*auSka
• SCANIA 142.1M5 r. hydraulika, resor

SAMOCHOD Y CIĘŻAROW E
• RENAULT S ISO. 1994 r.
• RENAULT R 340.1914 U  wywrotka
• RENAULT MASTER, 1998 r„ J.51
• (VEC0130 MAGJRUS. 1988 r.. skrzynia, plandeka
• MERCEDES 808,1971 r„ skrzynia plandeka, resor, 4 1 
•JELCZ, 1984 r„ izoterma
• TATRA S1S S. 1992 r, wywrotka, 141
• AVIA, 1186 r„ kontener, blaszak, 21 
•OPEL COMB01.7 O, 1996 r„ S-osobowy
• OPEL FRONTERA 24 0 ,1996 r.
• FIAT PUNTO VAN1J TD, 1999 r.
• FORD FESTA1J 0.1997 r, 3-drzwiowy. biały O PO O I774

FIAT DUCATO MAXI, 1999 r., 33 tys. km, 2800 ccm, die- 
śel, biały; s ta rnn reb ry , -‘’5i.000r 3fl*.-‘ Op’tfl^ Her'^ ' 
0602/74-68-28 _  ^
FIAT DUCA tÓ BUS,-*f999 r.'44’ tys. km, 2bÓ(T̂ cm1 wUysk,’ . 
turkusowy, oszklbffy, el. otw. szybyi centralny zamek, ~ 
wspom. kierownicy, - 41.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0747666-56-63, 0604/77-39-30, 0604/79-13-22 
FIAT FIORINO, 1991 r., 1700 cćm, diesel, brały, białe ta -" 
blice, blaszak, stan b. dobry; - 2.300 zł.Ostrów Wlkp,, teł. 
0607/71-19-55 " - . J >
FIAT FIORINO, 1993 r.', 127 tys.km, 1700 ccm, diesel, czer
wony, osobowo-dostawczy, zarejestrowany na 6 osób, tyl
ne siedzenia rozkładane, ekonomiczny, uniwersalny, po 
wymianie paska rozrządu i wahaczy, - 12.000 zł. Poznań, 
tei., 061/866-53-74, 0604/60-97-07 
FIAT FIORINO, 1996 r., 1500 ccm, benzyna, biały{ ład. 470 
kg. - 9.500 zł. Chorzów, tel. 0607/25-21-53 - 
FIAT IVECO, 1992 r., turbo, biały, blaszak, bliźniacze koła, 
masa całkowita 7.400 kg, • 26.000 zł. Leszno, teł. 
065/529-72-40, 065/527-11-37, 0601/76-63-41 
FIAT SCUDO EL, 1996 r., 119 tys. km, 1900 cćm, diesel, 
biały, alarm, wspomaganie kier., komputer, • 23.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/738-42-91, 0601/56-02-80 
FIAT SCUDO, 1998 r., 15 tys. km, 900 ccm, biały, • 12.800 
zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
FORD CARGO, 1991 r., 120 tys. km, 6000 ccm, diesel, 
granatowy, skrzyniowy, ze stelażem, ład. 3400 kg, masa 
własna 3100 kg, owiewka na dachu, wym. skrzyni 
510x240x245 cm, hamulce tarczowe, - 31.500 zł. Wrocław, 
tel. 0604/97-98-07
FORD COURIER, 1993 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, niebieski, 2-osobowy, • 8.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-19-96
FORD COURIER, 1993/94 r., 89 tys. km, 1300 ccm, czer
wony, 5-biegowy, katalizator, wtrysk, ład. 650 kg, -10.000 
zł. Bielawa, tel. 074/645-30-86 
FORD COURIER, 1994 r„ 130 tys: km, 1800 ccm, diesel, 
biały, blaszak, wspomaganie, poduszka pow., 2 osoby +
550 kg, radio, opony zimowe, - 12.000 zł. Polska, tel. 
0604/29-33-46 po godz. 20, Niemcy, 0049/61-90-45-26 
FORD COURIER, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, biały, po
duszka pow., ład. 550 kg, - 10.000 zh Wschowa, teł. 
065/540-19-22, 0603/51-04-85 
FORD COURIER, 1996 r., 64 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
niebieski, po wymianie amortyzatorów, nowe opony, po
duszka pow. b. ładnie utrzymany, • 15.900 zł. Wrócław, tel. 
0502/24-92-17
FORD COURIER, 1998 r., 33 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, immobiliser, , alarm na pilota, blokada skrzyni 
DIB-LOCK, poduszka powietrzna kierowcy, , wspomaga
nie kierownicy, el. regulowane reflektory, tylna szyba ogrze
wana, radio Ford, książka serwisowa - 18 000 zł + VAT. 
Wrocław, tel. 0601/43-67-90, 0502/22-95-09 
FORD COURIER, 2000 r., 2 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie, immobilizer, centralny za
mek na gwarancji, • 32.000 zł. Leszno, tel. 065/526-22-12, 
0600/87-82-46
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, biały, stan dobry, nowa 
tapicerka, ład. 510 kg, alum. felgi, 5-biegowy, techn. spraw
ny, - 3.950 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-90-96, 
0600/12-98-58
FORD ESCORT 75,1998 r., 70 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, biały, wspomaganie, ład. 740 ko, masywny bagażnik da
chowy, - 21.000 zł. Węgry, gm. Żórawina, woj. wrocław
skie, tel. 071/311-46-49, 0604/24-65-48 
FORD EXPRESS, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 5-oso- 
bowy, ład. 415 kg, na bazie Escorta, - 4.000 zł. Nowa Sól, 
tel. 068/387-97-31, 0603/83-42-11 
FORD FIESTA, 1995 r., 72 tys. km, diesel, żółty, 2-osobo
wy, - 14.500 zł. Wrocław, tel. 0602/32-53-04 
FORD TRANSIT, 1972 r„ 2300 ccm,-diesel, biały, z koro
zją, silnik do remontu, 5 miejsc, - 1.200 zł. ,, tel. 
0604/97-98-07
FORD TRANSIT, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, oszklo
ny, 9-osobowy, ważny przegląd, - 1.300 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-74
FORD TRANSIT, 1978 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski, 
po remoncie i lakierowaniu, stan dobry, RM, hak, nie wy
maga napraw, przegląd do 02.2002 r., pełna dokum. - 2.300 
zł. Trzebnica, tel. 071/312-90-76, 0609/21-02-15 
FORD TRANSIT, 1980 r.,2000 ccm, benzyna 3-osiowy, ład.
1.2 t, przegląd do 08. br., nowy dowód rej, - 5.500 zł lub 
zamiana na kombi. Wrocław, tel. 0Ć01/07-Ś6-51 
FORD TRANSIT, 1980 r., 2000 ccm, czerwony, skrzynio
wy, 2 x 3 m, silnik z 1990 r., po remoncie blacharki, stan b. 
dobry, - 9.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-13-68, 
0606/98-20-70
FORD TRANSIT, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, biały, silnik 
po remoncie, blacharka do poprawek, przeszklony, • 3.000 
zł. Wrocław, tel. 344-13-95 wieczorem 
FORD TRANSIT BUS, 1981 r., 1600 ccm, benzyna pod
wyższony, krótki, -1.200 zł. Stronie śl., tel. 0607/83-73-48 
FORD TRANSIT, 1981 r., 2000 ccm, benzyna * gaz, po
marańczowy, przedłużony, podwyższony, blaszak, ład. 
1600 kg, na kolach bliźniaczych, po remoncie hamulców i 
mostu, inst. gazowa i akumulator na gwarancji, - 4.900 z ł . ' 
Wrocław, tel. 071/346-45-04, 0601/73-38-58 
FORD TRANSIT, 1984 r., 2000 ccm, benzyna, biały, stan 
b. dobry, inst. gazowa, podwyższony, przedłużony, bliźnia
cze koła, wspomaganie kierownicy, po remoncie zawiesze
nia, - 5.700 zł. Nysa, tel. 0501/40-82-05 
FORD TRANSIT, 1986 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyż
szony, przedłużony, do remontu blacharki, sprawny, stan 
techn. dobry, - 7.000 zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/761-13-11 
po godz. 21
FORD TRANSIT, 1986 r., 2500 ccm, diesel, szary, stara 
wersja nadwozia, blaszak, krótki, niski, stan dobry, hak, - 
6.500 zł. Wałbrzych, tel. 0604/67-00-00 
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 cćm, diesel, niebieski, krót
ki, niski, oszklony, 9-osobowy, hak, RO, webasto, doku
mentacja, 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., 2000 ccm niski, krótki, inst. ga
zowa, • 5.800 zł: Środa Śląska, tel. 0605/60-30-20 (k00094) 
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel bliźniacze koła, 
stan b. dobry, - 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 
♦ Vat. Lubin, tel. 076/842-62-02, 0604/14-75-93 
FORD TRANSIT, 1987 r„ 2500 ccm, diesel, niebieski, I wła
ściciel, bliźniacze koła, 9-osobowy, stan techn. b. dobry, - 
12.400 zł. Opole, tel. 077/431-71-12,0606/13-55-80 
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, nowy 
lakier, po remoncie silnika (szlif, nadotarciu), nowe amor
tyzatory, 5-biegowy, hak, nowe opony, - 11.800 zł lub za
mienię na osobowy, może być uszkodzony. Unikowice, tel. 
0608/81-13-28
FORD TRANSIT, 1987 r., 60 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 6-osobowy, krótki, podwyższony, po remoncie silni
ka i blacharki, 5-biegowy, wciągłej eksploatacji, stan do
bry, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/318-58-15 po godz. 16, 
0605/07-88-15
FORD TRANSIT, 1987 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
szary metalic, nowy rozrusznik, nowy akumulator i alter
nator, 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 ccm, ben
zyna, biało-szary, krótki, instalacja gazowa 1101, rozkł. sie
dzenia, po remoncie silnika i blacharki, po remoncie za
wieszeń, hamulców, 4-biegowy, oryg. oszklony, komplet
na dokumentacja, • 9.990 zł. Lubin, tel. 0604/82-82-77 
FORD TRANSIT, 1988 r„ 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
czerwony, 9-osobowy, oszklony, hak, RO, atrakc. wygląd,
- 14.500 zł. Nowa Sól, tel. 0503/65-99-80
FORD TRANSIT, 1988 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel,
niebieski, po lakierowaniu, hak, RM, niski, krótki, I właści

ciel, stan techn. idealny, • 13.000 zł lub zamienię na BMW 
5, 7, Audi Ouatro z dopłatą. Boleścin k. Świdnicy, tel. 
0601/27-43-15, 0603/56-54-46 
FORD TRANSIT, 1988 r., 213 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
popielaty, maks. długi i wysoki, stan dobry, • 14.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/841-24-97
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, blaszak, 
nadwozie zamknięte, podwyższony, 3 osoby + 1000 kg, 
ścianka działowa, zabezpieczenie celne, hak, stan b. do
bry, zadbany, dużo nowych części, - 17.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-46-22 lub, 0606/44-72-55 
FORD TRANSIT, 1989 r.. 167 tys. km. 2500 ccm, diesel, 
biały, 6-osobowy, 4-biegowy, oszklony, hak, z urzędu cel
nego, • 9.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-95-56, 
0606/33-61-28
FORD TRANSIT, 1989 r., 2600 ccm, biały, podwyższony, 
przedłużony, bliźniacze koła, -16.000 zł lub zamienię. Po
lanica Zdrój, tel. 074/869-07-59 
FORD TRANSIT GL, 1989/90 r., 2500 ccm, diesel, niebie
ski, 8-osobowy, hak, RM, wzmocnione resory, kpi. doku
mentacja, blacharka do częściowego remontu, -12.500 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/644-94-78, 0606/78-56-39 
FORD TRANSIT, 1990 r., 138 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
niebieski, - 13.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-43-81 
FORD TRANSIT, 1990 r. oszklony, 9-osobowy, RM, alarm, 
stan b. dobry, - 12.200 zł. Legnica, tel. 076/854-03-33 
FORD TRANSIT, 1990 r., 2000 ccm, i, benzyna podwyż
szony 1 raz, krótki, 9-osobowy, oszklony, inst. gazowa, hak, 
el. reg. reflektory, RO, nowy akumulator (gwarancja) i nowe 
opony, 5-biegowy, kompletna dokumentacja, - 14.000 zł. 
Legnica, tel. 076/852-31-87 wieczorem 
FORD TRANSIT BUS, 1990 r., 2500 ccm. diesel, zielony. 
9-osobowy, krótki, niski, hak, RM, stan dobry, - 15.900 zł. 
Świebodzice, teł. 074/854-71-37 
FORD TRANSIT, 1990 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
czerwony, oszklony, krótki, niski, webasto, radioodtwarzacz 
Blaupunkt, nowy akumulator, nowe hamulce, hak, -15.500 
zł lub zamienię na osobowy, diesel. Wrocław, tel. 
0503/94-51-52
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel, żółty. maxi, 
bliźniacze koła, kupiony w salonie, stan b. dobry, • 13.500 
zł + VAT. Ząbkowice śląskie, tel. 0600/55-05-84 
FORD TRANSIT, 1990/91 r., 2500 ccm. diesel, biały, wspo
maganie, el. reguł, reflektory, 9-osobowy, sprowadzony w 
całości, - 16.500 zł. Opole, tel. 077/431-71-12, 
0606/13-55-80
FORD TRANSIT, 1991 r., 201 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, niski, krótki, hak, osobowy, oszklony, rozsuwane szy
by, drzwi tylne otwierane, bez wypadku, radio, sprowadzo
ny w całości, stan dobry, • 17.500 zł. Góra, tel. 
065/543-26-95, 0603/70-95-52 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel przedłużony, 
podwyższony, 7-osobowy, ład. 1200 kg, - 16.000 zł. Go
dziszowa, woj. legnickie, teł. 076/873-85-29 
FORD TRANSIT, 1991 r., 205 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
czerwony, niski, krótki, - 14.500 zł. Kalisz, tel. 
062/766-38-06, 0605/55-21-29 
FORD TRANSIT, 1991 r., 280 tys. km, 2000 ccm. diesel, 
biały, niski, krótki, oszklony, autoałarm, zarejestrowany na 
9 osób, kpi. siedzeń, stan dobry, • 18.000 zł łub zamienię 
na większy. Legnica, tel. 076/854-03-81, 0503/52-10-20 
FORD TRANSIT, 1991 r.,.2500 ccm, diesel, srebrny, krót
ki, podwyższony, 9-osobowy, wspomaganie, • 17.800 zł. 
Leszno, tel. 0601/25-53-01
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, maxi, 
wspomaganie, immobilizer, welurowa tapicerka, 3-osobo- 
wy, wzmocniony, • 20.000 zł. Mirków, woj. wrocławskie, tel. 
0601/56-67-55
FORD TRANSIT, 1991 r., 195 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
srebrny metalic, niski, krótki, oszklony, zarejestrowany na 
7 osób i 550 kg, • 18.000 zł. Rudna, tel. 076/843-93-42 
FORD TRANSIT BUS, 1991 r., 260 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, krótki, podwyższony, 9-osobowy, zadbany, • 
19.000 zł. Wrocław, tel. 788-87-68,0601/50-78-27 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel, bordowy, stan 
b. dobry, ład. 1 t, 6-osobowy, - 15.600 zł. Wrocław, tel. 
071/364-45-83, 0602/29-44-35 
O  FORD TRANSIT, 1991/96 r., 700 tys. km, 2500 ccm, 

diesel, biały, podwyższony, krótki, zarejestrowa
ny na 8 osób, po remoncie przedniego i tylnego 
zawieszenia, nowe sprzęgło, • 23.000 zł lub za
mienię na osobowy kombi diesel. Wrocław, tel. 
071/341-15-50 81014311 [[[18243]]]

FORD TRANSIT, 1992 r., 172 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały. 
9-osobowy, wzmocniony silnik, szyby uchylane, I właściciel w 
kraju, stan b. dobry, - 21.600 zł lub zamienię na tańszy, może 
być uszkodzony. Paczków, tel. 077/431-78-97. 0604/32-99-23 
FORD TRANSIT. 1992 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
krótki, podwyższony, faktura VAT, - 18.000 zl. Świdnica, tel. 
0601/75-29-33 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AC0236 www.autogielda.com.pl)
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, turbo D, biały, zarej. na 6 
osób, w kraju od;roku, podwyższony, techn. sprawny • 19.500 
zł. Wrocław, teł. 071/357-15-28 
FORD TRANSIT, 1992 r., 28 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
krótki, niski, oszklony, - 22.000 zl lub zamienię na osobowy, z 
dopłatą. Kamienna Góra, teł. 075/744-53-84 
FORD TRANSIT. 1992 r.. 260 tys. km. 2500 ccm, diesel, biały, 
maks. podwyższony, krótki, oszklony do połowy, oryg. lakier, 
sprowadzony w całości, stan b. dobry, • 19.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/734-92-25
FORD TRANSIT. 1992 r., 130 tys. km, 2500 ccm, diesel katali
zator, 5-osobowy, obrotowe przednie siedzenia ♦ stolik • 10.000 
DEM. Rawicz, tel. 0601/99-10-12

FORD TRANSIT. 1992 r, 202 tys. km, 2500 ccm, diesel, kolor 
kanarkowy, krótki, podwyższony, 3 osoby + lad. 1 1, częściowo 
oszklony, stan b. dobry, • 18.500 zł. Strzelin, tel. 0604/16-05-80 
FORD TRANSIT, 1993 r., 200 tys. km, 2500 ccm. diesel, biały, 
zadbany, 2 x podwyższony, przedłużony, 3-drzwiowy, do zała
dunku ściana grodziowa - 25.000 zl lub zamienię na naczepę 
12,60, poduszki, plandeka lub 13,60 - do 12.000 zl • 25.000 zl. 
Zgorzelec, tel. 075/775-44-42
FORD TRANSIT, 1993 r., 140 tys. km, 2500 ccm; biały, hak, 
możliwość wystawienia faktury VAT, zarejestrowany jako cięża
rowy, - 21.000 zł. Kalisz, tel. 062/763-71-31,062/763-82-72 
FORD TRANSIT, 1993 r„ 200 tys. km. 2500 ccm. turbo D. biały, 
krótki, niski, 9-osobowy, siedzenia rozkładane, wspomaganie 
kier., stan b. dobry, - 21.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-09-90, 
0605/45-05-49
FORD TRANSIT, 1993/94 r., biały, nowy model, 9-osobowy, krót
ki, niski, drzwi z tyłu, • 21.000 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 
0609/40-20-97, 074/640-45-68

FORDY TRANSITY, 1992-1998
osobowe, dostawcze, organizuję wyjazd, 
tablice eksportowe, język niemiecki, 
formalności za granicą i w kraju, inne busy. 
Jelenia Góra, tel. 075/751 -53-48,0-601940 871 
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FORD TRANSIT, 1994 r.. 156 lys. km, 2500 caMiesel, biały, 
przedłużony, podwyższony, wspomaganie, oryg. lakier, sprowa
dzony w całości, kompletna dokumentacja, ład: 1700 kg, stan 
techn. b. dobry, - 28.900 zł lub zamienię na osobowy. Bielawa, 
tel. 074/833-58-33,-0604/09-10-13 
FORD TRANSIT, 1994 r., 158 tys. km, 2500 ccm. turbo D. blaty, 
bez wypadku, maks. długi i wysoki, oszklony, 9-osobowy, wspo
maganie, stan b. dobry, kompletna dokumentacja, nie eksplo
atowany w kraju, - 27.900 zł łub zamienię. Kępno, tel. 
062/581-04-18, 0606/34-66-37
FORD TRANSIT, 1994 r„ 147 tys. km, 2500 ccm. diesel, biały, 
9-osobowy, podwyższony, hak, wspomaganie kierownicy, dzie
lone tylne drzwi, I właściciel w kraju, książka serwisowa, za
dbany, kpi. opon zimowych, możliwe raty, • 28.500 zl. Wieru
szów, tel. 062/784:23-93, 0501/53-16-03 
FORD TRANSIT, 1994 r , 2500 ccm, turbo D, biały, maks. przed
łużony i podwyższony, 3-osobowy, immobilizer, przegroda cel
na, hak. • 27.000 zl. Zielona Góra, tel. 0601/71-94-15 
FORD TRANSIT, 1994 r., 270 tys. km, 2500 ccm, diesel, niebie
ski, podwyższony, przedłużony, sprowadzony w całości, tacho- 
graf, I właściciel w Niemczech i pierwszy w Polsce, do popra
wek lakierniczych, • 24.000 zl. Złoty Stok, tel. 074/817-54-21, 
0605/10-95-65
FORD TRANSIT, 1994/95 r., 170 tys. km. 2500 ccm, diesel, żółty, 
I właściciel, kupiony w salonie w kraju, bez wypadku, podwyż
szony, przedłużony, ładowność 1.8 t, alarm, blokada skrzyni 
biegów, stan techn. b. dobry, - 26.500 zl lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431-61-32
FORD TRANSIT, 1994/95 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski, podwójna kabina na 6 osób * skrzynia ładunkowa, 1 t, 
plandeka, - 32.000 zł. Żary, tel. 068/374-09-60 do godz. 15, 
374-86-76 po godz. 16
FORD TRANSIT, 1995 r„ 122 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
blaszak, 3 osoby, przegroda, maks. długi, podwyższony, tylne 
drzwi przeszklone, podłoga i ściany wyłożone płytą, immobili
zer, alarm * pilot, RO, hak, stan b. dobry, - 30.500 zł. Legnica, 
tel. 076/855-02-33 wieczorem
FORD TRANSIT, 1995 r., 116 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
airbag, stan b. dobry, • 27.500 zł lub zamienię na samochód 
osobowy. Oława, teł. 0606/43-27-31 
FORD TRANSIT, 1995 r., 200 tys. km, 2500 ccm. diesel, biały, 
9-osobowy, ciemne szyby, niski, krótki, oszklony, poduszka pow. 
kierowcy, stan b. dobry, - 27.000 zł. środa Śląska, tel. 
0605/60-30-20 (k00095)
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
[[[06464]]]

FORD TRANSIT, 1995 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, srebr
ny metalic, wspomaganie, oszklony, 9-osobowy, immobilizer, 
stan b. dobry, - 28.000 zł. Paczków, tel. 077/431-65-67, 
0606/53-16-23
FORD TRANSIT BUS, 1995 r., 128 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 9-osobowy, poduszka powietrzna, wspomaganie, rozkła
dane fotele, garażowany, zadbany, stan b. dobry, • 30.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/846-83-51 po godz. 21, 0601/97-61-80 
FORD TRANSIT, 1995 r., 270 tys. km, 2500 ccm, niebieski, 
oszklony do połowy, 5-osobowy, ścianka celna, wspomaganie 
kierownicy, poduszka powietrzna, oznakowany, alarm. RO Ford, 
stan b. dobry, - 27.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-16-56 
FORD TRANSIT, 1995 r., 120 tys. km, 2500 ccm, turbo D, czer
wony, maksymalnie przedłużony i podwyższony, ład. 1.751, stan 
b.-dobry, - 29.000 zł lub zamienię na samochód osobowy albo 
terenowy. Wołczyn, tel. 077/418-93-47, 0608/51-35-97 
FORD TRANSIT, 1995 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
ABS, centralny zamek, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, 
podgrzewane lusterka, I właściciel, bez wypadku, kompletna 
dokumentacja, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-11-63, 
0501/03-46-54
FORD TRANSIT. 1996 r., 95 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 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., 2500 ccm, turbo D, biały, maksymal
nie przedłużony, raz podwyższony, oszklony, - 13.500 DEM ♦ 
cło. Chojnów, woj. legnickie, tel. 0602/58-06-18,076/819-15-99

OPONY PROD. ROSYJSKIEJ
8.25 - R20/12, 23,5 - 25/20 TT
9.00 - R20/12, 18.00 - 25/32 TT
11.00 - R20/18, 26.5-25/28 TT 

2 1 .0 0 -3 3 /3 2  TT
tel. 071/373-72-15, 373-72-18

OPOH343
FORD TRANSIT, 1996 r., 121 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
długi, wysoki, silnik wzmocniony, ABS, centralny zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, 2 poduszki pow., RO, hak, kompletna 
dokumentacja, • 29.900 zl. Góra, tel. 065/543-49-67, 
0601/05-81-90
FORD TRANSIT, 1996 r., 142 tys. km, 2500 ccm, biały, TDI,’ 
serwo, .RO, maks. długi i wysoki, wzmocniony, pełne wyposa
żenie elektryczne, nawigacja satelitarna, bez wypadku, katalP 
zator, wzmocniony, stan b. dobry, - 33.600 zl. Wałbrzych, teł. 
074/845-03-32. 0603/58-60-90
FORD TRANSIT, 1996 r., 125 tys. km, 2500 ccm, turbo D. czer
wony, ład. 1200 kg, 2-osobowy, przegroda celna, ABS, serwo,' 
centralny zamek, poduszka pow.,, radio, stan b. dobry, - 33.500 
zł lub zamienię Zdzieszowice, tel. 077/484-45-82, 
0601/63-72-04
FORD TRANSIT BUS, 1996 r., 2000 ccm, benzyna centralny 
zamek, el. otw. szyby, ABS, poduszka pow., oszklony do poło
wy, na białych tablicach - 10.000 DEM * clo. Zielona Góra, tel. 
068/326-23-69, 0601/18-88-78
FORD TRANSIT, 1996/97 r., 115 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
granatowy, podwyższony, przedłużony, bez wypadku, 6-osobo- 
wy, wspomaganie, ABS, poduszka pow., kola 15', lad. 1,61. RM, 
hak, książka serwisowa - 35.500 zł. Kępno, teł. 0604/27-82-66 
FORD TRANSIT, 1997 r., 46 tys. km, 2500 ccm. diesel w kraju 
od 2 miesięcy. ABS, SRS, wspomaganie, hak, oiyg. radio, - 
30.200 zł lub zamienię na osobowy, tańszy. Bielawa, tel.' 
074/833-26-35
FORD TRANSIT BUS,,1997„r.,.6ą tys. km, 2500 ccm, diesel,, 
czerwony, wspomaganie kier., alarm, immobilizer, kupiony U 
dealera, niski, udokumentowany przebieg, serwisowany. - 
34.900 z ł. możl. wyst. fakt. VAT. Wrocław, tel. 0601/75-13-49 
FORD TRANSIT, 1997 r., 38 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, wspomaganie, wzmocniony silnik, ściana grodzio
wa - 37.000 zl. Żmigród, tel. 071/385-33-69, 0604/37-67-03 
FORD TRANSIT, 19971; 2500 ccm, turbo D, biały, krótki, niski, 
blaszak, • 12.000 DEM ♦ cło. Chojnów, woj. legnickie, teł. 
0602/58-06-18, 076/819-15-99
FORD TRANSIT, 1997 r, 54 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, grana
towy, 115 KM, blaszak, raz podwyższony, centralny zamek, 
alarm, immobilizer, wspomaganie, ABS, poduszka pow., radio, 
stan idealny, • 33.000 z ł, faktura VAT. Jasień, woj. zielonogór
skie. tel. 0600/60-19-74
FORD TRANSIT. 1997 r.. 108 tys. km. 2500 ccm, turbo D. biały, 
krótki, wspomaganie, pod. powietrzna, ścianka celna, ładow
ność 1130 kg, radio, - 27.500 zl. Lubin, tel. 0608/49-10-23 
FORD TRANSIT, 1997 r., 2000 ccm. DOHC 2 poduszki pow., 
ABS, wspomaganie, klimatyzacja, RM. hak, inst. gazowa, -
32.000 zl. Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0607/13-79-89 
FORD TRANSIT 190 L, 1997 r., 58 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny zamek * pilot 
poduszka pow., immobilizer, hak, katalizator, lad. 1,51, wysoki, 
długi, - 37.000 zł. Poznań, tel. 061/436-36-06
FORD TRANSIT, 1997 r., 55 tys. |cm, 2500 ccm, diesel, żółty, 
krótki, podwyższony, wspomaganie, poduszka pow., blaszak, 
stan b. dobry, - 29.000 zł. Złotoryja, tel. 076/877-43-98, 
0606/76-33-94
FORD TRANSIT, 1997 r, 100 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
ABS, 2 poduszki pow. • 11.300 DEM. Żary, tel. 0607/34-91-45, 
0604/60-62-23
FORD TRANSIT, 1997/98 r., 145 tys. km, biały, oszklony, kupio
ny w salonie, hak, serwisowany, 6-osobowy, • 32.000 zł. Wro
cław, teł. 0606/14-57-22
FORD TRANSIT, 1997/98 r., 115 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, wspomaganie, centralny zamek, el. reg. lusterka, RO, bez 
wypadku, miesiąc w kraju, stan b. dobry, - 32.000 zł. Ziębice, 
tel. 074/819-04-16
FORD TRANSIT, 1998 r., 86 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie kierownicy, ABS, radio, 9-osobowy, - 32.000 zł. 
Leszno, tel. 0605/69-32-77 ;
FORD TRANSIT, 1998 r„ 104 tys. km, 2500 ccm, turbo D niski, 
krótki, 6-osobówy, ABS, wspomaganie, poduszka pow., do spro
wadzenia z Niemiec -10.000 DEM. Sobótka, tel. 0601/78-23-69- 
FORD TRANSIT, 1998 r., 77 tys. km, 2500 ccm, diesel, zielony 
metałicrABS, 2 poduszki pow., wszystkie el. dodatki, - 41.500 
zł. Żary, tel. 0607/34-91-45
FORD TRANSIT, 1998/99 r., 76 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski, RM, ABS, poduszka pow., wspomaganie, blokada tylne
go mostu, krótki, niski, blaszak • 38.500 zł. Kłodzko, tel. 
0607/09-68-58
FORD TRANSIT. 1998/99 r.. 110 tys. km, 2500 ccm, biały, ABS, 
serwo, alarm ♦ centralny zamek, 9-osobowy, hak, eł. reg. lu
sterka, 2 poduszki pow, - 36.000 zl. Nowa Sól, tel. 0605/06-28-42 
FORD TRANSIT. 1999 r.. 56 tys. km, 2500 ccm, diesel 9-osobo
wy, airbag, wspomaganie kier., ROz RDS, bez wypadku, -48.000 
z ł , możl. wyst. fakt. VAT. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-92-72, 
0601/56-10-47, 0603/94-07-67
O  FORD - P. PKS SPRZEDA FORDA TRANSITA TGL, 

1991 r., 2500 ccm, niebieski, oszklony, 9-ośobo- 
wy lub 1.250 kg ład, • 15.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/324-34-65 wewn. 147 87026661 [[[06494]]] 

GAZ, 1971 r., 2120 ccm, zielony metalik, instalacja gazowa, 
silnik Żuka, - 6.000 zł. Bielsko Biała, tel. 033/821-43-41 
HANOMAG F-45, 1982 r. stan dobry, - 5.000 zł. Skorogoszcz, 
tel. 077/412-17-71
HYUNDAI H-1,2001 r., 2500 ccm, turbo D, wtrysk, srebrny, nowy, 
ABS, poduszka pow., wspomaganie, el. otw. szyby, RO, 3 lata 
gwarancji, ład. 1300 kg, • 76.250 zl. Wrocław, teł. 071/339-96-54 
HYUNDAI H100,1997 r., 45 tys. km. 2500 ccm, diesel, niebie
ski, izoterma, wspomaganie, lad. 1,61, bliźniacze kola - 22.000 
zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-63-56, 0502/50-82-06 
IFA L50, 1980 r., 6560 ccm, granatowy, wywrotka 3-stronna, 
techn. sprawny, dużo zapasowych części, ład. 6-t, - 4.000 zł. 
Polanica Zdrój, tel. 0604/50-95-78 
IFA, 1985 r. wywrotka, - 39.500 zł. Nysa, teł. 077/433-56-31 
IFA L60,1989 r., zielony, 4x4, do dłużycy, w ciągłej eksploatacji 
lub wywrotka, stan dobry, - 31.000 zl. Lubań, tel. 075/721-30-78 
IFA 160,1989 r„ zielony, 4x4, silnik Man + dźwig .Jonseredes' 
♦ wózek 2-osiowy, kompletny zestaw do przewozu dłużycy le
śnej, stan b. dobry, • 40.000 zł. Popielów, tel. 077/469-70-66 
IFA W50 L, 1989/90 r„ 6500 ccm, niebieski, nowe opony, w kra
ju 4 lata, nie eksploatowany zarobkowo, stan techn. i wizualny 
idealny, oplandekowany, opłacony, akumulatory na gwarancji •
55.000 zł lub zamienię na inny, osobowy, bus. Paczków, tel. 
0603/36-63-27
ISUZU MIDI, 1990 r., 126 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, oszklony, radioodtwarzacz, wspomaganie, 2 rzędy fo
teli, nowa tapicerka i podsufitka, fotele w welurowe, boczne tyl
ne szyby w kolorze niebieski metalic, stan takiemu b. dobry, 
elegancki wygląd, - 14.000 zl. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
ISUZU MIDI, 1993 r., 2000 ccm, benzyna, biały, do połowy 
oszklony, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
IVECO 260 M-26,1985 r. wywrotka 2-stronna, - 39.500 zł. Nysa, 
tel. 077/433-56-31
IVECO TURBODAILY, 1992 r., 190 tys. km. 2500 ccm. 2500, 
turbo D, biały, blaszak na bliźniakach, nieeksploatowany w Pol
sce - 30.000 zl * VAT lub zamienię na nieruchomość (dom, grunt 
rolny). Wrocław, tel. 0501/78-29-50 
IVECO EUROCARGO, 1997 r., 170 tys. km, czerwony, typ 
150-E18, lad. 10 t, stan idealny, • 70.000 zł. Legnica, tel. 
0604/56-81-00
IVECO DAILY, 1997 r. rama z 1997 r., rozstaw osi 3.3 m -15.550 
DEM. Lubin, tel. 0503/93-24-85
IVEC017-14 E, 1993 r., 313 tys. km, 3908 ccm, czamy, konte
ner z windą załadowczą, - 36.000 zł. Przemków, tel. 
076/831-03-77
IVECO 19-033, 1987 r., żółty, ciągnik siodłowy, spoiler, 1 oś 
podnoszona ♦ naczepa Trailor, lad. 12.601, na poduszkach, 2 
osie, 2-letnia plandeka, • 31.000 zł + VAT lub zamienię na sa
mochód osobowy. Kłodzko, tel. 074/867-51-52, 0604/77-53-12
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• import z Niemiec, bezwypadkowe, 
najwyższa jakość

• pełna odpowiedzialność
za stan prawny każdego pojazdu

> sprzęt takich firm, jak: MAN, 
MERCEDES, SCANIA, VOLVO

'94 MERCEDES 20-44 
GLOBETROTTER 

poduszki, EURO 1, ABS, klimat.

'96 MAN 26.403 chłodnia, 6x2, 
całość poduszki, + przyczepa 

chłodnia tandem '92 SCHMITZ

'94 MAN 8.224 L-2000 
skrzynia plandeka, EURO 2,220 KM 

(4,7 x 2,45 x 2,1 m)

97 MAN 8.163 L-2000 skrzynia 
plandeka, 6,2 m, poduszki, winda, 

EUR02, L-pakiet

*98 MAN 19.403 F-2000 
poduszki, EURO 2, L-pakiet, 

pełny ADR

'96 DAF 45.160 Tl 
skrzynia plandeka 6, lm., winda, 

EURO 2» L-pakiet. lad. 6 ton.

1 dogodne warunki nabycia: 
LEASING - KREDYT - GOTÓWKA

'95 MERCEDES 18-38 
poduszki, EURO 1, hydraulika, 

webasto, ABS

94 MERCEDES 11-17 
skrzynia plandeka dł.7,2 m, 

EURO 1

'9 $ l  96M AN-y 19.403 F-2000 
poduszki, EURO 2, L-pakiet, 

c. smarowanie, ABS, retarder

'93 MERCEDES 11-17 
chłodnia głębokiego mrożenia dł.5,9m., 

agregat HELIOS, EURO 2.

*97 VOLVOFLC kontener, 
winda, ład. 3 L ABS, EURO 2, 
L-pakiet, (6,1 x  2,45 x 2,4m.)

'93 SCHM1TZ4CAISER £ 
aluminiowa, 3 osie, p o d o & u ,^ fiy

1 poj, 42 m%, ład. 28

tel76x 075/76-13-070 teL075/718-34-11 tellom. 0601-77-80-83 www.dyrefccam.pl
IVECO 19-036, 1988 r., biały, ciągnik siodłowy, sf>oiler, na po
duszkach, • 24.000 zl ♦ VAT lub zamienię na samochód osobo
wy. Kłodzko, tel. 074/867-51-52, 0604/77-53-12 
IVEC0 190-33,1987 r.. czerwony, ciągnik siodłowy, na podusz
kach, po lakierowaniu kabiny, po remoncie silnika + naczepa 
Trailor, alum. burty, plandeka, stan b. dobry, w ciągłej eksplo
atacji • 29.000 zł. Legnica, tel. 076/887-13-85. 0609/51-26-04 
IVEC0 190-33 TURBOSTAR, 1988 r.f 22 tys. km, turbo, srebr
ny, techn. sprawny, przystawka do wywrotu, ważny przegląd, 
naczepa lad. 24t, HDS, z chwytakiem do drewna, - 52.000 zl. 
Olbrachtów, gm. Żary, tel. 068/374-88-03 
IVECO 190-33, 1989 r., 12000 ccm, szary metalic, na podusz
kach, hydraulika do wywrotu, I właściciel w kraju, stan b. dobry, 
- 26.000 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/05-51-28 
IVECO 35-10,1991 r., 220 tys. km, 2500 ccm, turbo D, niebie
ski, I rejestracja w 1993 r., II właściciel, nowe opony, nowy aku
mulator (gwarancja), lad. 1,61 (17 m3), blaszak, stan b. dobry, 
bliźniacze koła, wspomaganie kier, - 27.500 zl. Zawadzkie, tel. 
077/463-34-45
IVECO 35*10 DAILY, 1993 r., 530 tys. km, 2500 ccm, niebieski, 
blaszak, podwyższony) przedłużony, bliźniacze koła, immobili
zer, po remoncie, I właściciel w kraju, nowe opony, w ciągłej 
eksploatacji, - 21.000 zl nett. Wrocław, tel. 071/326-08-63, 
0602/15-39-49
IVECO 35-10, 1994 r., 200 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
podwyższony, przedłużony, bliźniacze kola, wzmocnione zawie
szenie, • 30.000 zl. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/4.1-76-04 ,
IVECO 35-10 TURBODAILY MAXI, 1995 r., 188 tys. km. 2500 
ccm, turbo O, biały, hak hol., bez wypadku, bliźniacze kola, stan

IVECO 75 E14 EUROCARGO, 1992 r., 4000 ccm, diesel, nie
bieski, kontener 520x220x220 cm, lad. 3.51, rej. do 01.2002 r., 
nowe akumulatory, • 35.000 zl. Zielona Góra, tel. 068/320-00-49, 
0608/52-60-36
IVECO 80-13, 1989 r., 220 tys. km, 6086 ccm, zielony, skrzy
niowy. wym. skrzyni 5.5 x 2.4 m, alum. burty, garażowany, lad. 
3500 kg, stelaż, plandeka, zapasowe opony, * 36.000 zl. Nowo
grodziec, tel. 075/736-30-99
IVECO 80-15 EUROCARGO, 1998 r., 110 tys. km, 5800 ccm, 
diesel, niebieski, izoterma o wym. 5.5x2.2x2.3 m, nie eksplo
atowany w kraju, • 75.000 zł lub zamiana na mniejszy lub tań
szy. Turek, tel. 063/278-33-66
JELCZ STEYR, 1981 r., SW-680, turbo, zielony, w ciągłej eks
ploatacji, stan b. dobry, - 25.000 zl. Wrocław, tel. 071/355-82-40 
JELCZ, 1982 r., siwy, wywrotka, • 3.000 zl + VAT Legnica, tel. 
0603/68-60-57
JELCZ. 1997 r.. 25 tys. km. 11100 ccm, SW-680. żółty, ciągnik 
siodłowy, wysoka kabina, zabudowany, silnik Turbo, siodłóJost 
t  naczepa Paction 1984 r.. aluminiowe burty, razem lub osobno 
- 12.000 zł lub zamienię na Forda Scorpio, diesla, Sierrę. Jasz- 
kowa Dolna, gm. Kłodzko, tel. 074/868-78-12, 0603/23-31-82 
JELCZ 315,1975 r., biały, stan dobry ♦ przyczepa HL-8011,10 
t, wywrotka, stan dobry, 80 r, • 7.000 zl. Długołęka, tel. 
071/398-76-93. 0608/05-14-90
JELCZ 315 3 W, 1976/98 r. po remoncie kapitalnym, skrzynio
wy, dzielone burty, w ciągłej eksploatacji, • 10.000 zi. ., gm. 
Mjlicz, tel. 071/384-58-27
JELCZ 315, 1977 r.i 11100 ccm, niebieski, po remoncie, ład.
15.600 kg ♦ przyczepa o lad. 11 t. - 8.000 zl. Chocianów, tel.'  
076/818-50-04, 0609/35-78-22. 076/818-54-81 
JELCZ 315,1978 r. skrzyniowy, lad. 8 ton, po remoncie silnika
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b. dobry. - 38.000 zl. Wschowa, tel. 065/540-11-39, 
0601/72-34-30
IVECO 35-10, 1997 r.. 170 tys. km, 2800 ccm, turbo D. biały, 
maks. długi, podwyższony, przeźroczysty dach, wspomaganie 
kier., el. reg. lusterka, bliźniacze kola, książka serwisowa, ra
dio, stan b. dobry, - 37.400 z l. możl. wyst. fakt. VAT. Lubin, tel. 
0604/94-17-70,0604/94-17-71
IVECO 35-10 TURBODAILY. 1997/98 r., 2800 ccm, turbo, żółty, 
oplandekowany, skrzyniowy,, bliźniacze kola, wspomaganie, 
kupiony w salonie, stan b. dobry - 27.000 zł + Vat. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0600/55-05-84
IVECO 35-12,1993 r.. 225 tys. km, 2500 ccm, czerwony, skrzy
nia lad. o wym. 4.1x2.1x2.1, plandeka, lad. 1.5t (całk. 3.5t), bliź
niacze koła, intercooler, el. otw. szyby i reg. lusterka, el. reg. 
światła, tachograf, wspomaganie, hak,. - 31.000 ?ł. ., tel. 
034/311-12-14 (9-17), 034/311-13-90 
IVECO 35-12,1998 r., 160 tys. km, 2800 ccm, TDi, czamy, bla
szak, bliźniacze koła, stan b. dobry, hak, bez wypadku, immobi
lizer, -.46.000 zl (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 
071/326-08:63, 0602/15-39-49
IVECO 35-8.1988 r., 2500 ccm, diesel, biały, maxi. bliźniacze 
koła, blaszak, wzmocnione zawieszenie, zamknięcie celne, lad. 
1,5 t, po remoncie silnika, 3-osobowy, masa całkowita 3,5 t, •
12.500 zl. Łośno. gm. Kłodawa, tel. 060,9/51-63-12 
IVECO 35-8,1993 r., 250 tys. km, 2500 ccm, biały, kontener o 
pow. 14 m2, bez wypadku, I właściciel, - 28.500 zł. Pleszew, telv 
062/742-20-38, 0501/63-22-28
IVECO 45-10; 1997 r., 125 tys. km, 2800 ccm, turbo D, biały, 
furgon, hak, serwo, - 37.000 zł. Tarnów Opolski, tel. 
0602/49-30-30
IVECO 49-10 TURBODAILY, 1993 r. wywrotka na 3 strony, po-. 
dwójna kabina, 7 miejsc, nie eksploatowany w kraju, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 33.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/15-30-04. 075/764-79-50
IVECO 49-12 MAXI, 1997 r., 105 tys. km, 2800 ccm, TDI, biały, 
bliźniacze kola. alarm, sprowadzony z Niemiec, bez wypadku,
♦ koncesja, - 46.000 zl. Osia, tel. 076/817-23-60 po godz. 20, 
0608/63-90-21
O  IVECO 59-12,1991 r., 240 tys. km, 2500 ccm, tur

bo chłodnia komorowa do lodów i mrożonek, -
40.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-71-65 02028321 
[[[06528]]]

IVECO 59-12 TURBODAILY. 1995 r. skrzyniowy, podwójna ka
bina, 7 miejsc, nie ekploatowany w kraju, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, - 39.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/15-30-04, 
075/764-79-50
IVECO 59-12 TURBODAILY, 1996/97 r.. 210 tys. km. 2800 ccm, 
TDI. biały, blaszak, kupiony w salonie, maks. przedłużony i pod
wyższony, lad. 3.2 t, stan idealny, - 54.500 zl. Wrocław, tel. 
071/349-27-83. 0601/55-26-69
IVECO 59-12,1998 r.. 240 tys. km, 2800 ccm, TDI, biały, przed
łużony, podwyższony, lad. 3.3 t. tachograf, - 53.900 zł. Wro
cław, tei. 071/364-45-83, 0602/29-44-35

- 3.500 zl + przyczepa o lad. 10 ton • 2.000 zl. Szczodre, tel. 
071/399-87-40
JELCZ 315, 1978 r.. 11100 ćcm, niebieski, skrzyniowy, oplan
dekowany, lad. 8 t. w ciągłej eksploatacji, - 3.500 zl. Wrocław, 
tel. 071/341-43-89. 0603/63-08-90 
JELCZ 315,1979 r., SW-680, czerwony, turbo, po remoncie sil
nika, kabiny, skrzyni biegów, stan b. dobry, - 5.000 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/666-28-74, 0503/07-45-69 
JELCZ 315,1980 r. skrzyniowy, hamulce nowego typu, aktual
ny przegląd, stan dobry, - 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-46-50 . 
JELCZ 315 M. 1982 r., 11100 ccm, diesel, zielony, techn. spraw
ny, lad. 8 t. przyczepa 101. koja, hak, • 9.500 zł. Strzelin, tel. 
071/392-00-49
JELCZ 315, 1983 r. lad. 8 t. plandeka, stan dobry, przyczepa 
D-83, lad. 101. - 8.800 zł. Legnica, tel. 0601/16-87-69 
JELCZ 315,1984 r., 70 tys. km, 11100 ccm, diesel, żółty, ♦ przy
czepa D-83, stan b. dobry, sprzedam z powodu choroby, • 6.000 
zł. Wrocław, tel. 071/351-10-33
JELCZ 315,1984 r., 190 tys. km, 680 ccm, bialo-niebieski, stan 
dobry, odbudowa 90 r., wszystkie części, nowe, po regeneracji
- 4.500 zł. Obora 43 b. gm. Lubin, tel. 0602/17-73-36 
JELCZ 315 SKŁADAK, 1989 r. silnik w b. dobrym stanie, kabina 
po częściowym remoncie, skrzynia biegów Kamaza, skrzynia 
lad. z wywrotem na boki, nowe burty, tachograf, - 8.000 zl. So
bótka, tej. 071/390-33-43, 0603/09-99-32
JELCZ 315, 1989 r.. 1200 ccm chłodnia, sprawny • 12.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/89-29-34
JELCZ 316,1976 r.. 11000 ccm, niebieski, po remoncie kapital
nym, nowa podłoga, po lakierowaniu, łóżko do spania, zbiorniki'  
na 4001. stan dobry, • 4.000 zl lub zamienię na busa ♦ dopłata. 
Brafoszów. tel. 074/836-92-16
JELCZ 316, 1982 r. 3-osiowy, lad. 11t, stan techn. b. dobry, -
6.000 zł. Legnica, tel. 0601/16-87-69 
JELCZ 316,1983 r.. szary, lad. 11 t. oś podnoszona, stan do
bry. • 8.500 zl. Zabrze, tel. 0607/33-96-98 
JELCZ 317 3W. 1977 r., 40 tys. km, 11000 ccm, niebieski, wy
wrót na 3 strony, zarejestrowany, techn. sprawny oraz drugi z 
długą skrzynią (wywrotną), - 6.000 zl. Dziadowa Kłoda, tel. 
062/785-18-52. 0501/71-40-44
JELCZ 317 W 3 ,1977 r. wywrotka, stan dobry, • 4.000 zł. Gra
cze. tel. 077/460-96-00
JELCZ 317.3W, 1977 r., 11000 ccm wywrotka na 3 strony, w 
ciągłej eksploatacji, • 4.200 zl lub zamienię na ciągnik rolniczy. 
Ołdrzychowice, tel. 074/868-96-49

JELCZ 317 W, 1977 r., biały, nowe burty, techn. sprawny, w 
ciągłej eksploatacji ♦ części, - 4.500 zł. Świdnica, tel. 
074/852-20-19, 0603/65-50-12
JELCZ 317 D, 1979 r., 85 tys. km, 11100 ccm, turbo D ciągnik 
siodłowy, 6-biegowa skrzynia, naczepa ZREMB ND 1618, firan
ka. oplandekowany, nowy układ hamulcowy, zawieszenie po 
naprawie, ład. 181, zużycie opon 20 %. w ciągłej eksploatacji, -
13.000 zł. Wrocław, tel. 0605/28-83-02

. JELCZ 317 D. 1979 r., 11000 ccm, turbo, biały, ciągnik siodło
wy + naczepa, ład. 181. - 5.000 zl. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 
JELCZ 317 3W, 1980 r.. 127 tys. km. SW-680, turbo, popielaty, 
po wymianie opon, stan b. dobry, nowe akumulatory (na gwa
rancji), • 7.900 zl (możl. wyst. fakt. VAT) lub zamienię na osobo
wy. Malczyce, tel. 071/795-11-42, 0601/85-90-40 
JELCZ 317 W, 1982 r., niebieski, stan silnika b. dobry, stan opon 
dobry, blokada tylnego mosty, wywrotka 3-stronna, Skrzynia ład. 
do poprawek blacharskich, przegląd do 2002r. • 4.800 zł. Strze
lin. tel. 0603/12-74-08
JELCZ 317 WK. 1983 r.. 11100 ccm 3-stronna wywrotka, tacho
metr, - 8.700 zl. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-55-87 
JELCZ 317 D. 1985 r.. 11000 ccm, turbo, biały, ciągnik siodło
wy, podnoszona kabina, dźwig HDS * naczepa, ład. 181. alumi
niowe burty, - 20.000 zl. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 
JELCZ 317 W, 1986 r.. 11000 ccm wywrotka 3-stronna ♦ przy
czepa wywrotka 2-stronna HL 8011, lad. 8 ton, zarejestrowany, 
nowe burty, - 12.500 zl lub zamienię na osobowy, bus. Pelczni- 
ca 16, gm. Kąty Wroclawskiwe, tel. 0604/82-56-45 
JELCZ 317 W, 1986 r. wywrót 3-stronny * przyczepa HL 8011, 
wywrót 2-stronny, - 12.500 zl lub zamienię na samochód oso
bowy, bus. Kamila Grundkowska, 55-080 Pełcznica 18. gm. Kąty 
Wrocławskie -
JELCZ 317,1987 r., żółty, wywrót na 3 strony, stan opon i tech. 
dobry, - 9.000 zi. Wałbrzych, tel. 074/846-89-40.0606/13-82-56 
JELCZ 317 D, 1988 r. ciągnik siodłowy, techn. sprawny, zareje
strowany, dużo części, • 5.000 zł. Trzebień, tel. 062/781 -41 -34. 
0503/97-10-05
JELCZ 317, 1988 r.. zielony, ciągnik siodłowy, przegląd do
04.2002 r.. stan b. dobry ♦ naczepa, lad. 24 1, - 6.000 zł. Wał
brzych. tel. 074/841-02-78
JELCZ 317 3W. 1988 r.. 11000 ccm, kolor kremowy, techn. 
sprawny, zarejestrowany, - 13.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/30-63-71
JELCZ 325.1972/92 r„ 86 tys. km. 11100 ccm. SW-680. popie- 
lato-czerwony. po remoncie kapitalnym w 1996 r., nowe opony, 
chłodnica, skrzynia ładunkowa, ład. do 3.51. -11.000 zł lub za
mienię na mniejszy. Wałbrzych, tel. 074/843-29-50 
JELCZ 325 M. 1982 r. skrzyniowy, plandeka, po remoncie kapi
talnym silnika, • 4.500 zł. Góra, tel. 065/544-46-42 
JELCZ 325 DH. 1982 r. 6-biegowy + przyczepa Autosan D-616, 
lad.. 11.5 t, 1987 r.. techn. sprawny, • 8.500 zl. Polwica. gm. 
Domaniów, tel. 071/303-06-05
JELCZ 325,1984 r., 50 tys. km, 11100 ccm po remoncie kapi
talnym, nowa skrzynia lad., podłoga metalowa, plandeka, przy
czepa HL 8011, zestaw przystosowany do przewozu zboża, •
13.000 z). Radków, tel. 074/871-20-20
JELCZ 325,1988 r. z dźwigiem i przyczepą, przystosowany do 
przewozu drzewa stosowego, • 12.500 zl., tel. 062/783-65-80 
JELCZ 325, 1989 r., 11100 ccm, diesel, biały, + przyczepa to
warowa D-83, stan b. dobry, w ciągłej ekspjpatacjj, - 15.000 zł. 
Borówki, woj. legnickie, tel. 0605/22-20-43
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071/34-24-163, 0601-555-339

JELCZ 325.1989 r„ 270 tys. km, 1100 ccm. SW-680, zielony, 
oplandekowany + przyczepa D-83, lad. 10 t, w ciągłej eksplo
atacji, silnik po remoncie kapitalnym, remont udokumentowa
ny, • 8.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-79-50 
JELCZ 342 S. 1990 r., 110 tys. km, 11100 ccm, czerwony, skrzy
niowy, nowe opony Steel, stan silnika idealny, mało eksploato
wany, • 7.400 zl lub zamienię na mniejszy, skrzyniowy.- Strze
gom, tel. 074/855-07-71, 0602/63-12-94 
JELCZ 415 S, 1988 r., 11100 ccm, diesel, biały, po wymianie 
silnika, po remoncie kapitalnym skrzyni biegów i mostu, oplan
dekowany, ria 15 europalet, po regeneracji zawieszenia-przed- 
niego i tylnego, przegląd do 05.2001 r., pilnie, -16.000 zł. Wro
cław, tel. 071/342-06-70. 0603/38-15-83 
JELCZ 417,1984 r, żółty, wywrotka 3-dtronna, krótka, 6-biego
wa skrzynia, podnoszona kabina, silnik turbo, - 13.200 zł. So
bótka, tel. 071/390-35-14 po godz. 15 
JELCZ 417, 1992 r.. 54 tys. km, turbo, niebieski, stan dobry, 
przystawka wywrotu, naczepa ZREMB, wywrót, lad. 201, razem 
lub ośobno, - 185.000 zł lub zamiana na Ursusa 914. Olbrach
tów, gm. Żary, tel. 068/374-88-03 
JELCZ 620.1986 r., turbo, biały, ciągnik siodłowy, 3-osiowy, oś

IV EC O  MAXI 1996/97r„ <°
ład 2 ,51, zarejestrowany na kat. B,

nowy model 2,8 TD, £
(wys. ład. 2,2 m; dł. 4.6 m), 130 tys. km, ^ 

bezwypadkowy, hak holowniczy, stan idealny, 
cepa 35.000 zł (+VAT od faktory) 

Boguszów Gorce, teł. 0-609 439 299 (po godz. 15)
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podnoszona pneumatyczne, kabina uchylana, 2 łóżka, stan 
dobry, • 10.000 zl. Białawy, gm. Wińsko, tel. 071/389-05-87 
JELCZ 640 3W, 1977 r.. 40 tys. km, 11100 ccm, turbo, wiśnio
wy, stan dobry, wywrót na 3 strony, 6-biegowy, lad. 181, - 24.000 
zl. Wrocław, tel. 071/346-21-42
JELCZ 640 3W. 1980 r.. - 15.000 zl 12 szt. Środa Śl.. tel. 
0605/21-59-13
JELCZ 640 3W STEYR, 1980 r.. SW-680, turbo D. niebieski, po 
wymianie silnika, w ciągłej eksploatacji, lad. 18 i, wywrotka, •
20.000 zł. Bolechów, gm. Oława, tei. 071/313-10-23. 
0605/26-59-78
KAMAZ, 1979 r., 10800 ccm, czerwony, wywrotka Steyr. w cią
głej eksploatacji, stan dobry, - 16.000 zł. Bielany Wrocławskie, 
tel. 071/311-23-14
KAMAZ; 1980/94 r. skrzyniowy, + przyczepa, • 10.000 zi lub 
zamienię. Kielce, tel. 041/370-31-30 po godz. 16.0604/25-94-21 
KAMAZ, 1982 r. wywrotka, stan kabiny i opon dobry, • 12.000 
zł. Polanica Zdrój. tel. 074/868-23-33 
KAMAZ, 1989 r.. 11000 ccm, pomarańczowy, wywrotka, skrzy
nia z pólbiegami, kabina po remoncie, stan techn. dobry, • 17.000 
zi. Zgorzelec, tel. 0600/91-40-52 
O  KAMAZ, 1990 r. ciągn ik 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. 
0*6/834-96-59 01027541 [[[06589]]]

KAMAZ 5111,1980/94 r. wywrotka 121, po remoncie blacharki 
♦ koparka na sam. Star 66. stan dobry, - 22.000 zl lub zamienię 
na vana. Kielce, tel. 041/370-31-30 po godz. 16,0604/25-94-21 
KAMAZ 5320,1979 r., 80 tys. km, 10850 ccm, diesel, czerwo
ny, kabina sypialna, plandeka (2.3 m). połówki, blokada, spo
iler, RM, po remoncie, przyczepa D-83, plandeka (2.30 m). po 
remoncie, stan całości dobry, -14,000 zł. Wrocław, tel. 785-06-65 
KAMAZ 53212,1987 r.. 30 tys. km, 10850 ccm, niebieski, dłu
ga, skrzyniowa wywrotka, 6 m. w ciągłej eksploatacji - 22.000 zl 
lub zamienię na ciągnik rolniczy U914. Krzydlina Wielka, tel. 
071/389-01-52
KAMAZ 53212,1989 r., biały, model z grudnia, 1. rejestracja w 
1990 roku, skrzynia ładunkowa o dl. 6.2 m, • 19.000 zl. Ostrze
szów, tel. 062/731-23-27. 0605/31-07-84 
KAMAZ 5410,1980 r., 30 tys. km, 10850 ccm. bordowy, ciągnik 
siodłowy i naczepa Zremb ND-162, lad. 161,1983 r.. stan tech. 
b. dobry, przegląd do 23.01.2001 r. • 16.000 zl. Ząbkowice Ślą
skie. tel. 0608/81-89-89 w godz. 7-15 
O  KAMAZ 54112 WCC 6261,1989 r. pierwsza reje

stracja w 1992 r., ciągnik siodłowy z hydrauliką, 
+ naczepa Sak 23, wywrotka, ład. 2 4 1, komplet 
gotowy do pracy, • 42.000 zł. ̂  tel. 071/311-42-98, 
0501/63-15-89 02028881 [[[18141]]]

KAMAZ 5511,1978 r.. 10850 ccm, czerwony, wywrotka, lad. 12 
t. skrzyniowy, nowe opony, wózki po remoncie, szczęki hamul
cowe, kabina tapicerowana od wewnątrz, po remoncie w2000 
r., po wymianie oleju, stan b. dobry, - 15.500 zl. Nysa, tel. 
077/435-54-76, 0602/15-97-23
KAMAZ 5511,1979 r. oryginalna wywrotka, zadbany, w ciągłej 
eksploatacji, nowe opony i akumulatory, - 20.000 zl. Jelenia 
Góra, tel. 0601/56-65-70
KAMAZ 5511,1979 r., diesel, stalowy, oryg. wywrotka, kabina 
89 r., kiper nowego typu, diugi, silnik po wymianie 93 r., nowe 
wszystkie Opony i akumulatory, dużo nowych części i dużo za
pasowych • 19.000 zł. Wrocław, tel. 0601/15-67-18 
KAMAZ 5511,1980 r., -12,500 zł. Wrocław, tel. 0605/54-23-59 
KAMAZ 5511, 1980 r.. pomarańczowy, oryg. wywrotka, w' cią
głej eksploatacji, zadbany, stan dobry, - 16.000 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/771-68-08
KAMAZ 5511,1981 r.. 21 tys. km, 10850 cęm. bordowy, oryg. 
wywrotka, w ciągłej eksploatacji, techn. sprawny, nowe opony 
900x20, -12.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-33-54,831-61-30. 
KAMAZ 5511, 1982 r., 120 tys. km, czerwony, oryginalna wy
wrotka, 3 szt, • 16.500 zl lub zamienię. Kluczbork, tel. 
077/418-93-47. 0608/51-35-97
KAMAZ 5511,1984 r., pomarańczowy, długi kiper, nowe opony, 
stan techn. b. dobry, - 19.000 zł lub zamienię na osobowy. Wro
cław. tel. 0606/92-03-04
KIA BESTA BUS, 1999 r., 24 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały, 
sprowadzony w całości, garażowany, maio eksploatowany, 
wspomaganie kier., z kpi. dokumentacją, 3-osobowy, lad. 950 
kg lub 5 osób, • 20.000 zl (możliwe raty pizez komis). Świdnica, 
tel. 074/853-73-22. 0603/64-16-44 
KIA PREGIO, 1997 r., 10 tys. km, 2700 ccm, diesel, zloty, ład.
1.4 t. 3-osobowy, • 19.800 zł. Wrocław, tel. 071/783-70-«90 
KIA PREGIO, 1999 r.,-13 tys. km, 2700 ccm, diesel, granatowy 
metalic, 3-osobówy, kupiony w salonie, wspomaganie, cięźaro- 
wo-uniwersalny, stan b. dobry, faktura VAT, - 33.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/56-59-90
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 [[[06606]]]

LEYLAND T-45.1989 r.. 12000 ccm-elągnik siodłowy, ogumie
nie b. dobre, silnik Rollls-Royca, skrzynia biegów z pólbiegami,

w ciągłej eksploatacji, ważna legalizacja tachografu, stan do- 
bry, - 16.000 zł. Ząbkowice Śląskie, lei. 0601/05-51-28 
UAZ, 1983 r. * naczepa Van-hol, 80 r.. izoterma, 30 europalet, 
• 16.000 zl. Kielce, tel. 041/370-31-30 po godz. 16. 
0604/25-94-21
LIAZ. 1983 r. ciągnik siodłowy, z hydrauliką, w ciągłej eksplo
atacji, • 7.000 zl lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/842-16-44 
UAZ, 1984 r., 12000 ccm. turbo, niebieski, ciągnik siodłowy, po 
remoncie blacharki i silnika, lakierowaniu, opony bezdętkowe, 
stan b. dobry, - 9.000 zl lub zamiana. Stary Wielislaw, gm. Kłodz
ko. tel. 074/868-12-77
UAZ, 1986 r. 320 KM, ciągnik siodłowy, na poduszkach, • 10.000 
zł. Nysa. tel. 077/435-76-54
LIAZ 110,1987 r., niebieski, ciągnik siodłowy, podnoszona ka
bina, turbina po regeneracji, roczne akumulatory, opony w b. 
dobrym stanie, • 7.600 zł. Opole, tel. 077/456-83-31 po godz! 
16. 0606/44-22-87
LIAZ 100.02, 1987 r.. 11940 ccm, niebieski, kontener, izoter
ma, ład. 10t, 16 europalet, półbiegi. przegląd do 12.2001r., stan 
techn. b. dobry, - 9.000 zł. Opole, tel. 0606/42-07-84 
LIAZ, 1987 r.. turbo lad. 101, + przyczepa Kaessbohrer, 80r., 3 
osie, ład. 181, całość opiandekowana, na 34 europalety. • 30.000 
zl. Środa Śl.. tel. 071/317-94-50, 0603/67-02-66

-WYKLEJANIE 
SAMOCHODÓW 

-BANNERY 
REKLAMOWE

tel. 071 / 387 02 43 
tel.kom. 0-60416 31 09

LIAZ 110.053, 1988 r., 470 tys. km, niebieski, oplandekowany, 
lad. 8 1 + przyczepa D-616, ład. 11.51, stan b. dobry, - 18.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-47-21 
LIAZ 110.053; 1988 r.. TDi, 320 KM, zielony, skrzyniowy, długa 
skrzynia, wysokie burty, ♦ przyczepa z 88r., po remoncie kapi
talnym, zestaw przygotowany do przewozu zboża, opłacony, 
zarejestrowany, - 18.000 zł ♦ VAT/za zestaw. Nysa, tel. 
077/439-81-13
LIAZ 110.530,1988 r.. turbo uchylna kabina, stan dobry, • 9.500 
zl. Syców. tel. 062/785-65-62
LIAZ. 1988 r. w ciągłej eksploatacji, na poduszkach ♦ naczepa 
Schmitz, 3-osiowa, plandeka, - 23.000 zł. Wałbrzych, teh 
074/840-01-13 po godz. >17. 0601/57-20-08 
LIAZ 150.261,1988 r.. czerwony, moc silnika 320 KM, interco
oler, półbiegi, wywrót ha 3 strony, nowe opony, akumulatory, w 
ciągłej eksploatacji, stan idealny, - 15.000 zl lub zamienię na 
Kamaza 5511. Witków, gm. Jaworźyna Śląska, tel. 
074/880-30-57. 0604/44-76-71
LIAZ 110,1988 r.. 190 tys. km, 11940 ccm, zielony, intercooler. 
poduszki, hydraulika, opony nowe bezdętkowe, nowe sprzęgło, 
w ciągłej eksploatacji - 15.000 zł. Wrocław, tel. 0601/76-50-31 
LIAZ 150.261,1989 r., niebieski, oryg. wywrotka, po malowa
niu, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, -15.000 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/846-46-50
LIAZ .150.261,1989 r.. diesel, czerwonŷ  oryginalna wywrotka, 
opony bezdętkowe, -. 16.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-05. 
0502/55-96-64
LIAZ J10.122.1989 r., 300 tys. km. 12000 ccm. turbo D, niebie
ski, 320 KM. skrzyniowy, na poduszkach, 3 osie (1 podnoszo
na), nowe opony, lad. i2~ t. 2 plandeki, w ciągłej eksploataqi, •
34.000 złJub zamienię na mniejszy. Wrodaw, tel. 0601/79-31-22 
UAZ 11002, 1989 r., turbo,, niebieski, kabina podnoszona, po 

- remoncie kapitalnym i lakierowaniu, spoilery, oplandekowany. 
skrzyniowy, nowe akumulatory, opony bezdętkowe z przodu. 
10rbiegowy, - 16.000 zł ♦ VAT od faktury. Wrocław, tel. 353-50-86. 
0602/61-38-74
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 [[[06625]]]
LIAZ 150.261,1990 r., szary, w ciągłej eksploatacji, oryg. wy
wrotka, moc 320 KM, koła bezdętkowe. > 18.000 zl lub zamie
nię! Wałbrzych, tel. 074/845-63-38, 0604/12-23-59 - 
UAZ, . 1991 r., turbo ciągnik siodłowy, interepoler, zawieszenie 
przednie i tylne pneumatyczne, 9-biegowyr po remoncie silni
ka, stan idealny, • 30.000 zł. Legnica, tel. 0607/24-48-34 
LIAZ 110.571,1991/92 r.. 200 tys. km. 12000 ccm, diesel, nie
bieski, niskie siodło, opony bezdętkowe. 320 KM, intercooler. 
spoiler, nowe baterie, w ciągłej eksploatacji. 4 halogeny, stan 
b. dobry. • 10.200 zl. Polanica Zdrój, tel. 0605/32-69-11, 
0606/21-75-70
LUBLIN, 1995 r, 2500 ccm, diesel, biały, plandeka celna, nowa, 
wypi. 270x255x170 cm, nowe opony, nowy przód. • 15.000 zl 
lub zamienię Poloneza Trucka, z zabud. 2.5 m, do 5.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/348-56-10, 0601/87-14-08 
LUBLIN 3352.1996 r.. 120 tys. km, 2400 ccm, biały, izoterma,
5-biegowy, zadbany, po wymianie świec żarowych, paska roz
rządu i innych części, - 18.000 zl. Jelenia Góra, teł. 
075/713-21-05. 0604/05-13-10

KAMAZ CENTRUM
\Skup i sprzedaż art. motoryzacyjnych i opon
I W ro c ła w , ul. M etalow ców  25 (teren P IL M E T U ), tel. 071/351-89-31 
i tel/fax. (071 >358-43-45. te l. k o m . 0-501 66  4 0  97. 0-501 40  97 86
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AUTO CENTRUM
A U T A  + C Z Ę Ś C I  U Ż Y W A N E  

Wroctaw - Psary (wyjazd z Wrocławia na Poznań) 
ul. Główna 1, tel. o?i/387 88  88, 387 80 00

OP006041

B U S T . R - f
^ Ł ^ ^ u ^ D o b r o s z y c f t ó i Z  

Dworzec; PK^PŚĘPGm  
i P F  ter. 071/369-27-99

p B B F n o w e ł  i a v w a n ^ ' ^ i ^ f f lH w a y M ib w a  

MB 100, 207,508,609,808,814

CIĄGNIKI SIODŁOWE 
IVEC0 MP440F42 EUR0TECH 
IVEC0 400E34T EUR0TECH 
IVEC0 FIAT 190-36 poduszki 
IVEC0 240-38B 6x2 OŚ podn.
IVEC0190-36 PT sprow. w 98 
IYECO T.Star 190-33 nk *k*p. w kraju 
IVEC0 EUROTECH hydr.
IVEC0 T.Star 190-38T 
IVEC0 T.Star FIAT 3-osl« uszkodz. 
RENAULT G-300 szeroka kabina 
RENAULT MAJOR R-340 szsr. apojler 69 
RENAULT T MAGNUM 385 KM, kama 93 
SCANIA R 142 po ram. kabiny 
V0LV0 FL6.14190 KM, mata kola 
V0LV0 F10 340 KM, niska kab.
VOLVO F10 niska kabina 
VOLVO F12 wys. kabina 
MERC. ACTROS krótka kab. 3 
MERC. 1844 EPS EDC FDS ENR 
MERCEDES 1834 poduszki 
MAN19 403 hydraulika 
DAF 85 CF 380 
DAF 95 ATI poduszki 
DAF PEGAS01236 Glob 
DAF 95 ADR hydraulika 
DAF 95 ATI 350 KM 
DAF F42105 przysŁ do wydmuchu 
DAF FT2505 hydraulika 84
JELCZ C-422 280 KM, hydraulika 97 

SAMOCHODY CIĘŻAROWE 
LDV skrzyniowy ♦ p-pa Niewiadów 98 
MERCEDES 2538 BDF 95
MERCEDES 2422L chłodnia 20 EURO 92 
MERCEDES 811 kont.+1/2 windy 95 
MERCEDES 814 izoterma, winda 91 
MERCEDES 2224 btfonomlMzarlca Sm1 83 
MERCEDES 1017 chłodnia hakówkadd. 96 
MERCEDES 307D chłód., składak 97 
MERCEDES 2538 BDF 95
MERCEDES 609 furgon 92
SCANIA 6x2 Izoterma 20EURO 93 
VOLVO FL6-08 poduszki 97
IYECO 310 EUROTECH 99
IYECO 49-10 Izoterma 98
IVECO 42.12 winda kort. 96
IYECO 45-12 furgon 90
IVECO EURO-CARGO plandeka 98 
RENAULT MIDUNER plandeka 98

SCANIA 143H+
+p-pa GLOGER do dłużycy leśne) 90

TATRA 815 wywroL lad 161 84
STAR 11.42 plandeka 94
STAR 11.42 kontener 96
STAR 1142L izoterma 96
STAR 1142L plandeka 97
STAR 11.42 konten., winda 98
STAR 742 konten., winda 96
STAR 742 Izoterma, silnik z 99 94
STAR 742 Izoterma, leyland-turbo 95
STAR BET MS21 85

INNE
JEEP CHEROKE automat 4x4 94
TOYOTACARINA ll uszk. 91
KIA SPORTAGE 4WD 97
RENAULT 21 9097
PEUGEOT 405 93
MERCEDES 1113 zamiatarka ul. 79
MERCEDES 124 E 200 94
AUSTIN MAESTR01,3 87
AUTOBUS JELCZ 90
POMOC drog. MERC. 813 wciąg. 80
KONTENER 02M183 z Lublina 96
KOMORA chtod. 5 drzwi 4̂ 0X2,15X1,7 92
KOMORA chtod. z MERC. 808 (-25 C) 
KOMORA Chtod.6,95x2,37x2^5H0) 95
SAMOCHODY DOSTAWCZE 
MERCEDES MB 100D po rem. slln. 94
MERCEDES SPRINTER 210 2.9 CDI 98
MERCEDES 310 furgon 94/97
MERCEDES 310 kontanar 3,4x2,1x24 93
CITROEN Jumper furgon max 97
KIA K2700 kont izoterma 00
FIAT DUCATO max2,5D 97
FIAT DUCATO max2,5D 94
FIAT DUCATO max 2,5 D r 91
PEUGEOT BOXER 26 TDi 94
FORD TRANSIT dubsikaUnałdazynla 97
VW LT 35 furgon 93
YWTZ - 81
MERCEDES 208D blaazak 92
LUBLIN furgon 95
PEUGEOT J5 składak 96
RENAULT MASTER lad. 1.671 93
IYECO 35-12 furgon max 98
DAF 400 chtod. 90
FSO TRUCK 1.6 zabud. 94

NACZEPY I PRZYCZEPY 
KOGEL wywrót. 2 osie podn.
TRAILOR wywrót 45 m „
WIELTON 13.6 ABS dach Eescha XII2000 
ROSSART 13.6 ABS 

oś podnoszona 3 szt 99
NORFIRG LOLETRAIR 

chłodnia hakówka CARRIER 94
SAM wywrót 241
FUREUHAUF 13.6 pland. 98
YAN HOLL 13,6 m lad. 261 97
TRAYLOR 13.6 m, pełna fi rana 

25,3t, poduszki 90
FUREUHAUF ACER 

13,5 m, poduszki 92
TRAILOR chtod. 30 euro 85
TRAILOR skrzynia 86
FUREUHAUF 12,6 m 85
BLUMHARDT 12,2 m 26,61 81
KASSBOHRER 12,4 m pland. 25t 91
OH 12013,6 m plandeka 84
SAM. LORA 8 aut 91
ZASŁAW D-617 skrzynia 95
YORK pełna fi rana, tył drzwi 73
P-PA OPALENICA 8 m do busa 96
P-PA NIEWIADÓW lad. 2^51 97
P-PA GREN OPALENICA lad. 2^ t 98
P-PA SANOK ład. 6 1 ADR 89
P-PA SANOK lad. 4 1 85
P-PA SANOK ład. 4t, niska pland. 86
P-PA P17 chłodnia do Jelcza 88

MASZYNY BUDOWLANE 
CIBLLE118 ładowarka łyi. 3,5 m* 82
MINIKOPARKA LSE200 91
NOBAS UB632 koparka 90
NOBAS UB632 koparka 86
UEBHER koparka kołowa 78
DŹWIG ROMAN 16t 79
SPYCH ST AU NIEĆ T100M 76
SPYCH DT-75
WÓZEK widłowy ST1LL 2t 99
WÓZEK widłowy duża kota 
SPRĘŻARKA ZEPPELIN 113/12 95
AGREGAT do natrysku zaprawa 

♦osprzęt 98
HOYMAND urząd* do spieniania pianki 
MASZYNY masarskie

91
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LUBLIN II 3574,1998 r., 86 tys. km, 2400 ccm, turbo 0, żółty, 
izoterma o wym. 3.4x2.Qx2.0 m, lad. 1.51, stan b. dobry, faktura 
VAT, - 22.400 zł ♦ VAT. Wrocław, teł. 071/373-74-27, 
0601/57-76-68
LUBUN FURGON, 1998 r., 14 tys. km, 2500 ccm, diesel gara
żowany, stan idealny, możliwa faktura VAT, - 27.000 zl. ., tel. 
032/263-18-43
LUBUN II, 1998 r.. 30 tys. km, 2400 ccm. turbo D. biały, izoter
ma, nowy silnik, oryginalna chłodnia (wym. 3.4 x 2 x 2 m), wspo
maganie, stan b. dobry, nowe opony, przystosowany do prze
wozu mięsa i wędlin, faktura VAT, - 23.900 zl. Lutynia, gm. Mię
kinia. tel. 071/317-12-63. 316-84-69 
LUBLIN II3574,1998 r.. 119 tys. km, 2400 ccm, turbo 0, czer
wony, izoterma, ład. 1.5 t, książka serwisowa, stan b. dobry, - 
19.900 zl ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/373-74-27, 0601/57-76-68 
LUBUN II, 1998/99 r., 70 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, 
blaszak, 6-osobowy + 850 kg ładunku, wspomaganie, nowe 
opony, homologacja fabryczna, stan b. dobry, faktura VAT, -
26.000 zl. Lutynia, gm. Miękinia, tel. 071/317-12-63, 316-84-69 
LUBUN II, 1999 r., 66 tys. km, 2400 ccm, turbo D skrzyniowy, 
długi, lad. 1500 kg, stan b. dobry, faktura VAT, - 26.500 zł. Luty
nia, gm. Miękinia, tel. 071/317-12-63. 316-84-69
LUBUN III 3574.1999 r., 74 tys. km, 2400 ccm, turbo D, żółty, 
izoterma, lad. 1.51, książka serwisowa, stan idealny, - 27.900 zl 
♦ VAT. Wrodaw, tel. 071/373-74-27, 0601/57-76-68 
O  LUBUN, 2000 r., 40 tys. km, 2400 ccm, diesel, 

biały, Mpszak, podwyższony, przedłużony, kupio
ny w salonie, na gwarancji, sprzedam z  leasin
giem 5-łetnim, ubezpieczenie AC i OC, cena od
stępnego, - 6.000 zł., tel. 0601/20-88-12 
03003521 [[[06637]]]

MAN, 1989 r., 700 tys. km ciągnik siodłowy, 4x4. stan b. dobry, 
- 17.000 zl. Brzeg. tel. 077/416-96-88.0606/63-35-67 
MAN 17.192,1988 r., diesel, niebieski, kabina sypialna, weba
sto, nowe opony, skrzynia o wym. 2.45 x6 .3 m ł plandeka, -
39.000 zł. Wrodaw, tel. 071/785-61-21. 0601/87-71-28
MAN 19-293.1996 r.. 350 tys. km, 10000 ccm, biały, podwójna 
kabina, poduszki BDF, 2 osie, webasto, lodówka, CB radio, te
lefon, ABS, alum. felgi • 99.000 zł lub zamienię na tańszy, raty, 
leasing, możliwość dokupienia zabudowy. Wrocław, tel. 
0603/84-78-77
MAN 19-372,1991 r. ciągnik siodłowy, na poduszkach, • 32.000 
zl. Bdeslawiec, tel. 0601/87-89-25 
MAN 19.322 F90. 1992 r.. 670 tys. km. 9972 ccm. niebieski 
metalic, dągnik siodłowy, na poduszkach, łóżko, alum. felgi, 
tachometr, webasto, el. otw. szyby, alarm, owiewka, w Polsce 
od 2000 r, ♦ naczepa Schmitz, na poduszkach, 3-osiowa -
43.000 zł (cena naczepy - 18.000 zl). Wrocław, tel. 
071/349-40-86, 0604/41-35-45
MAN 8.150,1988 r., 300 tys. km, diesel, niebieski, izoterma z 
agregatem chłodniczym, stan b, dobry, - 33.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-15-79
O  MAN 8.150,1994 r. skrzynia z  plandeką (żaluzja 

boczna), bliźniacze koła, siln ik V6 diesel, ład. 2.5 
tony, dł. 7 m, drzwi tylne, po remoncie silnika, - 
35.000 zł + VAT., tel. 0601/38-94-05 01034821
[[[18199]]]

MAZ 503 AE, 1978 r.. 90 tys. km, 11150 ccm, niebieski, zareje
strowany, stan blacharki i opon dobry, oryginalna wywrotka, stan 
dobry, - 6.500 zł lub zamienię na VW Golfa I, diesel. Wrodaw, 
tel. 071/329-54-11,0602/39-27-94 
MAZDA E2000 BUS. 1992 r., 175 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
niebieski. 8+1 osób ♦ 600 kg ład., do pdowy oszklony, boczne 
drzwi rozsuwane, hak, garażowany, stan techn. dobry, -15.000 
zl. Krobia, tel. 065/571-13-79 po godz.20.0606/51-10-17 
MAZDA E2200,1995 r.. 110 tys. km, 2200 ccm. biały, oszklony 
do połowy, -18.000 zł. Wąsosz, tel. 065/543-74-04 
MAZDA E2200.1996 r.. 106 tys. km. 2200 ccm, diesel, czerwo
ny, sprowadzony z Niemiec w całośd, w czerwcu 1997 r., 6-oso
bowy, oszklony, hak. drzwi boczne rozsuwane, garażowany, stan 
b. dobry, • 31.000 zł. Ziębice, tel. 0606/39-23-19 
MERCEDES 1422,1985 r., 11000 ccm, niebieski, w dągłej eks
ploatacji, kabina sypialna, I właściciel w kraju, stan b. dobry, •
26.000 zł. Czerńczyce, woj. wałbrzyskie, tel. 0601/05-51-28 
MERCEDES 1619.1982 r. izoterma, 19 europalet, ład. 9 ton, •
20.000 zł. Kórnik k. Poznania, tel. 0604/79-30-62 
MERCEDES 1834.1993 r.. 11000 ccm ciągnik siodłowy, lad. 10 
L ABS, SRS, łóżko, radio, tachograf, reg. fotel, • 70.000 zł * 
VAT. Leszno, tel. 065/529-50-09,0602/83-31-31 
MERCEDES 1935,1992 r. dągnik siodłowy, - 32.000 zł. Bole
sławiec, tel. 0601/87-89-25
MERCEDES 207 D. 1977 r.. 206 tys. km. 2400 ccm. diesel, żół
ty. niski, krótki, blaszak, ścianka działowa, 3 osoby ♦ 1100 kg, 
roczny akumulator, dużo nowych części, - 7.500 zł lub zamie

nię na osobowy albo na ciągnik Ursus C-330. Wrocław, tel. 
071/315-14-06,071/315-11-67,0501/96-20-97 
MERCEDES 207 D, 1978 r., 2400 ccm, diesel, biały, długi, wy
soki, maks. podwyższony, po remoncie nadwozia i silnika, po 
malowaniu, wnętrze wyłożone sklejką, - 9.400 zł lub zamienię. 
Kobierzyce, tel. 071/311-19-04,0604/92-36-27 
MERCEDES 207 D, 1979 r., 6 tys. km, 2350 ccm, zielony, po 
remoncie silnika Ablach., po lakierowaniu, przegląd do 04.2002 
r., stan b. dobry -12.500 zł lub zamienię na busa osobowego w 
tej samej cenie, krótki, podwyższony. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-79-11,0608/69-38-22
MERCEDES 207 D, 1979 r., turkusowy, blaszak, stan dobry, - 
10.000 zł. Kąty Wrodawskie, tel. 071/316-77-52 
MERCEDES 207 D. 1979 r.. 2400 ccm, diesel, biały, podwyż
szony, przedłużony, blaszak, stan b. dobry, • 10.000 zł lub za
mienię. Luboszyce, tel. 065/544-81-67,0601/55-17-71

KOMPUTEROWA GEOMETRIA KÓŁ 
+ WYDRUKI 

naprawy, zawieszenia 
wszystkie busy 

0P006557 i osobowe
ul. Ślężna 146/148 (dojazd przez stację SHELL) 

tel. 337-24-29,0-6Ó1 744 889

MERCEDES 207 BUS, 1979 r. blaszak, do remontu. - 3.380 2). 
Strzelin, tel. 071/392-00-49
MERCEDES 207 BUS, 1979 r.. 2400 ccm, diesel, niebieski, stan 
dobry, - 7.200 zł. Świdnica, tel. 074/853-46-61, 0504/98-29-92 
MERCEDES 207 BUS. 1979 r.. 2400 ccm. diesel, biały, pod
wyższony, przedłużony, oszklony, 2-osobowy + 970 kg lad, • 
8.000 zł lub zamienię na kombajn Fortschritt. Wyręba, tel. 
075/724-45-06
MERCEDES 207.1980/81 r., 220 tys. km, 2400 ccm, diesel bla
szak, przegroda celna, drzwi boczne rozsuwane, halogeny, po
krowce, kołpaki, stan b. dobry, - 6.900 zł lub zamienię na tań
szy osobowy. Jelenia Góra, tel. 0603/61-40-97 
MERCEDES 207,1981 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, oszklo
ny, po remonde blacharki i lakierowaniu, hak, 5-osobowy, stan 
b. dobry • 7.000 zł lub zamienię na osobowy. Chroslice, gm. 
Jawor. tel. 076/870-84-15
MERCEDES 207 D. 1981 r.. 2400 ccm. diesel, biały, blaszak. 
techn. sprawny • 6.900 zł. Złotoryja, tel. 076/878-30-90, 
0606/18-88-90
MERCEDES 207 D, 1983 r.. 2400 ccm, diesel, biały, po remon
cie blacharki i malowaniu, stan b. dobry, - 11.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 0601/71-94-15
MERCEDES 207 D, 1984 r., 211 tys. km, 2400 ccm, diesel, nie
bieski, podwyższony, przedłużony, po remonde, stan b. dobry, 
-11.800 zl. Grabowno, td. 065/543-68-15 
MERCEDES 207 D, 1985 r., 2400 ccm, diesel, żółty, stan techn. 
dobry, podwyższony, przedłużony, 5-biegowy, po wymianie sil
nika, nowy akumulator, oryg. radio, ścianka działowa, 3 osoby 
lub 6 osób * 700 kg, estetyczny wygląd, -14.500 zł lub zamie
nię. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-34-37.0604/72-19-48 
MERCEDES 207,1985/92 r., 2300 ccm. benzyna ♦ gaz, biały, 
5-biegowy, zatfcany, do małych poprawek blacharskich, krótki, 
niski, dużo nowych części, - 10.800 zł. Kudowa-Zdrój, teł. 
0601/47-05-39
MERCEDES 207 BUS, 1987 r.. 230 tys. km, 2400 ccm, diesd, 
biały, model z grudnia, podwyższany dach, przeszklony, • 17.800 
zł lub zamiana na Mercedesa Sprintera z 1997 roku (osobowe
go). Kalisz, td. 062/757-53-99.0604/80-70-60

MERCEDES 207 D, 1987 r., 2400 ccm, biały, niski, oszklony, 
9-oosbowy lub 4,51 • 13.500 zł. Wrocław, tel. 0501/34-01-20 
MERCEDES 207 D, 1988 r., 370 tys. km, 2400 ccm, biały, • 
12.500 zł lub zamienię na osoby. Bogatynia, tel. 075/773-15-27, 
0607/10-65-44
MERCEDES 207 D, 1991 r. blaszak, składak, przedłużony, czę- 
śdowo oszklony, po częściowym remoncie blacharki, • 10.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/24-60-31
MERCEDES 208, 1990 r., 270 tys. km, 2300 ccm, diesel 
wspomaganie, 5-biegowy, hak, skrzynia wym. 3.3 x 2 m, oplan
dekowany, • 16.500 zł. Legnica, tel. 076/850-66-09, 
0602/46-27-75
MERCEDES 208 D. 1992 r.. 285 tys. km, 2300 ccm, diesel, nie
bieski, podwyższony, przedłużony, częściowo oszklony, • 19.900 
zł. Wrocław, tel. 360-87-96,0603/91-60-91 
MERCEDES 208 D, 1993/94 r., 162 tys. km. 2300 ccm, diesd, 
niebieski, stan b. dobry, zadbany, sprowadzony w 2000 r., nowe 
teleskopy, klocki i akumulator, konserwacja, hak, serwo, 3-oso- 
bowy, - 25.000 zł. Oława, tel. 0717313-53-91.0604/42-22-85 
MERCEDES 208 D, 1993/94 r., 140 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
granatowy, blaszak, przedłużony, stan b. dobry, bez wypadku, 
sprowadzony w całośd w 2000 r., oryginalny przebieg, 3-oso- 
bowy, tylne drzwi oszklone, I rejestracja w 1994 r, - 26.500 zł. 
Wrodaw, teł. 0601/70-76-45,071/348-34-78 
MERCEDES 209 D, 1989/4 r„ 3000 ccm, diesel, biały, przegro
da cdna, podwyższony, przedłużony, oszklony do pdowy, techn. 
sprawny, • 14.500 zl lub zamienię na terenowy albo kombi. Prze
mków. tel. 076/831-03-48,0604/77-03-87 
MERCEDES 210 D, 1989 r., 151 tys. km, 2900 ccm, diesel, czer
wony, zarejestrowany na 5 osób, w kraju od 1996 r, stan dobry, 
oszklony, tapicerka, 5 miejsc siedzących, • 16.500 zł. Bytom 
Odrzański, tel. 068/388-42-39
MERCEDES 210 0, 1991 r., 2970 ccm, biały, podwyższony, 
przedłużony, automatic • 18.500 zl. Wrodaw, td. 071/325-97-01 
MERCEDES 210 D. 1993/94 r., 100 tys. km, żółty, stan idealny, 
podwyższony, przedłużony, kupiony w Polsce, serwisowany w 
Mercedesie, RO, zestaw głośno mówiący, tachograf legalizo
wany, oryg. lakier, • 32.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-31-86, 
0607/30-31-44
MERCEDES 210 D, 1994 r., 330 tys. km, 3000 ccm, biały, wspo
maganie, tachograf legalizowany, 6-osobowy • 26.000 zł. Le
gnica, tel. 076/854-75-18.0608/20-43-44 
MERCEDES 210 D, 1994 r., 173 tys. km, 2900 ccm, diesd, bia
ły, wspomaganie, podwyższony, przedłużony, stan idealny, bez 
wypadku, kompletna dokumentacja, - 34.000 zł. Nysa, tel. 
0602/17-17-56
MERCEDES 210 W, 1996 r„ 96 tys. km, 2200 ccm, diesel. 16V, 
szmaragdowografitowy, perłowy, osobowy, wersja Elegance, kli
matyzacja, ABS, ETS, EDC, 2xSRS, sensor deszczu, alum. fel
gi, wspomaganie kier., d. otw. szyby, el. reg. lusterka, drewno, 
jasne wnętrze, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 75.000 zl. Kę
dzierzyn-Koźle, tel. 077/483-23-57 
MERCEDES 2219, 1984 r., biały, stan b. dobry, zabudowany 
(chłodnia), 3-osiowy, • 36.000 zł. Lubin, tel. 0601/58-39-63 
MERCEDES 2435,1990 r., niebieski, 3-osiowy, na poduszkach, 
oś podnoszona, na 17 europalet, lad. 121, oplandekowany, centr. 
smarowanie, - 54.000 zł lub zamienię na ciągnik siodłowy. Wał
brzych. td. 074/841-94-49,0608/27-20-45 
MERCEDES 307 D, 1980 r., 150 tys. km, 2400 ccm, diesel, żół
ty, skrzyniowy, wym. 4 x 2 x 2 m, aluminiowe burty, oplandeko
wany, po remoncie kapitalnym w 2000 r., w ciągłej eksploatacji, 
stan b. dobry, • 12.300 zl. Kłodzko, tel. 074/647-48-27, 
0609/27-94-78
MERCEDES 307,1980 r., 3000 ccm, diesel, biały, po remoncie 
kapitalnym silnika, zarejestrowany na 9 osób, stan dobry, - 
10.000 zl. Opde, tel. 077/457-53-50,0601/50-79-82 
MERCEDES 307 D MINIBUS. 1983/3 r.. 220 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, czerwony, 12-osobowy, techn. sprawny, do oclenia i re
jestracji, • 6.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/325-39-95 po 16, 
0607/74-51-25
MERCEDES 307,1987 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, stan do
bry, 5-biegowy, na białych tablicach • 3.500 DEM. Rzepin, woj. 
zielonogórskie, tel. 0607/15-47-19 
MERCEDES 308 D, 1993 r., 290 tys. km. 2300 ccm, kolor wi
śniowy, I właściciel, 3-osobowy, blacharka do małych popra
wek, stan dobry, • 28.000 zł. Sieniawka, teł. 075/774-19-69 
MERCEDES 308 D BUS. 1993 r., 180 tys. km, 2300 ccm, biały, 
maks. wysoki i długi, oszklony, webasto, hak, tachometr, pełna 
dokumentacja, stan idealny, • 34.900 zł lub zamienię na mniej
szy. Złotoryja, tel. 076/878-41-94,0605/53-18-09 
MERCEDES 308 D, 1995 r.. 275 tys. km, 2229 ccm, diesel ku
piony w salonie, serwisowany w ASO, drzwi boczne i tylne, ka
bina 3-osobowa, stan b. dobry, - 37.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-77-66 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem • A00544 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 309 D, 1984 r., 3000 ccm, diesel, niebieski, skrzy
niowy 4.05 x 2 x 2.3 m, 5-biegowy, maks. rozstaw osi, hak, plan
deka celna, owiewka, DMC-3.51, lad. 1.51. DMC przyczepy 21, 
stan techn. b. dobry, atrakcyjny wygląd, • 18.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/320-70-93,0606/43-0247 
MERCEDES 310 D BUS. 1993 r.. 210 tys. km, 2900 ccm, die
sd, biały, blaszak, stan b. dobry, wspomaganie, hak, alarm, prze
groda celna, - 27.500 zł. Bielawa, ul. Żeromskiego 64A, tel. 
074/83347-81 w godz. 8-15
MERCEDES 406,1972 r., 2400 ccm, diesel, zielony, skrzynio
wy, po remoncie silnika, ład. 2.51, ważna rejestracja, - 8.000 zł 
lub zamienię na samochód osobowy. Dobrzeń Wielki, tel. 
077/469-54-38
MERCEDES 406,1976 r., 3800 ccm plandeka celna, wym. 4.05 
x 2.05 m, po kapitalnym remoncie silnika, kompl. dokumenta
cja. Cerekwica, gm. Trzebnica, tel. 071/387-09-93 
MERCEDES 407 D, 1976 r., 2400 ccm, niebieski, oplandeko
wany, stan b. dobry, • 13.500 zl. Legnica, tel. 076/855-35-73 
MERCEDES 407,1979/80 r., 2400 ccm, pomarańczowy, w cią
głej eksploatacji, długi, hak, RO, stan dobry, - 7.500 zł lub za
mienię na ciągnik siodłowy. Opole, tel. 077/456-70-96, 
0604/93-52-95
MERCEDES 407 BUS, 1980 r., 10 tys. km, 2400 ccm, diesel po 
kapitalnym remoncie, nowe opony (6 sżt.), • 10.000 zl. Lany, 
gm. Czernica, tel. 071/318-55-80 
MERCEDES 409,1975 r., 3000 ccm, diesel, żółty, skrzyniowy, 
oplandekowany, aktualny przegląd, skrzynia metalowa, obni
żona o wym. 4 x 2 x 2 m + części, • 6.800 zł. Wałbrzych, td. 
074/840-81-56,0602/1844-54
MERCEDES 410,1988 r., benzyna ♦ gaz. żółty, • 17.000 zl * 
VAT. Nysa, tel. 077/433-76-07
MERCEDES 410 D, 1993 r., biały, Maxi, blaszak, bliźniacze kda, 
kat.’B”, • 36.000 zł. Wrocław, tel. 0609/46-80-11 
MERCEDES 410 D, 1994 r., 2900 ccm, diesel, biały, ABS, We
basto, alarm ♦ pilot, garażowany, serwisowany, bez wypadku, 
szyby boczne z siatką, tapicerka wewnątrz, szafki, oryginalny 
hak, ładowność • 2 500 kg, • 44.000 zł * VAT. Wrocław, tel. 
071/339-71-16,071/339-88-11
MERCEDES 410, 1995 r., 2900 ccm, biały, duminiowy van, 
alarm, serwisowany, bliźniacze koła, - 49.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/63-52-03
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., zużycie 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). Lubin, tel. 076/842-83-43, 076/749-22-34 
84018631 [[[06702]]]

MERCEDES 508, 1976 r., 3800 ccm, diesel, niebieski, najazd 
na dwa auta + skrzynia ład. o wym. 4.2x2.2 m, -10.000 zł. Ostrów 
Wielkopdski, teł. 062/733-8941
MERCEDES 508, 1978 r. burty aluminiowe, plandeka celna, 
wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, zadbany, - 12.000 zł. Twardogóra, 
tel. 071/315-82-33
MERCEDES 508 D, 1980 r., 3800 ccm, diesel, czerwono-biały, 
blaszak, długi, wysoki, odeplany, hak, nowe opony, - 9.000 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, td. 074/811 -38-04 
MERCEDES 508 BUS D, 1980 r., 270 tys. km, 3800 ccm. nie
bieski, po remonde blacharki i po lakierowaniu, zarejestrowa
ny do 02.2002 r., na prawo jazdy kat. B, techn. całkowide spraw
ny, - 11.000 zl. Żmigród, tel. 0606/71-8745 
MERCEDES 508,1982 r., 3800 ccm, diesel, biały, kontener 4.1 
x 1.9 x 2.1 m, - 14.400 zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/73541-99, 
0603/24-00-08
MERCEDES 508 D. 1982 r.. 420 tys. km, 3800 ccm, biały, kon
tener 4,20 x 2,20 x 2,0 m, otwierany z tylu i z boku, 5-biegowy, 
wspomaganie kierownicy, • 13.500 zł. Kępno, tel. 062/784-73-90 
MERCEDES 608, 1976 r. burty aluminiowe, plandeka celna, 
wym. 5.20 x 2.20 x 2.20 m, zadbany, - 12.000 zl. Twardogóra, 
tel. 071/315-82-33
MERCEDES 608 D, 1978 r, 176 tys. km, 3760 ccm, diesel, nie
bieski, meblowóz, kontener 210x510x205, zarejestrowany, ład. 
2.51,3 miejsca w kabinie, - 5.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/41-31-78 
MERCEDES 609, 1987 r., biały, - 19.000 zl ♦ VAT. Nysa, tel. 
077/433-76-07
O  MERCEDES 609 D, 1991 r., 200 tys. km, 4000 ccm, 

diesel, żółty, blaszak, bliźniacze koła, ład. 2.5 
tony, stan silnika b. dobry, blacharki - dobry, fak
tura VAT, - 33.000 zł., tel. 0601/38-94-05 
01034831 [[[18200]]]

MERCEDES 709,1987 r., 350 tys. km, 3999 ccm plandeka, ła
downość 3 tony, • 19.900 zł. Gdańsk, tel. 0601/98-64-88 
MERCEDES 709 LP, 1987 r., 4000 ccm, diesel, bordowy, stan 
techn. b. dobry, skrzyniowy, oplandekowany, aluminiowa skrzy
nia ład. o wym. 5.0x2.5x2.5 m, dzielone burty, wspomaganie, 
5-biegowy, tachograf, nowe opony, uchylana kabina, komplet
na dokumentacja, • 25.500 zl lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-73-19, 0602/22-73-24
MERCEDES 808,1977 r., 4000 ccm, niebieski, bliźniacze kola, 
kontener, aktualny r̂zegląd, w dągłej eksploatacji, stan dobry, 
• 12.500 zł lub zamienię na osobowy. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-05, 0605/64-08-21
MERCEDES 808 D, 1982 r., 200 tys. km, 4000 ccm, czerwony, 
po remonde, nowe akumulatory i opony, izoterma, ład. 5 1, ha
mulce pneumatyczne, stan dobry, • 11.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/854-26-10
MERCEDES 809,1979 r., 220 tys. km, 3800 ccm, diesd konte
ner o wym.: dł. 6.2 m, szer. 2.18 m. wys. 2.3 m, w dągłej eks
ploatacji, szybki most, stan b. dobry, - 14.500 zl lub zamienię 
na samochód osobowy albo busa, .diesla. Legnica, tel. 
076/852-33-70
O  MERCEDES 809,1989 r., 330 tys. km, 4200 ccm, 

diesel, biały, izoterma, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/64-73-35, 0601/40-14-45 02028731
[[[18193]]]

MERCEDES 811, 1972 r., 300 tys. km, 5600 ccm, diesel, wi
śniowy metalic, po remonde silnika, podwozia i kabiny, nowa 
tapicrka i siedzenia, lad. 3.61 lub 5.31, dł. skrzyni 5.5 m, alum. 
burty, nowa plandeka, atrakc. wygląd, • 10.000 zł. Zagrodno, 
tel. 076/877-31-83
MERCEDES 813,1975 r., 3900 ccm, diesel, czerwono-żółty, ład. 
3.51,3-osobowy, 5-biegowy, po remonde w 99 r, stan b. dobry, 
- 16.500 zł lub zamienię na osobowy. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
MERCEDES 814,1992 r., 350 tys. km lad. 3t, kontener. dł. 6.20 
m, winda. - 46.000 zl. Wrocław, tel. 0502/02-25-78 
MERCEDES 814,1994 r.. 80 tys. km, 6000 ccm oryginalny wy
wrót 3-stronny, blokada tylnego mostu, 6-biegowy, nie rejestro
wany w Polsce, faktura VAT, - 49.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/48244-80, 0602/61-2644
MERCEDES 814,1995/96 r., 130 tys. km, 4000 ccm, biały, kon
tener o wym. 650x245x210, winda, bez wypadku, - 58.000 zł ♦ 
VAT. Henryków, tel. 074/810-51-10, 0604/44-17-69 
MERCEDES 814,1997 r., 120 tys. km, 4300 ccm, diesel, żółty, 
kontener, wym. 510x245x245, kda 17,5", ład. 3,31, bez wypad
ku, do sprowadzenia z Niemiec - 31.000 DEM. Henryków, te). 
074/810-51-10, 0604/44-17-69
MERCEDES MB 100,1989 r., 2400 ccm, diesel, biały, 5-osobo
wy, częśdowo oszklony, hak, stan b. dobry, • 13.500 zl. Wro-' 
daw, tel. 0608/84-92-20
MERCEDES MB 100 BUS. 1990 r., 2400 ccm, diesel, zielony, 
kpi. dokumentacja, podwyższony, przedłużony, szyberdach, 
wspomaganie kierownicy, 9-osobowy, • 18.900 zł lub zamienię 
na osobowy. Wałbrzych, tel. 074/845-85-81, 0606/74-12-19 
O  MERCEDES MB 100,1991 r., biały, 9-osobowy, 

podwyższony, przedłużony, stan techn. dobry, • 
16.500 zł. ., tel. 0606/52-81-11 01034421
[[[06726]]]

MERCEDES MB 100, 1991 r., 180 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
zielony, I właśddeł, max. podwyższony, przedłużony, - 15.400 
zł. Kamiennik, teł. 077/431-21-79. 0606/12-83-05 
MERCEDES MB 100. 1991 r., 190 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
zielony, I właśddeł, podwyższony, przedłużony, stan b. dobry, • 
15.600 zł lub zamienię. Lipniki, tel. 077/431-21-79, 
0606/12-83-05
MERCEDES MB 100 D, 1991 r., 2400 ccm. diesel, biały. 9-oso
bowy, oszklony do pdowy, siedzenia rozkładane, zamontowa
ny wjazd dla wózków inwalidzkich ♦ mocowania do nich, -16.000 
zł. Międzylesie, td. 074/813-68-61 
MERCEDES MB 100, 1991 r., 305 tys. km, 2400 ccm, biały, 
niski, krótki, blaszak, • 13.900 zł. Prudnik, tel. 0602/73-69-50 
MERCEDES MB 100, 1991/92 r., 160 tys. km. 2300 ccm. die
sel, biały, oszklony, z fotelami, do poprawek lakierniczych, ba
gażnik dachowy, - 13.300 zl. Wrocław, tel. 0604/24-13-73 l 
MERCEDES MB 100, 1993 r., 190 tys. km. 2400 ccm, diesel, 
biały, niski, przedłużony, oszklony, 5 osób + 900 kg, wspoma
ganie, 5-biegowy, hak, stan techn. b. dobry, - 26.000 zł lub za
mienię na VW kombi albo Mercedesa. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-92-74
MERCEDES SPRINTER. 1995 r.. 2300 ccm, diesel 9-osobowy, 
stan b. dobry. - 33.000 zl. Gryfów Śl., tel. 075/781-32-39. 
0609/20-96-13
MERCEDES SPRINTER 412, 1996 r., 2900 ccm, TDI kontener 
4.6 x 2.3 x 2.3 m, I rej. w 1996 r., stan b. dobry, - 53.000 zi * 
VAT. Leszno, tel. 0607/04-6646 
MERCEDES SPRINTER 208 D, 1996 r., 180 tys. km. 2300 ccm. 
diesel, biały, stan techn. b. dobry, ABS, ABD, wspomaganie, 
5-biegowy, przeszklony do pdowy, radio, nowe amortyzatory, 
alarm, Mul-T-Lok, przedłużony, lekko podwyższony, hak, do 
poprawek lakierniczych, kompletna dokumentacja, • 39.500 zl 
lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-73-19, 0602/22-73-24 
MERCEDES SPRINTER 208, 1996 r., 125 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, ABS, ABD, hak, I właściciel, wspomaganie kier, - 
37.500 zł. Głogów, tel. 076/834-18-99 
MERCEDES SPRINTER 312 MAX, 1996 r., 225 tys. km, 2900 
ccm, TDi, biały, kupiony w salonie, serwisowany, I właściciel, 
stan b. dobry, - 49.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-33-84, 
0606/68-23-83
MERCEDES SPRINTER, 1996 r., granatowy, 17.500 DEM ♦ do. 
Lubań, tel. 075/646-16-25
MERCEDES SPRINTER, 1996 r. izoterma, wymiary 4.5 x 2.1 x 
2.1 m. ABS, ARS, w kraju od 6 miesięcy, - 45.000 zl. Niemcza, 
tel. 074/837-63-02
MERCEDES SPRINTER 312,1996 r.. 160 tys. km, 2900 ccm, 
turbo D, biały, średni, ABS, ABD, EDC, wspomaganie kierowni
cy, alarm, tachograf, - 47.000 zł lub zamienię na tańszy samo
chód. Opole, tel. 0604/84-79-40 
MERCEDES SPRINTER 208,1996 r„ 180 tys. km. 2300 ccm. 
diesel, biały, ABS, ABD, wspomaganie, 5-biegowy. oszklony do 
połowy, radio, nowe amortyzatory, alarm, Mul-T-Lok, przedłu
żony, lekko podwyższony, hak, do poprawek lakierniczych, z 
kpi. dokumentacją, stan techn. b. dobry, - 39.500 zł lub zamie
nię. Paczków, tel. 077/431-73-19, 0602/22-73-24 
MERCEDES SPRINTER 212, 1996 r. 24 tys. km, 2900 ccm. 
diesel, biały, średnio długi, podwyższony, blaszak, bez wypad
ku, I właściciel, z salonu, garażowany, klimatyzacja, ABS, ABD, 
SRS, webasto, stan idealny, • 58.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-00-95
MERCEDES SPRINTER 212,1996 r.. 155 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, -122 kM, zielony, kabina 3-osobowa, krótki, blaszak, hak, 
alarm, centralny zamek, ABS, ABD, EDC, szyberdach, przegro
da celna, część ładunkowa obudowana płytą, - 43.000 zl (moż
liwe raty). Wrodaw, tel. 0501/10-60-51 
MERCEDES SPRINTER 312 D, 1997 r., 50 tys. km, 2900 ccm, 
TDI, wiśniowy, ABD, ABS, RO, 5-biegowy, tachograf, podwójna 
kabina (6-osobowa), skrzynia lad. o dł. 3.3 m, ład. 1480 kg, 
alarm, sprowadzony w całośd, hak, - 50.000 zl. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-27-47, 0604/21-41-62 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - AG0228 www.autogiel- 
da.com.pl)
MERCEDES SPRINTER 210, 1997 r.. 62 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, bidy, podwójna kabina, ABS, - 48.000 zł lub zamienię na 
tańszy osobowy. Gostyń, woj.-leszczyńskie, tel. 0603/66-44-67 
MERCEDES SPRINTER, 1997 r., 125 tys. km, 2900 ccm, turbo 
D, wtrysk, biały, 312 D, krótki, niski, raz przeszklony, • 49.800 zl 
lub zamienię kombi TDI. Jaworzyna śląska, tel. 0607/36-73-66 
MERCEDES^RINTER 212, 1997 r., 120 tys. km. 2900 ccm. 
turbo D. biały, 9-osobowy, wysoki, krótki, I właściciel w kraju, 
stan b. dobry, - 46.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/848-63-81, 
0600/55-63-12
MERCEDES SPRINTER 312 BUS MAX, 1997/98 r, 132 tys. km, 
2900 ccm, turbo D, biały, el. otw. szyby, centralny zamek, ta
chometr, pod. powietrzna, ABS, pompowany fotel kierowcy, bez 
wypadku, nie eksploatowany w kraju, stan idealny, • 60.000 zl 
(w tym VAT). Wrocław, tel. 071/368-17-05, 0601/73-25-95 
MERCEDES SPRINTER 312. 1999- r.. 170 tys. km, 2900 ccm. 
turbo D. biały. RTM, ABS. ABD. HDC. lad. 70011  6 miejsc, d. 
reg. lusterka, • 65.000 zl lub zamienię. Góra, tel. 065/543-40-33 
MERCEDES SPRINTER. 1999 r.. 62 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
srebmy metalic, niski, krótki, typ 208, blaszak, • 39.900 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-76-58, 0606/53-16-23
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O  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 [[[06753]]] 

MERCEDES SPRINTER 316 CDI, 2000 r., 9800 ccm, żółty, kon
tener z klapą hydrauliczną, skrzynia Tlp-Tronic, serwo, airbag, 
ABS, EBV, oryg. radio, el. reg. lusterka, SRS, EDC, - 87.000 zl z 
VAT lub zamienię na tańszy. Syców, teł. 0601/55-28-50 
MERCEDES SPRINTER 210 D, 2000 r., 15 tys. km, 2900 ccm, 
TDi, biały, średni, 6 osób ♦ 1000 kg, ABS, centralny zamek, el. 
reg. lusterka, ASR, ASD, • 57.000 zl lub zamienię na tańszy. 
Wrocław, tel. 0501/15-52-27
MERCEDES VIANO. 1998 r., 70 tys. km, 2300 ccm, TDI, srebr
ny, wersja niemiecka, oclony w całości, pełna opcja, klimatyza
cja, ABS, ASR, pełne wyposażenie el., pneumatyczne zawie
szenie, webasto, przyciemniane szyby, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, 6-osobowy, stan idealny, - 80.000 zł. Gło
gów, tel. 0604/31-75-11
MERCEDES VITO 110 D, 1997 r., 120 tys. km, 2300 ccm. turbo 
D, bordowy, ABS, SRS; poduszki, RM, 5-osobowy, alarm, I wła
ściciel, kupiony w salonie, książka serwisowa, serwisowany w 
ASO • 40.000 zl. Jelenia Góra, tel. 0607/06-11-90 
MERCEDES VITO 108 D, 1997 r., 62 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
czerwony, karta magnetyczna, ABS, ABD, immobilizer, podusz
ki pow., wspomaganie, alarm, hak, 5-biegowy, I właściciel, peł
na dokum., książka serwisowa, bez wypadku, stan b. dobry •
40.500 zl. Legnica, tel. 0602/85-31-23 
MERCEDES VITO 113,1997 r., 85 tys. km. 2000 ccm, benzyna, 
niebieski, 132 KM, 2 poduszki pow., wspomaganie, el. otw. szy
by, eł. reg. i podg. lusterka, ABS, ABD, radio, 5-osobowy, I wła
ściciel, serwisowany, kupiony w salonie, wyprodukowany w Hisz
panii, bez wypadku, alum. felgi + kpi. kół zimowych, - 52.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-91-81,071/351 -56-67 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • A00497 www.au- 
togielda.com.pl)
MERCEDES VITO 110D, 1997 r., turbo D, zielony, 5-osobowy, 
immobilizer, 2 pod. powietrzne, wspomaganie kierownicy, ABS, 
kupiony w kraju, I właściciel, - 48.000 zi. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/483-20-08, 0605/25-59-60
MERCEDES VITO 108 DKA, 1997 r., 885 tys. km. 2300 ccm, 70 
kM, bordowy, ABS, ABD, RO, poduszka pow. kierowcy, kupiony 
w salonie, serwisowany, bez wypadku’ I Właściciel, immobili
zer, alarm, hak, telefon komórkowy, - 43.000 zi. Nysa, teł. 
0602/71-98-97
MERCEDES VITO, 1997 r., 2300 ccm, turbo D, biały, częściowo 
oszklony, ciemne szyby, klimatyzacja, 2 poduszki pow., ABS, 
SRS, welurowa tapicerka, relingi dachowe, alum. felgi, • 63.000 
zł. Wrocław, tel. 071/359-31-97, 0603/54-16-91 . t 
MERCEDES VITO 110,1997 r., 56 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, 5-osobowy, garażowany, ABS, 2 poduszki pow., I właści
ciel, z salonu, bez wypadku, stan b. dobry, - 52.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/73-00-95
MERCEDES VIT0110,1998 r., 100 tys.km, 2300 ccm, turbo D, 
zielony, 2 pod. powietrzne, ASR, ABS, klimatyzacja, stan b. do
bry, - 48.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Oława, tel. 071/313-75-21, 
0501/73-55-87
MERCEDES VITO. 1999 r., 26 tys. km, 2400 ccm. żółty, 5-oso
bowy, oszklony, kupiony w salonie, • 64.000 zł lub zamienię na 
Mercedesa 124-, Audi lub inne, do 25.000 zł ..Lwówek śląski, tel. 
0600/16-56-33
MITSUBISHI CANTER, 1989 r., 350 tys. km, 3300 ćcm, diesel 
kabina sypialna, oplandekowany, • 25.000 zL Śmigiel, tel. 
065/518-06-57
MITSUBISHI L300,1988 r., 2000 ccm, + gaz oszklony, nie skła
dany, zarejestrowany jako osobowy (5 foteli), 5-biegowy, kom
pletna dokumentacja, nowe paski, • 9.500 zł. Góra, tel. 
065/544-14-81
MITSUBISHI L300,1991 r.. 2500 ccm, diesel, metalic, stan do
bry, podwyższony, przedłużony, - 7.900 zł. Głogów, tel. 
0601/58-51-99, 076/834-80-39 wieczorem 
MITSUBISHI L300, 1992 r., 165 tys. km, 2000 ccm, czerwony,
6-osobowy, bus ♦ 750 kg, inst. gazowa, nowe szczęki, klocki, 
pasek rozrządu, przyciemniane szyby, hak, RM, stan dobry •
13.000 zl lub zamienię na Mitsubishi Galąnt, Citroen XM, może 
być automat, tańszy lub w tej cenie. Wrocław, tel. 071/355-69-39 
MITSUBISHI L300,1994 r., 130 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, długi, bez wypadku, na białych tablicach - 12.000 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-71-69
MITSUBISHI L300,1994 r., 113 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, osobowo-ciężarowy, radioodtwarzacz, pełna dokumentacja, 
• 21.000 zł lub zamiana. Pleszew, tel. 0604/37-09-69 
O  MITSUBISHI L300, 1995 r.f 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 87027291
[[[18078]]]

MITSUBISHI L300,1996 r., 119 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, bez wypadku, wspomaganie, drzwi rozsuwane po obu stro
nach, stan b. dobry, faktura VAT; • 18.500 zl (brutto) lub zamie
nię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 0606/34-66-37 
MITSUBISHI L300 BUS, 1996 r., 1 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
pomarańczowy, uniwersalny, 9 osób lub 1500 kg, • 8.000 zł. 
Niemstów 117d/1, gm. Lubin, tel. 076/841-80-42 
NISSAN KING CAB VAN, 1990 r., 250 tys. km, 2500 cdn, die
sel, biały, 3-osobowy, nowa chłodnica, pompa wodna, wspoma
ganie, ogrzewane siedzenia, - 11.000 zł. Milicz, tel. 
071/384-05-98, 0602/47-01-92
NISSAN URVAN, 1988 r., 230 tys. km, 2464 ccm, diesel, bordo
wy metalic, stan dobry, 3-osobowy, ład. 800 kg, hak, - 9.500 zł. 
Kępno, tel. 062/791-16-62
NISSAN URVAN, 1992 r., 2500 ccm, diesel, kolor wiśniowy, 
oszklony, 6-osobowy (ład. 1.3) t, 5-biegowy, wspomaganie kier, 
- 18.000 zł. Leszno, tel. 065/520-96-73, 0501/77-02-08 
NISSAN VANETTE, 1991 r., 2000 ccm, diesel, biały, 5-osobo- 
wy, ład. 700 kg, oszklony, • 11.000 zl. Świdnica, tel. 
0602/28-44-77
NISSAN VANETTE, 1992 r., 183 tys. km, 2000 ccm, diesel, srebr
ny, nowe opony, centralny zamek, alarm, RO, 8-osobowy, -
14.900 zl. Oleśnica, tel. 071/314-47-12, 0601/17-11-45 
NISSAN YANETTE, 1992 r., 160 tys. km, 2400 ccm, szary me
talic, 8-osobowy, katalizator, alarm, RM, stan idealny, -16.000 
zł łub zamienię. Wałbrzych, tel. 0605/85-02-96 
NISSAN VANETTE, 1994 r., 115 tys. km, 2000 ccm, diesel 5-oso
bowy, drzwi rozsuwane obustronnie, nie składany, bez wypad
ku, ważny przegląd, • 17.800 zl lub zamiana. Kłodzko, tel. 
074/867-79-55, 0607/33-17-56
NISSAN VANETTE CARGO, 1996/97 r., 148 tys. km, 2200 ccm. 
diesel, biały, stan b. dobry, wspomaganie, centralny zamek, 
boczne drzwi rozsuwane na dwie strony, 2 osobowy + 2 dodat
kowo zamontowane fotele. - 26.800 zl lub zamienię na osobo
wy, inne propozycje. Strzegom, tel. 074/844-27-58, 
0604/29-43-83
NYSA, 1977 r., niebieski, skrzyniowy, po remoncie silnika, nowe 
opony, stan dobry, - 1.500 zł. Leszno, teł. 065/520-29-97 
NYSA 1980 r., • 400 zl. Głuchołazy, tel. 0602/49-51-24 
NYSA 522,1980 r., 100 tys. km, 2120 ccm, benzyna, kość sło
niowa, po wymianie nadwozia w 1996 r. (mikrobus), nowe opo
ny, akumulator i siedzenia, stan idealny, ważny przegląd tech
niczny, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 0502/69-86-69 
NYSA 522 T, FURGON, 1982 r., zielony, zarejestrowany, stan 
dobry, • 800 zl. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-47-07, 
0605/25-59-60
NYSA 522 T-5,1986 r., kolor kremowy, - 4.000 zł. Borek Strze- 
liński, tel. 071/796-18-95
NYSA 522 T, 1987 r., 50 tys. km, 2120 ccm, granatowy, skrzy
niowy, kabina 2-osobowa, stan dobry, • 1.000 zł lub zamienię 
na sam. osobowy, przyczepę, motocykl, inne. Śrem, gm. Ka
mieniec Ząbkowicki, teł. 074/665-74-67 po godz. 18 
NYSA 522 T, 1988 r., 60 tys. km, 2120 ccm. benzyna ♦ gaz, 
turkusęwy, kontener 250x190x175, ocieplony styropianem, stan 
techn. b. dobry, przegląd do 02.2002r., atrakc. wygląd, - 3.500 
zł. Długołęka, tel. 071/315-28-54 wieczorem 
NYSA 522 T, 1988 r„ benzyna, zielony, sprawny, - 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/89-29-34
NYSA TOWOS, 1989 r„ 43 tys. km, 2120 ccm, czerwony. stan 
idealny, nowa tapicerka i podłoga, wszystkie podzespoły po 
remoncie. 2 nowe opony, zarejestrowany na 8 osób lub 800 kg, 
mało eksploatowany, zadbany, garażowany, faktura VAT, - 3.900 
zł. Miłkowice, tel. 076/887-18-69, 0601/91-12-56 
NYSA TOWOS, 1990 r„ 34 tys. km, 2100 ccm, biało-zielony, 
8-osobowy, rozkł. siedzenia, po remoncie blacharki, po wymia
nie ukł. kierowniczego i tłumika, zarejestrowany, stan dobry, -
1.800 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-81-72, 0604/53-32-05

NYSA 522 T, 1991 r., 8 tys. km, 2120 ecm, niebieski, inst. gazo
wa, po remoncie blacharki i malowaniu, estetyczny wygląd; 
sprawny, aktualny przegląd i ubezp. OC, po_ remonae-iilnika, 
8-osobowy ♦ 1) • 2.000 zł. Świdnica, tef. 074/853-66-08, 
0604/73-89-11
NYSA 522 TOWOS, 1992 l , 35 tys. km, benzyna, zielony, uni
wersalny, stan dobry, • 1.000 zl. MPGK, Żórawina, teł. 
071/316-51-16 w godz. 8-15
OPEL ASTRA VAN, 1996 r.. 84 tys. km, 1700 ccm. turbo D, 90 
KM, biały, bez wypadku, 2 poduszki pow., RM, immobilizer, ser
wisowany, przegroda celna, alarm, wspomaganie, stan b. do
bry, zużycie paliwa - 51/100 km, .rynna’, - 22.700 zl. Nowa Ruda, 
tel. 0602/15-38-64
OPEL BEDFORD, 1977 r., 2000 ccm, diesel, biały, auto-laweta, 
najazd 4.6 m, eł. wciągarka, tylny most „bliźniak", zarejestro
wany, blacharka do remontu, • 3.000 zł lub kupię drugi na czę
ści. Kotlin, teł. 062/740-57-91 po 20. 0609/14-88-11 
OPEL BEDFORD, 1982 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, rzadko 
spotykany, b. ciekawa linia nadwozia, szeroki, krótki, masywny, 
blacharka do remontu kapitalnego, • 2.800 zł. Wrocław, tel. 
071/351-13-02 po godz. 18.30
OPEL COMBO, 1997 r., 96 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebie
ski, immobilizer, poduszka powietrzna, przegroda celna, el. reg. 
reflektory, RM, hak, ład. 700 kg, zużycie paliwa 4,51/100 km, •
19.600 zl. Świebodzice, lei. 074/854-19-97, 0602/73-19-13 
OPEL REKORD, 1982 r., 2300 ccm, pomarańczowy, spalanie 8 
1/100 km, zarejestrowany jako ciężarowy, uniwersalny, blaszak 
(podobny do wersji „pick-up"), 2-osobowy, hak, w ciągłej eks
ploatacji, ważny przegląd * dużo części zamiennych, - 2.300 
zł. Wrocław, teł. 0502/84-10-08 
PEUGEOT BOXER, 1994 r., 150 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, 3 miejsca, podwyższony, blaszak, immobilizer, • 25.000 
zi. Wrocław, tel. 071/352-47-96, 0602/70-62-39 
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, podwyższony, przedłużony, przegroda celna, hak, wyłącz
nik zapłonu, lad. 1400 kg, wspomaganie, stan b. dobry, • 24.800 
zi. Wrocław, tel. 071/789-55-95, 0501/82-29-48 
PEUGEOT BOXER, 1995/96 r., 148 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, niski, RM, hak, wspomaganie kier., ścianka działowa, eł. 
reguł, reflektory, oszczędny, sprowadzony w całości, komplet
na dokumentacja, - 25.200 zł. Głogów, teł. 076/835-22-50, 
0601/18-67-66
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 [[[06801]]]

PEUGEOT J5 ,1989 r., 100 tys. km, 2500 ccm, biały, długi, wy
soki, ład. 1300 kg lub 8 osób, stan b. dobry, • 9.500 zł. Wrocław, 
tel. 0602/48-05-39
PEUGEOT J5 ,1990 r., 2500 ccm, diesel blaszka, po remoncie 
blacharki, malowany, wzmocnione resory, nowe opony, hak, • 
t3:000 zl. Kąty Wr., tel. 0601/87-32-71 .
PEUGEOT J5, 1991 r.. 150 tys. km, 2500 ćcm, diesel, biały, 
stan techn. b. dobry, karoseria do małych poprawek, • 11.000 zl 
łub Zamienię na większy. Bolesławiec, tel. 075/734-57-49, 
0502/36-09-06
PEUGEOT J5,1993 r., 187 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały. -
16.000 zl. Ostrów Wlkp.. 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. pochodzenie 
• 18.000 zJ lub zamienię na osobowy diesel. Chojnów, tel. 
076/818-67-92
PEUGEOT J5, 1994 r., 2000 ccm, biały, inst. gazowa, wysoki, 
hak, oszklony, 9-osobowy, z powodu wyjazdu -13.000 zł. Brzeg 
Dołny, tel. 071/319-71-04
PEUGEOT J5 MAXI, 1994 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel 
zadbany. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
PEUGEOT J9, 1984 r., 2500 ćcm, diesel długi, wysoki, • 5.500 
zł. Borów, tel. 071/393-34-09 wieczorem 
PEUGEOT PARTNER, 1996 r, 107 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, 5-osobowy, do połowy oszklony, wspomaganie, RM,
- 21.200 zł. Oleśnica, tel. 071/399-37-49. 0605/35-73-23 
PEUGEOT PARTNER, 1997 r.. 80 tys. km, 1400 ccm. biały. 2 
osoby * 650 kg, kupiony w salonie, homologacja, faktura VAT, 
kompletna dokumentacja, • 19.000 zł. Milicz, tel. 071/384-04-31, 
0603/86-83-58
PEUGEOT PARTNER, 1997 r., 1900 ccm, diesel, biały. 2-oso
bowy ♦ 600 kg, oszklony do połowy, wspomaganie, reg. kie
rów., nowe klocki ham. i opony, przegląd do 03.10.2002 r., techn. 
sprawny - 26.800 zł. Środa Śląska, teł. 071/317-26-16 po 
godz.19, 0606/40-14-90
PEUGEOT PARTNER, 1997 r., 108 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
szary metalic, 5-osobowy, przeszklony, komplet opon zimowych 
z felgami, - 25.700 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-62-76 
PEUGEOT PARTNER, 1997 r., 1900 ccm, diesel 2-osobowy, 
stan idealny, - 22.300 zl. Lubin, tel. 076/846-38-82 
PEUGEOT PARTNER. 1998 r.. 60 tys. km. 1800 ccm, diesel, 
biały, 2-osobowy, dostawczy, częściowo przeszklony, sprowa
dzony, technicznie sprawny, do lakierowania tylny błotnik, fak
tura 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, 1999 r., 70 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
biały, 2-osobowy, hak, RO, - 25.000 zł. Raszków, tel. 
062/734-21-19. 0608/25-95-55
PEUGEOT PARTNER, 2000 r.. 19 tys. km. 2000 ccm. niebieski 
metalic, HDI, wersja Relax, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i re
flektory, serwo, centralny zamek, klimatyzacja, CD, 5-osobowy, 
oszklony, roleta, dzielona tylna kanapa, książka serwisowa, 
sprowadzony, w Polsce nie eksploatowany, stan idealny, - 44.500 
zł. Wałbrzych, teł. 074/848-66-13, 0601/79-66-69 
POLONEZ CARGO. 1994 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna * 
gaz, biały, stan dobry, - 4.500 zł. Legnica, tel. 076/722-14-04 
POLONEZ CARGO, 1995 r., 95 tys. km, 1600 ccm, biały, stan 
b. dobry, - 8.000 zł. Radwanice, tel. 071/311-70-84, 
0601/73-25-99 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem • A00536 www.autogielda.com.pl)
O  POLONEZ CARGO, 1995/96 r., 1600 ccm, benzy

na, wiśniowy, 5-drzwiowy, 5-osobowy, immobili
zer, Mul-T-Lok, 5-biegowy, blaszak, podgrzewa
ne siedzenia, po przeglądzie, garażowany, stan 
silnika i blacharki idealny, - 7.900 zł (możliwość 
rat). Wrocław, tel. 0603/85-23-24 02028751
[[[18194]]]

POLONEZ TRUCK, 1989/90 r., 1600 ccm po przeglądzie, po 
remoncie kapitalnym blacharki, nowe błotniki, progi, dużo 
nowych części, 2 osoby * lad. 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, benzyna, 
szary, przystosowany do przewozu okien, skrzynia ład. 2 m,
- 4.000 zl. Radwanice, tel. 071/311-70-84, 0601/73-25-99 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - A00537 www.autogielda.com.pl)
POLONEZ TRUCK, 1990 r., 86 tys. km, 1600 ccm. benzyna,- 
granatowy, blacharka do poprawek, - 2.500 zl. Wałbrzych, 
tel. 0602/18-57-90
POLONEZ TRUCK. 1992 r., 117 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, czerwony, inst. gazowa, hak, przegląd techn. ważny do
03.2002 r, • 4.400 zł. Glińsko, tel. 065/518-99-71, 
0503/12-56-65
POLONEZ TRUCK, 1992 r, 182 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
niebieski, po remoncie blacharki, izoterma, stan silnika do
bry, • 4.600 zl lub zamienię. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
POLONEZ TRUCK, 1992 r., 1900 ccm, diesel, • 5.300 zl. 
Skwirzyn, woj. gorzowskie, tel. 0602/45-05-64 
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, zielony, 
zabudowany, maks. wysoki, długi, hak holowniczy, po remon
cie silnika i skrzyni biegów, • 3.900 zł'. Wrocław, tel. 
071/337-14-96
POLONEZ TRUCK. 1993 r.. 120 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, zielony, 5-osobowy, zabudowany, stan dobry, do remon
tu blacharki, - 2.900 zl. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 1500 ccm, benzyna burty 2.5 m, 
zabudowany, ważny przegląd, dużo nowych części, - 4.700 
zl lub zamienię na osobowy, lub bus. Wrocław, tel. 
0607/23-14-28
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 55 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
żółty, 2-osobowy, zabudowany, silnik Citroena. - 5.000 zl. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-19-45, 0608/45-31-85 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 70 iys. km, 1600 cćm, czerwo
ny, instalacja gazowa, 5-osobowy, • 6.500 zł. Nowe Skal
mierzyce, tel. 062/762-15-00 wieczorem

POLONEZ TRUCK. 1994 r., 76 tys. km, 1600 ccm, niebieski, 
zabudowa plastikowa, skrzynia lad. 2,5 m, nowy akumula
tor, nowe opony, przód Caro, aluminiowe burty, 2-osobowy,
5-biegowy, garażowany, zadbany, faktura VAT, - 5.500 zl + 
VAT. Świdnica, tel. 074/852-51-38 
POLONEZ TRUCK; 1994 r., 33 tys. km, 1600 ccm, biały, inśt. 
gazowa, po remoncie kapitalnym silnika, zabudowany, alum. 
burty, przegląd do 05.2002 r, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 
071/372-58-98, 0502/67-93-28 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, benzyna skrzynia ła
dunkowa 2 m, kabina 2-osobowa, nadwozie zabudowane, -
4.900 zł lub zamienię na tańszego Fiata 125p, Fiata 126p. 
Wrocław, tel. 0501/52-06-10
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bialo-niebieski, nowa inst. gazowa, stan b. dobry, 5-osobo- 
wy, skrzynia lad. 2 m, - 8.000 zl. Radwanice, tel. 
071/311-70-84, 0601/73-25-99 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem • A00538 www.auto- 
gielda.com.pl)
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, czerwony, 2,5 tri, nowe 
świece, przewody wysokiego napięcia, rozdzielacz, rozrusz
nik, końcówki kierów., bez gazu, stan dobry, burty aluminio
we, bez nadbudówki • 5.500 zl. Wrocław, tel. 071/342-59-57 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 68 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, oznakowany, Mul-T-Lok, nadbudówka plastikowa 
zamykana, 2-osobowy, RO, stan dobry, - 5.600 zł. Lubin, tel. 
076/842-18-47, 0604/18-33-29 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 88 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy, 
inst. gazowa, RM, 5-osobowy, • 8.200 zł. Poznań, tel. 
0601/48-49-86
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, inst. gaz. stan b. do
bry, - 7.400 zł. Trzebnica, tel. 071/312-04-43, 0600/34-01-82 
POLONEZ TRUCK. 1995 r.. 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, turkusowy, instalacja gazowa, 2-osobowy. aluminio
we burty, skrzynia 2.5 m, pełna zabudowa, przegląd, alarm, 
stan b. dobry, - 6.200 zl. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ TRUCK SKŁADAK, 1995 r., 81 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna ♦ gaz krótki (2 m), 2-osobowy, skrzynia aluminiowa 
z nadbudową, wzmocnione resory, nowe opony, nowy aku
mulator, do poprawek lakierniczych - 6000 zl lub zamienię 
na nowszy 2000-01r., może być bez nadbudowy, dopłacę. 
Wrocław, tel. 071/346-26-02
POLONEZ TRUCK..1996 r., 80 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
biały, stan b. dobry, radio, - 9.000 zl. Biskupice, woj. kali
skie, tel. 0604/92-07-81
POLONEZ TRUCK SKŁADAK. 1996 r.. 100 tys. km 2-osobo- 
wy, dl. skrzyni ładunkowej 2 m, • 5.500 zl. Wrocław, tel. 
071/357-43-20
O  POLONEZ TRUCK, 1996 r., 76 tys.km, 1600 ccm, 

benzyna, katalizator, 2-osobowy, zabudowany, 
I właściciel stan dobry, Wrocław, teL 0601/38-94-05 
0103480

POLONEZ TRUCK, 1996 r.. 1600 ccm, wtrysk, czerwony, orygi
nalny lakier, bez wypadku, zabudowa Atarex, 5-biegowy, 2-oso
bowy, możl. tektura VAT, stan b. dobry, - 5.900 zl. Wrocław, tel. 
0601/77-61-54, 071/348-34-78
POLONEZ TRUCK. 1996/97 r., 80 tys. km, 1600 ccm. Pb/, zie
lony. dł. skrzyni 2.5 m. zabudowa plastikowa, aluminiowe burty, 
immobilizer, stan idealny, - 7.500 zL Leszno, tel. 0607/20-92-11 
POLONEZ TRUCK, 1996/97 r„ 96 tys. km, 1600 ccm, czerwo- 
ny, skrzyniowy, aluminiowe burty, stan b. dobry, faktura VAT, -
8.500 zl. Oleśnica, tel. 071/314-35-01, 0601/70-49-87 
POLONEZ TRUCK PIUS, 1997 r„ 85 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
zielony, 5-osobowy, silnik Citroena, alum. burty, pełna zabudo
wa, RM, nowe opony, pokrowce, 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, ben
zyna, wtrysk, zielony, 5-osobowy, instaiacja gazowa, aluminio
we burty, pełna zabudowa, alarm, immobilizer, zadbany, prze
gląd, stan b. dobry, - 10.500 zł. Wrocław, teł. 071/341-61-82, 
0604/06-55-32
POLONEZ TRUCK, 1998 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazowa, -
14.000 zł. Lubin, tel. 076/844-23-97, 842-60-98 
POLONEZ TRUCK ROY, 1999 r„ 20 tys. km, zielony, 5-osobo
wy, 4-drzwiowy, zabudowa, immobilizer, I właściciel, - 22.500 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-66-70 
POLONEZ TRUCK ROY, 1999 r.. 43 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
czerwony, alum. skrzynia, 5-osobowy, stan idealny, - 20.000 zł 
lub zamienię na VW Towos, lveco, Kia. Wałbrzych, tel. 
074/843-12-19, 0601/97-15-19, 0601/86-00-99 
POLONEZ TRUCK, 1999 r., 120 tys. km, 1600 ccm, ROY, nie
bieski, aluminiowe burty, 5-osobowy, - 15.500 zł. Wrocław, tel. 
0600/82-31-45
POLONEZ TRUCK, 1999 r., 86 tys. km, 1600 ccm, kolor mor
ski, wspomaganie, 5 osób ♦ ładunek, stan idealny, -12.500 zł + 
VAT. Wrocław, tel. 071/373-74-27. 0601/57-76-68 
RENAULT 340 R Tl MAJOR. 1995 r.. 540 tys. km, turbo D lad. 8 
t, plandeka, 2 łóżka, radio, tył na poduszkach, zaczep, tacho- 
graf, reg. fotela, możliwość wynajmu, - 80.000 zł + VAT. Leszno, 
tel. 065/529-50-09. 0602/83-31-31 
RENAULT 385 MAJOR. 1993 r.. 600 tys. km, turbo D, zielony, 
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 zl ♦ VAT). Lubin, tel. 
076/842-62-02, 0604/14-75-93
RENAULT 385 R MAGNUM, 1995/96 r., niebieski, ciągnik sio
dłowy, webasto, el. dodatki, - 57.000 zł + VAT. Lubin, tel. 
076/844-28-90
RENAULT EXPRESS, 1989 r., 220 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
niebie îi. RM, nowy akumulator, blaszak, po remoncie silnika, 
zarejestrowany jako ciężarowy, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 
071/788-00-74, 0603/92-98-97
RENAULT EXPRESS FURGON, 1993 r., 145 tys. km. 1600 ccm. 
diesel, zielony, blaszak, alarm, 10.000 zl. Czernin, tel. 
062/741-60-41
RENAULT G260,1986 r., 254 tys. km, 1000 ccm, diesel, żółty, 
ciągnik siodłowy, techn. sprawny - 15.000 zł lub zamienię na 
osobowy, lub Forda Transita, może być bez silnika, możliwa 
dopłata. Wrocław, tel. 0503/72-93-55 
RENAULT KANGOO, 1997/98 r., 72 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
kolor .kawa z mlekiem", 5-osobowy, oszklony, wspomaganie, 
centralny zamek, dzielona tylna kanapa, klapa z tylu, hak, halo
geny w zderzaku, stan idealny, • 26.000 zl. Leszno, tel. 
065/520-92-90
RENAULT KANGOO, 1998 r., 64 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, centralny zamek + pilot, 5-osobowy, atrakc. 
wygląd, oszklony, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, •
25.900 zł. Kalisz, tel. 062/764-04-69, 0502/60-79-50 
RENAULT KANGOO, 1998 r., 60 tys. km. 1200 ccm, benzyna, 
biały, kupiony w salonie, zarejestrowany, 5-osobowy, centr. za
mek, immobilizer, bez wypadku, • 26.000 zł. Lubań, tel. 
0502/23-68-98
RENAULT KANGOO, 1998 r., 16 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, 5-osobowy, oszklony, poduszka powietrzna, el. otw. szy
by, el. reg. i podgrzewane lusterka, halogeny, wspomaganie, 
ABS, komplet opon zimowych z felgami, Immobilizer, alarm, 
kupiony w salonie, bez wypadku, gwarancja przedłużona na 3 
lata, • 32.000 zl. Oława, tel. 071/313-36-02 
RENAULT KANGOO, 1998 r., 102 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, 2 osobowy, wspomaganie, poduszka, tylne drzwi podwój
ne, boczne przesuwane, • 27.000 zł. Sulechów, teł. 
0605/60-71-82
RENAULT KANGOO RTE, 1998 r., 70 tys. km, 1900 ccm, die
sel, szary metalic, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, 
el. otw. szyby, oszklony, 5-osobowy, zderzaki w kolorze nadwo
zia, zadbany, sprawny, atrakc. wygląd, RO z sterownikiem, stan 
b. dobry, - 30.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/841-24-61, 
0606/48-30-41
RENAULT KANGOO, 1998 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, centralny zamek, garażowany, wspomaganie, alarm * pi
lot, serwisowany, bez wypadku, boczne szyby, ładowność 625 
kg, stan b. dobry, • 23.000 zl ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/339-71-16, 
071/339-88-11
RENAULT KANGOO, 1998 r., 49 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
niebieski, oszklony, ścianka grodziowa, 5-osobowy, ład. 580 kg, 
centralny zamek, el. reg. lusterka, światła, z salonu, • 26.800 zi. 
Wrocław, tel. 071/789-97-75, 071/360-83-48 
RENAULT KANGOO. 1998/99 r., 30 tys. km, 1200 ccm. niebie
ski, ABS, 5-osobowy, centr. zamek + pilot, el. reg. reflektory, 
książka serwisowa, RO, - 22.900 zl. Leszno, tel. 065/526-13-37 
RENAULT KANGOO. 1998/99 r.. 27 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, żółty metalic, wersja Parisiene, 2 poduszki pow., ABS, wspo
maganie, RO ♦ CD z wyświetlaczem, sterowanie w kierownicy, 
alum. felgi oryginalne, pełne wyposażenie el.. spoiler, haloge
ny, - 32.600 zł. Wrocław, tel. 0604/40-93-41 '

RENAULT KANGOO, 1999 r„ 50 tys. km, biały. - 28.000 zl. 
Dzierżoniów, tel. 074/830-27-54 
RENAULT KANGOO, 1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centr. zamek ♦ pilot, immobilizer, - 33.500 zł. Koźmi
nek, tel. 062/763-75-42
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 
zl, do odebrania podatek w wys. 900 DEM - 8.900 OEM. 
Wschowa, tel. 065/540-66-43
RENAULT KANGOO. 2000 r.; 10 ty*, km, 1900 ccm, diesel, 
biały, 5-biegowy, serwisowany, bez wypadku, - 31.000 zł. Ole
śnica, tel. 0605/59-88-00
RENAULT MAGNUM, 1991 r., 380 KM, biały, ciągnik siodło
wy, na poduszkach, stan b. dobry, do sprowadzenia -18.500 
DEM + cło i VAT lub 38.500 zł * VAT. Oleśnica, tel. 
0601/79-59-30 r
RENAULT MAJOR R 340TI, 1992 r., 600 tys. km, biały, bez 
wypadku, stan dobry, - 29.000 zł. Świdnica, tel. 
074/850-56-16,0601/79-25-31 
RENAULT MASTER BUS, 1988 r., 2500 ccm, diesel, biały, 
stan silnika i blacharki b. dobry, dużo nowych części, kabina
3-osobowa, blaszak, lad. 1800 kg, - 13.000 zl. Strzegom, 
tel. 074/855-31-89,0601/92-63-86 
RENAULT MASTER, 1992 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, ład. 1.61, dł. 3.6 m, hak, bagażnik dachowy, • 22.900 
zł. Wrocław, tel. 071/354-23-13 
RENAULT MASTER, 1999 r., 24 tys. Jim, 2800 ccm, TDI, czer
wony, kupiony w salonie, faktura VAT, • 58.000 zł. Nowa Sól, 
tel. 0601/76-83-54
RENAULT RAPID, 1994 r., 92 tys. km, 1600 ccm, biały, bla
szak, 2 osoby * 500 kg, uchylna klapa w tylnej części da
chu, ekonomiczny, bez wypadku, sprowadzony w całości, -
12.500 zl. Lubin, woj. legnickie, tel. 076/846-08-46 
RENAULT RAPID. 1995 r., 110 tys. km, 1600 ccm. diesel, 
biały, część ładunkowa wygłuszona, z fabrycznie otwiera
nych dachem i 2 siedzeniami szybkiego montażu, RO, ba
gażnik dachowy, hak, ład. 510 kg, stan b. dobry, -14.300 zł. 
Lubin, tel. 076/841-13-55
RENAULT RAPID. 1996 r„ 92 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
blaszak, 2-osobowy ♦ 500 kg ładunku, centralny zamek, 
uchylany dach, RM, reg. reflektory, kpi. dokumentacja, -
16.000 zł. Żary, tel. 068/374-81-15 
RENAULT TRAFIĆ, 1986 r„ 1400 ccm, benzyna, biały, 2-oso
bowy, ład. 900 kg, - 6.000 zl. Żerniki Wrocławskie, tel. 
071/311-32-40
RENAULT TRAFIĆ. 1989 r., 2100 ccm. diesel, biały, wysoki, 
długi, 5-biegowy, blaszak * Reanault Trafie z 1984 r., w ca
łości lub na części razem 12.000 zł lub osobno. Świdnica, 
tel. 0602/28-44-77
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 1700 ccm. benzyna, biały, inst. 
gazowa, oryg. lakier, mało eksploatowany, stan b. dobry, -
9.600 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 076/855-3.6-89 
po godz. 18
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 190 tys. km. 1700 ccm, benzy
na instalacja gazowa, zarej. na 9 osób, bez foteli, do drob
nych napraw kosmetycznych, dużo części, - 8.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/79-25-64
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 1700 ccm, benzyna, brązowy, 
inst. gazowa na gwarancji, podwyższony, przedłużony, -
9.500 zł. Wrocław, tel. 071/788-65-95,0603/54-23-41 
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 155 tys. km, 2100 ccm, diesel, 
biały, oszklony, zadbany, 8-osobowy, lotnicze fotele, nowe 
opony, nowy akumulator, RM, serwisowany, zabezpieczenie 
antywłamaniowe, • 17.000 zl. Lwówek śląski, tel. 
075/782-32-15 po godz. 16
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 120 tys. km, 2500 ccm. biały, 
alarm, i właściciel, 3-osobowy, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/97-75-86
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r„ 125 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, biały, instalacja gazowa, 9-osobowy lub 1000 kg lad., 
szyberdach, immobilizer, przyciemniane i uchylne szyby, hak, 
stan idealny, zadbany, - 22.400 zł. Kalisz, tel. 062/760-28-17, 
0606/95-14-55
RENAULT TRAFIĆ, 1996 r., 75 tys. km, 2100 ccm. diesel, 
biały, niski, krótki, blaszak, 3 osoby * 840 kg, wspomaga
nie, stan b. dobry, • 21.500 zł. Skokowa, gm. Prusice, tel. 
071/312-65-21, 0608/84-21-43 
RENAULT TRAFIĆ, 1998 r., 57 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
zielony, nowy model, silnik lveco, ład. 2 osoby ♦ 1 L niski, 
krótki, centralny zamek, wspomaganie, pod. powietrzna kie
rowcy, nowe opony i akumulator, stan idealny, - 39.000 zl. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-73-63 po godz. 20 
ROBUR ASD 3000 D, 1985 r., 79 tys. km, zielony, ład. 4 t, 
prawo jazdy kat. B, nowe opony, akumulatory, • 2 .800 zl. Ze- 
brzydowa, gm. Nowogrodziec, tel. 0603/71-27-67 
ROBUR, 1988 r., 3000 ccm, benzyna, szary, bez kontenera, 
sprawny, 8 kół, stan dobry, - 1.550 zł. Świdnica, tel. 
0601/27-43-15
ROBUR LD 3001,1990 r., 4000 ccm, diesel, pomarańczowy, 
po malowaniu, sprawny, bez kontenera, stan b. dobry, -1.650 
zł. Boleścin k. Świdnicy, tel. 0601/27-43-15. 0603/56-54-46 
ROBUR LD 3001,1990 r„ 190 tys. km, 4000 ccm, diesel po 
malowaniu, ostatni model, blokada kierownicy, opony, aku
mulatory, zadbany, stan b. dobry, • 4.000 zl. Świdnica, tel. 
0601/27-43-15
ROBUR LD 3001, 1990 r„ 350 tys. km, 4000 ccm, diesel, 
czerwony, izoterma, opony o wym. 750/20. do malowania, 
stan dobry, - 2.200 zl. Witoszów k. Świdnicy, tel. 
0502/50-57-07
ROBUR, 1990 r„ diesel skrzyniowy, oplandekowany, do po
prawek, zarejestrowany, - 2.500 zl. Wrocław, tel. 
071/349-23-05,0502/55-96-64 
SCANIA 142 R, 1982 r., 14000 ccm, V8 420 KM, Turbo, duża 
kabina, webasto, przystawka mocy, opony 22,5, RO, nacze
pa Brandys, lad. 23,51,30 euro palet, plandeka celna, kosz, 
szeroki rozstaw osi, 1986 r. + praca w spedycji, • 26.000 zl 
lub zamienię na VW Polo, 1992/93 r. - do 12-000 zl. Zgorze
lec, tel. 075/771-35-79
SCANIA 142,1984 r., niebieski metalic, ciągnik siodłowy, po
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remoncie silnika, duża kabina, na poduszkach, • 18.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-76-58
SCANIA 143 H, 1986 r., V8, niebiesko-srebrny, silnik z 93 r.. 
skrzynia lad. 13.51, podwójna, podnoszona oś tylna, zaczep, 
spoilery, intercooler, możliwość montażu siodła, osuszacz 
powietrza, opony w dobrym stanie + przyczepa o ład. 11.51, 
twarda, w ciągłej eksploatacji, • 55.000 zl. Leszno, lei. 
065/535-05-05,0607/28-49-45 
SCANIA 143 H, 1990 r., 600 tys. km, 14000 ccm, 400 KM, 
niebieski, zestaw z dźwigiem, przyczepa Floger, do trans
portu drewna, stan opon dobry, stan ogólny b. dobry., tel. 
0603/78-1?-71
SEAT MCA, 1996 r., 1900 ccm, SDI, biały, 5-osobowy. oszklo
ny, lad. 600 kg, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, uchylne 
tylne szyby, • 19.000 zł. Legnica, tel. 0603/78-79-35 
SKODA MTS-24, 1985 r. samowyladowawczy, wywrót
3-stronny, po remoncie silnika, koła bezdętkowe, stan b. 
dobry, - 9.000 zł. Lubawka, tel. 075/741-19-43 
SKODA FEUCIA PICK-UP, 1997 r., 68 tys. km, 1300 ccm, 
MPi, granatowy. -18.500 zł. Oława, tel. 0605/55-75-62 
SKODA FELICIA PICK-UP. 1997/98 r.. 86 tys. km. 1900 ccm. 
diesel, czerwony, aluminiowe felgi, bez zabudowy, zadbany, 
atrakcyjny wygląd, ił właściciel, stań b. dobry, - 18.500 ii. 
Oleśnica, tel. 0502/13-08-92
SKODA FELICIA, 1998 r., 1900 ccm, diesel, biały, -18.500 
zl. Wrocław, tel. 071/325-97-01 
O  SKODA FEUCIA PICK-UP, 1998 r., 60 tys. km, 

1300 ccm, benzyna, czerwony, kpi. dokumenta
cja, blokada skrzyni biegów, alarm, faktura VAT, 
• 15.000 zł. Żuraw iniec, tel. 071/317-08-44, 
0607/40-10-88 80014821 [£[18159]]]

SKODA LIAZ przestrzeń lad. 120 m3, zestaw do przewozu 
materiałów przstrzermych, w ciągłej eksploatacji, - 23.000 zl. 
Strzegom, tel. 074/855-27.-64
SKODA LIAZ 706 RT, 1973 r„ 16000 ccm, niebieski, wywrotka,
po remoncie, stan opon dobry, - 4.000 zl. Chocianów, tel.
076/818-50-04. 0609/35-78-22, 076/818-54-81
SKODA UAZ, 1978 r., diesel, niebieski, podwyższony, wywrót
na 3 strony, stan dobry, zarejestrowany na 10 t ♦ przyczepa
sztywna, lad. 101 - 3.000 i 1.500 zł. Jarocin, tel. 062/747-64-99
SKODA UAZ, 1979 r. ciągnik siodłowy, stan b. dobry, • 3.000
zl. Strzelce Opolskie, tel. 0604/63-41-52
SKODA UAZ, 1979 r. 3-stronna wywrotka, stan dobry, - 8.000
zl lub zamienię na osobowy. Świdnica, lei. 074/851-26-19,
0607/83-54-73
SKODA LIAZ MTS-24,1980 r., niebieski, oryginalna wywrotka, 
póbiegi, nowa pompa wtryskowa, w ciągłej eksploatacji, - 7.400 
zł lub zamienię na osobowy. Kamienna Góra, tel. 075/744-74-63, 
0602/59-35-51
SKODA LIAZ, 1980 r., 11940 ccm, zielony, oryg., wywrót na 3 
strony, stan b. dobry, • 12.000 zł lub zamienię na osobowy. Lu
bawka, tel 075/741-17-52
SKODA UAZ MTS-24.1982 r„ czerwony, napęd przedni. 4x4. 
nowe opony, akumulatory, wywrót na 3 strony, w ciągłą eksplo
atacji, 2 szt., stan idealny -12.000 zl/szt. Witków, gm. Jaworzy
na Śląska, teł. 074/880-30-57, 0604/44-76-71 
SKODA RTS 706,1975 r., 11781 ccm, niebieski, wywrotka na 3 
strony, techn. sprawna, - 3.000 zl lub zamienię. Leszno, tel. 
0601/57-11-53, 0609/65-29-13

AUT0-80S
CZĘŚa DOSAMOCHOOÓW

IFA • R O B U R  • S T A R  § 
L U B LIN  • Ż U K  (O PO N Y ) |

I Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48 I 
tel. 071/311-27-00,0-601 569 266,8°°-17”  |

STAR 1142,1988 r., 140 tys. km. 6842 ccm, C-359. szary, skrzy
nia, plandeka, po I szlifie, dotarty, przód po regeneracji, nie
miecki tachograf, opony Radial, 2-łetnie akumulatory, techn. 
sprawny, - 21.000 zł. Wołów, tel. 071/389-35-90 
STAR 1142, 1995 r., 244 tys. km. - 35.000 zł. Wrocław, tel. 
372-55-78, 0601/21-35-78
STAR 1142,1996 r., biały, skrzyniowy, oplandekowany, - 35.000
21. Oborniki Śląskie, lei. 071/310-14-49
STAR 1142,1997 r., 170 tys. km, biały, plandeka, alum. burty,
nowe opony, stan b. dobry, - 49.000 zl. Legnica, tel.
0604/56-81-00
STAR 1142 L, 1997 r., 60 tys. km z windą samowyładowczą, 
lad. 6 L - 44.500 zł. Wrocław, tel. 0600/30-52-85 
STAR 1142L, 1997 r., 186 tys. km, 6842 ccm, diesel, czerwony, 
skrzyniowy, skrzynia przedłużona, 7.2 m, burty aluminiowe, plan
deka, lad. 6.5 L homologacja, techn. sprawny, - 36.000 zl. Ru- 
szów, gm. Węgliniec, tel. 075/771-42-03

Odlewnia Żeliwa w Tułowicach Małych (woj. opolskie) 
oferuje do sprzedaży wysokiej jakości:

- włazy kanałowe i wpusty ściekowe w klasach A  15 do D 400
- żeliwne ramy i oprawy do telekomunikacyjnych i ciepłowni
czych studni kablowych
- żeliwne mufy kablowe do kabli energetycznych i telekomuni
kacyjnych
- wykonujemy również odlewy rolek holowniczych dla okrętow- 
nictwa i różne odlewy na życzenie klienta

ZAW SZE NA CZAS, SOLIDNIE, TANIO
Ponadto sprzedamy (ceny do negocjacji):

1. Samochód skrzyniowy Kamaz 5320 1981
2. Przyczepa D-83 1981
3. Nysa towos 1989
4. Nysa towos 1988
5. Żuraw samochodowy ŻS-4 1977
6. Butelki 0,5; 0,33; transportery
7. Żuk A 11B 1988

tel. 077/460-05-41 (-42), fax  460-01-60 
e-mail: in fo@ ekopol-opo lski.p l; w w w .ekopol-opolski.p l 
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STAR 200,1975 r.. zielony, skrzyniowy, .na chodzie', stan do
bry, oplandekowany,.- 3.000 zjJDJeśnica, tel. 071/399-37-42, 
-0607/53-05̂ 58 ~ '. J:
STAR 200; 1977/98 r., zieJojiy,- nowa kabina, tachograf, nowa 
skrzynia lad., po remopde silnika j podzespołów, - 6 700 zl lub 
zamienię na oąobowy. Paczków, woj. opolskie, tel. 
0608/68-16-42 ,
STAR 200 W, 1978 r, zielony, nowe opony, most tylny, po re
moncie silnika, samowyładowczy, - 6.800 zł. Lubań, tel. 
0602/38-80-82
STAR 200, 1978 r. silnik Leyland, wywrotka, • 3.000 zł + VAT. 
Wrocław, tel. 0603/63-38-60
STAR 200,1978 r., SW-400, turkusowy, skrzyniowy, wywrotka 
na 3 strony, długi, ♦ drugi Star na części, wywrotka, - 3.000 zł 
łub zamienię na ciągnik Białoruś. Zielona Góra, tel. 
068/452-34-33, 0608/48-54-77
STAR 200, 1978/99 r., SW-400, zielony, po remoncie kapital
nym, kabina nowego typu, wspomaganie, wywrót na 3 strony, w 
ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, • 27.000 zl. Nysa, tel. 
077/435-27-28, 0605/69-27-50
STAR 200,1979 r., niebieski, sprawny, nowe akumulatory, za
rejestrowany, • 4.000 zł lub-zamienłę na osobowy bus. Ołszany, 
gm. Strzegom, teł. 074/855-71-68 
STAR 200, 1979 r., SW-400 stan dobry, skrzynia lad. o wym. 
6.00x2.45 m, • 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/328-98-45, 
0601/94-54-19
STAR 200,1980 r., 100 tys. km, 6200 ccm, biały, stan dobry, -
3.500 zł. Ścinawa, tel. 076/843-71-55
STAR 200, 1981 r., 100 tys. km, 6000 ccm, diesel, żółty, wy
wrotka po kapitalnym remoncie, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/97-98-07
STAR 200, 1983 r. garażowany, w ciągłej eksploatacji, stan 
dobry, • 7.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-49-88 
STAR 200 A, 1983/99 r., SW-400, czerwony, skrzyniowy, lad. 
6t, po remoncie kapitalnym w 99r., stan techn. b. dobry, w cią
głej eksploatacji, przegląd do 10.2001r. • 6000 zł, ♦ przyczepa 
D-633, z 88r., ład. 6t, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, prze
gląd do 06.2002r. - 3000 zł. Milicz, tel. 0607/23-61-09 
STAR 200, 1984 r. chłodnia, kabina nowego typu, wspomaga
nie, stan b. dobry, - 9.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-22-60, 
0604/13-52-63
STAR 200,1984 r. ważny przegląd, stan dobry, • 4.500 zl. Mal
czyce. teł. 071/317-92-85
STAR 200 W, 1984 r. zarejestrowany, techn. sprawny, - 7.000 
zł. Strzelin, tel. 071/392-07-40 wewn. 38 
STAR 200, 1984 r., 40 tys. km, 6842 ccm, zielony, wywrotka, 
skrzyniowy, wspomaganie kierownicy, kabina nowego typu z 
1990 r., przegląd do 03.2002 r., radioodtwarzacz, dużo nowych 
części, po odbudowie, stan b. dobry, - 13.800 zł. Wiązów, tel. 
071/393-10-72, 0609/48-60-10
STAR 200 A, 1984 r. kontener, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/54-23-59
STAR 200,1985 r. nowa plandeka, akumulatory, nowy typ kabi
ny - 6.500 zl -i- przyczepa 0-50, po remoncie, nowa plandeka -
2.500 zł, razem lub osobno. Borów, tel. 071/393-34-09 wieczo
rem
STAR 200 3W, 1985 r., 6830 ccm, zielony, wywrotka 3-stronna, 
nakładki skrzyni, 2 nowe opony, w ciągłej eksploatacji, techn. 
sprawny, • 6.500 zl. Pastewnik, gm. Marciszów, tel. 
075/741-09-66
STAR 200,1985 r. izoterma, stan dobry, • 9.500 zl. św. Katarzy
na, tel. 071/311-62-81, 311-62-15 
STAR 200,1985 r., diesel, niebieski, wywrotka, stan dobry, dłu
ga skrzynia, • 6.500 zl. Wrocław, tel. 071/355-82-40 
STAR 200 W, 1986 r., 205 tys. km, 6842 ccm, S-244, czerwony, 
oryg. wywrotka 3-stronna, lad. 5 t, dl. skrzyni 3.40 m, zareje
strowany, stan dobry, - 7.500 zł. Tymowa, tel. 076/843-61-94 
STAR 200, 1986 r., - 9.000 zł. Kruków, gm. Żarów, tel. 
074/858-01-92
STAR 200, 1987 r., SW-400, zielony, kabina nowego typu na 
trzy wycieraczki, wspomaganie, oszklony, tachograf, dodatko
wo hydraulika do wywrotu, - 8.500 zl lub zamienię na osobowy. 
Bogatynia, tel. 075/773-83-08, 0607/10-65-49 
STAR 200 3W, 1987 r. po remoncie silnika, nowe opony i aku
mulatory, zalegalizowany tachograf, - 10.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0601/56-65-70
STAR 200 3W, 1987 r., 99 tys. km, 6840 ccm, diesel, pomarań
czowy, ład. 5 t, oryginalna wywrotka, 3-stronny wywrót, blok 
żeliwny, kabina nowego typu, 3 wycieraczki, przegląd do 10.2001 
r., stan dobry, • 5.700 zł. Komprachcice, teł. 077/464-62-80 w 
godz. 18-22
STAR 200 SW 400,1987 r. wspomaganie kierownicy, nowy typ 
kabiny, przystosowany do przewozu zboża, stan dobry, - 8.000 
zł. Nysa. tel. 077/433-07-97
STAR 200, 1988 r., 127 tys. km, 6850 ccm, diesel, czerwony, 
izoterma, wspomaganie, tachograf, przegląd do 06.2002 r., po 
remoncie, części, - 6.900 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/644-21-11 po 16, 0502/60-89-44 
STAR 200,1988 r., biały, fabrycznie oryginalny, stan dobry, bez 
wypadku, pełna dokumentacja, - 8.500 zł. Konin, tel. 
063/248-11-69, 0608/07-64-19
STAR 200,1988 r., diesel, zielony, wywrotka, wywrót na 3 stro
ny, po remoncie kapitalnym silnika, podwyższone burty, w cią
głej eksploatacji, przegląd do 02.2002 r., 2 nowe opony, stan 
dobry, - 6.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-85-69 
STAR 200,1988 r., żółty, nowe opony ł akumulatory, po wymia
nie silnika, stan b. dobry, - 12.500 zl. Wałbrzych, tel. 
074/846-46-50
STAR 200 A, 1989 r., diesel, zielony, skrzyniowy, oplandekowa
ny, wspomaganie kier., w ciągłej eksploatacji, nie składak, •
5.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-48-61 do godz.14, 
0605/72-77-62
STAR 200,1990 r. skrzyniowy, wywrotka, - 9.500 zł. Proszków, 
gm. środa śląska, tel. 0608/22-27-08 
STAR 200,1990 r., 28 tys. km wywrót na 3 strony, mało eksplo
atowany. Zabiele, gm. Kotla, tel. 076/831-80-32,0608/23-42-04 
STAR 200 3W, 1991 r., 51 tys. km, zielony, wywrotka, w ciągłej 
eksploatacji, stan dobry, przegląd do 10.2001 r, • 5.000 zl. Wro
cław, tel. 071/355-37-20, 0501/10-94-21 
STAR 266 B, 1976 r., 6230 ccm, diesel, ciemnozielony, zestaw 
do przewozu drewna dłużycowego, w ciągłej eksploatacji na 
nizinach, • 17.000 zł lub zamienię na pojazd asenizacyjny. Wro
cław, tel. 071/393-21-28, 071/352-41-78 
STAR 266,1977 r. zestaw do dłużycy, • 15.000 zi. Lubań, tel. 
0603/84-58-50
STAR 266,1980 r., zielony, do przewozu dłużycy leśnej, • 12.500 
zł. Kamienna Góra, teł. 075/746-24-66, 0602/21-66-53 
STAR 266, 1981 r., zielony, wóz warsztatowy, 15.000 km po 
remoncie, kupiony od policji, - 18.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0603/28-37-82
STAR 266,1984 r. przystosowany do przewozu dłużycy leśnej, 
po remoncie kapitalnym silnika i podzespołów ♦ naczepa Haj
nówka, - 14.000 zl. Wołów, tel. 071/389-32-02, 0600/33-05-08 
STAR 28 silnik SW-400, podzespoły Star-200, 3-strony wywrót 
♦ dwukolówka, stan dobry • 5.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-62-78 po godz.19
STAR 28 A, SW-400, czerwony, wywrót na 3 strony, skrzynia 
biegów, tylny most Star 200, wspomaganie, nowe akumulatory, 
dł. 4,6 m, zarej. - ok. 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/339-71-15, 
0603/76-55-99
STAR 28,1969 r., 4680 ccm, diesel, kolor stalowy, skrzyniowy, 
nowe opony i akumulatory, po remoncie, stan techn. dobry, -
1.800 zl. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-23-68, 
0600/14-18-31-
STAR 28,1970 r. podzespoły Stara 200: skrzynia biegów, tylny
most i inne, silnik SW-400 Leyland, światła w zderzaku, nowe
akumulatory, wywrót skrzyniowy, dl. 4,6 m, - 4.800 zł. Wrocław,
tel. 071/339-71-15, 0603/76-55-99
STAR 28, 1972 r. skrzyniowy, stan dobry, - 2.500 zł. ., tel.
071/390-68-56
STAR 28 W, 1972 r., diesel wywrotka 3-stronna, HDS 1.5t, stan 
dobry, techn. sprawny, brak OC i przeglądu technicznego, ? 5.700 
zi. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-61-13, 0605/30-59-02 
STAR 28, 1972 r., 6230 ccm, zielony, podzespoły od modelu 
Star 200, przegląd do 05.2002 r., opony w dobrym stanie, w 
ciągłej eksploatacji, stan techn. dobry, - 3.500 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/849-17-58
STAR 28, 200, 1974 r., 70 tys. km, 6842 ccm, S-359 wywrót
3-stronny, dług. 4.4m, przyg. do przewozu węgla, wys. burt 80 
cm, silnik Stara 200, zarejestrowany, opłacony, stan b. dobry, -
3.200 zł. Dębska Kuźnia, tel. 077/421-85-07, 0603/26-52-78 
STAR 28,1974 r, 4680 ccm, diesel, zielony, lad. 5000 kg, skrzy
niowy, aktualny przegląd i ubezp. OC, w ciągłej eksploatacji, •
2.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-15-97, 0608/06-15-04 ) 
STAR 28, 1975 r. wywrotka, stan dobry, - 2.000 zł. ., tel. 
071/390-68-56

STAR 28,1975 r. wywrotka, stan dobry, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0̂71/390-68-56
STAR 28,1975 r., diesel sprawny, nowe akumulatory, stan ogu
mienia dobry, - 2.000 zł. .Wrocław, teł. 071/367-12-37.
STAR 28, 1977 r., diesel, zielony, wywrotka na 3 strony, pod
wyższona skrzynia, nowe oponyrnowy akumulator, techn. spraw
ny, • 2.000 zl lub zanilenię. Leszno, tel. 0609/65-29-13, 
0601/57-11-53 .
STAR 28,1977 r., 215 tys. km, czeiwony, HDS, stan 1>. dobry, 
nowe opony, - 4.200 zł. Wrodaw, tel. 0501/28-61-35 
STAR 28, 1978 r., 58-tys. km, Leyland, zielony, skrzyniowy, 
oplandekowany, stan opon dobry, zarejestrowany, w ciągłej eks
ploatacji, stan techn. b. dobry, - 4.300 zł. Wrocław, lei. 
0607/38-54-24
STAR 28,1980 r., SW-400 Izoterma, wszystkie podzespoły Stara
200, nowe opony o wym. 900 x 20 - radialne, wspomaganie
kierownicy, stan b. dobry, • 7.200 zl lub zamienię na osobowy,
diesel. Lubawka, tel. 075/741-17-52
STAR 28,1982 r. kabina po kapitalnym remoncie, wywrót na 3
strony, nowe opony i most, skrzynia biegów po remoncie, • 4.000
zł. Radwanice, tel. 076/831-15-12
STAR 28,1988 r., żółty, 1-stronny wywrót, kabina i podzespoły
Stara 200, • 9.000 zł lub zamienię na Stara 244. Bolesławiec,
tel. 0502/84-30-95
STAR 28, 1999 r. po odbudowe w 1999 r., na podzespołach 
Mercedesa 813, wywrót rja 3 strony, atrakc. wygląd, • 15.000 zł. 
Sokolniki, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-96-52 
STAR 29 A, 1977 r., diesel skrzyniowy, - 3.000 zl lub zamienię. 
Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04, 0502/67-28-28 
STAR 29, 1981 r., benzyna sprawny,'skrzyniowy, • 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/89-29-34
STAR 29,1982 r., benzyna izoterma, - 1.500 z). Wrocław, tel. 
0601/89-29-34
STAR 742,1992 r., diesel, biały, kontener, 4.5x2.2x1.8 m, prze
gląd do 09.2001 r., stan dobry, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/10-69-35
STAR 742,1993 r., 250 tys. km, czerwony, skrzyniowy, plande
ka, - 20.000 zl. Legnica, tel. 0604/56-81-00 
STAR 742, 1994 r. winda załadowcza, oplandekowany, dużo 
nowych części, stan dobry, - 23.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-34-66 po godz. 18, 0602/61-63-78 
STAR 742,1995 r., 200 tys. km, niebieski, izoterma, po remon
cie silnika, po przeglądzie, stan dobry, • 18.000 zł ♦ VAT.., teł. 
0607/05-73-35
STAR 742 L, 1995 r., 220 tys. km, czerwony, nowa plandeka I 
akumulatory, alum. burty, atrakc. wygląd, wym. 550x245x220 
cm, na 13 palet, - 29.800 zł.' Strzegom, tel. 0601/92-49-04 
STAR 742, 1995 r., 200 tys. km, niebieski, skrzyniowy, krótki, 
hak, tacho, bez wypadku, serwisowany, stan idealny, • 25.000 
zł. Zgorzelec, tel. 075/771-96-68 
SUZUKI CARRY, 1982 r., 800 ccm, benzyna, niebieski, do re
montu silnika, ważny przegląd, stan silnika dobry, • 1.800 zl. 
Nowa Sól, tel. 068/387-53-16
SUZUKI CARRY MINIBUS, 1986 r., benzyna, czerwony, do 
małego remontu, kompletna dokumentacja, zarejestrowany, •
2.550 zl. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/348-34-78 
SUZUKI CARRY, 1988 r., 24 tys. km, 800 ccm, czerwony, po 
remoncie silnika, zadbany, 4 osoby ♦ lad. 600 kg, oszklony, •
4.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-58-23 
TALBOT, 1986 r., 2200 ccm, benzyna, czerwony, wersja ame
rykańska, silnik 100 KM, czerwone wnętrze, stan bardzo dobry, 
cena 4900 zi. Wrocław, teł. 0601/31-59-16 
TARPAN 237 S, 1986 r., 1500 ccm 3-osobowy, skrzyniowy z 
plandeką, ład. 1 1, po lakierowaniu, • 1.500 zl lub zamienię na 
osobowy, w tej cenie. Głubczyce, teł. 077/485-964)2 
TARPAN S 237,1986 r., 90 tys. km, 2120 ccm, benzyna, czer
wony, używany w rolnictwie, stan dobry, - 1.200 zł łub zamiana 
na sprzęt AGD. Jerzmanowa, tel. 076/831-20-38 
TARPAN 239 D, 1988 r., Perkins, zielony, skrzyniowy, zużycie 
ON 8 1/100 km, • 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/372-07-19, 
0607/55-32-77
TATRA, 1987 r., 150 tys. km, czeiwony, + przyczepa Brandys, 
na balonach, po kapitalnym remoncie • 45.000 zł lub zamienię 
na busa, inny w tej cenie. Wrocław, tel. 0602/48-87-89 
TATRA 148,1980 r., 11000 ccm, niebieski, do przewozu drew
na dłużycowego, dźwig Fiskars 9000, przyczepa 2-osiowa, stan 
dobry, • 35.000 zł. Bardo, tel. 074/817-12-03, 0601/82-86-77 
TATRA 148, 1981 r., niebieski, sprawny, półbiegi, ♦. części, •
8.000 zł. Jaczków, tel. 074/845-04-79, 0604/85-66-53 
TATRA 815 S3,1986 r., diesel, żółty, wywrotka 3-stronna, kabi
na z 96 r., silnik po wymianie w 97 r., skrzynia biegów po re
moncie w 99 r., opony bezdętkowe, komin do góry, nowe aku
mulatory, dużo części t  przyczepa Brandys, wywrotka, 92 r., 
koła balonowe, nowe siłowniki wywrotu, - 50.000 zł lub zamie
nię na przyczepę o dł. 13.6 m, lub osobowy van. Wrocław, tel. 
0601/15-67-18
TATRA 815 S3,1986 r., 256 tys. km, V10, czerwony, wywrotka, 
po remoncie silnika, nowe opony, ABS, ogrzewanie olejowe, •
32.000 zł. Ząbki, tel. 022/543-77-01, 0604/29-89-91
TATRA 815,1989 r. przystosowany do przewozu drewna dłuży
cowego, - 50.000 zł. Wójcice, tel. 071/318-64-76 
TATRA 815,1990 r., czerwony, stan b. dobry, ciągnik siodłowy, 
hydraulika, na balonach, • 18.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11
TATRA 815,1993 r„ czerwony, stan b. dobry, 2-osiowy, klimaty
zacja, webasto, stan opon dobry, • 32.000 zł ♦ VAT. Ratno Dol
ne, tel. 0603/71-67-11
TOYOTA HIACE, 1982 r., 1600 ccm, niebieska, blaszak, ład. 
1000 kg, • 2.700 zł. Legnica, tel. 0609/50-74-40 
TOYOTA HIACE BUS, 1994 r., 136 tys. km, 2446 ccm, diesel, 
biały, 3 osoby, ład. 1.1 t, RO, drzwi dwustronnie rozsuwane, 
stan b. dobry, - 26.500 zl lub zamiana na Mercedes 190D, do 
88 r.. Wschowa, tel. 065/549-27-21, 0603/05-84-63 
TOYOTA HILUX, 1995 r., 96 tys. km, 3000 ccm, perłowo-srebr- 
ny, aytomatic, klimatyzacja, autoalarm, centralny zamek, spo
iler, wspomaganie, el. otw. szyby, katalizator, zabudowana skrzy
nia (lub nie), atrakc. wygląd, 5-osobowy - 50.000 zł lub zamie
nię na osobowy. Wrocław, tel. 349-44-12 w godz. 9-17,
352-07-93, 0603/41-67-47
TOYOTA HILUX, 1996 r., 2400 ccm, diesel, szary metalic,
4-drzwiowy, klimatyzacja, centralny zamek ♦ pilot, immobilizer, 
alarm - 35.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-31-73, 0501/70-49-12 
TOYOTA UTEACE BUS. 1986 r., 1300 ccm, benzyna, beżowy, 
hak, po przeglądzie, po remoncie silnika i blacharki, - 5.600 zł. 
Wrocław, tel. 343-51-05
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 
[[I07001U]

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 
[[[07002]]]

VOLVO F-12,1986 r., 12000 ccm, granatowy metalic, 360 KM, 
ciągnik siodłowy, stan dobry, hydraulika, klimatyzacja, owiewki, 
2 koje, nowe opony, w ciągłej eksploatacji, - 23.000 zł. Złotory
ja. gm. Rudna, tel. 076/878-10-43, 0605/85-58-50 
VOLVO FH12,1994 r., granatowy, ciągnik siodłowy, na podusz
kach, klimatyzacja, Webasto, elektryka, stan b. dobry, • 68.000 
zi. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-50-71 
VOLVO FH12/380, 1994/95 r., 600 tys. km, 12100 ccm, biały, 
silnik ekologiczny, ABS, kupiony w kraju, na poduszkach, tem
pomat, pełne wyposażenie elektryczne, hamulec silnika + kon
cesja, stan b. dobry, • 110.000 zł (w tym VAT). Wałbrzych, tel. 
074/666-53.-40, 0607/35-35-47
VOLVO FH420,1998 r., 32 tys. km, niebieski, 420 PS, ciągnik 
siodłowy • 6.600 DEM (posiadam różne typy aut w Niemczech). 
Wałbrzych, tel. 0606/40-11-39
VOLVO FL614,1989 r., 535 tys. km ciągnik siodłowy, poduszki, 
na małych kołach, kabina sypialna, webasto, RM, oclony, udo
kumentowany przebieg, - 21.000 zl + VAT. Wrocław, tel. 
0604/48-51-33
VOLVO FS7,1996 r. zabudowa skrzyniowa, plandeka, -120.000 
zł. Opole, tel. 0603/07-08-16
VW BUS 21,1969 r., 1300 ccm, benzyna, czerwono-biały, po 
remoncie blacharki i lakierowaniu, silnik do remontu, polska 
dokumentacja, • 1.300 zł. Wrocław, tel. 071/346-63-09 
VW BUS T2.1978 r., 1300 ccm. boxer, biały, przegląd do 06.2002 
t., po remoncie podwozia, oszklony, 8 osób lub 950 kg, stan 
dobry, • 4.200 zł.., tei. 0502/94-02-03 
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, benzyna .ogórek*, sprawny, zare

jestrowany na 8 osób, • 1.500 zł lub zamienię na sprzęt audio, 
samochodowy. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-97, 
0605/07-02*21

• VW BUS, 1978 r„ 1600 ccm, biały, .ogórek*, stąp dobry • 1.100 
zł. Wrocław, tel. 0605/07-09-33 M  
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, zielony, .ogórek*, po remoncie 
kapitalnym, oszklony, lad. 800 kg, 3-osoby, RM, zarej., atrakc. 
wygląd, w ciągłej eksploatacji • 5.000 zł. Wrocław, tei. 
071/353-50-74
VW BUS, 1980 r., 1957 ccm, niebieski, 8-osobowy lub lad. 800 
kg, inst. gazowa, po remoncie silnika, stan b. dobry, • 5.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-68-27
VW CADDY, 1997 r., 1900 ccm, SDl, biały, wspomaganie, hak, 
immobifizer, 2-osobowy, blaszak, stan b. dobry, zarejestrowany 
jako ciężarowy, • 22.800 zł lub zamienię na osobowy lub 'do
stawczy, diesel. Nysa, tel. 0606/26-63-23 
VW CADDY, 1998 r., 67 tys. km, 1900 ccm, SDI, czerwony, bla
szak, 2 poduszki pow., wspomaganie, reg. kierownica, immobi-

, lizer, RO, - 25.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/836-63*95 wieczo
rem, 0601/58-34-68
VW CADDY, 1998 r., 67 tys. km, 1900 ccm, diesel, czerwony, 2 
pod. powietrzne, wspomaganie, reg. kierownica, immobilizer, 
RO, - 25.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/836-63-95 
VW CADDY, 1998 r., 30 tys. km, 1900 £cm, SDI, czerwony, el. 
otw. szyby, centralny zamek, ABS, RO, poduszki pow, • 24.500 
zł. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
VW CADDY, 1999 r., 10 tys. km, 1400 ccm, biały, poduszka 
powietrzna, radioodtwarzacz, wspomaganie, • 23.000 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 0602/12-08-13 
VW LT 28,1976 r., 114 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielony, po 
remoncie podłogi I malowaniu, skrzyniowy (300x220 cm), silnik 
do poprawek + drugi w częściach, - 3.200 zł lub zamienię na 
mnięjszy, osobowy. Wrocław, teł. 071/319-77-62,071/349-71-59 
VW LT 28,1978 r., 160 tys. km, 2700 ccm, diesel, czerwony, po 
remoncie kapitalnym silnika, blaszak, wysoki, hak, • 5.500 zł. 
Lubin, tel. 076/818-48-32 po godz. 17 
VW LT 28,1980 r., 2400 ccm, diesel, zielony, kontener 3.8 x 2.0 
x 1.8 m, po remoncie silnika, zawieszenia, stan dobry, • 8.000 
zl. Gostyń, woj. leszczyńskie, tei. 0601/75-69-68 
VW LT 28, 1981 r:, 230 tys. km, 2400 cćm, diesel, niebieski, 
blaszak, wysoki, 3 miejsca, ścianka grodziowa, stan blacharki 
dobry, stan techn. b. dobry, - 9.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-39.-53, 0601/93̂ 69-74
VW LT 28, 1982 r., 2000 ccm, benzyna, biały, niski, krótki, -
2.500 zł. Chorzów, tel. 0607/25-21-53.
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 Trucka LB Pius, diesel. 
Milicz, tel. 071/384-22-36
VW LT 28,1992 r., 164 tys. km, 2400 ccm, diesel, kość słonio
wa, maxi, 3-osobowy, wspomaganie kier., hak, stan b. dobry, -
18.000 zł. Milicz, tel. 071/384-19-32 
VW LT 28 MAXI, 1993 r., 190 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 
faktura VAT, stan dobry, możliwe raty, • 26.000 zi lub zamienię 
na mniejszy, dostawczy. Wałbrzych, teł. 0604/48-20-18 
VW LT 28,1993 r., 2400 ccm, diesel, biały, maks. przedłużony 
i podwyższony, hak, wspomaganie, kompletna dokumentacja, 
w ciągłej eksploatacji, • 15.800 zł. Wrocław, tel. 0605/93-06-69 
VW LT 28,1993 r., 220 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, długi, 
wysoki, techn. sprawny, 5-biegowy, wspomaganie, hak, II wła
ściciel, udokumentowane pochodzenie, zawieszenie po remon
cie, • 19.000 zł lub zamiana na Transporter. Wrocław, tel. 
071/328-88-13.0605/34-61-20
VW LT 31, 1988 r., 280 tys. km, 2400 ccm, diesel, bordowy, 
furgon, wysoki, średnio długi, 3-osobowy, stan techn. b. dobry, 
zarejestrowany do 02.2002r, • 13.500 zł lub zamienię na mniej
szy, VW Transporter, Polonez Truck. możliwa dopłata, Długołę
ka, tel. 071/315-28-54 wieczorem 
VW LT 31, 1994 r., 124 tys. km, 2400 ccm, diesel, bordo- 
wo-czamy, stan techniczny b. dobry, wspomaganie, 3-osobo
wy, - 18.000 zi ♦ VAT. Łagiewniki, tel. 071/393-94-28 
VW LT 35, 1997 r., 120 tys. km, 2500 ccm, TDi, zielony, bla
szak, 3-osobowy, ład. 1.51 - 44.000 zł, zamienię na osobowy. 
Wrocław, tel. 0608/27-01-38
VW LT 35,1998 r., 96 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, maxi, wspo
maganie, RM, dodatkowy stopień z tyłu, - 54.500 zl. Oława, tel. 
071/313-38-80, 0601/53-99-68
O  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 zł., woj. lubuskie, tel. 
0603/19-78-38 87027141 [[[07038]]]

VW LT 35,1998 r., 108 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, podwyż
szony, przedłużony (średni), ABS, wspomaganie, bez wypad
ku, do sprowadzenia z Niemiec, - 41.000 zi (w tym cło i VAT). 
Legnica, tei. 0607/35-47-11
VW LT 35 MAXI, 2000 r., 70 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, maks. 
wysoki i długi, centralny zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
faktura VAT, sprowadzony na nowych warunkach, - 54.500 zł 
(brutto). Odolanów, tel. 062/733-23-97, 0603/13-69-67 
VW LT 40,1982 r., 2400 ccm, diesel, biały, bliźniacze koła, kat. 
B (do 3,51) • 9.800 zł. Grodków, tel. 077/415-40-31 
VW LT 40,1982 r., 2400 ccm, diesel, biały, bliźniacze koła, na 
kat. B prawa jazdy, • 9.800 zł. Grodków, tel. 077/415-40-31 
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, kon
tener aluminiowy, wym. 4 x 2,10 x 2,20, z uchwytami, świetlik, 
ład. 1480 kg (2250 kg), 5-biegowy, 3 miejsca, nowe opony i 
pasek rozrządu, gwarancja - 21.000 zl lub zamienię na LT 35, 
nowy, maxi lub T4,9-osobowy - 21.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-31-82, 0605/95-16-41
VW LT 45 D, 1989 r., 190 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, przed
łużony, podwyższony, blaszak, izoterma, 3-osobowy, hak, łóż
ko, silnik wymieniony w 2000 r., ład. 2650 kg, na prawo jazdy 
kat. C, bliźniacze koła, • 15.600 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0603/07-33-58
VW LT 45,1993 r., 200 tys. km, 2400 ccm, turbo D( biały, skrzy
niowy, oplandekowany, wym. skrzyni ład. 4x2x2 m, wspomaga
nie, na kat. B prawa jazdy, stan idealny, - 28.000 zł (netto), 
możliwe raty przez komis. Dzierżoniów, tei. 0604/50-67-17 
VW LT 55,1987 r„ 135 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, konte
ner aluminiowy, po remoncie kapitalnym, zadbany, • 20.000 zl. 
Prochowice, tel. 0605/13-13-95 
VW LT 55,1995 r., 180 tys. km, 2400 ccm, turbo D, czerwony, 
kontener z windą załadowczą, ład. 3 1, na bliźniaczych kotach, 
serwisowany, udokumentowane pochodzenie, książka serwiso
wa, stan dobry, • 50.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/359-31-00 
VW LT 55,1995/96 r., 149 tys. km, 2400 ccm, TDi, biały, skrzy
niowy, oplandekowany, na 7 europalet, winda, wspomaganie, 
stan idealny, bez wypadku, i właściciel w Niemczech i w Pol
sce, na kat. B prawa jazdy, książka serwisowa, kompletna do
kumentacja,'- 40.500 zł (netto), możliwe raty przez komis lub 
leasing. Dzierżoniów, tel. 0604/50-67-17 
VW TRANSPORTER T4,19 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, 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 Internecie pod nume
rem • AG0227 www.autogielda.com.pl)
VW TRANSPORTER T2,1979 r.. 170 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, kolor wiśniowy, 3 osoby + 900 kg, bez wypadku, w ciągłej 
eksploatacji, alarm, 5-biegowy, sprowadzony w całości, prze
groda celna, blaszak, stan dobry, • 3.900 zł. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/815-66-61, 0602/13-00-78 
VW TRANSPORTER, 1980 r., 2000 ccm, czerwony, oszklony, 8 
osób lub 1300 kg, ważny przegląd, do poprawek lakierniczych, 
stan techn. dobry, • 3.500 zł. Nysa, teł. 0602/29-59-20 
VW TRANSPORTER T2,1981 r.. 2000 ccm, benzyna, czerwo
ny, inst. gazowa, 8-osobowy, rej. jako ciężarowy, - 4.000 zł. Lesz
no, tel. 065/529-09-64
VW TRANSPORTER 251, 1981 r., 2000 ccm, boxer, brązowy, 
stan techniczny dobry, blacharki b. dobry, - 4.300 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-25-28, 0605/25-35-03 
VW TRANSPORTER BUS, 1981 r., 1600 ccm, diesel stan do
bry, pilne, • 7.400 zł. Ząbkowice Śląskie, tei. 074/818-19-04 
VW TRANSPORTER, 1981/82 r., 1900 ccm, diesel, biaiy, 9 
miejsc lub 1000 kg, oszklony, z fotelami, I właściciel od 5 lat, 
stan silnika i zawieszeń b. dobry, ekonomiczny, 2 szyberdachy, 
podwójne ogrzewanie, • 9.000 zł. Jawor, teł. 076/870-37-13 
VW TRANSPORTER T3; 1982 r., 2000 ccm, benzyna, żółty, 
oszklony, do przewozu 8 osób lub 1000 kg, przegroda towaro
wa, kpi. foteli, hak, webasto, inst. radiowa, po remoncie silnika, 
skrzyni biegów, przedniego zawieszenia i blacharki, nowe opo
ny i akumulator, - 6.900 zi. Kowary, woj. jeleniogórskie, tel. 
0606/50-08-84
VW TRANSPORTER, 1982 r., 270 tys. km, 1600 ccm, diesel,

niebieski, stan b. dobry, 9-psobowy, - 8.800 zl. Pępowo, tel.
..JJ65/673-61,-87 r fi .
J/YJLIRANGPORTER T2, 1982 r.r  2000-ccm osobowo-towaro
wy, alum. felgi, szyberdach, I właściciel, - 6,90011. Kalisz, teł. 
0607/54-42-10
VW TRANSPORTER T2,1982 r.. 2000 ccm, niebieski. O so 
bowy lub 970 kg lad, - 4.900 zł łub zamienię na osobowy. Ka
lisz, tel. 062/761-45-14, 0604/80-70-60 
VW TRANSPORTER, 1982 r„ 278 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
biały, kombi, stan dobry, hak, • 10.000 zl. Lubań, tel. 
075/721-44-70
VW TRANSPORTER, 1982 r., 1600 ccm, granatowy, 3-osobo
wy, blaszak, przegroda, RM, sprawny, zadbany • 5.200 zl lub 
zamienię na tańszy osobowy. Wołów, tel. 071/389-48-06 
VW TRANSPORTER T2,1982 r., 1600 ccm, diesel, wrzosowy, 
oszklony, 9 osób lub 900 kg, stan silnika i blacharki b. dobry, -
8.500 zł lub zamienię. Ząbkowice śląskie, tel. 0602/70-67-83 
VW TRANSPORTER T2, 1982/92 r., 1600 ccm, granatowy, 3 
osobowy, po remoncie silnika (rachunki),, do regulacji gaźnika i 
sprzęgła, stan techniczny i blacharki dobry, brak przeglądu i 
OC, kompletna dokumentacja, 2 silniki ńa części, • 4.000 zl. 
Namysłów, tel. 077/410-31 ->62
VW TRANSPORTER, 1983 r., 170 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
grafitowy, blaszak, stan b. dobry, • 6.300 zł. Nowa Sól, tel. 
068/356-42-28
VW TRANSPORTER, 1983 r., 1600 ccm, diesel, żółty, hak, sie
dzenia dla 8 osób lub lad. 1 1, - 6.500 zl. Płóczki Dolne, gm. 
Lwówek Śląski, tel. 075/784-60-84 
VW TRANSPORTER, 1983 r., 1900 ccm, benzyna, niebieski, 
instalacja gazowa, butla 130 litrów, hak, 3-osobowy, dodatko
we części, zadbany, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 0601/17-31-41 
VW TRANSPORTER T4 BUS. 1983 r., benzyna, - 1.800 zł. Ja
wor, tel. 0504/81-46-36
VW TRANSPORTER BUS, 1983 r., 1900 ccm, diesel, kremowy, 
nowe tuleje, lakier i zderzaki, atrakcyjny wygląd, - 8.300 zł. 
Wrodaw, tel. 0502/12-75-52
VW TRANSPORTER T2,1984 r., 130 tys. km. 1600 Ccm, biały, 
z nadbudówką, 2-osobowy, ład. 1000 kg, - 6.500 zl lub zamie
nię na mały samochód osobowy. Opole, tel. 077/456-72-95 
VW TRANSPORTER, 1985 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
niebieski, stan dobry -9.500. zl. Michałowice, gm. Lubsza, tel. 
077/411-90-78 .
VW TRANSPORTER, 1986/87 r„ 1600 ccm, diesej,. bordowy,
8-osobowy, oszklony, podwójne ogrzewanie, hak, ciemne szy
by, po remoncie silnika, zadbany, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry, - 12.900 zł. Legnica, tel. 076/855-03-85,0603/46-41-45 
VW TRANSPORTER, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, oszklo
ny, 6-osobowy, 995 kg + drugi silnik TD do remontu, -10.000 zł. 
Gryfów SI., tel. 075/781-43-80
VW TRANSPORTER BOXER, 1987 r., 136 tys. km, 1900 ccm, 
benzyna, niebieski, 6-osobowy ♦ 600 kg, chłodzony cieczą, 
oszklony, bagażnik dachowy, - 8.500 zł lub zamienię na osobo
wy w tej cenie. Jelenia Góra, tei. 075/753-36-64 
VW TRANSPORTER, 1987 r., 136 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
niebieski, chłodzony cieczą, 6-osobowy, 5-biegowy, podsufitka 
tapicerowana, w ciągłej eksploatacji, - 8.000 zl lub zamienię na 
osobowy. Jelenia Góra, tel. 075/753-36-64 
VW TRANSPORTER T3.1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm. turbo 
D, kolor morski, stan idealny, • 13.500 zl. Wrocław, tel. 
071/372-65-23, 0609/20-08-64
VW TRANSPORTER T3, 1989 r., 1900 ccm, benzyna, boxer, 
biały, 8-osobowy, silnik chłodzony deczą, inst. gazowa, auto
matic, podwójne ogrzewanie, stan b. dobry, - 8.900 z ł . ., tel. 
074/845-89-83, 0601/57-38-75
VW TRANSPORTER, 1989 r., 1600 ccm, turbo D, niebieski, •
13.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/830-27-54
VW TRANSPORTER, 1989 r., 86 tys. km, 1588 ccm, diesel, 
czerwony, blaszak uniwersalny, przednie zawieszenie po remon- 
de, akumulator (gwarancja), nowe opony, wtryski po regenera
cji, -11.000 zl. Marcinowice, tel. 074/850-59-47,0607/17-31-84 
VW TRANSPORTER 281 D, 1989 r.. 2355 ccm. diesel, poma
rańczowy, podwyższony, lad. 2 1, radio, - 9.000 zi. Wrocław, tel. 
071/330-19-08. 071/325-27-47
VW TRANSPORTER T-4,1990 r.. 2400 ccm, diesel, czerwony, 
hak, RM, wspomaganie, alum. felgi, po wymianie silnika - 21.500 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-34-73, 0502/97-33-13 
VW TRANSPORTER T3,1990 r.. 197 tys. km. 1700,ccm. die
sel, biały, 9-osobowy, oszklony, 5-biegowy, ekonomiczny, RO, 
stan dobry, - 14.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-88-22 
VW TRANSPORTER T4, 1990/91 r., 119 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, bordowy, nowe opony, • 27.000 zl. Oława, tel. 
071/313-02-16
VW TRANSPORTER T3, 1990/96 r., 230 tys. km, 1600 ccm, 
turbo D, niebieski, 9-osobowy, hak, oszklony, • 13.000 zl. Brzeg, . 
tel. 0600/42-63-24
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 220 tys. km, 2400 ccm, die
sel, pomarańczowy, blaszak, z szybą w tylnej klapie, 6-osobo
wy, sprowadzony w calośd, stan b. dobry, • 22.500 zł. Gniecho- 
wice, gm. Kąty Wrodawskie, tel. 071/316-98-21,0601/89-27-09 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 157 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, zielony, oszklony, 9-osobowy, wspomaganie, hak, stan 
idealny, - 20.000 zl lub zamienię na tańszy osobowy. Lubin, tel. 
0605/40-26-64
VW TRANSPORTER T4,1991 r„ 2400 ccm. biały, hak, 9-oso- 
bowy, • 17.900 zl. Olesno, tel. 034/359-66-34 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 2400 ccm, diesel, biały, Wspo
maganie kierownicy, 5-biegowy, 8 miejsc +1, webasto, sprowa
dzony w całości, udokumentowane pochodzenie, - 21.500 zl. 
Opole, tel. 077/474-3^7
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 80 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
wiśniowy, po remonde silnika, oszklony, zarejestrowany na 4 
osoby (950 kg), - 20.500 zł. Świebodzin, tel. 068/382-70-14 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 220 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, czerwony, inst. gazowa, zbiornik na gaz pod podwoziem, 
oszklony w calośd, demne szyby, 8 miejsc, zarejestrowany jako 
dężarowy, użytkowany tylko prywatnie, - 19.999 zł. Wałbrzych, 
teł. 0603/98-30-22
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 180 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, oszklony, I wlaśddel, alarm, 9-osobowy, - 25.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-25-40
VW TRANSPORTER T4,1992 r.» 185 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, oszklony do połowy, blaszak, hak, • 29.000 z ł, możl. 
wyst. fakt. VAT. Oława, teł. 071/313-26-49 
VW TRANSPORTER T-4,1992 r.f 170 tys. km, 1900 ccm, die
sel, akiylowoczerwony, MIXT, I właśdciel, bez wypadku, wspo
maganie, alarm, obrotomierz, 5-osobowy + 980 kg, uchylne tyl
ne szyby, nowe amortyzatory, welurowa tapicerka, pełna do- 
kum., stan idealny - 22.900 zl lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-60-09, 0606/50-19-62
VW TRANSPORTER BUS T4,1992 r., 2400 ccm, diesel, turku
sowy, 8-osobowy, b. ładne alum. felgi, orurowany przód, radio, 
b. atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, zadbany, - 30.500 zł. Wro- 
daw, tel. 071/349-27-83, 0601/55-26-69 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 160 tys. km, 2400 ccm, die
sel, czerwony, MULTIVAN. wywrotka, immobilizer, el. reg. lu-' 
sterka, hak, atermiczne szyby, RM, pokrowce, garażowany, za
dbany, • 33.000 zi. Henryków, gm. Ziębice, tel. 074/810-50-23 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 204 tys. km, 2400 ccm. die
sel, kolor wiśniowy, wspomaganie, przeszklony, śdanka gro
dziowa, • 25.500 zi. Kalisz, tel. 062/762-13-87. 0604/59-43-90 
VW TRANSPORTER T4. BUS, 1992 r.. 2400 ccm, diesel oszklo
ny, - 22.500 zl. Lubin, tel. 076/842-32-65 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 165 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, przedłużony, wspomaganie, blaszak, hak, bez wy
padku, I właściciel w kraju, kompletna dokumentacja, stan ide
alny. • 23.900 zł, Nysa, tel. 0602/17-17-56 
VW TRANSPORTER T4. 1992/93 r„ 1900 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, webasto, oszklony, 9-osobowy, bez wypadku, 
książka serwisowa, 2 tygodnie w kraju, hak, • 25.900 zl. Wro
daw, tel. 071/390-34-49, 090/38-67-43 
VW TRANSPORTER T4,1993 r.. 137 tys. km. 1900 ccm. die
sel, zielony, podwójna kabina, 6-osobowy, dł. skrzyni iad. 2 m, •
22.000 zł ♦ VAT.., tel. 0601/91-16-95
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 180 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, niebieski, blaszak, hak, 5-osobowy, oszklony do połowy, 
serwisowany, stan b. dobry, - 22.000 zi lub zamienię na VW, 
Audi z dopłatą do 7.000 zł. Oława, tel. 0603/88-04-70 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 201 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, I właściciel w kraju, bez wypadku, udokumentowane 
pochodzenie, oszklony, demne szyby boczne, 6-osobowy, RO, 
wspomaganie, • 26.000 zi lub zamienię na Toyotę. Opole, tel. 
0601/43-44-88
VW TRANSPORTER T4,1993/94 r., biały, oszklony, 8-osobo
wy, centralny zamek, alarm, klimatyzacja, nowe opony, - 30.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-23-55. 0600/17-99-53 
VW TRANSPORTER MAXI. 1994 r.. 50 tys. km, 2400 ccm, TDI,

błaly, wspomaganie kler., kpi. nowy silnik wraz z osprzętem, 
wymieniony w serwisie Vołkswagena, w kraju od pół roku, kom
pletna dokumentacja, stan Idealny, podwyższony, przedłużony, 
- 24.000 zł. Kłodzko, tel. 0600/93-35-83, 0600/93-35-84 (zdję
da do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00549 www.autogielda.com.pl)
VW TRANSPORTER T4, 1994/., 148 tys. km, 2400 ccm, die
sel, zielony metalic, RO, 5-biegowy, blaszak, wspomaganie, el. 
reg. lusterka, centralny zamek, alarm, sprowadzony w całości, 
kompletna dokumentacja, lodówka, stolik, rozkł. kanapa, fotel 
obrotowy, podłokietniki, halogeny, dużo dodatków, nie eksplo
atowany w kraju, stan idealny, • 41.000 z ł , kup. zwoln. z  opł. 
skarbowej. Lubań, tei. 075/722-44-02, 0608/25-36-94 (zdjęda 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG0217 www.autogielda.com.pO 
VW TRANSPORTER MULTIVAN, 1994 r., 148 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, zielony, stolik, rozkładana kanapa, podłokietnik, lodów
ka, nie rej. i eksploatowany w kraju, kupujący zwolniony z opła
ty skarbowej, bagażnik na rowery, dodatki w koi., alarm ♦ pilot, 
sensor, hak, centr. zamek,,wspomaganie, el. reg. lusterka, 
atrakc. wygląd - 40.500 zł. Lubań, tel. 075/722-44-02, 
0608/25-36-94
VW TRANSPORTER T-4,1994 r., 162 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, przeszklony do połowy, przegroda celna (zdemonto
wana), blokada, alarm, od 2 lat zarej. w Polsce, techn. sprawny, 
blach, do małych poprawek, opony zimowe - 31.500 zl. Wro
daw, tel. 071/350-76-81, 071/330-02-04 
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 121 tys. km, 2400 ccm, die
sel, szary, 6-osobowy, nowe opony, - 24.500 zł. Czamy Bór, tel. 
074/845-08-65
VW TRANSPORTER T4,1994 r>, 32 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, 4 miejsca do spania, podnoszony dach, lodówka, gazów- 
ka, obracane fotele, webasto, wspomaganie kierownicy, cen
tralny zamek, RM, • 49.000 zl. Dzierżoniów, tel. 0601/58-34-68 
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1994 r., 148 tys. km, 2400 
ccm, diesel, zielony, RO, 5-biegowy, szyberdach, katalizator, 
wspomaganie, centralny zamek, hak, el. reg. lusterka, alarm, I 
właściciel, kompletna dokumentacja, • 41.000 zł. Lubań, tel. 
075/722-44-02. 0608/25-36-94
VW TRANSPORTER T4.1994 r.. 235 tys. km, 2400 ccm. die
sel, biały, wspomaganie kier., 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., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, wspomaganie, hak, webasto, przedłużony, oszklony,
4-osobowy, podwójne ogrzewanie, bez wypadku, książka ser
wisowa, 6 tygodni w kraju, stan idealny, - 29:500 zł. Polanica 
Zdrój, tel. 0606/85-75-72
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 136 tys. km, 2400 ccm, die
sel, granatowy, blaszak, krótki, 3-osobowy, przegroda celna, 
tylna szyba ogrzewana z wycieraczką, sprowadzony w calośd, 
bez wypadku, I właściciel, stan b. dobry, • 28.500 zł lub zamie
nię na VW Passata kombi, 1.6,1,9 TD,-91/93 r.. Świdnica, tel. 
074/851-34-56, 0606/62-34-20
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 130 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 T4,1995 r, 2400 ccm, dłesel, kremowy, I 
wlaśddel w Polsce, 3-osobowy, blaszak, przedłużony, • 27.000 
zi. Krościna Mała, woj. wrocławskie, tel. 071/312-52-22, 
0608/84-61-82
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 150 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, wspomaganie kierownicy, RO, bez wypadku, nie uży
wany w kraju, stan idealny, • 26.200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-03-32, 0603/58-60-90
VW TRANSPORTER T4, 1995/96 r., 158 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, bez wypadku, długi, blaszak, śdana działowa, 
wspomaganie, stan b. dobry, 3-osobowy, kompletna dokumen
tacja, - 29.500 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581 -04-18. 
0606/34-66-37
VW TRANSPORTER T4. 1995/96 r., 161 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, wspoma
ganie ukL kler., 3-osobowy, blaszak, stan b. dobry, • 29.500 zł. 
Trzebnica, tel. 0605/11-54-04
VW TRANSPORTER T5,1996 r., 74 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, zielony metalic, CARAVELLE, 2 poduszki powietrzne, ABS, 
centralny zamek, wspomaganie, radio, immobilizer, el. reg. lu
sterka, podłokietniki, - 42.000 zł. Legnica, tel. 076/862-08-27 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1996 r„ 118 tys. km, 2500 cdn, 
TDI, błękitny, kompletna dokumentacja, sprowadzony w cało- 

. ści, 8-osobowy, oszklony, oryg. fotele, wspomaganie kier., ABS, 
2 poduszki pow., RO t  4 głośniki, - 45.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-42-13,0607/33-75-28
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 119 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, niski, krótki, i wlaśddel w kraju, garażowany, drzwi z 
tylu, stan b. dobry, • 32.800 zł. Wrodaw, tel. 071/396-50-93, 
0608/43-58-66
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 + skrzynia ładunkowa 
1 t, stan b. dobry, • 26.000 zi + VAT. Lubin, tel. 076/842-62-02, 
0604/14-75-93
VW TRANSPORTER T4 MULTIVAN, 1996/97 r., 25 tys. km, 2500 
ccm, turbo D, czamy metalic, stan b. dobry, bez wypadku, peł
ne wyposażenie oprócz skóry, ABS, el. otw. szyby, klimatyza
cja, el. otw. szyberdach, 2 poduszki pow., alum. felgi, 7-osobo
wy, do sprowadzenia • 12.000 DEM. Różana, tel. 076/871-91-39 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1996/97 r., 170 tys. km, 1900 
ccm, turbo D, niebieski, przedłużony, oszklony, demne szyby,
9-osobowy, bez wypadku, 2 zabezpieczenia, • 38.500 zl. Szklar
ska Poręba, tel. 075/717-47-25 
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 1900 ccm, turbo D, biaiy, chłod
nia, • 27.500 zi. Szprotawa, tel. 068/356-64-42 
VW TRANSPORTER T4, 1997 r., 1900 ccm, TDi, czerwony.
8-osobowy, stan b. dobry, - 32.000 zl. Gryfów śl., tel. 
075/781-32-39, 0609/20-96-13
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1997 r., 120 tys. km, 1900 ccm. 
TDi 9-osobowy - 13.500 DEM. Lubin, tel. 0503/93-24-85'
VW TRANSPORTER T5 CARAVELLE, 1997 r.. 84 tys. km. 2500 
ccm, TDi, granatowy, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, 2 
ogrzewania + webasto, wspomaganie, welur, c. zamek, hak, 
alarm ♦ pilot, 5-biegowy, RM + 6 głośników, kupujący zwolniony 
z opłaty skarbowej, • 54.900 zł. Płock, tel. 0601/31-76-68. 
0608/32-77-19
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 102 tys. km. 1900 ccm, turbo 
D, biaiy, poduszka pow., nie eksploatowany w kraju, 3-osobo
wy, dl. skrzyni ład. 3 m, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 0502/26-27-37 
VW TRANSPORTER, 1997 r„ 217 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, blaszak, 3 osoby ♦ 850 kg, kupiony w salonie, stan b. 
dobry, - 2,5.300 zl ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/373-74-27, 
0601/57-76-68
VW TRANSPORTER T4,1997/98 r., 81 tys. km, 1900 ccm. tur
bo D, biały, blaszak, poduszka pow., wspomaganie kier., RO. 
immobilizer, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, auto 
stoi w Goerlitz • 15.300 DEM ♦ do i VAT ok. 6.000 zl lub na 
gototo - 33.000 zi. Legnica, teł. 0605/03-39-81 
VW TRANSPORTER T4, 1997/98 r.. 130 tys. km. 1900 ccm, 
turbo D, biały, 9-osobowy. zadbany, wspomaganie kierownicy, 
stan idealny, - 40.000 zł. Opole, tei. 077/469-50-28, 
0606/27-38-62
VW TRANSPORTER T4,1998 r., 103 tys. km, 2500 ccm, TDI, 
kolor stalowy, kupiony w salonie, stan b. dobry, hak, demne 
szyby, podwójny alarm, 6 miejsc ♦ ład. 980 kg, - 43.000 zł. Wro
daw, tel. 0503/94-66-57
VW TRANSPORTER, 1998 r., 2500 ccm, TDi 2 poduszki pow., 
webasto, lodówka, obrotowe fotele, kanapa/stolik, - 75.000 zl. 
Chodanów, teł. 0609/03-72-25
VW TRANSPORTER T4,1998 r., 110 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„ 40 tys. km. 1900 ccm. turbo
D. granatowy, blaszak, wspomaganie kier., RO, immobilizer, bez 
wypadku, książka serwisowa, do sprowadzenia z Niemiec -
16.200 DEM ♦ do z VAT ok. 7.000 zl lub na gotowo - 35.500 zl 
Legnica, tel. 0605/03-39-81
VW TRANSPORTER T4,1998 r., 190 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, piaskowy, oryg. wersja, 9-osobowy, dużo dodatków, komplet
na dokumentacja, • 44.300 zł. Polkowice, tel. 076/847-98-26. 
0602/11-01-98 "
VW TRANSPORTER T4,1999/00 r., 36 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D b. zadbany, 9-osobowy, oryginalny, • 49.000 zł. Nowa Sól, 
teł. 068/387-75-74, 0601/85-77-36 
ZIL 130 G, 1974 r‘ , 6540 ccm, diesel, niebieski, wywrotka
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3-stronna, silnik Leyland, opony radialne, - 4.500 zl. Polanica 
Zdrój. tel. 0604/50-95-78
ZIŁ, 1979 r., SW-400, niebieski, wywrotka, dźwig HDS 1,5 t, 
nowe akumulatory, techn. sprawny, • 6.000 zł lub zamienię na 
osobowy. Kłodzko, tel. 074/871-91-66 
O  ŻUK w całości lub na części. Wrocław, tel.

071/354-25-88 02028001 [[[07171]]]
ŻUK, 2100 ccm, siwy, maksymalnie powiększony, plandeka, -
1.700 zł. Kępno, tel. 062/782-47-30 
ŻUK A-11,1975 r. po wymianie kabiny, pó remoncie kapitalnym 
silnika, nowy gażnik, skrzynia biegów, tarcza i docisk sprzęgła, 
nowe bębny i szczęki hamulcowe, stan b. dobry, • 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-54-13, 0603/54-36-88 
ŻUK A-11,1976 r., benzyna, pomarańczowy, po remoncie silni
ka, brak przeglądu, • 800 zł. Żmigród, tel. 0603/13-85-19 
ŻUK A-118,1981 r., diesel, niebieski, stojak do przewozu okien, 
bram, przedłużony, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, -5.100 
zł. Wrocław, teł 071/373-00-34
ŻUK A-11B, 1983 r., 2100 ccm, czerwony, oplandekowany, in
stalacja gazowa, nowe boczki, - 4.200 zł. Kalisz, tel. 
062/763-72-95, 0607/71-05-45
ŻUK, 1983 r. plandeka, po remoncie kapitalnym silnika, stan 
techn. b. dobry, -1.600 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/390-56-33 
ŻUK A-118,1983 r., 14 tys. km, 2500 ccm, benzyna, niebieski, 
inst. gazowa, po remoncie kapitalnym blacharki i silnika, nowa 
skrzynia ład., metalowa, plandeka, stan b. dobry, - 3.100 zł lub 
zamienię. Wałbrzych, tel. 074/844-13-39 
ŻUK A-llB, 1983 r. po odbudowie w 1998 r., nowa kabina, •
3.500 zł. Wrocław, tel. 0604/15-53-66 
ŻUK, 1984 r., 2100 ccm, benzyna, żółty, skrzynia ładunkowa 
oplandekowana, regulowana wysokość skrzyni lad., zarejestro
wany do 12.2001 r., dodatkowy silnik, nowy akumulator, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 328-12-59 po 20. 0608/77-55-61 
ŻUKA-13,1984 r., benzyna sprawny, izoterma, -1.300 zł. Wro
cław, tel. 0601/89-29-34
ŻUK, 1985 r., benzyna, kolor kremowy, stan dobry, - 1.200 zł. 
Brzeg, teł. 077/444-14-32
ŻUK A-16B, 1985 r. stan dobry, techn. sprawny, • 2.300 zl. Jele
nia Góra, tel. 075/755-93-89
ŻUK A-11B, 1985 r., 2120 ccm, benzyna, czerwony, po remon
cie silnika i kabiny, techn. sprawny, mało używany, stan tech. 
dobry, - 2.000 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-44-93 
ŻUK, 1985 r., 40 tys. km, 2100 ccm, niebieski, techn. sprawny, 
zarejestrowany, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/349-53-04, 
0501/73-57-91
ŻUK A-J1B, 1986 r., 2120 ccm, benzyna, zielony, skrzyniowy, 
oplandekowany, ważne OC, stan dobry, • 1.650 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0501/55-68-13
ŻUK A-11B, 1986 r., 5 tys. km, 2100 ccm po remoncie silnika, 
nowa skrzynia i opony, wzmocnione resory, garażowany, - 3.500 
zl. Oobroszów Oleśnicki, gm, Długołęka, tel. 071/315-43-40. 
0601/70-14-91
ŻUKA-13,1986 r., 2160 ccm, szary, po remoncie i malowaniu, 
izoterma, kontener, przegląd do 04.2002 r., stan dobry, • 2.500 
zl. Wrocław, tel. 071/317-91-48, 0601/71-65-80 
ŻUK A-06B, 1987 r., 2120 ccm, niebieski, blaszak, stan b. do
bry, + silnik I dużo części, - 2.600 zł. Wołów, tel. 071/389-97-40 
ŻUK A-11B, 1987 r., 2100 ccm, szary, bez plandeki, bez prze
glądu i ubezpieczenia, • 1.200 zł. Głogów, tel. 0600/37-73-29 
ŻUK A-11,1987 r., 2120 ccm, zielony, nowa chłodnica, pompa 
wodna, hamulcowa, sprawny, w ciągłej eksploatacji, stan do
bry, • 1.100 zł. Piława Dolna, tel. 074/837-01-37 wieczorem 
ŻUK A-11B, 1987 r., 20 tys. km, 2120 ccm skrzyniowy, plande
ka, 4-biegowy, skrzynia ładunkowa w b. dobrym stanie, stan 
opon dobry, silnika b. dobry, wzmocnione resory, aktualny prze
gląd i ubezp. OC, inst. gazowa Lovato do założenia, o poj. 651 
- 3-letnia (bez inst. gazowej taniej), - 2.100 zł. Świdnica, tel. 
074/853-66-08, 0604/73-89-11
ŻUK A-11B, 1987 r., 34 tys. km 4-biegowy, instal. gazowa, kabi
na tapicerowana, stan b. dobry, • 2.900 zł. Wrocław, tel. 
071/351-02-88
ŻUK A-06B, 1988 r., 80 tys. km, 2120 ccm, S-21, niebieski, 2+6 
miejsc, inst. gazowa, nadwozie w b. dobrym stanie, inst. el. nowa, 
ogumienie w dobrym stanie, rej. do 02.2002 r. - 2.600 zł. Brzeg 
Opolski, tel. 077/411-46-26, 0601/52-69-94 
ŻUK A-11,1988 r., instalacja gazowa izoterma, - 3.300 zł. Wo
łów, tel. 0600/42-48-67
ŻUK A-11,1989 r., 2120 ccm, zielony, skrzyniowy + dużo do
datkowych części, stan dobry, - 1.800 zł lub zamienię na przy
czepą towarową. Białogórze, tel. 075/771-27-61 
ŻUK A-11 B, 1989 r., 70 tys. km, 2120 ccm, benzyna, czerwony, 
składak, • 2.000 zł. Zygmunt Fołtyn, 58-200 Dzierżoniów, ul. 
Grota-Roweokiego 4
ŻUK, 1989 r. stan b. dobry, skrzyniowy, po remoncie i lakiero
waniu, nowa plandeka lub zamienię. Oleśnica, tel. 
071/398-78-09
ŻUK FURGON, 1990 r., 54 tys. km, 2400 ccm, diesel, zielony, 
nowy akumulator, silnik po remoncie (30 tys.), pompa wtrysko
wa po remoncie, skrzynia 4 biegowa, cena 3200 zł. Legnica, 
tel. 0608/29-07-09
ŻUK A-11, 1991 r. po remoncie kapitalnym silnika, nowy aku
mulator i opony, skrzyniowy, - 5.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-49-88
ŻUK, 1992 r, 136 tys. km, 2400 ccm, diesel, szary, + 2 opony 
zimowe, przegląd do 03.2002 r., stan dobry, • 4.500 żł lub za
mienię. Wałbrzych, tel. 0502/55-00-65 
ŻUK, 1993 r., 61 tys. km, 2120 ccm, benzyna, żółty, chłodnia, 
nadwozie 3-drzwiowe, przystosowany do mrożenia do • 25 st.C, 
agregat Thermoking, po remoncie kapitalnym, nowy lakier, stan 
idealny, '  18.000 zł. Jelenia Góra, tel.. 075/764-89-57, 
0601/76-57-19
ŻUKTOWOS, 1993 r., diesel 5-osobowy, - 6.100 zł. Kalisz, tel. 
0606/82-10-07
ŻUK A-111,1993 r., benzyna, zielony, izoterma, - 7.000 zł. Lu
bań, tel. 075/722-56-96 po godz. 20,0602/12-21-78 
ŻUK, 1993 r., 75 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, izoterma, do 
przewozu pieczywa lub innego art. spożywczego, • 5.000 zł. 
Śrem, tel. 061/283-31-99
ŻUK, 1994 r., 125 tys. km, 2400 ccm, benzyna, niebieski, insta
lacja gaz., blaszak, stan b. dobry, 4-biegowy, po remoncie • 6.500 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 0601/71-22-36 
ŻUK A-11B, 1994 r., 60 tys. km, 2120 ccm, żółty, silnik w do
brym stanie, po remoncie głowicy, kabina, blaszak, otwierane 
burty, 50 % zniżki ubezp. OC, • 750 zl. Wałbrzych, tel. 
0604/08-65-49

O  ...ABSOLUTNIE AUTO-HANDEL „PALCARS" 
AUTO SCHROTT: Sprzedaż części używanych z 
demontażu oraz aut powypadkowych. Na placu 
posiadamy zawsze ponad 50 aut do sprzedaży. 
CENY KONKURENCYJNE!!! Zapewniamy tani 
transport. Czynne w dni powszednie od 8.00 do 
17.30. OFERUJEMY RÓWNIE? CAŁODOBOWĄ 
POMOC DROGOWĄ (holowanie aut osobowych i 
dostawczych). Wrocław, (wylot na Jelcz-Lasko- 
wice, 500 m za CPN), ul. Swojczycka 99, tel. 
0601/70-17-36 całą dobę, 0601/78-82-84 całą dobę 
81014301 [[[18212]]]

ALFA ROMEO, 1988 r., 1700 ccm, benzyna, boxer: silnik 2-gaż- 
nikowy, skrzynia biegów (5). Zielona Góra, tel. 0605/72-01-95 
ALFA ROME0145,146: elementy blacharki, oświetlenie, zde
rzaki, atrapa. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
ALFA ROME0 145,146 1900,2000 ccm: wózki, wahacze, pół- 
osie, zwrotnice, McPhersony, listwy kierownicy, klapy tylne, kom
pletne, z lampami. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
ALFA ROME0146,156,166 : różne części blacharskie i me
chaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69

naprawa zderzaków, 
reflektorów  

i elementów plastikowych 
Św idnica  

ul. W esterplatte 70 1 
te l. 0-600 435 998 

0-604 786 341

NAPRAWA - SPRZEDAŻ i  używanych

ZDERZAKÓW  
HALOGENY-REFLEKTORY-BLACHY Itp.

METALIZACJA REFLEKTORÓW opoosae
“ R E G  P L A S T ” W ro cław , ul. S T R Z E G O M S K A  2/4 

tel. 071/355-06-07, d o m . 322-18-24, 0-602 18 87 35

ALFA ROME0155 : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
ALFA ROMEO 156 : elementy blacharki, zderzaki. Siechnice, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
O  ALFA ROME0 156,1998/01 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
[[[03324]]]

ALFA ROME0 156,1999 r.: drzwi kpi., próg lewy i prawy, dach, 
plastiki, siedzenia z poduszkami pow., zawieszenia, felgi alu
miniowe (2 szt.), błotnik tylny, skrzynia biegów, półosie itp. Wro
cław, tel. 0602/80-01-02
ALFA ROME0 156,166 2.0, 2.5 V6: wózki, wahacze, zwrotni
ce, półosie, McPhersony, listwa kierownicy, stabilizator, luster
ka. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
ALFA ROMEO 164 : elementy blacharki, oświetlenie, zawie
szenie, przekł. kierownicza, półosie, chłodnica i inne. Siechni
ce, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
ALFA ROME0 164,1983/93 r. 2,0,2,5: felgi, zawieszenie, pół
osie, drzwi tylne, wal korbowy, szyby, lampy, zbiornik paliwa, 
maska i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
ALFA ROME0166: maska, błotniki, zderzaki, reflektory, klam
ki, wahacze tylny. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
ALFA ROMEO 33,1994 r., 1400 ccm, wtrysk: silnik -1.000 zl + 
cło 400 zł, skrzynia biegów (5), półosie, zawieszenie, drzwi, 
zderzak tylny, ABS, klimatyzacja, inne. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
ALFAROMEO 33,155,164: komputery, typ Bosch 0261200536, 
Bosch 0265100034, Mag MDRTAW 8F68, gwarancja sprawno
ści. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
ALFA ROMEO GTV, SPIDER : maska, zderzak, halogeny, re
flektory, lampy tylne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
ARO: półosie, części skrzyni biegów, piasta, wieńce, obudowa 
mostu, panewki, silniczki elektryczne, inne. Wrocław, tel. 
071/355-31-12, 0605/07-77-88

REMONTY SILNIKÓW i SKRZYŃ BIEGÓW
A W ERWIS

/  regeneracja gaźn ików  OPOH286
/  naprawa a lternatorów  I rozruszn ików  
✓ m echanika b ieżąca, d iagnostyka,e lektryka
SOLIDNIE-TANIOI S p e c ja liz a c ja  V W I O PEL

W-w, ul. Rakowa 6a, tel. 071/325 53 23,0-607 041052
ARO: kpi. głowica z kolektorami, stan b. dobry - 200 zł, pompa 
oleju • 80 zl, tłoki z korbowodami - 40 zl/szt. i inne do silnika
2-głowicowego. Żarów, tel. 074/858-09-22 
ARO, 1987 r.: zawieszenie przednie z mostem • 250 zl, skrzy
nia biegów .z przekaźnikami • 300 zl, most tylny z resorami • 
250 zl, silnik, po remoncie kapitalnym, kompletny - 500 zl, szy
by, układ kierowniczy, koła, chłodnica i inne. Namysłów, tel. 
077/410-49-10, 0602/43-09-41 
AUDI, TDI: visco z wentylatorem. Oława, tel. 0601/21-28-89 
AUDI, 1600 ccm, tu/bo D : silnik, oclony. Osiecznica, tel. 
075/731-23-76,0607/81-19-76 ,
AUDI: wydech końcowy (dwururka) oraz katalizator (części ory
ginalne, prod. niemieckiej), - 800 zl. Wrocław, tel. 0602/29-38-89 
AUDI, 1978/01 r .: skrzynie biegów, manualne i automatyczne, 
części do skrzyń biegów. Wrocław, tei. 341-50-52 do 15, 
0602/85-03-45 do 18

I T U R B O S P R Ę Ż A R K I I
N A P R A W A  ■ S K U P  - S P R Z E D A Z  

Z A M I A N A  -> W Y M I A N A  - G W A R A N C J A
Borowa 4 9 , k. Oleśnicy [SObOta: G ie łd a  L u b ili 
t e l .  0 7 1 /3 1 4 -8 1 -8 6 , k o m . 0 - 6 0 3  2 3 3  5 7 8

AMORTYZATORY
Amortyzatory w promocji

(ceny za sztukę brutto)
htne amortyzatory również 

w super cenach

DO W SZYSTKICH TYPÓW  SAMOCHODÓW  ZACHODNICH I JAPOŃSKICH

Seat Ibiza przód - 121 zł
Audi 80 przód - 85 zł
Mercedes W124 przód -185 zł

tył -105 zł
Vectra A  przód - 90 zł
Mitsubishi Galant, 83-87, 1800-2000, 

przód - 290 zł 
Toyota Camry, 86-91, 
_______________przód - 90 zł

NISKIE CENY
KRUK-CZĘŚCI 

Wrocław ul. Lltomska 25

W Y S Y Ł K A
tel. 071/355-82-18,, ffax 071/373-52-34, 

0602 66 95 41

Skrzynie biegów
NAPRAWA ORAZ SPRZEDAŻ 

SKRZYŃ BIEGÓW I CZĘŚCI 
OSOBOWE I DOSTAWCZE 

SKUPSKRZYŃ 
Wrocław, ul. Kuropatwia 12 

tel. 0-503 65 48 48 OPOH397

AUD1100 C4,1992 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna: osprzęt 
silnika, głowica • 200 zł, ćwiartka lewa przednia -150 zł, pas 
tylny - 200 zl, plastik koła zapasowego - 200 zł, elementy wnę
trza, instalacja, ramki drzwi ♦ szyby. Krosno Odrzańskie, woj. 
zielonogórskie, tel. 0503/77-57-25 
AUD1100,1992 r.: błotnik przedni lewy, reflektor lewy, podszy
bie. Wrocław, tel. 0601/73-97-72

szyby (oprócz przedniej). Namysłów, tel. 077/410-26-71, 
0502/13-02-75
AUDI 80,1983 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel: drzwi (przed
nie i tylne), klapa bagażnika, szyba tylna, chłodnica, lampy 
przednie, serwo, oś tylna, dmuchawa ♦ chłodnica klimatyzacji. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-14-38 
AUDI 80, 1983 r. : lampy przednie kompl. • 200 zł, pokrywa

AUDI OUATTRO, 1993 r., 2800 ccm, V6 : główkę tylnego mo
stu, wal korboey, tłoki z korbowodami, kolumnę kierowniczą, 
przekładnię kierowniczą, sterowniki, przekaźniki, alternator, 
pompę wspomagania ukl. kierowniczego. Opole, tel. 
0602/65-31-46
AUDI, 1993 r., 1800 ccm : półosie, klimatyzacja, skrzynia bie
gów, chłodnica. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
AUDI, 1996/99 r.: turbosprężarka (nowa), na gwarancji, • 990 
zl. Wrocław, teł. 0503/99-07-05

C Z Ę Ś C I  U  Ż Y W A  N  E  D O  A U T  W Ł O S K I C H  *
FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO I
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LAMP - CHŁODNIC!

AUD1100 C4, A6 : blach., mech., szyby, drzwi, komputery, sil
nik 2000 cm3, ukł. wydechowe wszystkie modele ♦ S4, deska z 
poduszkami, klimatyzacja z montażem i inne. Wrocław, tel. 
0503/37-57-25
AUD1100 C4, A6 : lampy, maski, błotniki, zderzaki, klimatyza
cja, poduszka pow., sensor, taśma, deska rozdzielcza, pasy 
pirotechn., dach z szyberdachem i relingami, części blachar
skie, mechaniczne I inne. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
AUD1100 C4 : różne części mechaniczne i blacharskie, szyby, 
wyposażenie wnętrza, osprzęt silnika i inne. Głogów, tel. 
0604/86-49-93
AUD1100 C4 : różne części. Jelenia Góra, lei. 0609/26-96-78 
AUD1100 .cygaro*: różne części. Legnica, tel. 0603/16-12-11 
AUD1100 C4 : szyba przednia. Lubin, tel. 076/846-50-70, 
0605/10-95-87
AUD1100,2000 ccm, diesel: silnik, pblachowanie, grill, chłod
nica, maska, lampy, zawieszenie kpi. I inne. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
AUD1100,2000 ccm, diesel 2000 ccm: McPhersony, bloki, gło
wice, drzwi, szyby, chłodnice, skrzynia biegów , maski, klapy. 
Paczków, tel. 0606/15-33-85
AUD1100 OUATTRO, 2200 ccm : skrzynia biegów, komputer,
pompa ABS. Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09
AUD1100 OUATTRO poj. 2200 i 2300 ccm: skrzynia biegów,
komputer, głowica, tylne amortyzatory, klapa tylna, pompa ABS.
Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09
AUD1100 .cygaro*: listwy, silnik E wtrysk, stan idealny, 130 tys.
km, drzwi, Idapa tylna. Wałbrzych, teł. 0607/36-85-64
AUD1100 : głowica, komputer Bosch 0265100037. Wałbrzych,
teł. 0603/53-31-20
AUD1100 A6: inst. elektrycznado 8-cylindrowego • 250 zł, sprę
żyny przednie • 30 zl/szt., zaciski ham. przednie - 40 zł/szt., 
tłumik węglowy • 40 zl, kpi. nagrzewnica • 200 zł. Wójcice, tel. 
071/318-64-90
AUD1100 C4 : felgi aluminiowe 16", siłownik maski, wygłuszka 
maski, przepływomierz, inne. Wrocław, tel. 0602/23-68̂ 66 
AUD1100: skrzynia biegów, sprzęgło kpi. (do silnika o poj. 1900 
cm, 5-cylindrowego), części ukł. wspomagania kierownicy i ha
mulców, belki tylne, piasty tylne (4 i 5 otworów), pompy hamul
cowe oraz piasty przednie. Wrocław, tel. 0503/30-69-03 
AUD1100 : pompa wtryskowa. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
AUD1100 C4,2000 ccm : belka pod silnik, głowica, tłoki, korbo- 
wody, pompa ABS, skrzynia biegów, belka tylna zawieszenia, 
stabilizator tylny, sprzęgło, rozrusznik, silnik wycieraczek, kon
sola środkowa, szybki tylne trójkątne, sprężarka klimatyzacji. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
AUDI 100 C4, 2800 ccm : skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUD1100,1978/84 r., 1800 ccm, benzyna: silnik - 450 zł, skrzy
nia biegów, półosie ł inne. Głogów, tel. 076/831-59-90, 
0502/36-19-78
AUD1100,1979 r .: skrzynia biegów, zawieszenie, szyby, lam
py, belka tylna, ukl. kierowniczy, blacharka, bak, koła i inne. 
Świebodzice, tel. 074/855-77-75 po godz. 18, 0603/43-68-28 
AUD1100, 1979/88 r. 1900/2300 ccm, 5- cylindrowy: silnik, 
wtrysk bez dokumentacji, skrzynia automat, nowa, elementy 
zawieszenia i nadwozia, lampy, głowice, instalacja gazowa do 
wtrysku, z dokumentacją i inne - od 20 Zl/szt. Nowa Ruda, tel. 
074/873-37-00
AUD1100,1980 r., 62 tys. km, 2200 ccm, benzyna,: różne czę
ści, radio, I właściciel, stan idealny, • 1.000 DEM. Kłodzko, tel. 
0601/76-39-55, 074/866-95-96
AUDI 100, 1980/82 r. ; reflektor prawy. Wrocław, tel. 
0503/86-76-11
AUD1100, 1981 r . : różne części z demontażu (blacharskie i 
mechaniczne).., teL 0606/82-62-10 
AUD1100,1981 r., 1800 ccm: drzwi, błotniki, lampy, silnik, skrzy
nia biegów (5) i inne. Namysłów, tel. 077/410:49-10, 
0602/43-09-41
AUD1100,1982 r.: maska przednia. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUD1100 GL, 1982 r.,: różne części z demontażu, części bla- 
charki, podzespołów. Świdnica, tel. 0503/03-24-58 .
AUD1100,1984 r„ 2100 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), roz
rusznik, półosie, McPhersony przednie i tylne, wspomaganie 
kier. kpi., tarcze ham. przednie, pompa ham., dociski ham. przed
nie, felgi aluminiowe 14* (komplet), klapa tylna, drzwi przednie 
prawe i lewe, drzwi tylne lewe, błotnik lewy przedni, zestaw 
wskaźników, linka szybkościomierza. Wr,ocław, tel. 
0604/68-71-95
AUD1100,1986 r., 160 tys. km, 2000 ccm, diesel: silnik 5-cyiin- 
drowy z odprawą celną, McPhersony przednie, lawa. Modła 75, 
tel. 076/817-22-19, 0602/88-08-99 
AUD1100, 1987 r. : maska, błotniki, reflektory, grill, zderzak 
przedni, drzwi, klapa tylna I Inne. Opole, teł. 0601/71-67-25 
AUD1100,1987 r., 1800 ccm : maska, błotniki, drzwi, silnik na 
części, stan b. dobry, oś tylna, stacyjka, lampy, klapa tylna, zde
rzaki, nagrzewnica, zawieszenie i inne. Dzierżoniów, tel. 
0608/70-64-85, 0503/09-95-45
AUD1100, 1987 r., 2200 ccm .cygaro": tylna część karoserii, 
drzwi, zderzak tylny, sterownik wtrysku, błotnik prawy. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-45-07
AUD1100, 1988 r. : drzwi kpi., stan b. dobry. Wrocław; tel. 
0501/81-36-18
AUD1100, 1990 r. : podsufitka. konsola, licznik na 7 zegarów 
(280 km/h), tapicerka, drzwi, el. podnośnik) szyb, poduszki sil
nika, 2400 ccm, diesel, McPherson, pokrywa bagażnika, słupki 
środkowe, próg. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20

AUD1100 C4,1992/95 r . : tapicerka skórzana, ABS, skrzynia 
biegów, silnik 2.8 Ouattro, elementy klimatyzacji, drzwi. Legni
ca, tel. 0603/10-97-64
AUD1100 C4 SEDAN, KOMBI, 1993 r., 2800 ccm, V6 : dach. 
ćwiartki tylne, drzwi, lusterka, szyby, klimatyzacja, lampy, osprzęt 
silnika, wentylator, filtr powietrza, cały środek, konsola, plasti
ki, półosie, ukł. wydechowy, wzmocnienie. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
AUD1100 C4 OUATTRO, 1993 r., 2800 ccm, V6 : skrzynia bie
gów, ukł. kierowniczy, McPhersony, wózek pod silnik, klimaty
zacja, tapicerka, drzwi lewe, licznik, ukl. wydechowy, pompka 
centralnego zamka, zawieszenie tylne, felgi, ABS i inne. Złoto
ryja, tel. 0602/69-16-37
AUD1100 AVANT, 1994 r., 2000 ccm : maska, drzwi, lusterka, 
lampy, szyby, chłodnica, pas przedni, klapa tylna, ćwiartki tyl
ne, plastiki, felgi, elementy zawieszeń, skrzynia biegów i wiele 

* innych. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-55-04 
AUD1100, 1998 r., 2200 ccm, benzyna : części klimatyzacji i 
silnika, komputery, blacharka, elementy wnętrza, felgi aluminio
we, wyciszenia. Opole, tel. 0608/34-77-33 
AUDI 200 OUATTRO : skrzynia biegów (2.2, 2.5), komputer, 
głowica, pompa ABS. Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
AUDI 200,1982 r., 2100 ccm, benzyna, wtrysk: różne części z 
demontażu. Twardogóra, tel. 0601/30-33-89 
AUDI 200,1983 r, 2000 ccm, benzyna : zawieszenie, chłodni
ca, silnik, belki, mosty, błotniki, zderzaki, szyby, drzwi, dach, 
półosie, maski, koła, felgi, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
AUDI 200 OUATTRO, 1991 r., 2300 ccm. 20V turbo E : szyba 
tylna, kolumna McPhersona, zaciski ham., wykładzina bagaż
nika, osłona koła zapasowego, podszybie plastikowe, wahacze 
tylne, czujniki ABS. Jelenia Góra, tel. 0603/74-73-17 
AUDI 80 B3: skrzynia biegów, - 200 zł. Boreczek, woj. wrocław
skie, tel. 0606/57-74-70

bagażnika • 50 zł, drzwi tylne - 150 zl. Legnica, tel. 
0607/05-56-96
AUDI 80, 1983 r. : drzwi, klapa bagażnika, plastiki, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 0605/43-42-32
AUDI 80,1984 r.: części z rozbiórki. Prusice, woj. wrocławskie, 
tel. 071/312-53-41
AUDI 80 OUATTRO, 1984 r.: alufelgi, chłodnica, zawieszenie, 
koła, felgi, drzwi, szyby, zbiornik paliwa, dach, lampy, półosie, 
mosty, maski, belki, osprzęt silnika i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
AUDI 80,1984 r.: tylna szyba - 30 zł, przednia • 80 zl, wahacze 
• 20 zł/szt., skrzynia (4) • 80 zł, pólośki - 50 zl/szL, tylna belka - 
50 zł, klapa tylna • 30 zł, tłumiki, ap. zapłonowy - 40 zł, amorty
zatory tylne • 30 zł/szt., docisk sprzęgła - 30 zł i inne. Żary, tel. 
068/375-35-64, 0600/32-48-63
AUDI 80,1985 r.: maska, tylna klapa, grill, wahacze z .sanka
mi*, skrzynia biegów (5), półosie, szyby boczne i tylna oraz inne 
części. Wrocław, tel. 0502/84-01-75 
AUDI 80 CC, 1986 r., 1600 ccm, benzyna: drzwi, lampy, błotni
ki, zawiesz., zderzaki z halogenami i inne. Legnica, tel. 
0501/60-86-49
AUDI 80, 1986 r . : zderzaki, błotniki przednie, lampy, sprzęgło 
kpi. (nowe), maska, przednie kolumny I inne. Wrocław, tel. 
0502/84-01-75
AUDI 80 B3,1986/91 r., 1800 ccm, I: części mechaniczne, ele
menty blacharki, błotniki tylne, skrzynia biegów, belka tylna, 
ścianka tylna, tapicerka. Wrocław, tel. 0609/02-67-37, 
0503/79-99-02
AUDI 80 B3, 1988 r., 1800 ccm, benzyna : wszystkie części. 
Opole, tel. 0603/99-73-26
AUDI 80 B3,1988/90 r., 1800 ccm' benzyna: błotniki przednie, 
listwa pod lampy, wzmocnienie przednie, drzwi przednie i tylne, 
klapa tylna, zderzak przedni, sprzęgło, pompa wody, gażnik i 
inne. Legnica, teł. 0606/68-30-86

T U R B O S P R Ę Ż A R K I
Firma Usługowo-Handlowa 'Julita" oferuje turbiny do wszystkich rodzajów pojazdów.

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

AUDI 80, amortyzatory SACHS, nowe, 4 szt, • 450 zł. Brzeg, tel. 
0502/29-21-46
AUDI 80 B3,1800 ccm, benzyna : automatyczna skrzynia bie
gów z dyferencjałem, kompletna. Chojnów, tel. 0604/66-60-11 
AUDI 80 B3 : różne części. Dzierżoniów, tel. 074/837-25-00 
AUDI 80. 82 r.: szyby. Bolesławiec, tel. 0604/74-81-96 
AUDI 80 B3, B4: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
AUDI 80,138 tys. km, 1600 ccm, benzyna : silnik, osprzęt, do
kumentacja, • 500 zl. Jelenia Góra, tel. 075/764-84-82 
AUDI 80, 1600 ccm, diesel : pompa wtryskowa • 200 zl, hak 
holowniczy -100 zł. Legnica, tel. 076/852-38-32 
AUDI 80,1600 ccm : silnik. Międzylesie, tel. 074/812-66-85 
AUDI 80: pompka centralnego zamka, • 100 zł. Namysłów, tel. 
0604/89-65-56
AUDI 80 : silnik oclony, - 900 zl. Opole, tel. 0608/34-77-33 
AUDI 80: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Prusice, 
tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
AUDI 80 B4 AVANT : klapa tylna, kompletna. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
AUDI 80 B4: maska, drzwi, listwa kierownicza, wahacze, belka 
tylna, zderzak tylny, klapa bagażnika, lampa tylna. Sobótka, tel. 
071/390-34-35, 0601/72-40-04
AUDI 80 B3 : lampa przednia prawa -150 zł, kierunkowskaz 
prawy, nowy - 50 i .  Wałbrzych, tel. 074/846-69-40 
AUDI 80 B3, B4 : zderzaki. Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64 
AUDI 80 B4 : słupki, progi, podłużnice przednie. Węgliniec, tel. 
0503/91-12-11
AUDI 80: silnik 1600 ccm benz., skrzynia biegów, półosie, tele
skopy, elementy zawieszenia przedniego i tylnego, błotniki tyl
ne, drzwi, szyby, wyposażenie wnętrza, lampy, zderzaki. Wro
cław, tel. 322-26-42 w godz.9-16
AUDI 80 B3, B4 : reflektory, kierunkowskazy, listwy pod lampy, 
belka pod chłodnicę, zderzak do B3, atrapa do B3, lampy tylne 
do B3. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
AUDI 80 B3, 1800 ccm : belka pod silnik, zawieszenie tylne, 
gażnik, ukl. wydechowy, przekładnia kier., zawieszenie przed
nie, kolumna kier., pompa hamulcowa, pompa wody, alternator, 
rozrusznik, tapicerka, dach z szyberdachem, zderzak tylny, drzwi 
prawe. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
AUDI 80 B3,1800 ccm: różne części blacharskie j mechanicz
ne. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
AUDI 80 1600, 1800, 2000 cm benzyna: rozrusznik, pompa 
wspomagania, nadkola plastikowe, skrzynia biegów. Wrocław, 
teł. 0501/22-24-85 -  .
AUDI 80: zawieszenie przednie, kpi. • 300 zł, siedzenia, maska 
r 100 zł, kpi. drzwi, silnik.1,6 E • 250 zl, skrzynia biegów (5) - 
350 zł, kpi. zawieszenie tylne • 200 zl, koła 13*, felgi aluminio
we • 300 zf. Zebrzydowa, gm. Nowogrodziec, woj. jeleniogór
skie, tel. 0602/87-95-17
AUDI 80,1979/84 r.: lampy, zawieszenia, szyby, silnik, skrzy
nia biegów (4), alternator, rozrusznik i inne. Dzierżoniów, tel. 
074/645-91-43.
AUDI 80, 1980t. : drzwi prawe przednie - 80 zl, rozrusznik - 50 
zł, szyba tylna • 40 zł, sprężyny tylne - 30 zł, licznik - 30 zł i 
wiele innych, tanio. Trzebnica, tel. 071/387-08-86, 
0503/40-19-03
AUDI 80,1980/85 r. 1,3,1,6: silnik + osprzęt, skrzynia biegów, 
drzwi, maski, szyby, zawieszenie, felgi, wnętrze auta i inne. 
Wałbrzych, teł. 074/846-49-57
AUDI 80, 1981 r. : części mechaniczne, blacharka, szyby, lu
sterka, lampy. Ząbkowice Śląskie, tel. 0604/82-65-84 
AUDI 80, 1982 r. : reflełcotry przednie. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm: silnik, skrzynia biegów (5), zawie
szenia i inne części z demontażu. Jawor, tel. 076/870-37-13 
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm : drzwi, klapy, zawieszenia, silnik, 
skrzynia biegów (5). Jawor, tel. 076/870-37-13 
AUDI 80,1982 r.: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/63-96-19 
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm: szyby, przekł. kierownicy, alterna
tor, sprzęgło, tapicerka, półki, zawieszenia, ukł. hamulcowy. 
Wrocław, tel. 0502/31-58-47
AUDI 80,1983 r. 2-drzwiowy: wzmocnienie przednie, zderzaki, 
maska, drzwi, chłodnica, felgi aluminiowe, aparat zapłonu, al
ternator, rozrusznik, sprężyny tylne, piasty z zaciskami oraz

[SPAWANIE I NAPRAWA CZĘŚCI PLASTIKOWYCH ] 
k u su w a n ie  pękM ęS, m m c e B  i u n m ó w  l \
\  ZDERZAKÓW, CHlOmiC, U M t, IUSTEKEK, 
\Z B W m O K Ó W , OSŁON t M 1/CH  CZĘŚCI

AUDI 80 B3,1988/91 r. 1900 TD/1800 E: maska, lampy, części 
silnika, kierunkowskazy, osłona pod silnik, drzwi, tylna klapa, 
zderzaki, kratki zderzaka, chłodnica, lusterka, wspomaganie, 
inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
AUDI 80 B3,1990 r.: zderzaki, atrapa, lampy, błotniki, elektry
ka szyb, układ wtryskowy (2.3 E). Wrocław, teł. 0502/93-47-65 
AUDI 80 B3, 1990 r. : podnośnik elektryczny szyb przednich 
wraz z przełącznikami w drzwiach. Wrocław, teł. 0600/45-98-60 
AUDI 80 B3,1990 r., 2000 ccm, benzyna : podszybie, pompa 
paliwa, ukł. kierowniczy, McPhersony, zderzak tylny, słupki, błot
niki tylne, drzwi, tapicerka, silnik wycieraczek, nagrzewnica, 
zbiorniczki, półosie, wahacze i inne. Złotoryja, tel. 076/878-22-64 
AUDI 80 B3 OUATTRO, 1991 r., 2000 ccm, 16V : różne części. 
Legnica, tel. 0601/84-47-45
AUDI 80 B3,1991 r.. 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk: drzwi lewe 
tylne, kolumny McPhersona, błotniki tylne, ćwiartka lewa przed
nia, dach z szyberdachem, silnik, wiązka elektr., pompa paliwa, 
układ wydechowy i inne. Leszno, tel. 065/526-33-70

„TROST” Paweł Trojnar 3 
Lubin, ul. Słowiańska 4 j 

tel. 076/844-20-01 c 
0-601 96 06 81

M EC H A N IK A  PO JAZD O W A  
Specjalizacja AUDI, VW, M B  

Części nowe, używane
- remonty silników
- remonty skrzyń biegów
- remonty elektroniki, klimatyzacji

AUDI 80 B4,1991 r., 1800 ccm: silnik kpi. ze skrzynią biegów i 
zawieszeniem przednim, sprowadzony z Niemiec, oclony, moż
liwość sprawdzenia i montażu na miejscu, • 1.800 zł. Milicz, tel. 
0608/48-77-29, 0606/44-66-83
AUDI 80,1991 r., 1900 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów (5). 
Szprotawa, tel. 0604/82-06-70
AUDI 80 B4,1993 r.: grill, reflektory, zderzak, halogeny, lampy, 
lusterka. Wrocław, tel. 0605/10-83-Ó8 
AUDI 80 B4,1993 r.,' 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna 115 KM: 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenia. Kalisz, tel. 0504/87-36-36 
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm, wtrysk: drzwi, skrzynia biegów, 
konsola, zegary, nagrzewnica,'plastiki, ukl. kierowniczy, szyby, 
zderzaki, osprzęt silnika. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
AUDI 80 B4, 1993 r„ 2000 ccm : skrzynia biegów, sprężarka 
klimatyzacji; pompa hamulcowa, alternator, rozrusznik, miska 
olejowa, zawieszenie tylne, fotele. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
AUDI 80 B4,1994 r.: błotnik przedni prawy, zderzak tylny, hak, 
wzmocnienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, lampy tylne, 
grill Kamei. Wrocław, tel. 0608/55-66-73

AUTO-CZĘSCI
AUTORYZOWANA KASACJA POJAZDÓW 

UŻYWANE - DUŻY WYBÓR 
osobowe, busy, ciężarowe do 7 ,5 1 

elementy karoserii, autoszyby

AUT0-ZŁ0M "CHEL"
(O

pomoc drogowa, ład. do 3 sam. S 
osobowych jednorazowo 8 

C I E Ś L E  k. O le śn icy  O 
d rog a  n r 8  

W R O C ŁA W  - W AR SZAW A

tel. 071/315-40-51 
tel. 0-601 951 678
ZA P R A S Z A M Y  8.00-18.00
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'B-J-B'1 REGENERACJA GŁOWIC
SAMOCHODOWYCH I CIĄGNIKOWYCH, SPRZEDAŻ - WYMIANA

SPAWANIE ALUMINIUM
CZYNNE: 600 - 2200 

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

0-601 57 17 78, 0501 47 17 8 6

“sp s s fs jy

A U T O C Z Ę ŚC I
c z ę ś c i u żyw a n e  z  d e m o n ta żu  

d o  ró ż n y c h  m a rek  
d e m o n ta ż  na  m ie jscu

A T R A K C Y J N E  C E N Y
OP010021

W rocław , ul. S w o jc z y c k a  1 
tel. 071/348-42-16. 372-87-60

AUDI A3, A4, A6 : maska. Trzebnica, tel. 071/387-08-91 
AUDI A3, A4, A6, 1998 r. : dach, ćwiartki tylu, szyberdachy, 
podsufitki, lusterka, ramki drzwi, plastiki, szyby, tapicerka i Inne. 
Dzierżoniów, tel. 0604/43-07-16
AUDI A3, A4, A6, 1998 r. : zegary Z programacją. Gubin, tel. 
0604/98-39-30
AUDI A3, A4, A6, A8, TT, S6 : części blacharki, cięte, mecha
niczne (4,2, 2,5 TDi, 2,6 V6,2,8, S6, 2,3,2,0), ksenony, lampy, 
lusterka, filtry, plastiki, RO, CD, subwoofer, klimatyzacje, skrzy
nie biegów, szyby, felgi aluminiowe, pod. powietrzne, deski roz
dzielcze i inne. Oleśnica, tel. 0602/15-35-30 
AUDI A4 AVANT, 2500 ccm, TDI : klimatyzacja, zawieszenie ■ 
przednie i tylne, drzwi, błotniki, części silnika, ABS, układ wy-

TU R BO SPR ĘŻAR K I
NAPRAWA ■ MONTAŻ • SKUP ■ SPRZEDAŻ - GWARANCJA 

M o żliw o ść  w ysy łk i - teren  ca łe g o  kraju  
w  so b o tę  | teren  g ie łdy  LU BIŃ  

w  n ied z ie lę  - te ren  g ie łdy  w  G liw ica ch
PHU BARPOL, Borow e 63 i koło O leśnicy  

te l. 071/315-72-44, kom . 0-601 71 97 69

TURBOSPRĘŻARKI
Regeneracja • Skup * Sprzedaż

Wrocław, Ul. Armii Krajowej 53, tel. 071/336-60-47 wew. 119, 0-607 525 686

AUDI 80 B4, 1994 r . : różne części mechaniczne oraz szyby.
Jelenia Góra, tel. 0601/96-63-83
AUDI 80, 90 : różne części. Legnica, tel. 076/854-53-28,
0607/04-07-90
AUDI 80,90 B4,1993 r.: maska, reflektory, błotniki, pas przed
ni, chłodnica, kierunkowskazy, drzwi, zderzaki, szyba tylna i 
boczne, nadkola, lampy tylne, klapa, fotele, zawieszenie przed
nie, skrzynia biegów (5), felgi, konsola, plastiki. Bolesławiec, 
tel. 0602/63-54-25
AUDI 80,100,1990/91 r.: różne części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16

^TŁUMIK EXPRESA 
OSOBOWE IBUSY |

Tłumiki, katalizatoiy, łączniki elastyczne g 
B0SAL, ASMET. Dorabianie układów, o 

Wrocław, ul. Nasienna 35 (boczna ul. Maślidde]) 
V  ®  0-602 49 4205, pon.-pt. ^ - lę 00 J

AUDI A2: felgi aluminiowe 16", różne części mechaniczne, ele
menty blacharki i inne, możliwość wysyłki. Nowogrodziec, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0608/72-14-92, 0049/17-57-40-99-22 
AUDI A2, A3, A4, A6 : klimatyzacje sterowane eł., kpi. i poje
dyncze części, różne części mechaniczne, elementy blacharki, 
możl. wysyłki. Nowogrodziec, woj. jeleniogórskie, tel. 
0502/33-76-86, 0608/72-14-92 
AUDI A3 : maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
AUDI A3,1997/00 r.: ćwiartka przednia prawa, szyba prawych 
drzwi. Jelenia Góra, tel. 075/755-83-14, 0502/30-08-56 
AUDI A3, 1998 r., 1900 ccm, TDI : różne części. ., tel. 
0608/17-96-55
AUDI A3,1998 r .: błotniki przednie, reflektory, kierunkowska
zy, zderzaki, drzwi prawe, lewe, tylna klapa, lampy tylne. Wro
cław, tel. 0601/73-97-72
AUDI A3,1999 r. 1600,1800 ccm: dach, ćwiartki, drzwi, fotele, 
tapicerki, elementy plastikowe, zawieszenie przednie, kolum-

dechowy, skrzynia biegów Tiptronic. Bolesławiec, tel. 
0603/04-28-70
AUDI A4,1600 ccm: ścianka przednia, -150 zł. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 0609/34-99-53
AUDI A4: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
AUDI A4,1800 ccm, V5: różne części mechaniczne i blachar
skie. Leszno, tel. 0607/09-85-14 
AUDI A4, 1900 ccm, TDI : silnik i inne części. Lubań, tel. 
0608/25-36-94, 0603/60-36-74
AUDI A4: klimatyzacja elektroniczna do wersji z silnikiem 1.6-1.9 
TDI, podłużnice (1.6), felgi aluminiowe, oś, drzwi, tapicerka, 
zawieszenie, klapa, skrzynia biegów (5), osprzęt silnika, turbi
na, pompa wtryskowa, sensory, pas przedni, intercooler, wen
tylator katalizator, półosie, sanie, zbiorniczki, plastiki i inne. Lu
bomierz, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/83-96-41 
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 A4 AVANT: drzwi przednie lewe i tylne prawe, kompletne, 
klapa tylna, kompletne, wózki, wahacze, półosie, zwrotnice, 
McPhersony, listwy kierownicy. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
AUDI A4 : reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 0602/77-79-60 
AUDI A4,2500 ccm, TDI, V6: zawieszenie, przekładnia kierow
nicza, drzwi, klimatronic, silnik, skrzynia biegów, tiptronic, tylne 
błotniki, ukl. wydechowy, tylna szyba, inne. Wrocław, tel. 
0600/41-15-78
AUDI A4 : maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
AUDI A4 : klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
AUDI A4, 1800 ccm, 2000 : zawiesz. przednie i tylne, wózek 
pod silnik, stabilizator, wahacze, zwrotnice, teleskopy ze sprę
żynami i inne. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 ■
AUDI A4 ,1992/95 r .: tapicerka skórzana, ABS, skrzynia bie
gów, silnik 2.8 Ouattro, elementy klimatyzacji, drzwi. Legnica, 
tel. 0603/10-97-64
AUDI A4,1996 r., 1900 ccm, turbo D : silnik (110 KM), skrzynia 
biegów, zawieszenie. Bolesławiec, tel. 0601/98-33-57
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na, półosie, ABS, serwo, osprzęt silnika, silniki, półka tylna i 
inne. Opole, tel. 0604/44-16-73 
AUDI A 3 ,1999 r., 1900 ccm, TDI : wózki, wahacze, półosie, 
zwrotnice, McPhersony, listwa kierownicy, stabilizator. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
AUDI A3, 1999 r. 4-drzwiowy: drzwi, zderzaki, klapy, maski, 
wzmocnienia czołowe, elementy blacharki, błotniki i inne. Zie
lona Góra, tel. 0609/36-99-31
AUDI A3,1999/00 r., 1900 ccm, TDi: błotniki, intercooler, ABS, 
sensory, zderzaki, dimatronic, osprzęt silnika, skrzynia biegów, 
zawieszenie, drzwi, wspomaganie, serwo, półosie, lusterka, kla
pa, alternator. Lubin, tel. 0605/57-87-37 
AUDI A3,1999/00 r., 1600 ccm: zawieszenia, belka tylna, skrzy
nia biegów, silhik, ukl. wydechowy, ukł. kierowniczy, wnętrze, 
plastiki i inne. Żary, tel. 0502/33-45-68 
AUDI A3, A4 : zderzaki tylne kompletne, stan idealny. Lubin, 
tel. 0502/63-02-35

AUDI A4,1996 r., 1800 ccm, turbo V5: tylne błotniki, tylny pas, 
tylna klapa, silnik w całości lub na części, osprzęt silnika, prze
kładnia kierownicza, zegary, zbiorniczki, inst. elektryczna do TDi, 
drzwi tylne lewe i inne. Żagań, tel. 0603/91-73-45 
AUDI A4 AVANT, 1997 r., 1900 ccm, TDI: dach, poduszki pow., 
konsola, chłodnice, zawieszenia, lampy, maska, klapa tylna i 
Inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
AUDI A4,1997 r .: zderzak tylny, wahacze, maska, kompresor 
klimatyzacji + skraplacz, klamki. Złotoryja, tel. 076/878-64-36 
AUDI A4,1997/00 r. poj. 1.8,1.8 turbo: części silnika, skrzynia 
biegów, zawieszenie przednie i tylne, klapa tylna, błotniki tylne, 
el. regulowane fotele Recaro z poduszkami pow.vpółośki, ABS, 
serwo. Zielona Góra, tel. 0608/71-01-32 
AUDI A4,1998 r .: pasy, klimatronic, ukl. wydechowy, półosie, 
skrynia biegów (6), wnętrze, plastiki, silnik w całości lub na czę
ści i inne. Lubin, tel. 0607/75-57-31 y  
AUDI A4 AVANT, 1998 r., 1900 ccm, TDI, 110 PS : skrzynia bie
gów (5), nagrzewnica, nadwozie tylne, tapicerka, serwo, roz-
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rusznłk, przełączniki, kierownica, lampy tylne, ukl. wydechowy, 
komputery i inne. Legnica, tel. 0609/65-29-93 
AUDI A4,1998 r., 1800 ccm, turbo: pompa ABS, ćwiartka tylna, 
zegary, zbiornik paliwa, klapa, skrzynia biegów, taśma podusz
ki pow., filtr węglowy i inne. Wrocław, tel. 0607/11-47-36 
AUDI A4,2000 r., 1900 ccm, TDI: aluminiowe felgi, części silni
ka, skrzynia biegów automatic, drzwi. Lubin, teł. 0605/36-49-90 . 
AUDI A4 AVANT, 2001 r., 1900 ccm, TDI: poduszki pow. + kon
sola, skórzane fotele Recaro, roleta, białe zegary, lampy, zde
rzaki, maska, błotniki, wzmocnienie ♦ chłodnice, drzwi, luster
ka, szyby, zawieszenia, klimatyzacja, radio + CD i Inne. Legni
ca. tel. 0607/54-05-96
AUDI A6 : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
AUDI A6 KOMBI: klapa tylna • 60 zl. Leszno, tel. 0603/05-84-80 
AUDI A6 : 2 kierownice bez poduszek pow., stan dobry -170 
zl/szt. Lubin, tel. 0607/33-74-78
AUDI A6 nowe i stare modele : reflektory ksenonowe. Świdnł- 

. ca, tel. 0602/77-79-60
AUDI A6 : maska. Trzebnica, tel. 071/387-08-91 
AUDI A6 : różne części. Wrocław, tel. 0609/17-03-18 
AUDI A6: klamki wewnętrzne, popielniczki, wywietrznik z gniaz
dem zapalniczki, listwy ozdobne konsoli. Wrocław, teł. 
0501/81-36-18
AUDI A6,1994/97 r., 2500 ccm, TDI: osprzęt silnika, zawiesze
nia, maska, zderzak tylny, pokrywa bagażnika, konsola z po
duszką, napinacze, sensor, żaluzja el. na tylną szybę, układ 
kierowniczy, plastiki, drzwi tylne, chłodnica, drewniane i chro
mowane dodatki oraz inne. Wrocław, tel. 0603/30-13-02 
AUDI A6,1995 r.: błotnik lewy przedni. Lubin, tel. 0603/21-77-41, 
0605/07-47-04
AUDI A6, 1996 r. : grill Kamei, maska. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
AUDI A6,1996 r., 2500 ccm, TDI: turbina, alternator. Jelenia 
Góra, tel. 0604/39-5043
AUDI A6 KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, TDi: silnik, zawieszenie, 
chłodnica, wzmocnienie czołowe, konsola, relingi dachowe, 
podłużnice, klimatyzacja, tapicerka, dach, drzwi, zawieszenie 
tylne, zbiornik paliwa, inst; elektryczna i inne. Lubin, tel. 
0602/88-75-75
AUDI A6,1997 r .: lampy przednie, sensor do poduszek pow. 
‘Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-04-68 
AUDI A6,1998 r.: lampy ksenony, kpi, -1.600 zl. Jelenia Góra, 
tel. 0607/34-30-13
AUDI A6 OUATTRO, 1998 r., 2500 ccm, TDI, V6: maska, drzwi, 
skóra, zawieszenia, poduszki pow. ♦ konsola, lampy tylne, kli
matyzacja, lawa, filtr pow., półosie, skrzynie, ukl. wydechowe, 
komputery, instalacje, zegary i inne. Legnica, tel. 0607/54-05-96 
AUDI A6, 1998 r. kombi i sedan: różne części z demontażu. 
Opole, tel. 0601/71-67-25
AUDI A6,1998 r., 1800 ccm, Tip Tronic: różne części. Świdni
ca, tel. 0603/85-48-06
AUDI A6,1998 r., 2800 ccm : drzwi, dach, silnik, zderzaki, lam
py, poduszka pow., konsola, tapicerka, chłodnica, zawieszenia. 
Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
AUDI A6, 1998/01 r. : atrapa przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
AUDI A6,1999 r., 1800 ccm, turbo limuzyna: dach, podłużnice, 
tył karoserii, zawieszenie, silnik, skrzynia biegów, wnętrze, po
duszki pow., szyby, kola, układ kierowniczy, plastiki, lampy, zde
rzaki, maska, błotniki, felgi aluminiowe. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
AUDI A6, 1999 r., 2500 ccm, TDI: części mechaniczne, bla
charskie, aluminiowe felgi. Lubin, tel. 0605/36-49-90 
AUDI A6, 1999 r. : drzwi, błotniki, elektronika. Wrocław, tel. 
0600/884742
AUDI A6,1999 r.: reflektor prawy, błotniki, taśma pod kierowni
cę, lampa lewa tylna do avanta. Złotoryja, tel. 076/878-22-64 
AUDI A6,2000 r.: pokrywa silnika, stan idealny • 450 zł, błotni
ki • 250 zł. zderzak przedni • 250 zl. Wrocław, tel. 0604/2640-66 
AUDI A6, 2000 r., 2500 ccm, TD i: deska rozdz., kompletna. 
Wrocław, tel. 0605/36-5343
AUDI A6,100 C4,1996 r.: konsola, pompa klimatyzacji. Biela
wa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16 
AUDI A8 : sterownik klimatyzacji, - 600 zl. Lubin, tel. 
0600/19-7848
AUDI A8 : reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 0602/77-79-60 
AUDI A8 (nowy model): pokrywa silnika. Wrocław, teł. 
0606/40-03-11
AUDI A8,1995 r.: lusterko zewnętrzne lewe, pokrywa bagażni
ka, klimatyzacja, szyby tylne boczne, elementy ukl. wydecho
wego, elementy plastikowe, podłużnica prawa i lewa, skrzynia 
biegów, moduły, zbiornik paliwa, zbiorniczek wyrównawczy oraz 
tapicerka skórzana. Namysłów, tel. 0607/83-9046 .
AUDI A8,1998 r., 2500 ccm, TDI, V6: wzmocnienie * chłodni
ce, obudowa filtra pow., zawieszenia, ława, komputery, skrzy
nia Tiptronic, koła zimowe, skóra, poduszki pow. + konsola, 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-Tro- 
nic, zderzak tylny, zawieszenie tylne, drzwi prawe, nagrzewni
ca, kołyska silnika. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
AUDI B3 coupe: błotnik lewy przedni, Bolesławiec, tel. 
0604/74-81-96
AUDI B3 : spoiler na tylną klapę, niem. • 85 zl. Brzeg Opolski, 
tel. 077/412-91-21
AUDI B3,1800 ccm: różne części z demontażu. Wschowa, tel.
0605/91-88-41, 0049/17-44-96-98-61
AUDI B4 OUATTRO 2.6, 2.8: most tylny. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
AUDI B4,1991/95 r. 1900TDI/2000 E/1800 E: tylna szyba, prze
pływomierz, błotniki, maska, tylna klapa, zderzaki, halogeny, 
lusterka, lampy, wzmocnienie czołowe; klimatyzacja, drzwi, po
duszki, tylne błotniki, tylna oś, pedały do TDI, nadkola, waha
cze, inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
AUDI B4,1994 r. 1900 TDI/2000E/1900 TD/1800 E: wspoma
ganie, osłona pod silnik, kołyska pod silnik, inne. Wrocław, tel. 
0602/23-68-66

AUDI CABRIO, 1996 r. : reflektory soczewkowe. Lubin, tel. 
0603/21-77-41, 0605/0747-04

' AUDI S6, 3600 ccm, 4400: agregat klimatyzacji, pompa wspo
magania, części silnika (4200 ccm). Prochowice, tel. 
076/85847-61, 0605/43-54-20
AUDI TT : reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 0602/77-79-60 
AUDI TT: próg lewy - 250 zł, błotnik lewy -150 zł, lampy kseno
nowe - 700 zl/szt. Trzebnica, tel. 071/312-90-36. *- 
AUDI V8 : most tylny, zawieszenie tylne, klimatyzacja, moduły, 
tapicerka skórzana oraz wal napędowy. Opole, tel. 
0607/83-9046
AUDI V8, 1990 r. : błotniki, zderzak tylny. Wrocław, tel. 
0602/23-68-66
AUDI, VW Sharan, Passat, Golf: felgi 9J/16, z szerokim ran
tem, b. atrakcyjny wygląd, - 2.300 zi. Głogówek, tel. 
077/437-17-98, 0603/19-50-90
AUDI, VW: oś tylna, bębny hamulcowe, fi 27cm, nowa - 350 zl, 
VW: pas tylny dolny i listwy boczne • 100 zi lub zamienię na 
kosiarkę spalinową. Kłodzko, ul. Okrzei 26/II/20, po godz. 16 
O  AUDI 80, 90,100, C4, B4, B3, A6, VW PASSAT, 

GOLF, POLO, VENTO, JETTA, T4, 1980/00 r. : 
ramy, reflektory, kierunkowskazy, halogeny, atra
py, zderzaki, chłodnice, blachy i inne. REG-Plast.
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BMW 3, 5, 7,1978/85 r .: różne części. Wrocław, Mrozów, tel. 
071/317-09-27 po godz. 18, 0608/66-97-65 
BMW 316-320,1984 r.: chłodnica, dach, silnik + osprzęt, kola, 
zbiornik paliwa, lampy, półosie, mosty, belki, maski, felgi, szy
by, drzwi, zawieszenie, inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
BMW 318 E-30 : reflektor lewy, atrapa. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
BMW 318,1983 r., 1800 ccm : skrzynia biegów (4) oraz skrzy
nie biegów na części (2 szt.), - 450 zl. Świdnica, tel. 
0608/62-79-17
BMW 318,1983 r.: skrzynia biegów, maska silnika, wal, most,
lusterka elektr. regulowane, zawieszenie tylne i inne części.
Wrocław, tel. 071/330-03-81, 0606/70-96-54
BMW 318 i, 1984 r., 80 tys. km : silnik, wal korbowy, panewki,
od 400-1.200 zl/szt. Komorniki, tel. 0608/08-18-31
BMW 318,1986 r.: licznik. Namysłów, tel. 0604/89-65-56
BMW 318, 1986 r. : sprężyny na amortyzatory tylne (2 szt.).
Oleśnica, tel. 071/314-45-29 po godz. 18
BMW 318 E-30,1986 r., wtrysk: silnik -1.000 zl, most • 350 zl,
półosie z przegubami -150 zł/szt., koła • 50 zł, McPhersony •
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AUDI, VW: pod. powietrzne do A4, A6, A8, TT, C4, S4, S6, B4, 
VW Golf, VW Passat (kierowcy, boczne, pasażerów), sensory, 
pasy pirotechniczne, taśmy, zaślepki, deski rozdz., możliwość 
montażu. Oleśnica, tel. 0602/15-35-30 
AUDI, VW, 1300 ccm,t>enzyna: silnik bez dokumentacji. Pisa- 
rzowice, gm. Lubsza, tel. 077/412-65-24 
AUSTIN METRO : zderzaki, koła. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
AUTOBUS AUTOSAN, SW400 : silnik, skrzynia biegów, mo
sty, szyby, resory, wał korbowy po szlifie, kolumna kierownicza. 
Sędzimirów, tel. 076/877-52-92
AUTOBUS AUTOSAN : elementy użebrowania okien wraz z 
oknami, 4 sztuki, wym. szer. 7 m, wys. 1.2 m, nadają się na 
małą szklarnię. Sława, tel. 068/356-87-57 
AUTOBUS IKARUS : nowe 3 siłowniki ham., tylne, nowa sprę
żarka. Wałbrzych, tel. 0605/85-02-94 
AUTOBUS MERCEDES : silnik OM402, w całości lub na czę
ści. Wrocław, tel. 325-1848, 0502/61-10-53 
AUTOBUS RTO: zwrotnice przednie ze swożniami, 8 szt. • 220 
zł i inne części przodu, fabrycznie nowe. Wrocław, tel. 
071/390-68-25, 0609/59-00-04
AUTOBUS TAM 170: silnik Deutz, po remoncie, siedzenia roz
kładane, szyby. Sędzimirów, tel. 076/877-52-92 
AUTOBUS TAM 170: głowica silnika 8 szt., - 60 zl/szt. Polko
wice. tel. 076/84745-77
AVIA: przystawka hydrauliki, skrzynia biegów (5). Wolibórz, tel. 
074/872-12-68
AVIA A31 : wahacze przedniego zawieszenia, nowe. Legnica, 
tel. 0601/16-87-69
AVIAA31, 1983 r . : kontener, rama, zawieszenie, most kpi., 
pompa wtryskowa, przekł. kierownicy (nowa) i inne. Wrocław, 
tel. 0502/17-75-23
AVIQ A-31 : elementy silnika, wały napędowe, przednie zawie
szenie, tylny most, szyby, kabina do remontu i inne, nowe i uży
wane. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-07-24, 0604/26-15-94 
O  BMW : części nowe i używane. Zapraszamy od 

poniedziałku do piątku w godz. 9-16. „STABO-CA- 
REX", Wrocław,, ul. Kolarska 1 (boczna Wyści
gowej), tel. 071/360-85-79 01034791 [[[03549]]] 

BMW E-36: spoiler ze światłem .stopu*, ukl. wydechowy, kata
lizator, kpi. kołpaków, RO Blaupunkt. Oleśnica, tel. 
071/31445-14, 0503/0345-67
BMW E34: oryg. mechanizm do el. opuszczania szyb - 2 szt, - 
400 zl. Wałbrzych, tel. 074/847-26-39 
BMW E-36 : lampa prawa potrójna • 250 zl, kierunkowskaz tyl
ny i przedni Jewy potrójny - 30 zł. Wrocław, tel. 071/321-77-50 
BMW E-34 KOMBI: lampa prawa - 250 zl, lampa na klapę lewą 
• 190 zł. Wrocław, tel. 0717321-77-50 
BMW E-30,1987 r.: różne części. Legnica, tel. 0600/52-57-85 
BMW E46,2000 r.: nowe, przednie i boczne kierunkowskazy, 
nowe, tylne lampy. Złotoryja, teł. 076/878-71-21,0607/48-0147 
BMW 3 E-36 : ukl. ABS, skrzynia biegów, zawieszenie tylne, 
most, alternator, błotniki przednie, amortyzatory do zderzaka 
przedniego. Wrodaw, tel. 0603/10-18-70 
BMW 3 E-36 BMW 5 E-34, BMW 7 E-32 : różne części. Wro
cław, tel. 0609/16-66-81
BMW 3 E-36 : lusterka M-Power, listwy, plastiki, felgi aluminio
we 7J x 15 i inne. Wrodaw, tel. 0605/11-62-99 
BMW 3 : drzwi przednie lewe. Złotoryja, tel. 076/877-51-38, 
0609/41-01-57
BMW 3,1985 r.: zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
BMW 3 E-36,1995 r.: części silnika 1.6 M43, komputer, licz
nik, ława i poduszki pod silnik. Opole, tel. 0601/71-67-25 
BMW 3,5,7: amortyzatory przednie, używane, z rozbiórki, bez 
sprężyn.., tel. 0503/91-27-23
BMW 3, 5,7 : felgi aluminiowe 5-szprychowe, przód 8.5Jx17‘ , 
opony 215/40 R17, tył 10Jx17", opony 245/45 R17, ćena - 3.500 
Zł. Grudzielec, tel. 062/734-4743, 0604/33-78-67 
BMW 3,5,7: skrzynia biegów (automatyczna 5 HP18), skrzy
nia biegów (manualna, 5-biegowa), alternator oraz osłona pod 
silnik. Leszno, tel. 065/534-11-06, 0607/344 2 40 
BMW 3,5,7 : różne częśd. Poznań, tel. 0601/44-47-61

USZCZELNIANIE, REGENERACJA 
HYDRAUUCZNYCH PRZEKŁADNI 

KIEROWNICZYCH & POMP
OP000471

T U R B O S P R Ę Ż A R K I
do samochodów zachodnich, osobowych i ciężarowych | 

NOPIUlUin - UIVMinNQ - SPRZCDIIŻ - SKUP I
ORYGINALNE CZĘŚCI NAPRAWCZE

KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI - DŁUGOLETNIA PRAKTYKA, BEZPŁATNE DORADZTWO 
naprawa w ciągu 48h O FERUJEM Y TRANSPORT GRATIS ! regneracja już od 900 zł

50-348 WROCŁAW, ul. Sienkiewicza 32, tel. 0-502 69 08 90 - serwis telefoniczny - 24 h 
tel. 071/322-86-76, tel./fax 071/322-38-94, Oddział Warszawa: tel. 022/631-67-70,0-50105 42 70

200 zł, amortyzatory tylne, 2 szt. -100 zł, drzwi -180 zl, szyba 
przednia - 150 zl, przekł. kierownicy - 200 zl i inne. Wrodaw, 
tel. 0607/48-29-83
BMW 318, 1987 r., 120 tys. km, 1800 ccm : silnik do BMW 3 
E-30, stan b. dobry, pełny wtrysk, • 1.000 zl. Głogów, tel. 
0605/39-96-26
BMW 318,1987 r. 4-drzwiowy: skrzynia biegów, deska rozdz., 
wał, most, drzwi, siedzenia, błotniki, zderzaki, lampy, wahacze, 
szyba tylna i inne. Świebodzice, tel. 074/854-55-37 
BMW 318 i, 1987 r. : wszystkie części. Wrocław, tel. 
0501/98-13-82
BMW 318, 1992 r . : lusterko prawe, maska przednia (coupe).

A M O R T Y Z A T O R Y ,  
SPRZĘGŁA, HAMULCE

Do wszystkich marek samochodów 
Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 12a 
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zwrotnice, tarcze hamudowe przednie, skrzynia biegów, filtr 
powietrza z przepływomierzem, licznik, drzwi, most, zawiesze
nie tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BMW 318, 1992 r. : silnik 1800 ccm, w całośd 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, skrzy
nia biegów, konsola, zegary, poduszki pow., zawieszenie, felgi 
aluminiowe 17*, serwo, nagrzewnica, wzmocnienie, koła stalo
we, ukł. wydechowy, most osprzęt silnika i inne. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
BMW 318,1997 r, 1800 ccm: klimatyzacja, kpł. poduszki i inne, 
elementy blacharki i mechaniczne. Wrocław, tel. 0607/1147-36 
BMW 318,320, 323,325 i, 1985/86 r.: silnik, skrzynia biegów, 
lampy, zderzaki, błotniki, maska, wzmocnienie przednie, przekł. 
kierownicy, McPhersony, belka, most, drzwi, wiatrak ze sprzę
głem, elementy blacharki, głowice, inne. Wrocław, tel. 
0503/30-90-̂ 8, 0503/90-55-84
BMW 318, 324 i : silnik, głowica, przekł., wał, most, zawiesz., 
skrzynia biegów, miska oleju, wahacze, wisco, chłodnica i inne. 
Wrocław, tel. 0605/11-62-99
BMW 320 i, 2000 ccm : silnik, skrzynie biegów, most, przednie 
zawiesz., maska tylna, chłodnice, komputer oraz kable napię
cia (silnik jest ze ściągniętą głowicą). Grodków, tel. 
077/415-50-75, 0600/91-44-23
BMW 320 : błotniki, drzwi, dach z szyberdachem, zawieszenie 
tylne, klapa tylna, szyby, zbiornik paliwa, silnik + osprzęt. Gry
fów Śl., tel. 075/781-24-22
BMW 320 : komputer Bosch 0261200174, rozrusznik, alterna
tor. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 .
BMW 320 E-21: skrzynia biegów (5), zawiesz. i inne. Wrodaw, 
tel. 071/345-57-85
BMW 320 E-21,1976/82 r. .rekin’ : różne częśd z demontażu. 
Głogów, tel. 076/833-28-73
BMW 320,1980 r. E21: wal (automatic), nagrzewnica, tapicer
ka, półosie, zadski hamulcowe, przekł. kierownicza, szyby bocz
ne i tylne, serwo, stabilizator przedni, wahacze tylne, bębny, 
tarcze hamulcowe, spoiler przedni BBS, belka przednia i tylna, 
inne. Wałbrzych, tel. 0609/26-53-79 
BMW 320,1982 r.: różne częśd. Wrodaw, tel. 071/330-03-81, 
0606/70-96-54
BMW 320 i, 1987 r .: szyby, lampy, elementy zawieszenia, li
stwy, lusterka, przełączniki i inne częśd z demontażu. Legnica, 

v tel. 076/86646-74, 0607/83-06-25 
BMW 320,1987 r., 2000 ccm E-30: silnik R6 uzbrojony • 1.050 
zł, skrzynia biegów automatyczna, drzwi, szyby, błotniki, most 
z półoslami, el. zawieszenie I inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-83-04, 0604/60-39-86
BMW 320,1989 r.: drzwi, lusterka, przedni spoiler, ap. zapło
nowy, błotnik lewy. Sobótka, tel. 0604/96-02-73 
BMW 320 COUPE, 1993 r.: silnik (2000 ccm, 24V), elementy 
silnika (2000 ccm, 24V), półosie. tłumik ostatni, lampa tylna pra
wa, lusterko zewnętrzne prawe i lewe, rozrusznik, elementy sil-
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nika, alternator, kokpit oraz nagrzewnica. Wrocław, teli* 
0603/50-03-51.
BMW 320 i, 1993 r., 2000 ccm, 24V : różne części z demonta
żu. ceny od 20 zl. Sobótka, tel. 0607/41̂ 69-34 
BMW 320, 1995 r .: różne części mechaniczne. Jelenia Góra, 
tel. 0607/74-88-26
BMW 323,1985 r.: silnik, Stan dobry, w całości lub na części, • 
800 zl. Gostyń, tel. 0502/40-38-05 
BMW 324 0, 1986 r.. 130 tys. km, 2400 ccm, diesel ̂ silnik z 
odprawą celną, skrzynia biegów (5y. Modlą 75, tel. 
076/817-22-19, 0602/88-08-99
BMW 324,1987 r., 2400 ccm, diesel: różne części. Strzegom, 
tel. 0603/26-13-81
BMW 324,1990 r., 2400 ccm, diesel: części silnika. Opole, tel. 
0602/65-31-46
BMW 325 COUPE E-36: kpi. lewe drzwi, kpi. ukl. wydechowy ♦ 
tłumik Remus, tylne lampy, kpi. czerwonych sprężyn. Kępno, 
tel. 0502/97-16-74
BMW 325 E-36,2500 ccm, wtrysk 24V: silnik kompletny, skrzy
nia biegów, inst. * komputer, dach, ćwiartki, błotniki tylne. Lesz
no, tel. 0608/85-41-72
BMW 325 E-30: silnik, z kpi. dokumentacją, komputer, przepły
womierz, lampy przednie, zawieszenia, wal napędowy, szyby, 
drzwi prawe, spoiler przedni i inne. Wrocław, tel. 0607/19-35-55 
BMW 325 td,' 1992 r.: chłodnica wody i oleju, ABS, silnik, alter
nator, filtr pow. i oleju, pompa olejowa, tłoki, korbowody. Legni
ca, tel. 0603/10-97-64
BMW 328 : komputer, - 400 zl. Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 
0609/48-26-74
BMW5: poduszka pow. pasażera. Złotoryja, tel. 076/877-51-38, 
0609/41-01-57
BMW 5,1984 r.: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
BMW 5 ,1985 r., benzyna : silnik 2.5i, drzwi, klapa tylna, roz- ' 
rusznik, alternator, lusterka, kolumna kierownicy, komputer, 
pompa wspomagania, przepływomierz. Wrocław, teł. 373-87-98, 
0606/49-34-97
BMW 5, 1999 r. : reflektory przednie, ksenonowe, - 1.600 zl. 
Wrocław, tel. 311-34-85
BMW 5,7: reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 0602/77-79-60 
BMW 5,7,1988/95 r.: oryginalne felgi aluminiowe BMW z opo
nami 225/65/15, stan bardzo dobry, - 850 zl. Oleśnica, teł. 
0606/87-99-61
BMW 520 E-34, 24 V : zderzak przedni, grill, atrapy, halogeny, 
lampy, kierunkowskazy, szyby, lusterka i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
BMW 520, 1986 r. : alternator, pompa wspomagania, klapa, 
szyba tylna, błotnik lewy przedni, drzwi z centralnym zamkiem, 
lusterko lewe • 30 zł. Grodków, tel. 077/415-57-99 
BMW 520, 1990 r., 2000 ccm. wtrysk : częśc tylna nadwozia, 
ABS, układ wtryskowy z komputerem, silnik na części, tapicer
ka, most tylny, zawieszenie tylne i inne, - 1.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-41-30, 0606/46-56-52
BMW 520 i, 1990 r. : zderzak tylny, tył karoserii, most, zawie
szenie, drzwi, tapicerka, skrzynia biegów (5) i inne. Lubin, tel. 
0605/12-95-07
BMW 520, 1991 r., 2000 ccm : wszystkie części z demontażu, 
skrzynia biegów (automatyczna). Wrocław, tel. 0501/23-01-19 
BMW 520,1991 r .: różne części. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
BMW 5201,1992 r., 2000 ccm, wtrysk limuzyna: dach, podłuż- 
nice, błotniki tylne, drzwi, szyby, konsola, nagrzewnica, skrzy
nia biegów, zderzaki, chłodnica, lampy, osprzęt silnika, zawie
szenie, wzmocnienie, lusterka, klapa, fotele, listewki, serwo, ABS 
i inne. Legnica, tei. 0603/80-26-88 - 
BMW 520, 525, 1992 r., 2500 ccm. 24V : wały, mosty, ramy, 
drzwi, zawieszenia, klapa tylna, szyba tylna, skrzynia biegów 
(automatic i manualne), komputery, pompy klimatyzaqi, silnik 
na części, nagrzewnice, lusterka i inne. Bolesławiec, tel. 
075/734-42-72
BMW 523 i E-39,1997 r.: klimatyzacja, chłodnica wody i klima
tyzacji, dach, drzwi, skrzynia biegów i inne. 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, wal, elem. plastikowe i inne. 
Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87025361 [[[03619]]]

BMW 524 E-28, turbo D : różne części, używane, ceny od 5 zl. 
Legnica, tel. 0601/16-87-69
BMW 524 : alternator, dach. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
BMW 524,1990 r., turbo D : głowicę, lampy przednie, wtrysk z 
czujnikiem. Wrocław, teł. 0608/44-32-29 
BMW 524 TD, 1991 r.: wahacze tylne, amortyzatory tylne, chłod
nica wody, lampy tylne, lusterka, stabilizator przedni, kierowni
ca. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
BMW 525, 2700 ccm, benzyna : przepływomierz powietrza, fa
brycznie nowy, - 1.000 zl. Legnica, tel. 076/887-10-69 po godz. 
18
BMW 525 TDS: głowica z gwarancją szczelności, pompy -100,
1.500 zl, Wrocław, tel. 071/311-74-56, 0600/39-76-23 .
BMW 525, 1984 r. : wszystkie części. Wrocław, tel. 
071/330-03-81, 0606/70-96-54
BMW 525,1985 r, 2500 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów 
(5), hak i inne części z demontażu. Złotoryja, tel. 0606/67-07-22 
BMW 525,1985/92 r., 2500 ccm, benzyna: silniki 2.500 E, skrzy
nie, mosty, silnik 2,5 bez głowicy, drzwi, lampy, Chłodnice i inne. 
Paczków, tel. 0603/36-63-27
BMW 525, 1991 r. : głowica kompletna, 2 szt., komplet foteli, 
maska, grill, lampy przednie i tylne, zaślepka poduszki pow. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
BMW 525,1992 r.: maska przednia, wzmocnienie, błotnik lewy,
lampy tylne. Opole, tel. 0503/50-17-42
BMW 525 KOMBI. 1994 r., 24V : drzwi (4 szt.) kpi. - 200 zl,
skrzynia biegów - 200 zl, zawieszenie tylne - 300 zl, wał - 200
zl, alternator - 200 zl, rozrusznik -150 zł, ćwiartka tylna prawa -
200 zł. Krosno Odrzańskie, woj. zielonogórskie, tel.
0503/77-57-25
BMW 525, 1995 r.: komputer Bosch, moduł, zegary. Wrocław, 
teł. 071/339-72-81
BMW 525 tds, 1995 r., 2500 ccm: chłodnica, maska, pas przedni, 
drzwi, dach, błotniki, zawieszenia, poduszka pow., lampy, skrzy
nia biegów automatyczna i inne. Zielona Góra, tel. 
0600/54-93-56
BMW 525 tds, 1999 r., 2500 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
most, wał, części blacharskie. Lubin, tel. 0605/36-49-99 
BMW 528 E 28,1986 r .: silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, 
wał, most tylny, pompa wody, drzwi, błotniki, szyby, lampy, zde
rzaki, siedzenia, deska rozidz., tapicerka, tłumiki i inne. Wro
cław. tel. 071/345-55-66
BMW 528 E-39,2000 r.: różne części blacharskie i mechanicz
ne, łampy ksenonowe, dach (kombi), elementy zawieszeń, skrzy
nia biegów, drzwi, maski, błotniki, inne. Wrocław, tel. 
0603/35-84-78
BMW 530 i E-34, 1993 r., 3000 ccm, 32V : skrzynia biegów, 
konsola, zegary, kierownica, poduszka, sensor - 400 zł, alter
nator, belka pod silnik, błotniki tylne, klapa, światła, ćwiartka 
prawa • 350 zl, McPhersony, amortyzatory, sprężyny tylne, pom
pa paliwa, pompa ABS - 200 zl, pompa wspomag. Wrocław, tel. 
0504/87-29-33
BMW 530 d E-39,2000 r.: maska, drzwi przednie (prawe i lewe), 
nawigacja, felgi aluminiowe BMW 15". Wrocław, tel. 
0503/84-40-14
BMW 535 i, 1985 r., 3500 ccm,: wszystkie części ż demontażu 
(blacharskie, mechaniczne), silnik (z .1990 r., .na chodzie’ , w 

- całości lub na części). Wrocław, tel. 071/781-29-88 
BMW 540 E-34, 1994 r. : chłodnica.klimatyzacji, z wiatrakiem, 
obudowa filtra pow., kolumna McPhersona, lewa, kompl. Wro
cław, tel. 0601/74-63-86
BMW 632,1980 r.: maska, błotniki, drzwi/ szyby, światła, czę
ści zawieszenia, silnik, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0603/32-35-99
BMW 7 E-38: maska, błotniki, chłodnice, McPherson, elemen
ty zawieszenia, linka maski, .nerki’ , nakładki zderzaka przed
niego, obudowa filtra pow. i inne. Wrocław, tel. 0605/15-11-88

TURBOSPRĘŻARKI
REGENERACJA-SPRZEDAŻ
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BMW 7,1982 r.: skrzynia biegów (4), automatyczna, po remon
cie kapitalnym i inne części -Nowogrodziec, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0606/36-64-34 v
BMW 7,1989 r .: drzwi tylne, dach z szyberdachem, podłużni- 
ce, szyba tylna, klapa bagażnika, zderzak tylny, kolumny 
McPhersona, tarcze hamulcowe, komputery, plastiki i inne. So
bótka, tel. 071/390-34-35, 0601/72-40-04 
BMW 7 E-38,1994/99 r.: drzwi, błotniki, zawiesz. lewe, ksenon 
i inne. Wrocław, tel. 0503/81-88-53 
BMW 730, 1988 r .: wszystkie części. Pastewnik, woj. jelenio
górskie, tel. 0605/67-50-90
BMW 730,1988/91 r., 150 tys. km, 3Ó00 ccm : silnik, skrzynia 
biegów 151, zawieszenie tylne, dach, ćwiartka przednia, osprzęt 
silnika, wał, inne części: Jelenia Góra, tel. 0603/20-49-17 
BMW 730,735,1992 r., 3000 ccm, V8 : wał, most, rama, drzwi, 
zawieszenia, klapy, maski, zderzaki, lampy, szyby, lusterka, 
skrzynia biegów manualne, chłodnice, klimatyzacja, kompute
ry, silnik na części, tapicerka i inne. Bolesławiec, tel. 
075/734-42-72
BMW 735 I, E-32 : różne części. Wrocław, tel. 0503/37-20-42 
BMW 735 i E-32 : błotniki, grill, kierunkowskazy, lampy, wenty
lator, wisco, listwa przewodów i inne. Wrocław, tel. 0605/11-62-99 
BMW 735,1987 r., 3500 ccm : wszystkie części z demontażu, 
dach i drzwi, tłumik do 750 i l  (wersja przedłużana), skórzana 
tapicerka. Bolesławiec, tel. 0604/97-06-97 
BMW 850 : elementy blacharki i zawieszenia tylnego. Wrocław, 
tel. 0607/19-35-55
BMW E 30 : licznik, most tylny, skrzynię biegów, amortyzator
tylny, komputer, rolkę napinającą, sprężyny, wyłącznik świateł,
spoiler przedni. Wrocław, tel. 0605/65-06-14
BMW E-30 : nakładki progów, nowe - 100 zl, spoiler przedni
pod zderzak, nowy • 100 zł, spoiler tylny pod zderzak -100 zł,
wszystkie razem - 250 zl. Łomnica, woj. jeleniogórskie, tel.
0607/29-66-00
BMW E-30 : różne części. Opole. tel. 0608/34-77-33 
BMW E-30: sprężyny stalowe, obniżone, • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/343-27-30, 0502/26-26-08
BMW E-34, 2400 ccm, turbo D : głowica silnika - 700 zł, blok 
silnika • 1.000 zl i inne części. Lubin, tel. 076/841-21-56, 
0601/42-28-18
BMW E-36,1800 ccm, wtrysk : wahacz lewy, zwrotnica z ABS. 
Prochowice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
BMW E-36, 1995 r.: drzwi przednie lewe, nie uzbrojone -100 
zł. Wrocław, tel. 071/396-36-33
BMW E-46 : wzmocnienie czołowe, poduszkTsilnika, przepły
womierz powietrza do BMW 728 E, nowy. Dzierżoniów, tel. 
0604/34-43-84
BMW E-46,1999 r., 2800 ccm, 24V : komputer silnika. Namy
słów, tel. 0604/89-65-56
BUICK SKYLARK, 1989/93 r., 3300 ccm : silnik z dokumenta
cją zawieszenie przednie, pompa hamulcowa, filtr węglowy, 
skrzynia biegów (automatic). Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
CHEVROLET ASTRO: lusterko lewe, instalacja elektr. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
CHRYSLER GRANO VOYAGER, 1998 r .: ćwiartka tylna • 250 
zł, osprzęt tylnej klapy • 200 zł. Leszno, tel. 065/526-87-88, 
0503/08-16-11
CHRYSLER VOYAGER : resory, amortyzatory, ćwiartka przed
nia, elem. tapicerki. Wrocław, tel. 0503/84-95-13 
CHRYSLER VOYAGER, 1990/00 r.: różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
CHRYSLER VOYAGER, 1992/95 r.: części mechaniczne i bla
charskie. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r., 2500 ccm. turbo D : zawiesze
nia, drzwi, szyby, dach, tapicerka, poduszki pow., chłodnice, 
lampy i inne. Zielona Góra, teh 0600/54-93-56 
CHRYSLER VOYAGER, 1996/98 r.: lampa przednia. Wrocław, 
teł. 0501/81-36-18
CITROEN : nowa pompa wtryskowa, wtryskiwacze, • 380 zł. 
Niemcza, tel. 074/837-87-08 po godz. 20, 0603/48-31-67;. 
CITROEN AX, 1200 ccm : silnik, inne części. Leszno, tel. 
0603/77-52-88
CITROEN A X : maska, drzwi, błotnik, zderzaki, grill, wzmocnie
nie czołowe, wahacze, zwrotnice i inne. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65
CITROEN AX, 1986/92 r. : wszystkie części, bez szyby, -180 
zł. Radwanice, tel.'071/326-04-77 
CITROEN AX, 1988/92 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna : 
błotniki przednie, drzwi przednie, silnik + skrzynia biegów, pół- 
osie z przegubami, chłodnica, oś tylna, klapa tylna, licznik, sta
cyjka i inne, tanio. Oława, tel. 071/303-39-29, 0609/35-37-48 
CITROEN AX, 1991 r., 1400 ccm, diesel: błotniki przednie, zbior
nik paliwa, zaciski hamulcowe ♦ klocki, alternator, pompa ha
mulcowa, listwa układu kierowniczego, wentylator chłodnicy, 
nagrzewnica i inne. Jelenia Góra, tel. 0606/18-58-11 
CITROEN AX, 1994 r., 1500 ccm, diesel: silnik z dokumenta
cją. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
CITROEN AX, 1995 r. : maska przednia silnika. Brzeg, tel. 
0603/69-63-90
CITROEN AX, BX : komputery Bosch 0280000751 i Bosch 
0261200162. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
CITROEN AX, BX, 1984 r. 1000, 1400, -1600 ccm: alternator, 
lampy, zderzaki, mosty, belki, silniki, skrzynie biegów, chłodni
ce, drzwi, szyby, dach, bak i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
CITROEN AX, SAXO : różne części. Źemiki Wrocławskie, tel. 
071/329-26-61
CITROEN BERLINGO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, reflektory, wahacze, belka pod silnik, 
zwrotnice, obudowa z wentylatorami i inne. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65
CITROEN BERLINGO. 1998 r.. 1400 ccm. wtrysk : ława. wspo
maganie, wahacze, kolumny McPhersona, półosie, napinacze, 
skrzynia, 6iinik, konsola, instalacja, lewy tylny błotnik, szyby, 
nagrzewnica i inne. Legnica, tel. 0607/54-05-96 
CITROEN BX : błotniki, drzwi, wzmocnienie czołowe, szyby, 
deska rozdz., zawieszenie przednie, chłodnica, półosie. Gry- 
fów Śł., tel 075/781-24-22
CITROEN BX : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, silnik
190.0 ccm, diesel. Prusice, tel. 071/312*54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
CITROEN BX : refl., belka pod silnik. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65
CITROEN BX, 1984 r,, 1000 ccm, 1400 ccm, 1600ccm : alter
nator, lampy, zderzaki, belki, półosie, zawieszenie, maska, most' 
tylny, szyby, kola, felgi, fotele, inne. Wałbrzych; tel. 
074/846-49-57
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CITROEN BX, 1984/91 1 , 1300 ccm, 1.600,1.9000 : silnik 1.3 
monoblok, 1.6 wtrysk, 1.9 D, udokumentowane pochodzenie 
celne, skrzynie biegów (5). Wałbrzych, tel. 0605/13-20-23 
CITROEN BX, 1986 r., 1900 ccm, diesel: części silnika, zawie
szenie, półosie. Marcinkowice, woj. wrocławskie, teł. 
0602/88-49-71
CITROEN BX, 1987 r., 11400 ccm, 1.600 : silniki, skrzynia bie
gów (5), dok. celna, inne. Wałbrzych, tel. 0605/13-20-23 
CITROEN BX 16 TRS, 1988 r.: różne części. Jelenia Góra, tel. 
0601/96-63-83
CITROEN BX, 1990 r., benzyna : śilnik 1.6E, 1.61, skrzynia bie
gów, maska, błotniki, lampy, chłodnica, rozrusznik, pompa hy
drauliczna, listwa kier., drzwi, zaciski, zbiornik paliwa, kierow
nica, konsola, nagrzewnica. Wrocław, tei. 373-87-98, 
0606/49-34-97
CITROEN BX, 1991 r .: skrzynia biegów (5), zawieszenia, ele
menty blacharki, drzwi, szyby. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
CITROEN C15 : błotnik przedni prawy - 80 zl, nakładka plasti
kowa na błotnik prawy • 30 zl. Wrocław, teł. 071/349-23-92 
CITROEN C25,2500 ccm : pompa wtryskowa, nowa, • 1.500 zl. 
Wschowa, tel. 0601/72-34-30. 0601/25-17-19, 0601/07-14-56 
CITROEN C25, 1990 r.. 2500 ccm, turbo.D : skrzynia biegów, 
części silnika, zawieszeń, blacharskie i inne. Wałbrzych, teł. 
074/847-87-99, 0603/93-52-50
CITROEN C25,1992 r., 2500 ccm, diesel: różne części mecha
niczne i blacharskie, elektronika, silnik, skrzynia biegów. Zielo
na Góra. tel. 0603/22-86-57
O  CITROEN C3S, 1989 r„ 2500 ccm, d iese l: skrzy

nia biegów oraz rozrusznik, stan b. dobry. Choj
nów, tel. 076/818-17-45,076/818-12-27 84018731 
[1103698]]!

Diagnostyka, remonty silników i zawieszeń
sprzedaż części nowych I używanych
50-160 W rocław , ul. B oya  Że leń sk iego  55 
tel. (071) 372-61-32. kom. 0501 18 20  77

5PODUSZKI POWIETRZNE, ZASLEPKI, PASY. TAŚMY KIEROWNICZE. SENSORY, KONSOLE - DO WSZYSTKICH TYPÓW 
| j a  ■  n  n  ■  t e i .  0 - 6 0 3  4 3 9  3 0 8
 ̂ U  1» ■  ■  0-603 947 417.0-602 472 541

CITROEN CX : szyby, drzwi tylne lewe, kolumna kierownicza, 
przewody, piasty tylne (kpi.), elem. hydrauliki i inne. Przylep, 
tel. 068/321-34-97
CITROEN CX, 2500 ccm, diesel: części silnjka, pompa klima
tyzacji - 250 zl, elementy hydrauliki, przekł. kierownicza. Wał
brzych, tel. 074/847-87r99
CITROEN EYASION : drzwi, maska, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, belka'pod silnik i inne. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65
CITROEN EYASłON : błotnik prawy i lewy, zderzak przedni i 
tylny, drzwi, klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
CITROEN EVASION, 1999 r , : klapa tylna i siłowniki. Wałbrzych,' 
tel. 074/848-11-86
CITROEN JUMPER *. maska, drzwi, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, belka pod silnik, wahacze, refl., zderzaki, grill, obudowa z 
wentylatorami i inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14. 
0602/71-26-65
CITROEN JUMPER 1.9D, 1.9TD, 2.5D, 2.5TD, 2.5TDS: głowi
ce silnika, różne, szczelne, splanowane, bez pęknięć, 18 szt 
Wrocław, tęl. 324-81-08 po godz.8, 0601/70-22-78 po godz.7 
CITROEN JUMPER, 1998 r., 2500 ccm, TDI: wózki, wahacze, 
zwrotnice, półosie, McPhersony, drzwi kompletne, drzwi tylne, 
kompletne (do modelu niskiego), oś tylna, kompletna. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
CITROEN JUMPY: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, chłodnica, obudowa z wentylatorami, przekład
nia kierownicza i inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN SAXO: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, zwrotnice, reflektory, tylna klapa, tylna ściana, 
tylne lampy i inne. Siechnice, tel. 071/311̂ 39-14,0602/71 -26-65 . 
CITROEN SAXO, 1998 r.: maska silnika. • 100 zl. Jelcz-Lasko
wice, tel. 0609/34-99-53
CITROEN VISA: przełącznik świateł, liczniki, wycieraczka przed
nia ł  silniczek, poduszki pod silnik. Wrocław, tel. 071/322-94-02 
CITROEN XANTIA : maska przednia i tylna. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
CITROEN XANTIA : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, lusterka, wahacze, belka pod silnik i inne. 
Siechnice, tel. 0717311-39-14, 0602/71-26-65 
CITROEN XANTIA, 1995 r . 1900 cćm : wózek, wahacze, pół
osie, listwa kierownicy, zwrotnice, McPhersony. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
CITROEN XANTIA, 1996 r., 1800 ccm, benzyna : osprzęt silni
ka, skrzynia biegów (5), drzwi, błotniki, szyby, tapicerita, kokpit, 
rozrusznik, półosie, zawieszenie, lampy, lusterka, stacyjka I inne. 
Legnica, tel. 0603/67-61-05, 0600/24-10-25 
CITROEN XM : elementy karoserii, zawieszenia oraz inne. Ja
wor, tel. 076/870-87-51
CITROEN XM : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, tylna klapa, wentylatory i inne. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65
CITROEN XM : szyba klapy tylnej. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
CITROEN XM : 2 reflektory przednie - 140 zł. Wałbrzych, teł. 
074/640-78-19
CITROEN XM : różne części (duży wybór). Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
CITROEN XM: klapa tylna z szybą - 200 zł, belka tylna i przed
nia, części silnika 3000 cćm, tapicerka drzwi prawych, skórza
na, deska rozdzielcza, licznik, półka tylna bagażnika, plastiki 
wnętrza, zbiornik paliwa bez pompy. Wrocław, tel. 0601/77-67-66 
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm: blacharka, elementy karose
rii, zawieszenia, tapicerka, skrzynia biegów oraz półosie, w ce
nie od 10 zł/szt. Żmigród, woj. wrocławskie, teł. 0601/86-12-04 
CITROEN XSARA: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, belka pod silnik, wahacze, zwrotnice. McPher
sony, reflektory, tylna ściana, tylna klapa, tylne lampy, obudo
wa z wentylatorami i inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
CITROEN XSARA : pompa wspomagania, zwrotnica, uszczel
ki, listwy, skrzynka bezp. i inne. Wrocław, tel. 071/357-38-24, 
0603/31-62-05
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CITROEN XSARA: zderzaki, lampy, atrapa, wzmocnienie przed
nie, lustra, obudowa chłodnicy, klimatyzacja, wiatraki, zawiasy, 
silniczki: Wrocław, teł. 071/344-55-06, 0604/50-00-89 
CITROEN XSARA, 1997 r.. 99 tys. km, 1400 ccm : skrzynię 
biegów, zawieszenie tylne, maglownicę, kolumnę kierowniczą, 
fotele, tapicerki, zbiornik paliwa, instalacje elektryczną, drąźęk 
stabilizacyjny, plastiki, sprzęgło, zaciski. Częstochowa, tel. 
0601/74-24-17
CITROEN XSARA. 1997/01 r.: drzwi tylne prawe. Moszrta, gm.‘ 
Strzeleczki, tel. 077/466-96-91, 0602/15-59-64 
CITROEN XSARA PICASSO : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, 
klapa'tylna. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
CITROEN ZX : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, chłodnice i inne. Siechnice, tel. 071/311-39*14, 
0602/71-26-65
CITROEN ZX : 2 lampy przednie - 120 zl. Wałbrżych, tel. 
074/640-78-19
CITROEN ZX, 1992 r., 1400. ccm : silnik, sprzęgło, alternator, 
zawieszenie przednie, półosie oraz rozrusznik. Leszno, tel. 
065/529-34-28
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk : różne części używa
ne, z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36.
CITROEN ZX, 1993 r .: tylna lewa ćwiartka do dachu - 400 zł, 
komputer 1.4 • 300 zl. szyba tylna • 90 zł. Gostyń, tel. 
065/572-51-65
CITROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER, 1999 f„ 47 tys. km : 
silniki 1.90 i 2.5D, kompletne, skrzynie biegów, części mecha
niczne, pompy, zawieszenia, rozruszniki, koła, felgi, lampy, szy
by boczne i tylne, elementy blacharki, drzwi, siedzenia luksu
sowe i standardowe, wyposażenie wersji .Panorama*. Wrocław, 
teł. 071/342-19-70, 0601/74-19-45 
CITROEN, PEUGEOT, FIAT DUCATO, 1995 r .: drzwi tylne, 2 
szt, • 250 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0607/23-81-65 
DACIA: chłodnica wody, zbiorniczek do spryskiwaczy, reflekto
ry. półosie, silnik, lampy tylne, szyby, atrapa, akumulator, lu
sterka. Wrocław, tel. 0601/73-20:98 
DACIA : różne części. Wrocław, tel. 071/399-85-82 
DACIA 1300,1991 r., 1300 ccm części powypadkowe: sprzęgło 
prod. francuskiej, silnik, skrzynia biegów, chłodnica, alternator, 
osie, koła, szyby, nowy wydech, inne. Sława, tel. 068/356-62-78 
wieczorem, 0604/48-94-35
DACIA, 1993 r. : różne części z rozbiórki samochodu w tym 
silnik z osprzętem po 30 tyś. km. ceny od 10 do 300 zł. Wro
cław. tel. 071/315-14-09 lub 339-85-82 
DACIA KOMBI. 1991 r. : różne części. Wrocław, tel. 
071/352-25-80
0  DAEWOO ESPERO : drzwi lewe przednie i tylne 

kpi., zderzak tylny kpi., klapa tylna i inne., tel. 
0605/26-64-91 85001921 [[[03741]]]

DAEWOO ESPERO : klapa tylna, lampy tytne. Mojesz, woj. je
leniogórskie, tel. 075/789-29-04, 0502/67-28-28 
DAEWOO ESPERO: szyby, półosie, zderzaki chłodnice, drzwi, 
maski, błotniki, koła, fotele, tapicerka, alternator, głowica, dach, 
progi, ćwiartki przednie, tylna część nadwozia, skrzynia biegów
1 inne (możliwa wysyłka). Warszawa, teł. 0602/60-66-24 
DAEWOO ESPERO : nowe halogeny. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
DAEWOO ESPERO : dach ze słupkami i podsufitką. Wrocław, 
tel. 071/398-83-30
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 1800 ccm, diesel, benzyna : silnik 
z dokumentacją, skrzynia biegów, części mechaniczne i elek
tryczne, zawieszenia, części karoserii i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 1500 ccm, benzyna : różne z de
montażu. Chojnów, tel. 076/818-70-01, 076/819-17-56 
DAEWOO ESPERO, 1997 r.: sprężarka do klimatyzacji, sonda 
lambda, drzwi, tylna część nadwozia, zawieszenia i inne. Ole
śnica, tel. 071/31540-51
DAEWOO ESPERO, NEXIA, 1996 r. : części używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
DAEWOO LANOS : reflektory, zderzaki, lampy, klapy, drzwi, 
maski. Lubin, tel. 0502/63-02-35
DAEWOO LANOS : drzwi przednie lewe, kompletne, model
3-drzwiowy. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
DAEWOO LANOS: lampy, szyby, drzwi, błotniki, zderzaki, skrzy
nie b., chłodnice, fotele, tapicerki, felgi aluminiowe, klimatyza
cje, alternatory, głowice, zawieszenia, dachy, ćwiartki, progi, 
podłużnice, tylne ćwiartki i inne. Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
DAEWOO LANOS : komputer, klapa tylna, McPherson, szyby, 
podsufitką, błotniki. Wrocław, tel. 0503/57-28-01 
DAEWOO LANOS SEDAN, : drzwi przednie i tylne, błotniki 
przednie, maska silnika, klapa tylna, lampy i inne. Wrocław, tel. 
0504/91-89-81 .
DAEWOO LANOS : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
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DAEWOO UNOS, 1999 r., 1500 ccm, 16V : silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, maska, reflektory, chłodnica, podłużnice, 
tapicerka, drzwi, wzmocnienie czołowe, konsola, relingi dacho
we, klimatyzacja, ukl. wydechowy, błotniki tylne i inne. Lubin, 
teł. 0603/48-47-12
DAEWOO LANOS, 1999 r. : błotnik przedni lewy, krata wlotu 
pow., drzwi tytne prawe. Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80 
DAEWOO LANOS, MATIZ, NUBIRA : drzwi, zderzaki, błotniki, 
chłodnica, elektryczne szyby, halogeny, wzmocnienie boczne, 
reflektory i  inne. Mirków, tel. 071/311-47-60 po godz. 18, 
0607/63-77-40
DAEWOO UNOS, NEXIA, NUBIRA, MATIZ : różne części z 
demontażu. Wschowa, tel’. 0605/91-88-41,0049/17-44-96-98-61 
DAEWOO UNOS, NUBIRA II: nowe owiewki drzwiowe, listwy 
boczne, reflektory. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
DAEWOO LEGANZA : lampy, szyby, drzwi, błotniki, zderzaki, 
skrzynie b., chłodnice, fotele, tapicerki, felgi aluminiowe, klima
tyzacje, alternatory, głowice, zawieszenia, dachy, ćwiartki, pro
gi, podłużnice, tylne ćwiartki i inne. Warszawa, tel. 
0602/60-66-24
DAEWOO LEGANZA : atrapa przednia - 40 zl. Wrocław, teł. 
0503/04-69-47

. Amortyzato ryj
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DAEWOO LEGANZA : reflektor prawy. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
DAEWOO LEGANZA : atrapa przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
DAEWOO MATIZ : zderzak przedni. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
DAEWOO MATIZ : reflektory, zderzaki, lampy, klapy, drzwi, 
maski. Lubin, tel. 0502/63-02-35
DAEWOO MATIZ : różne części .blacharskie i mechaniczne. 
Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
DAEWOO MATIZ . drzwi kompletne, klapa tylna, kompletna, 
lusterka, wózek, wahacze, półosie, zwrotnice, McPhersony, li
stwa kierownicy. Smardzów, tei. 071/398-33-51, 314-38-54 
DAEWOO MATIZ: lampy, szyby, drzwi, maski, błotniki, zderza
ki, chłodnice, koła, fotele, tylne kanapy (VanJ, skrzynie b.. za
wieszenia, dachy, ćwiartki, podłużnice, progi (możliwa wysył
ka). Warszawa, tei. 0602/60-66-24 
DAEWOO MATIZ, 1999 r. : drzwi, maski, klapy, szyby, zawie
szenia, lampy, dachy, skrzynia biegów, ćwiartki, liczniki, koła, 
zderzaki, felgi. Dzierżoniów, tel. 0604/44-07-09 
DAEWOO MATIZ, 1999 r.: zderzak przedni, drzwi przednie lewe. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
DAEWOO NEXIA : drzwi, zawieszenie kpi, tapicerka, kataliza
tor, pompy, grille i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAEWOO NEX1A: różne części. Wrocław, teł. 0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 
071/302-72-09 •
DAEWOO NEXIA, 1996 r, 71 tys. km, 1600 ccm, wtrysk,. silnik 
z osprzętem, skrzynia biegów, drzwi, klapa tylna z szybą, lu
sterka i inne. Bielawa, tel. 0603/22-55-40 
DAEWOO NUBIRA : reflektory, zderzaki, lampy, klapy, drzwi, 
maski. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
DAEWOO NUBIRA : wózki, wahacze, zwrotnice, McPhersony, 
półosie, listwy kierownicy, stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
DAEWOO NUBIRA : lampy, szyby, drzwi, błotniki, zderzaki, 
skrzynie b., chłodnice, fotele, tapicerki, felgi aluminiowe, klima
tyzacje, alternatory, głowice, zawieszenia, dachy, ćwiartki, pro
gi, podłużnice, tylne ćwiartki i inne. Warszawa, tel. 
0602/60-66-24.
DAEWOO NUBIRA I : reflektory kompl., lewy i prawy -170 zł, 
maska -"400 zl, zderzak prżedni - 170 zl: Wrocław, teł.. 
071/349-23-92
DAEWOO NUBIRA : lampa prawa przednia, katalizator, drzwi, 
maska, kola 1 inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAEWOO TICO : drzwi, maski, klapy, szyby, zwrotnice,- oś tyl
na, skrzynia biegów, lampy, konsola, koła,-tapicerka, licznik, 
głowica, ćwiartki. Dzierżoniów, tel. 0604/44-07-09 
DAEWOO TIĆO : reflektory, zderzaki, lampy, klapy, drzwi, ma
ski. Lubin, tel. 0502/63-02-35
DAEWOO TICO : maska przednia. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
DAEWOO TICO: lampy, szyby, drzwi, maski, błotniki, zderzaki, 
chłodnice, koła, fotele, tylne kanapy (Van), skrzynie b., zawie
szenia, dachy, ćwiartki, podłużnice, progi (możliwa wysyłka). 
Warszawa, teł. 0602/60-66-24
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DAEWOO TICO : drzwi, klapa tylna, lampy, grill, elementy ka
roserii. tapicerka i inne. Wrocław, tel. 0601/72*56-91 
DAEWOO TIĆO : błotniki tylne (nowej. Wrocław, teł. 
071/333-70-92. 0601/56-17-22
DAEWOO TICO : drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, ter. 
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. 1997 r., 25 tys. km, 796 ccm, benzyna : silnik 
ze skrzynią biegów - 3.000 zł i inne części mechaniczne, kom
plet kół letnich i zimowych, zderzaki, komplet drzwi. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-90-07
DAEWOO TICO, 1999 r.,: drzwi lewe przednie. Wałbrzych, tel. 
074/811-83-48, 0603/7.4-62-81
DAEWOO TICO, 1999/00 r. : drzwi, lampy, zderzak, maska, 
chłodnica, szyby, dach, ćwiartki przednie, silnik, zawiesz. tylne 
i przednie, tłumiki, konsola, siedzenia, zbiornik paliwa, głowica 
i inne. Świebodzice, tel. 074/854-16-97. 0602/60-64-96 
DAEWOO TICO, 2000 r .: drzwi, oś tylna, fotele, silnik i inne. 
Pisarzowice, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/31-96-65 
DAEWOO TICO, MATIZ : części mech. i blach, oraz silniki 800 
ccm, 1.9 diesel, 1,6 GU, GSI. Grodków, tel. 0608/74-02-04 
DAEWOO TICO, MATIZ, 1999 r .: zderzaki, błotniki, klapy tyl
ne, lampy. Wałbrzych, tel. 074/843-36-30 
O  DAEWOO NWXIA, LANOS, FIAT CINOUECENTO, 

BRAVA, SEICENTO, TIPO, TEMPRA, UNO, PUN
TO, SIENA, DUCATO, 1980/2000 r.: reflektory, lam
py, kierunkowskazy, halogeny, atrapy, zderzaki, 
chłodnice, blachy i inne. REG-PLAST. Wrocław, 
ul. Strzegom ska 2/4, te l. 071/355-06-07, 
0602/18-87-35 81014231 [[[18240]]]

DAF 400, 2500 ccm, diesel, Perkins : silnik, osprzęt silnika, 
skrzynia biegów, zawieszenie, szyby, lampy, drzwi. Opole, tel. 
0602/65-31-46
DAF 400,2500 ccm, diesel, turbo D : głowice silnika, różne, 15 
szt., szczelne, z zaworami lub sam korpus, • 600 zl. Wrocław, 
tel. 0601/70-22-78 po godz.7, 324-81-08 do godz.18 
DAF 55/66,1979 r., 1100 ccm, benzyna : silnik bez sprzęgła i 
gaźnika (także do Volvo 66), - 290 zł. Wrocław, tel. 
0607/63-23-05
DAIHATSU CHARADE: drzwi, maski, zderzaki, koła, lampy, grill, 
amortyzatory, katalizator i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
O  DAIHATSU CHARADE G-10/11/30/100S, 1980/93 

r . : głowice, silniki, blacharka, prawie wszystkie 
części do modeli 3- i 5-drzwiowych. Skup, zamia
na oraz inne propozycje. Także samochody w 
całości i uszkodzone * mały serwis. Wrocław, tel. 
0601/87-25-65 02028721 [[[18195]]]

DAIHATSU CHARADE. 1984/85 r., 1000 ccm, diesel: błotniki 
przednie, drzwi tylne do wersji 4-drzwiowej, klapa tylna z szy
bą, szyba czołowa, skrzynia biegów (5), lampy, grill, półosie, 
chłodnica, belka tylna, piasty, lampy tylne, amortyzatory, licz
nik, linki i inne. Sobótka, tel. 0603/56-90-40 
DAIHATSU CHARADE, 1985 r. : skrzynia biegów, chłodnica, 
drzwi. Kobierzyce, tel. 071/31M7-94, 0607/48-86-73 
DAIHATSU CHARADE, 1987/94 r, 1000 ccm: drzwi, szyby, błot
niki przednie i tylne, klapa tylna, zawieszenia, kolumny McPher- 
son, lampy, alternator, rozrusznik, ukł. hamulcowy i inne części 
do modelu 5-drzwiowego. Wrocław, tel. 0503/36-60-05 
DAIHATSU CHARADE, 1992 r.: kpi. siedzeń, przód i tył -170 
zł, przekł. kierownicy, kolumna kierownicy, licznik, serwo, kon

sola, skrzynia biegów (5), kierunkowskaz prawy tylny i inne. 
Świdnica, lei. 074/858-99-67. 0606/12-99-22 
DAIHATSU CUORE: klapa tylna, maska, zderzaki, lampy i inne. 
Wrocław, tel. 0601/72-56-81
DAIHATSU CUORE, 1987 r., 838 ccm, benzyna : silnik, zawie
szenia, drzwi, stacyjka, drzwi, plastiki i inne. Legnica, tel. 
0603/67-61-05
DAIHATSU SIRION : zderzaki, klapa tylna, Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
FIAT, diesel: rozrusznik oraz alternator, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0602/29-38-89
FIAT, 1989 r., 2500 ccm, diesel: silnik, stan dobry, • 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-82-40
FIAT 125p : silnik po remoncie - 650 zł, skrzynia biegów - 200 
zł. Domasław, tel. 071/311-98-33 
FIAT 125p PICK-UP: nadbudowa plastikowa, stan dobry. Jaro
cin, tel. 062/505-41-58
FIAT 125p : silnik, • 200 zł. Ścinawa, tel. 0601/05-59-49 
FIAT 125p : skrzynia biegów (4) skośna • 160 zt, kolumna kie
rownicy • 60 zł, kierownica - 20 zł, alternator • 40 zł, docisk 
sprzęgła • 30 zł, szyba tylna • 20 zł, rura wydechowa nie używa
na - 25 zł, podszybie tylne, nowe -15 zl, pokrywa bagażnika • 
10 zł i inne. Świebodzice, tel. 074/854-35-75 
FIAT 125p: silnik kompletny - 350 zł, skfzynia biegów • 100 zł, 
wal napędowy - 60 zl, chłodnica -<50 zl, szyba tylna • 25 zł, 
maska przednia i tylna w kolorze czerwonym, inne. Wałbrzych, 
ter. 074/842-69-64 po godz. 17 Łukasz 
FIAT 125p : klapa bagażnika, nowa, • 10 zł. Wrocław, tel. 
071/338-09-47
FIAT 125p: okrągłe zegary, skrzynia biegów (5), pompa wody, 
przekładnia, wahacze, zbiornik, kierownica Caro, obrotomierz, 
pas przedni dolny, maska, wzmocnienia przednie z podlużnica- 
mi, tłumik Wupex, tarcza sprzęgła, zaciski, alternator. Wrocław, 
teł. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
FIAT 125p: most, wal, drzwi, maska, części silnika, różne czę
ści. Wrocław, tel. 0503/84-95-13 
FIAT 125p : różne części. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FIAT 125p, 1984 r., 35 tys. km, 1500 ccm : silnik, nowe pier
ścienie, wałek + łańcuch, pompa olejowa, stan b. dobry-nomi- 
nalny i inne. Wrocław, tel. 071/348-50-75 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm,: drzwi, szyby, wał, pompa wod
na, rozrusznik, most, głowica 1500 i inne. Wrocław, tel. 
071/359-29-59
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm: silnik kompl., stan b. dobry - 380 
zl, drzwi - 35 zł/szt., fotele (ze skaju), bardzo ładne, kompl. - 50 
zi, most tylny (kwadratowy) -170 zł, resory - 25 zl/szt., opony 
165/13 - 30 zł/szt., felgi aluminiowe - 40 zl/szt., skrzynia biegów
(4) -100 zl. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
FIAT 125p ME, 1988 r.: pompa ham. z serwem - 40 zł, alterna
tor • 30 zł, resory, szyby, stacyjka, amortyzatory, licznik, lampy
- od 10 zł, do 15 zł/szt. Bolesławiec, tel. 0609/35-01-07
FIAT 125p, 1988 r.: tarcza ♦ docisk sprzęgła -10 zł, alternator
- 25 zł, gażnik po regeneracji - 30 zł, rozrusznik - 25 zł, most 
tylny kwadratowy - 50 zł, klapa przednia i tylna • 15 zł/szt., wał 
napędowy -15 zł, .kierownica - 8 zł, szyba tylna, ogrzewana i 
przednia. Świdnica, tel. 074/853-80-43
FIAT 125p, 1989 r.: okrągłe zegary, gażnik, stacyjka, 4 klamki, 
lampy tylne, alternator, rozrusznik, kierownica, błotnik kierowcy 
(nowy), klocki hamulcowe przednie (nowe), fotele, szyba przed
nia i tylna, aparat zapłonowy, pompa olejowa, cewki - 2 szt, • 
210 zł. Wałbrzych, tel. 0607/75-66-00 
FIAT 126p : skrzynia biegów, po naprawie • 320 zł. Bolesła
wiec, tel. 0601/70-91-41
FIAT 126p, 650 ccm,: maska • 50 zł, przekł. kierownicy - 35 zł, 
prądnica - 40 zl, rozrusznik • 40 zl, silnik 600 ccm -180 zł, czę
ści silnika, wahacze, skrzynia biegów - 150 zł, bębny, piasty, 
resor • 35 zi, lampy, aparat zapłonowy • 30 zł. Chojnów, tel. 
076/819-13-53
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FIAT 126p : silnik po remoncie - 400 zl, skrzynia biegów - 300 
zł, głowica - 200 zi, Domasław, tel. 071/311-98-33 
FIAT 126p : nadwozie kpi. na kolach, kpi. szyb, resor, maska, 
klapa tylna, drzwi lewe, rozrusznik, resor, belka, silnik, stacyjka 
i inne. Jablów, tel. 074/845-03-27 
FIAT 126p : różne części. Jelenia Góra, tel. 0607/68-59-22 
FIAT 126p: drzwi, (lewe i prawe) - 30 zł/szt., belka tylna -15 zł, 
maska - 30 zł, klapa tylna - 25 zł, zbiornik paliwa - 20 zi, alter
nator • 80 zl, gażnik • 30 zł, dach ze słupkami - 40 zł, stacyjka - 
25 zł, pedały, lampy, zderzak wąski, przedni -10 zł, kanapa 
tylna - 20 zł, szyba przednia, klejona - 35 zł, inne. Jelenia Góra, 
tel. 0604/85-19-18
FIAT 126p: szczęki ham. starego typu, stan b. dobry • 5 zł/szt. 
Jelenia Góra, tel. 0605/85-70-16 
FIAT 126p : różne części. Jordanów Śl., tel. 0604/30-18-81 
FIAT 126p fabrycznie nowe: resory - 45 zł/szt. przeguby napęd.
- 21 zl/szt.; inne. Kłodzko, tel. 074/867-88-93 po 18
FIAT 126p: skrzynia biegów -180 zł (montaż gratis + gwaran
cja), alternatory z blachą • 150 zł, rozruszniki, zawieszenia, 
drzwi, maski, szyby i inne. Lwówek Śląski, tel. 075/647-81-31 
FIAT 126p : stacyjka - 50 zl; licznik - 20 zł; siedzenia • 40 zł; 
prądnica • 40 zł; gażnik - 40 zl; pompa paliwa - 20 zł; kpi. szyb
- 50 zł. Mirsk, tel. 0501/31-38-28
FIAT 126p: kołyski - 80 zi, wszystkie szyby -100 zł. Niemcza,
woj. jeleniogórskie, tei. 074/837-67-23
FIAT 126p : deska rozdzielcza, alternator kpi., maski, drzwi,
błotniki, dach, zbiornik paliwa, pompy, sprzęgło, gażnik, aparat
zapłonowy i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51
FIAT 126p : drzwi, klapa tylna, skrzynia biegów i inne części.
Paczków, tel. 077/431-78-88, 077/431-75-08
FIAT 126p, 650 ccm : silnik - 200 zł, skrzynia biegów -100 zł,
szyba przednia - 30 zł, szyba tylna • 20 zl. Prochowice, woj.
legnickie, tel. 0607/37-54-81
FIAT 126p: silnik kompl. • 120 zł, rozrusznik - 40 zl, prądnica z 
wentylatorem • 40 zł, balka tylna, nowa • 30 zł. Przemków, tel. 
076/832-05-33
FIAT 126p : różne części. Radwanice, tel. 071/311-73-25 
FIAT 126p, 650 ccm : silnik, do remontu, boz dokumentacji. 
Strzelin, tel. 0600/91-68-39 po godz. 16 
FIAT 126p, 650 ccm, E : skrzynia biegów -150 zi, silnik -100 zł 
i inne. Strzelin, tel. 0503/05-05-48 
FIAT 126p: kola, drzwi, maska, klapa, belka, szyby, rozrusznik, 
alternator, licznik duży i mały, resor, bak, zderzaki, kierownica, 
stacyjka, pasy bezwt., wahacze, bębny, dywany, lampy, głowi
ca, koło zamachowe, prądnica i inne. Świebodzice, tel. 
074/854-51-61
FIAT 126p: skrzynia biegów • 150 zł, alternator • 160 zl, waha
cze - 40 zl/szt. i inne. Taczaiin, tel. 076/858-20-37 
FIAT 126p : wszystkie części. Wrocław, tel. 071/344-42-42, 
0608/75-16-34.
FIAT 126p ; klapa tylna • 30 zł, belka - 20 zł. Wrocław, teł. 
0600/61-05-00

FIAT 126p : koła, lampy, blok silnika i inne. Wrociaw, tel. 
071/362-14-10
FIAT 126p: drzwi, szyby, maska, belka tylna, pasy bezwł., pla
stiki, elementy wnętrza • tanio. Wrocław, tel. 0503/74-64-59 
FIAT 126p : skrzynia biegów, zderzak tylny kpi., zegar nowy, 
sprzęgło, szyby tylne uchylne, rozrusznik, lampy. Wrocław, tel. 
0502/51-50-31
FIAT 126p ; różne części. Wrocław, tel. 071/343-16-93 
FIAT 126p : głowice, zestaw naprawczy silnika, przekładnia li- 
stwowa, hak, bagażnik, łożyska, części do skrzyni biegów, wał 
korbowy, wałek rozrządu, dmuchawa, nagrzewnica, zderzaki, 
kierownica. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
FIAT 126p, 650 ccm : silnik + osprzęt -170 zł. alternator • 100 
zł, zawieszenia, przekł. kierownicy - 80 zl, skrzynia biegów - 
200 zł, szyby, pompa hamulcowa. Wrocław, tel. 071/354-34-42 
FIAT 126p: skrzynie biegów, uszkodzone - 40 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p: skrzynia biegów, docisk, tarcza sprzęgła, -150 zł. 
Wrocław, tel. 0606/73-75-45
FIAT 126p' : skrzynia biegów -130 zł, zwrotnice po regeneracji, 
resor, wahacze, prądnica. Wrocław, tel. 071/357-59-92 
FIAT 126p BIS : silnik (w częściach), skrzynie biegów, resor, 
zwrotnice, wahacze, kola, szyby, drzwi, klapa bagażnika, klapa 
tylna, karoseria, fotele lotnicze, chłodnica, nagrzewnica, dmu
chawa, licznik, kierownica oraz przełączniki świateł. Wrocław, 
tel., 071/373-90-73, 0501/94-75-25 
FIAT 126p : drzwi, alternator, skrzynia biegów, klapy, licznik 
szeroki, fotele lotnicze, zawieszenie oraz dywany. Wrocław, tel. 
0503/59-86-70
FIAT 126p : silnik -150 zl, skrzynia biegów -130 zł, koła z 
oponami - 40 zł, klapa przednia • 40 zł, klapa tylna - 30 zł, belka 
-15 zł, zderzaki - 40 zl, szyba przednia - 20 zl i inne. Wrocław, 
tel. 0502/87-41-67
FIAT 126p FL : różne części z demontażu. Wrocław, tek 
0503/32-22-42
FIAT 126p : alternator z blachą -150 zł, skrzynia biegów • 130 
zł, szeroki licznik - 80 zl, rozrusznik el. • 120 zł, nowe zawiesze
nie -100 zł, wahacze - 25 zl/szt., resor - 40 zł, gażnik - 30 zł, 
docisk + tarcza - 30 zł, felgi aluminiowe z oponami, 4 szt. • 200 
z maska - 50 zł, drzwi - 50 zł, lampy • 10 zł kolumna kier.. Wro
cław, tel. 0501/40-31-54
FIAT 126p : rozrusznik, kolumny półki tylnej, klapa tylna, wa
hacz tylny lewy, wahacz przedni z bębnem, belka ze zderza
kiem, szyby drzwiowe, kierownica* wycieraczki przednie, luster
ka chromowane, hak, zderzaki, szyby tylne, sprężyny tylne, 
zbiornik paliwa belka tylna, rozrusznik. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
FIAT 126p : fotele rozkładane, 2 szt, • 160 zl. Wrocław, tel. 
071/321-21-91
FIAT 126p : alternator, przekładnia, lusterka, zderzaki ze spo- 
ilerem, spoilery tylne, owiewki drzwiowe, pasy przednie i tylne, 
lotnicze fotele, tłumiki Wupex, zagłówki, podsufitka, blenda tyl
na, błotniki, progi, maska, ścianka, podłoga, repereturki drzwio
we. Wrocław, teł. 0603/85-13-62 
FIAT 126p, 650 ccm: silnik z alternatorem i dokumentacją, stan 
dobry, - 350 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0605/30-21-92 
FIAT 126p : silnik i inne części. Zgorzelec, tel. 075/771-86-73 
FIAT 126p, 1983 r.: karoseria, 83 r., stan dobry, po wymianie 
progów i tylnych błotników, rozrusznik * stacyjka N - 100 zł, 
skrzynia biegów, stan dobry -140 zł. Brzeg, tel. 0608/57-38-92 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm : silnik po remoncie w 2.000 r, 
skrzynia biegów j inne części z rozbiórki, '250 zł. Wrocław, tel. 
0605/42-40-59
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm,: silnik z osprzętem • 350 zł, skrzy
nia po naprawie -150 zł lub cały sam. na chodzie - 600 zl. Wro
cław, tel. 071/782-85-30, 0601/19-99-49 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm : karoseria, zniszczona, udoku
mentowane pochodzenie, silnik, skrzynia biegów. Kłodzko, tel. 
0603/70-14-80

FIAT 126p, 1985 r.: różne części z demontażu. Młyńsko, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0601/57-22-41 '
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm : silnik 230 zł, skrzynia biegów • 
130 zł, alternator • 150 zl, koła, opony, nadwozie, stan dobry • 
300 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 090/34-14-92 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, benzyna : skrzynia biegów, pół
osie, szyby, drzwi, kola. Wrocław, tel. 0501/23-01*13 
FIAT 126p, 1986 r. : karoseria, bardzo mocno uszkodzona, z 
dokumentacją, szyby, zderzaki (szerokie), wahacze, nowy typ i 
inne. Wrocław, tel. 0601/79-66-24 
FIAT'126p, 1986 r. : silnik po remoncie kapitalnym • 300 zl I 
inne. Wrocław, tel. 071/328-24-42 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm: silnik w b. dobrym stanie • 250 zł, 
skrzynia biegów w b. dobrym stanie -160 zł, szyby, zawiesze
nie, blacharka i inne. Świebodzice, tel. 074/855-77-75 po godz. 
18, 0603/43-68-28
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm : alternator, lampy przednie, zde
rzak przedni i tylny (pełny), dach, klapa tylna, drzwi lewe, szczęki 
hamulcowe, tłoczki hamulcowe i inne. Bielawa, tel. 
0603/22-55-40
FIAT 126p, 1989 r.: karoseria, po remoncie kapitalnym blach., 
na kołach, z. uzbrojonymi drzwiami. Radwanice, gm. Św.Kata- 
rzyna, tel. 071/311-70-47 po godz.16 
FIAT 126p, 1989 r .: maska, drzwi, klapa tylna, części silnika. 
Wrocław, tel. 0607/86-51-67
FIAT 126p BIS, 1989 r., 703 ccm,: nadwozie z ważnym prze
glądem, chłodnica, aparat zapłonu, alternator, gażnik, waha
cze, elementy wnętrza, fotele, drzwi, skrzynia biegów, głowica 
do 650 ccm, rozrusznik, inne. Złotoryja, tel. 0607/52-95-58 
FIAT 126p BIS, 1990 r., 700 ccm: silnik na części, brak alterna
tora i pompki paliwa, kpi. głowica • 250 zł, chłodnica z wentyla
torem • 80 zł. Legnica, tel. 0605/44-04-21 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm: skrzynia biegów, głowica, al
ternator, gażnik FL, rozrusznik, klapa tylna, koła, licznik FL, 
konsola środkowa, stacyjka FL, dmuchawa, bak, przekł. kie
rownicy (listwowa), docisk sprzęgła, pasy bezwł., części silni
ka, blachy, zamki, tłumik, szyby i inne. Oława, tel. 071/303-29-25, 
0606/42-15-39 -
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm: różne części, silnik kpi. + osprzęt 
• 250 zl, resor • 30 zł, zbiornik paliwa - 30 zł, aparat zapłonu, 
gażnik, inne. Wrocław, tel. 0609/52-74-75 
FIAT 126p, 1990 r . : skrzynia biegów, stan b. dobry, • 300 zl. 
Wrocław, tel. 0605/82-49-57
FIAT 126p, 1993 r., 650 ccm: silnik, skrzynia biegów, elementy 
zawieszenia, fotele lotnicze i inne części z demontażu oraz sil
nik z  2000 r. Strzegom, tel. 074/858-67-05, 0605/40-97-66 
FIAT 126p EL, 1998 r.: oblachowanie przednie i tylne, bez da
chu, do wersji ei, 98 r. • 1.500 zł.., tel. 0600/83-51-07 
FIAT 126p EL, 1998 r .: karoseria, część przednia i tylna, bez 
dachu, do eleganta, - 1.200 zł.-; tel. 0600/83-51-07 
FIAT 126p, 1999 r.: drzwi, klapy, alternator, rozrusznik, skrzy
nia biegów, silnik, głowica, szyby, kola, zawieszenie, przekł. 
kierownicy i inne. Nowa Sól, tel. 068/388-74-59,0603/59-06-62 
FIAT 126p, 2000 r.: tylna klapa, bagażnik dachowy, licznik sta
rego typu, szyba tylna, przednie boczne i tylna lewa, śruby do 
kół, elementy składowe silnika, gażnik, pompka paliwa, zwrot
nice lewa i prawa (nowe), resor z uchwytami (prawy). Mrowiny 
k. Żarowa, lei. 074/858-09-11
FIAT 126p, 2000 r.: skrzynia biegów, drzwi i inne części z de
montażu. Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65 
FIAT 127 : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
FIAT 127 : różne części. Wrocław, tel. 071/357-59-12 
FIAT 127 A, 1982 r, 120 tys. km, 1050 ccm,'benzyna,: drzwi 
prawe uzbrojone, głowica silnika, wahacze przednie, końców
ka drążka kier., szyby boczne, alternator, gażnik i inne. Kar
pacz, tel. 075/761-96-03 wieczorem 
FIAT 131, 1983 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, drzwi, lampy, 
refl. i inne. Wrocław, tel. 0605/96-09-45 
FIAT 131,132 : różne używane. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FIAT 132 : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
FIAT 132 ARGENTA: tapicerka, felgi, deska rozdzielcza, tylna 
szyba, kpi. prawe, tylne drzwi, tylny zderzak, klapa bagażnika i 
inne części. Wrocław, tel. 071/372-58-33, 0603/10-17-69 
FIAT BARCHETTA : reflektor, zderzak. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT BARCHETTA, 1994 r. : lampy przednie, 2 szt., zderzak 
przedni, podszybie, ukł. wydechowy kpi. Nowy Dwór, gm. Sy
ców, tel. 062/785-50-11
FIAT BRAVA1400 ccm: skrzynia biegów, drążki przekładni kie
rowniczej, grill, 1600 ccm: półoś lewa. Strzelin, tel. 
071/392-08-98
FIAT BRAVA : osprzęt silnika, zawieszenia, kołpaki, wahacze, 
lusterko prawe, półoś lewa, kolektory, wzmocnienie góme, na
grzewnica i inne. Wrocław, tel. 0603/10-18-70 
FIAT BRAVA, 1997 r., 1600 ccm, 16V : wózek, wahacze, pół
osie, zwrotnice, listwa kierownicza, McPhersony, drzwi komplet
ne, lusterka, deska rozdzielcza, plastiki, licznik, oś tylna, po
duszki powietrzne (2 szt.) * sensor, podsufitka, głowica, osprzęt 
silnika i inne. Smardzów, tei. 071/398-33-51, 314-38-54 
FIAT BRAVA 1999 r., 24 tys. km, 1600 ccm, 16V : silnik na 
części, rozrusznik, póloś, przepływomierz, drzwi kierowcy, 
ćwiartka prawa przednia, tapicerka, belka pod silnik, wahacze, 
piasty, stabilizator, plastiki, licznik, zbiornik, pompa ABS, koło 
dojazdowe. Jelenia Góra, tel. 0606/97-58-11 
FIAT BRAVA, BRAV01.4,1.6,1.9 HDI: wózki, wahacze, zwrot
nice, półosie, McPhersony, listwy kierownicy, drzwi kompletne, 
plastiki, deska rozdzielcza, pod. powietrzne (2 szt.) ♦ sensor, 
osie tylne, kompletne. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
FIAT BRAVA, BRAVO : zderzak przedni. Wrocław, teł. 
0601/73-20-98
FIAT BRAVO, 1400 ccm : skrzynia biegów, drążki przekładni 
kierowniczej, grill, półoś lewa (1.6). Strzelin, tel. 071/392-08-98 
FIAT BRAVO, BRAVA : elementy blacharki, oświetlenie, zde
rzaki. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT BRAVO, BRAVA: zderzak przedni, zawieszenie przednie. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm : silnik, skrzynia biegów, za
wieszenia, drzwi, klapa, dokumentacja. Kalisz, tel. 
062/752-02-02
FIAT CINOUECENTO : elementy nadwozia i inne części. Le
gnica, tel. .0604/29-99-07
FIAT CINOUECENTO : lampy, drzwi. Mojesz, woj. jeleniogór
skie, tel. 075/789-29-04, 0502/67-28-28 
FIAT CINOUECENTO : zderzak przedni, amortyzator przedni 
(nowy). Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
FIAT CINOUECENTO : ćwiartka prawa. Oława, tel. 
071/303-25-27, 0604/93-92-11
FIAT CINOUECENTO : zderzak przedni, maska (lekko uszko
dzony), błotnik przedni lewy. Strzelin, tel. 0600/91-68-39 po 
godz. 16
FIAT CINOUECENTO : zderzak tylny -100 zl, klapa tylna • 50 
zł, błotnik przedni, prawy • 30 zł. Wrocław, tel. 0600/61-05-00 
FIAT CINOUECENTO : lampy, zderzaki. Wrocław, tel. 
0502/29-43-24
FIAT CINOUECENTO: kolumny McPhersona -100 zl, rozrusz
nik • 80 zl, wahacz • 50 zl, obudowa filtra pow. • 40 zł, pompa 
paliwa - 30 zł, lampa tylna • 40 zl, mechanizm wycierczek - 70 
zl. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
FIAT CINOUECENTO: maska, drzwi, chłodnica, siedzenia, błot
niki, nadkoła, deska rozdzielcza. Wrocław, tel. 0607/74-99-34 
FIAT CINOUECENTO : kratka (VAN), wszystkie światła, skrzy
nia biegów, kierownica. Wrocław, tel. 0607/74-99-34 
FIAT CINOUECENTO : nowe błotniki, wzmocnienie przednie, 
lampy przednie i tylne, szkła lamp, hak, bagażnik dachowy, li
stwy boczne, zegarek, owiewki, spoiler tylny, zderzaki, przegu
by, wahacze, rozrusznik, pólka, amortyzatory, korek paliwa, lu
sterka, blenda tylna, tłumik, maska. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT CINOUECENTO SPORT : lampy tylne, konsola na tunel, 
listwy boczne, przekładnia, pasy czerwone, wkładki zamka, ki- 
runkowskazy białe, krzyżaki. Wrocław, tei. 071/372-40-86 w 
godz. 9-17
FIAT CINOUECENTO : różne części. Wrocław, tel. 
0607/41-52-06
FIAT CINOUECENTO: nowe kompletne koła, • 90 zl. Wrocław, 
tel. 071/361-95-65, 0607/42-82-29 
FIAT CINOUECENTO VAN : tapicerka tylna kpi, - 800 zl. Wro
cław, tel. 0602/42-58-23
FIAT CINOUECENTO, 700 ccm, 900 ccm : błotnik lewy, roz
rusznik, części silnika, + osprzęt, komputer, skrzynia biegów, 
elementy zawieszenia, licznik. Wrocław, tel. 0600/66-31 -05 
FIAT CINOUECENTO : dach, ćwiartki, tylna pokrywa, błotniki, 
zawieszenia, części mechaniczne. Wrocław, teł. 0504/91-71-16 
FIAT CINOUECENTO : lampa tylna prawa. Wrocław, tef. 
0601/73-20-98

FIAT CINOUECENTO : serwo z pompą hamulcową, szyba tyl
na. Wrocław, teł. 071/302-72-09 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 700 ccm : lampa prawa, kierun
kowskazy, drzwi, klapa tylna z szybą, konsola, siłowniki tyjnej 
klapy, zderzak tylny, filtiy, zbiorniczki, elementy instalacji el., 
moduł zapłonu, szyby boczne uchylane, wahacze i inne. So
bótka, tel. 0603/56-90-40
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 700 ccm, benzyna : skrzynia 
biegów z półosiami lub bez. Legnica, tel. 0602/23-11-56 
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r, 700 ccm, 900 : drzwi, klapa 
tylna, maska silnika, błotnik, skrzynia biegów, szyby, półosie, 
McPhersony, wahacze i inne. Wrocław, tel. 0603/03-37-21 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 704 ccm : dach, drzwi, błotniki 
tylne, klapa, zderzak, zbiornik, fotele, wlew, wahacze, półosie, 
moduł i inne. Wrocław, teł. 0609/37-27-17 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 700 ccm, 900 : drzwi, maska, 
klapa, szyby, lampy, błotniki, zderzaki, zawieszenia, moduł, 
czujniki, fotele, ukl. wydechowy, skrzynia biegów, zegarek, de
ska rozdz., listwa kier., zbiornik paliwa, nadkola. Wrocław, tel. 
071/339-11-35
FIAT COMBINATO: nagrzewnica kompl, - 400 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-69
FIAT COUPE : zderzak, drzwi, pokrywa bagażnika. Siechnice, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 .
FIAT COUPE,~1996 r., 2000 ccm, turbo: silnik, tylna część nad
wozia, tylne zawieszenie. Lubań, tel. 0607/65-83-28 
FIAT COUPE, 1998 r.: maska, zderzak, drzwi, silnik, zawiesze
nie, lampy i inne. Krotoszyn, tel. 0608/40-65-49 
FIAT CROMA : lampy, zderzaki, wzmocnienie, zawieszenie, 
drzwi, skrzynia biegów, głowica silnika, podrywy przód i tył, inne. 
Bolesławiec, tel. 075/644-94-78, 0606/78-56-39 
FIAT CROMA, 2000 ccm : skrzynia biegów, klapa kpi., maska, 
drzwi, podnośnik szyb el. reguł, prawy i lewy, lusterka el. reguł, 
oraz konsola. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT CROMA : drzwi, klapa tylna. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15, 0601/79-30-54
FIAT CROMA : elementy blacharki, oświetlenie, chłodnica. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT CROMA: McPhersony przednie i tylne, • 500 zł. Wrocław, 
tel. 0605/65-06-14
FIAT CROMA: drzwi, maska. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
FIAT CROMA 1988 r., 2000 ccm, benzyna : wałki rozrządu (2 
szt.), aparat zapłonowy, kolektor śsący paliwa. Oleśnica, tel. 
071/314-45-29 po godz. 18
FIAT DUCATO, 2000 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów, 
resory, instalacje, zawieszenia, drugi silnik na częścj + osprzęt. 
Kłodzko, teł. 0607/35-35-70 .
FIAT DUCATO, 2500 ccm, TDi : różne części. Kłodzko, tel. 
0609/40-25-65
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: rozrusznik, stan b. dobry, • 
210 zl. Namysłów, tel. 077/410-35-77 
FIAT DUCATO : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, chłodnica, atrapa i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04
FIAT DUCATO :reflektor prawy, • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/361-52-50 0601/55-20-45
FIAT DUCATO, 1983-r., 2500 ccm, diesel: zawieszenie/chłod
nica, silnik, belka tylna, .skrzynia biegów, szyba przednia, zbior
nik paliwa, kola, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FIAT DUCATO, 1983/87 r. : drzwi przesuwne. Wałbrzych, tel. 
074/847-79-49
FIAT DUCATO, 1984/00 r., 18 tys. km, 2800 ccm, diesel: silnik 
bez osprzętu, głowice, skrzynie biegów, części mechaniczne, 
zawieszenia, drzwi, lampy, elementy blacharki, bloki, pompy, 
rozruszniki, siedzenia, standardowe i luksusowe, wyposażenie 
do wersji .Panorama". Wrocław, tel. 071/342-19-70, 
0601/74-19-45
FIAT DUCATO, 1984/96 r.: silnik 2.5 D • 2.500 zł, wał korbowy, 
głowica, blok, części silnika, alternator, rozrusznik, inne. Opo
le. tel. 0602/64-61-72
FIAT DUCATO, 1986 r., 2000 ccm, benzyna: zawieszenie, skrzy
nia biegów, drzwi, chłodnica, nagrzewnica, zegary. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
FIAT DUCATO, 1987 r., 2000 ccm, wtrysk : wzmocnienie czoło
we, .chłodnica, lampy tylne, zderzaki tylne, resory, póloś i inne. 
Legnica, tel. 0605/13-16-60, 0601/71-02-84 
FIAT DUCAT0 14,1987 r.:. kompletna kabina • 800 zł, skrzynia 
ładunkowa, aluminiowa ♦ plandeka, 3.8 x2 x1.8 m - 1.800 zl. 
Wrocław, tel. 789-37-13 po godz. 20 
FIAT DUCATO, 1988 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel: silnik Z

dokumentacją, blok silnika, sprzęgło, koło zamachowe, alter
nator, zawory, nadwozie z zawieszeniami na kołach. Jarocin, 
tel. 062/505-41-58 -
FIAT DUCATO, 1988/91 r., 2500 ccm, turbo D : skrzynia biegów 
(5), i  1.600 zl. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel: części silnika i .skrzyni 
biegów, mechaniczne, blacharskie i inne. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99, 0603/93-52-50
FIAT DUCATO, 1992 r., 2500 ccm, diesel: silnik, kompletny, 
oclony, • 3.500 zl. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
FIAT DUCATO, 1992 r., 2500 ccm, turbo D : części silnika, wal, 
tłoki, głowica, pompa wtryskowa itd. Głogów, tel. 0601/18-67-66, 
0609/16-48-72
FIAT DUCATO, 1992 r.,: drzwi prawe z szybą, • 200 zł. Leszno, 
tel. 065/543-35-81
FIAT DUCATO, 1992 r., 90 tys. km, 1900 ccm, D, 2.500D: silni
ki na części. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FIAT DUCATO, 1993 r., 2500 ccm, diesel: drzwi, skrzynia bie
gów, głowica, wał korbowy, ściana przednia, ławki. Bolesławiec, 
tel. 0502/29-11-45 lub, 0603/10-29-47 
FIAT DUCATO, 1993 r., 2500 ccm, diesel: głowica, alternator, 
rozrusznik, chłodnica. Pieńsk, tel. 075/778-62-81,0606/43-36-31 
FIAT DUCATO, 1995/97 r.: części silnika, skrzynia biegów, czę
ści zawieszenia przedniego, oś tylna, drzwi, reflektory, deska 
rozdz., serwo, wzmocnienie czołowe, fotele, zderzak, podsufit
ka. Zielona Góra, tel. 0608/71-01-32 
FIAT DUCATO, 1996 r., 2500 ccm, diesel : zderzak przedni • 
300 zł, rozrusznik • 400 zł. Opole, tel. 0606/&7-73-67 
FIAT DUCATO, 1996 r.: wal korbowy, nominał, -1.300 zl. Żary, 
tel. 068/374-91-61
FIAT DUCATO, 1998 r. 2.5 TDI: wózki, wahacze, zwrotnice, 
półosie, McPhersony, drzwi kompletne, drzwi tylne, kompletne 
(do modelu niskiego), oś tylna, kompletna. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
FIAT DUCATO, 1999 r. 2.5 TD, 2.8 TDi: głowice, uszkodzone 
zawory, • 900 zł. Milicz, tel. 0608/48-77-29 
FIAT DUCATO, 1999 r.: maski, reflektory, skrzynia biegów, sil
nik 2.8 TDI, dach do wersji MAXI 14, boki. Zielona Góra, tel. 
0503/37-45-51
FIAT FIORINO : drzwi, konsola, atrapa, lusterka, ukl. kierowni
czy, zawieszenie przednie, chłodnica. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT MAREA: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki. Siech
nice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT MAREA SEDAN, KOMBI: drzwi kompletne, wózek, waha
cze, półosie, zwrotnice, McPhersony. Smardzów, tei. 
071/398-33-51, 314-38-54
FIAT MAREA, BRAVA, BRAVO : kołpaki kpi. -100 zł lub zamie
nię na kołpaki do Fiata Palio, Siena. Wrocław, tel. 0501/70-81-92 
FIAT MULTIPLA : maska, zderzak, drzwi, błotnik. Siechnice, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT MULTIPLA: zderzak przedni. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
FIAT PALIO : pokrywa bagażnika bez szyby, szyby drzwi tyl
nych prawych + osprzęt Wrocław, tel. 0501/70-81-92 
FIAT PALIO WEEKEND, 1999 r.: klapa tylna. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-15-80
FIAT PAUO, 2000 r. : pompa wspom.. pompa paliwa, serwo, 
sonda z katalizatorem, drzwi lewe tylne, wahacz lewy, kolektor 
wydechowy, zawieszenie tylne, kanapa tylna, tapicerka, drzwi, 
stabilizator, komputer, drążek kier. z regulowaną wysokością. 
Nowa Ruda, tel. 0607/66-26-84 
FIAT PALIO, 2000 r.: zderzak. Radwanice, tel. 071/311-76-55 
FIAT PAUO, SIENA 1999 r., 1600 ccm: wózek, wahacze, pół
osie, zwrotnice, McPhersony, listwa kierownicy, stabilizator. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54

FIAT PANDA 45: różne części. Brzeg Dolny, tel. 071/319-94-76, 
0604/86-50-60.
FIAT PANDA, 1986/88 r., 900 ccm : silnik, klapa, zderzak tylny, 
światła tył, drzwi prawe, gażnik, rozrusznik, alternator, pompa 
wodna i benzyny, aparat zapłonu, sprzęgło, bębny, szczęki, 
nagrzewnica, 2 opony, hak, plastiki. Kędzierzyn Koźle. tel. 
077/483-25-74
FIAT PANDA, 1989 r., 1300 ccm : chłodnica, osprzęt silnika, 
zawieszenie, zderzaki, błotniki, zbiornik paliwa, dach, koła. fel
gi, drzwi, szyby, lampy, maski, półosie, belki i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-57
FIAT PUNTO: drzwi, maski, klapy, szyby, skrzynia biegów,.za
wieszenie przednie 1 tylne, kola, lampy. Dzierżoniów, tel. 
0604/39-03-23
FIAT PUNTO : drzwi, klapa, maska, błotniki, skrzynia biegów, 
zderzaki oraz oświetlenie. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT PUNTO II: drzwi, zderzak przedni oraz wzmocnienie przed
nie. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT PUNTO ;. elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, chłodnica, konsola, siedzenie tylne dzielone i inne. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT PUNTO : klapa tylna kpi. Twardogóra, tel. 071/315-89-57 
FIAT PUNTO : zderzak, lampy, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0502/29-43-24
FIAT PUNTO II : drzwi, inst. elektryczna, plastiki, tapicerka, 
osprzęt silnika, wspomaganie, kołpaki, lampa tylna lewa, luster
ka. Wrocław, tel. 0603/10-18-70
FIAT PUNTO: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zderzak, 
reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, teł. 0601/59-21-76 
FIAT PUNTO, 1994 r.. 1100 ccm : klapa tylna bez szyby -100 
zł, elementy silnika, głowica -150 zł, skrzynia biegów - 200 zł, 
zawieszenia, kolumna kierownicza - 200 zł, elementy wnętrza. 
Krosno Odrzańskie, tel. 0503/77-57-25 
FIAT PUNTO, 1996 r., 1100 ccm : tył nadwozia do modelu
3-drzwlowego, głowica, czujniki, podnośniki el. do szyb przed
nich, amortyzatory, szyberdach, lewa piasta, sprzęgło, rozrusz
nik, tylna kanapa i inne. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0601/41-23-29
FIAT PUNTO 75, 1996 r. 3-drzwiowy : lampy tylne, wahaczer 
szyby, lusterka, siedzenia, plastiki, kolumna kierownicy, liczni
ki, maska, rozrusznik, pompa hamulcowa, zwrotnice, dmucha
wa, klamki, ćwiartka przednia lewa i inne. Ostrów Wlkp., tel. 
0502/08-55-04
FIAT PUNTO, 2000 r., 1200 ccm, 16V: tarcza + docisk sprzęgła 
- 450 zł, zawieszenie silnika prawe góme z poduszką -100 zl. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-13-54 
FIAT PUNTO II, 2000 r. 1.2,1.9 TDI: zwrotnice, półosie, drzwi 
kompletne, listwa kierownicy, McPhersony, wahacze, klapa tyl
na, kompletna, maska, osie tylne, dach, plastiki, model 3- i
5-drzwiowy. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
FIAT PUNTO I : wózki, wahacze, zwrotnice, listwy kierownicy, 
półosie, McPhersony, stabilizatory. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
FIAT REGATA, 1500 ccm, 75S : chłodnica z wiatrakiem, prze
kładnia kier., kolumna, stacyjka, szyba tylna, pompa hamulco
wa + serwo i inne. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-75-35 
FIAT REGATA : reflektory, chłodnica, błotnik. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT REGATA, 1985 r. : części. Kamienna Góra, tel. 
0501/09-82-86, 0604/75-49-98
FIAT REGATA, 1985 r., 1300 ccm, benzyna: wszystkie części z 
demontażu, instalacja gazowa. Wrocław, tel. 341-50-11 
FIAT REGATA, 1989 r., diesel: głowica kompl., pompa wstry- 
skowa do DT, wałek rozrządu. Prochowice, tei. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
FIAT RITMO: silnik, skrzynia biegów, z osprzętem i inne, • 500 
zl. Małomice, tel. 068/378-00-26 
FIAT RITMO, 1100 ccm: rozrusznik, gażnik - 60 zł. Strzelin, tei. 
0600/91-68-39 po godz. 16
FIAT RITMO :silnik 1600, - 500 zi. Wrocław, tel. 071/785-96-42 
FIAT RITMO, 1981 r .: różne części z rozbiórki, polskie doku
menty. Ziębice, tel. 074/819-19-46 po godz.18. 0602/39-99-86 
FIAT SCUDO : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, atrapa. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
FIAT SCUDO : oś tylna, kompletna. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 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: różne części mechaniczne i blacharskie, lam
py, drzwi, błotniki, zderzak - od 10 zl/szt., tel. 0601/17-09-56 
FIAT SEICENTO SPORTING, 0.9, 1.1 : lampy, szyby, drzwi, 
zderzaki, błotniki, skrzynie biegów, koła, maski, fotele, tapicer- 
ki, szyby el., obrotomierz, rozruszniki, alternatory, głowice, da
chy, podlużnice, tylne zestawy do Vanów i inne (możliwa wysył
ka). Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
FIAT SEICENTO: lampy, kierunkowskazy białe, zderzaki, błot
niki, prawa podiużnica, chłodnica, prawy fotel, osprzęt silnika i 
inne. Wrocław, tel. 071/396-35-76, 0601/78-42-20 
FIAT SEICENTO : nowe błotniki, wzmocnienie przednie, kie
runkowskazy białe, hak, bagażnik dachowy, pasy czerwone, 
przekładnia, obrotomierz,’amortyzatory, owiewki drzwiowe, spo- 
iler tylny, blenda, lampy. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT SEICENTO : różne części. Wrocław, tel. 0607/41-52-06 
FIAT SEICENTO : zderzak przedni, wentylator, reflektor prawy 
z kierunkowskazem. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT SEICENTO : drzwi przednie - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/302-72-09
FIAT SEICENTO, 1998/99 r. : drzwi lewe, fotele, konsola, kie
rów., silnik 900 cm3, przekł., kierów., koła, McPhersony, waha- 
cze i inne. Świebodzice, lei. 074/854-16-97, 0602/60-64-96 
FIAT SEICIENTO : drzwi, zderzaki, błotniki. Lubin, tel. 
0502/63-02-35
FIAT SIECENTO, 900 ccm: maska. Mapa, drzwi, zderzaki, lam
py, rozrusznik, elementy zawieszenia, moduły, części silnika, 
fotele, skrzynia biegów, koła. Wrocław, tel. 0600/66-31-05 
FIAT SIENA: maska przednia. Brzeg, tel. 0603/69-63-90 
FIAT SIENA : maska, lampy, zderzaki. Wrocław, tel. 
0502/29-43-24
FIAT SIENA, 1600 ccm, 16V: prawy bok, drzwi, dach, pokrywa 
silnika, zawieszenie, silnik, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 
0504/91-71-16
FIAT SIENA, 2000 r. : pompa wspom., pompa paliwa, serwo, 
sonda z katalizatorem, drzwi lewe tylne, wahacz lewy, kolektor 
wydechowy, zawieszenie tylne, kanapa tylna, tapicerka, drzwi, 
stabilizator, komputer, drążek kier. z regulowaną wysokością. 
Nowa Ruda, tel. 0607/66-26-84 
FIAT SIENA 2000 r.: części silnika 1,2, fotele, boczki na drzwi,
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wykładzina podłogi, plastiki, rozrusznik, klocki, amortyzatory i 
inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
FIAT SIENA, PALIO, 1600 ccm, 16V: różne części mechanicz
ne i blacharkie, plastiki, głowice, osprzęt silnika, koła, nagrze- 
wanica i inne. Wrocław, tel. 0603/10-18-70 
FIAT TEMPRA 1600 ccm : alternator nowy. Bielawa, woj. wał
brzyskie, tel. 0601/54-07-42
FIAT TEMPRA: zderzaki, lampy, atrapa, półośki, drzwi, luster
ka, inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78, 0606/78-56-39 
FIAT TEMPRA: elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04
FIAT TEMPRA, 1900 ccm, turbo D : amortyzatory, sprężyny tyl
ne, łożyska tylne z piastą, bębny hamulcowe, szczęki, skrzynia 
biegów - 400 zł. Wrocław, tel. 071/352-64-28, 0601/19-27-71

FIAT TEMPRA, TIPO : komputery Bosch 0280000713 i Bosch 
0280000714, moduły zapłonów. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FIAT TIPO 1600 i 2000 ccm: komputery. Bierutów, woj. wro
cławskie, tel. 0609/48-26-74
FIAT TIPO : lampy, zderzaki, wzmocnienie, drzwi, błotniki, po
krywy, elementy zawieszenia, inne. Bolesławiec, tel. 
075/644-94-78, 0606/78-56-39
FIAT TIPO, 1400 ccm: części blacharskie i mechaniczne. Jele
nia Góra, tel. 0601/78-09-46
FIAT TIPO : wszystkie części. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
FIAT TIPO, 1900 ccm, turbo D : silnik oraz do wersji 1600 I 
1800 ccm: skrzynia biegów. Leszno, tel. 065/543-35-81 
FIAT TIPO : różne części. Piotrowice, tel. 076/871-87-63 
FIAT TIPO: maska przednia, -150 zł. Prusice, tel. 0609/49-86-62 
FIAT TIPO : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie, przekł. kierownicza i inne. Siechnice, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17, 0608/41-76-04
FIAT TIPO: maska, zbiornik, drzwi, podnośnik szyb, zawiesze
nie, błotniki i inne. Świdnica, tel. 0602/72-70-21 
FIAT TIPO : przekł. kierownicy ze wspomaganiem. Wrocław, 
tel. 071/357-59-92
FIAT TIPO, 1400 ccm, wtrysk : monowtrysk, rozrusznik, alter
nator, głowica, filtr powietrza, docisk i tarcza sprzęgła, skrzynia 
biegów, półosie, piasty, zwrotnice, komputer, czujnik położenia 
wału, serwo, pompa hamulcowa, klapa tylna, drzwi przednie 
lewe, inne. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FIAT TIPO, 1989 r., 1900 ccm, TDS : wszystkie części, blachy, 
silnik, zawieszenia. Niegosławice, tel. 068/378-10-44,376-72-74 
FIAT TIPO, 1989 r., diesel: głowica kompl., pompa wtryskowa 
TDi. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
FIAT TIPO, 1991 r., 160 tys. km, 1700 ccm, DGT, : drzwi (4 
szt.), maska, błotniki, kolumny McPhersona, inne częśd z roz- 
biórkl. Świdnica, lei. 074/853-96-04, 0602/72-70-21 
FIAT TIPO, 1991 r. poj. 1.4,1.61: sprzęgło kpi., drzwi lewe przed
nie, próg lewy, zawieszenie tylne, rozrusznik, pompa hamulco
wa + serwo i inne. Zielona Góra, tel. 0603/20-55-71 
FIAT TIPO, 1993 r., 1400 ccm: drzwi, części silnika, + osprzęt, 
elementy zawieszenia. Wrodaw, tel. 0600/66-31-05 
FIAT TIPO, TEMPRA: silnik, skrzynia biegów, reflektory. Trzeb
nica, tel. 0606/40-03-11
FIAT TIPO, UNO, 1992 r. : różne części. Ostrów Wlkp., tel. 
0603/93-60-05'

FIAT ULYSSE : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, atrapa, przekł. kierownicza i inne. Siechnice, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT ULYSSE : błotniki, zderzaki, drzwi, klapy tylne, lampy i 
inne. Wrodaw, tel. 0601/95-16-78 
FIAT UNO, 1700 ccm, diesel: wal korbowy, tłoki, korbowody, 
koło zamachowe, koła rozrządu i inne. Legnica, tel. 
0602/23-11-56
FIAT UNO : silnik 1.0, 1.5, inne częśrci. Leszno, tel. 
0601/75-56-60
FIAT UNO: błotnik przedni lewy, maska silnika, krata wlotu pow. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
FIAT UNO: silnik, skrzynie biegów, dach (do modelu 2-drzwio- 
wego), karoseria tylna (do modelu 4-drzwiowego), drzwi, błotni
ki, zderzaki, oświetlenie oraz części mechaniczne. Oleśnica, 
tei. 071/314-98-47
FIAT UNO : elementy blacharki, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie, przekl. kierownicza, atrapa, konsola i inne. Siechnice, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
FIAT UNO : bagażnik dachowy. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
FIAT UNO, 1200 ccm, turbo : chłodnica wody. Wrodaw, tel. 
0501/81-36-18
FIAT UNO, 1984/96 r .: drzwi kierowcy, dach (5-drzwiowy), za
wieszenia, fotele, szyby i inne. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccm, 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 częśd. Trzebnica, 
woj. wrodawskie, tel. 071/312-53-41 
FIAT UNO, 1986 r. : z rozbiórki. Ziębice, tel. 074/819-25-10, 
0602/39-99-86
FIAT UNO, 1987 r., 1300 ccm, diesel: skrzynia biegów, osprzęt 
silnika, .dwururka* nowa, silnik na częśd (z dokumentacją), prze
kaźnik 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, 1988 r., 1000 ccm : aparat zapłonu • 80 zł, cewka 
zapłonowa • 50 zl. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FIAT UNO, 1989 r, 1400 ccm: komputer, szyby, drzwi. Bolesła
wiec, tel. 0604/74-81-96
FIAT UNO, 1989 r., 120 tys. km, 1000 ccm : silnik kompletny, 
półosie, chłodnica, przełączniki świateł, stacyjka, zbiornik pali
wa, lampy tylne, serwo, pompa ham., listwa kier., inne. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 074/811-13-46, 0601/42-14-79 
FIAT UNO, 1989 r., 1000 ccm: osprzęt silnika, skrzynia biegów, 
zawieszenie, maska, dach, koła, felgi, fotele, lampy, drzwi, szy
by, mosty, belki, półosie i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FIAT UNO, 1989 r., 100 tys. km, 1400 ccm, wtrysk: silnik, skrzy
nia biegów, inne używane. Wrodaw, tel. 0608/81-10-02 
FIAT UNO, 1989/99 r .: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
atrapa, reflektory, kierunkowskazy. Wrodaw, 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.: różne części z demontażu, model 3-drzwio
wy. Nowogrodziec, tel. 0601/92-97-29 
FIAT UNO, 1990 r.: silnik (1.0,1.1), części silnika, osprzęt sil
nika, skrzynia biegów, amortyzatory, piasta, lampy, drzwi, szy
by. Opole, tel. 0602/65-31-46
FIAT UNO, 1992 r., 1.100 ccm : dodsk sprzęgła • 70 zl, lampa

tylna • 80 zl, szyby, ukl. kierowniczy - 200 zł, zbiornik paliwa • 
100 zl, podszybie - 30 zl, cylinderkl - 30 zl. Chojnów, tel. 
076/818-19-91, 0602/89-20-52
FIAT UNO, 1992 r., 1500 ccm, wtrysk : osprzęt silnika, ukł. wy
dechowy, półosie, szyby, drzwi, zawieszenie przednie, pasy 
przednie. Kąty Wrodawskie, tel. 071/316-86̂ 07 
FIAT UNO, 1993 r., 1100 ccm : silnik z dokumentacją, skrzynia 
biegów, częśd karoserii, części mechaniczne, elektryczne i inne. 
Jelenia Góra, tel. 075/752-26-06, 0607/40-34-26 
FIAT UNO, 1995/99 r, 1000 ccm 1400 ccm: wszystkie części 
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FIAT UNO, 1999 r.: błotnik prawy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT UNO, 1999 r.: skrzynia biegów (5), kpi., idealna. Legnica, 
tel. 076/866*42-70 po godz.20
FIAT DUCATO, IVECO, RENAULT MASTER, OPEL MOVANO, 
1999 r.: silniki 2.5 TDI oraz 2.8 TDI, fabrycznie nowe, na pale
tach, z gwarancją! odprawą celną. Wrocław, tel. 071/342-19-70, 
0601/74-19-45
FORD : felgi aluminiowe 4 x 108,14*. Długołęka, tel. 
071/315-31-06 .
FORD, 1800 ccm, diesel: silnik. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD CAPRI MKI, 1969/74 r., 1600 ccm : silnik, skrzynia bie
gów (4), zawieszenia, szyby, elementy blacharki, wszystkie czę
śd. Oława, tel. 0602/64-92-94
FORD CAPRI, 1974/86 r.: częśd i osprzęt silników (1600,2000, 
2300, 2800 ccm), przekładnia kierownicy • 220 zl, wały napę
dowe • 220-280 zł, kolumny McPhersona -130 zl/szt., stabiliza
tory - 100 zł, wahacze • 110 zł, aparaty zapłonu - 80-120 zł, 
skrcynie biegów (4) i inne. Wrocław, tel. 0601/94-54-20 
FORD CARGO : skrzynia biegów (5), stan b. dobry, • 4.200 zl. 
Świdnica, lei. 074/850-56-16, 0601/79-25-31 
FORD CARGO, 1981 r. : most tylny, resory przednie i tylne, 
zawieszenie przednie, wał, felgi 16*, przekł. kierownicy i inne. 
Wrodaw, tel. 071/349-27-14, 0604/68-71-95 
FORD CONSUL COUPE, 1978 r., 2300 ccm: karoseria z doku
mentacją, most, zawieszenie, szyby, drzwi, maska przednia, 
maska tylna i inne. Trzebnica, tel. 071/387-19-13 
FORD COURIER, 1992 r.: wszystkie częśd oprócz skrzyni bie
gów, uszkodzony silnik. Opole, tel. 0608/35-43-99 
FORD ECONOVAN: bardzo duży wybór częśd do różnych wersji 
i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
FORD ESCORT : lampy, atrapy, chłodnice, zderzaki, drzwi, 
skrzynie biegów, pólośki, szyby, inne. Bolesławiec, tel. 
075/644-94-78, 0606/78-56-39

FORD ESCORT KOMBI: ćwiartki tylne i przednie, drzwi tylne, 
zderzaki, zawieszenie, inne. Bolesławiec, tei. 075/644-94-78, 
0606/78-56-39
FORD ESCORT D : pompa wtryskowa, - 200 zł. Głogów, tel. 
076/835-26-31, 0606/20-84-13
FORD ESCORT, 16V : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
FORD ESCORT: silniki 1.3,1.4,1.6 E, 1.6 i 1.8 D, inne częśd. 
Leszno, tel. 0601/75-56-60
FORD ESCORT, 1300 ccm, benzyna : skrzynia biegów, • 400 
zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
FORD ESCORT: silnik, zawieszenia, oblachowanie i inne. Pru
sice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
FORD ESCORT : pompa wtryskowa -130 zł, hak • 60 zl, głowi
ca (do wymiany zawór) -120 zł. Świebodzin, tel. 0602/53-70-88 
FORD ESCORT : silnik 1600 ccm diesel, na części, skrzynia 
biegów, półosie, teleskopy, elementy zawieszenia przedniego i 
tylnego, pokrywa bagażnika, wzmocnienie przednie, błotniki 
tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
FORD ESCORT IV, V : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrodaw, tel. 0603/66-97-27 
FORD ESCORT: zaciski, konsola na biegi, obudowa nagrzew
nicy, obudowa hamulca ręcznego, drążek kier., belka między 
podlużnicami, podszybie, gałka zmiany biegów, worek na bie
gi. Wrocław, tel. 0601/73-20-98

FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: chłodnica wody. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
FORD ESCORT, 1983/91 r. : wszystkie częśd mechaniczne i 
blacharskie. Strzelce Opolskie, tel. 0607/76-35-80'
FORD ESCORT, 1983/91 r. 1,3, 1,6: osprzęt silnika, skrzynia 
biegów, maska, klapa, lampy, chłodnica, półosie, szyby, zde
rzaki, fotele, dach, błotniki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, benzyna : silnik z osprzę
tem, skrzynia biegów (5), lusterka, drzwi prawe i lewe, fotele, 
reflektory, kolumny McPhersona,,zderzaki, wahacze, półosie, 
ukł. wydechowy. Karpacz, tel. 075/761-93-67 
FORD ESCORT, 1984 r., 1300 ccm : tylna część nadwozia, kla
pa i światła tylne, stacyjka, łapy, tapicerka, kierunkowskazy. 
Wałbrzych, tel. 074/848-22-60, 0605/91-04-65 
FORD ESCORT, 1985 r.: wal korbowy, gażnik, głowica z zawo
rami hydraulicznymi. Strzelin, tel. 071/796-12-40 
FORD ESCORT, 1985 r., 1600 ccm, diesel: głowica, silnik, skrzy
nia biegów, drzwi, błotniki, szyby, zawieszenia, lampy i inne. 
Wałbrzych, tel. 0608/16-35-91
FORD ESCORT CABRIO, 1985/90 r., 1600 ccm, XR3i: osprzęt 
silnika, skrzynia biegów (5), zawieszenia, częśd mechaniczne 
i blacharskie, drzwi, szyby, lampy i inne. Żagań, tel. 
0603/25-97-08
FORD ESCORT, 1986 r., 1300 ccm : dach, drzwi, błotnik tylny, 
silnik, skrzynia biegów, kola, szyby, lampy, felgi i inne. Wał
brzych, tel. 074/846-49-58
FORD ESCORT KOMBI, 1986 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0501/49-21-18
FORD ESCORT, 1986/90 r., 1800 ccm, diesel: rozruszniki, al
ternatory, sprzęgła, dodski, el. zawieszenia, półosie, el. wnę
trza i blacharki, lampy, hak, półka, silnik 1600 XR3 + osprzęt i 
inne. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
FORD ESCORT, 1986/90 r., 1600 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów (5). rozrusznik, alternator i inne. Lubin, tel. 0609/27-59-82 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: wałek rozrządu, 
głowica na częśd, przełącznik świateł, lampa tylna, prawa. 
Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm: tapicerka, konsola, licznik, 
lusterka, drzwi tylne. Świdnica, tel. 074/853-61 -70 
FORD ESCORT KOMBI, 1987 r., 1300 ccm: różne częśd. Wro
daw, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1988 r., 110 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik 
kompl., uzbrojony, - 1.400 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
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silniki, skrzynie b iegów  
części blacharskie i inne

Mirków, tel. 071/315-10-19

FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry 
(gwarancja), oclony, skrzynia biegów (5). Strzelin, tel. 
071/392-21-85.
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów 
(5), gwarancja, półosie, przekl. kierownicy; McPhersony, chłod
nica, zawieszenie, maska drzwi, lampy, licznik i inne. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, 1600, benzyna: silnik, skrzy
nia biegów, zawieszenia. Żary, tel. 068/374-09-39 
FORD ESCORT, 1988/90 r., 1800 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów (5), alternator, tapicerka, szyby, rozrusznik, koła, pół
osie z przegubami, wahacze i inne. Nysa, tel. 077/435-43-38 
FORD ESCORT XR3i, 1989 r., 16Q0 ccm, wtrysk: kolektor ssą
cy, chłodnica, drzwi, klapa tylna + spoiler, szyby boczne, skrzy
nia biegów 151, fotele, szyberdach, inne części z demontażu. 
Jelenia Góra, tel. 0609/29-00-48 
FORD ESCORT, 1989 r, 1800 ccm, diesel: wal korbowy,.tłoki, 
rozrusznik, chłodnica, wentylator, filtr powietrza, lusterko lewe, 
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, lampy,
chłodnica, wentylator, kaseta zmiany biegów i inne. Legnica,
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 XR3ł, 1989 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, stan 
idealny, skrzynia biegów (5), drzwi, zawieszenia. Wrocław,' teł. 
0608/29-29-83
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., 92 tys. km RS, poj. 1400 ccm, 1600 
ccm: zawieszenie, nowe tarcze wentylowane, klocki, zaciski, 
alum. felgi 15* ♦ opony, zderzak tylny, lampy, klapa i półka tyl
na, inne, - 800 zl. Wałbrzych, tel. 074/843-80-01,0601/07-54-00 
FORD ESCORT, 1990 r.: maska, zderzaki, każdy rocznik, sze
rokie. Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64 
FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna : silnik • 800 zł, 
chłodnica wody, rozrusznik, stacyjka + kluczyk, alternator, lam
py przednie i tylne, przekl. kierownicy i inne częśd z demonta
żu. Wrocław, tel. 071/354-34-42, 0604/39-55-66 
FORD ESCORT, 1990/93 r.: podszybie, szyba tylnych lewych 
drzwi, nowe opony zimowe 185/60/14. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-67-18
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, EFi: zaciski ham., zderzak 
tylny, serwo, moduły, rozrusznik, filtr powietrza. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel : osprzęt silnika, 
skrzynia biegów, maska, klapy, lampy, chłodnica, półosie, szy
by, zderzaki, błotniki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel: części blacharki i 
mechaniczne, używane. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy: różne czę
śd mechaniczne i blacharskie, elektronika, silnik, skrzynia bie
gów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
FORD ESCORT KOMBI, 1991/96 r., 1800 ccm, diesel: maska, 
błotniki, kolumny McPhersona, .lawa*, tylna oś, ABS, konsola, 
tapicerka welurowa, drzwi, szyby, klapa, półosie, dach (z szy
berdachem i relingami). Lubin, tel. 0604/12-29:97 
FORD ESCORT, 1992 r.: komputer, - 400 zł. Bierutów, woj. wro
dawskie, tel. 0609/48-26-74
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, diesel: bagnet, pompa ole
jowa, kolektor ssący aluminiowy, kolektor wydechowy, koła roz
rządu, łapy. Oława, teL 071/313-35-12 
FORD ESCORT, 1992 r. 1.3,1.4,1.6 DOHC : silniki, skrzynia 
biegów (5), drzwi, lampy, wzmocnienie czołowe, zawieszenie 
przednie i tylne, ukł. wydechowy, zbiornik paliwa, pompa pali
wa, przekł. kierownicza, pompa wspomagania kier., klapa tyl
na, błotniki tylne, głowice, nadkola. Wojcieszów, tel. 
0601/96-06-14
FORD ESCORT, 1993 r., 1800 ccm, diesel 3-drzwiowy: nagrzew
nica, alternator, silnik, dach oraz poduszka pow. Opole, tel. 
0605/72-16-03
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy: dach, gło
wica, pompa wody, tłoki, korbowody, koło zamachowe, tapicer
ka drzwi, amortyzator przedni, błotniki przednie, lampa tylna, 
szyba drzwiowa lewa. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
FORD ESCORT, .1993 r., 1600 ccm, 16V : różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm, 16V 3-drzwiowy : tłumik, 
zbiornik paliwa, zderzak tylny, nagrzewnica, wahacze, stabili
zator tylny, tarcze I inne. Wrocław, tel. 0604/36-35-30 
FORD ESCORT, 1995 r., 1600 ccm, 16V: głowica - 200 zł, wał 
-100 zł, tłoki, docik • 150 zł, tarcza -100 zł, koło zamachowe - 
200 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 0503/77-57-25 
FORD ESCORT, 1996 r., 1600 ccm, 16V: drzwi tylne (prawe i 
lewe), skrzynia biegów i inne części. Siechnice, tel. 
0603/53-74-09
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r .: zderzak tylny. Legnica, tel. 
076/854-53-26
FORD ESCORT, 1998 r., 1600 ccm, ZETEC : obudowa filtra 
powietrza, zderzaki przednie i tylne, ścianka tylna nowa do kom
bi, okular tylny, nowy do hatchbacka, błotniki przednie, lampy 
tylne, drzwi, progi, oryginalne, nowe. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
FORD ESCORT, FIESTA : silnik 1600 ccm, diesel, 1800 ccm, 
TD, silnik na częśd (1000 ccm, benzyna, 1300 ccm, benzyna), 
skrzynia biegów, zawieszenie, oblachowanie, oświetlenie. Wro
cław, tel. 0606/40-03-11
FORD ESCORT, FIESTA, 1986 r.: różne częśd. Wrocław, tel. 
071/312-53-41
FORD ESCORT, FIESTA, 1989 r., 86 tys. km, 1600 ccm, diesel 
: silnik kpi. + skrzynia biegów (sprowadzony z Niemiec, oclony,
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możliwość sprawdzenia i montażu), • 1.400 zl. Milicz, woj. wro
dawskie, tel. 0608/48-77-29
FORD FIESTA: różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
FORD FIESTA silniki: 1.1,1.3,1.6 D, 1.8 D i inne. Leszno, tel. 
0603/77-52-88
FORD FIESTA, 1600 ccm, benzyna: silnik, stan b. dobry, kom
pletna dokumentacja polska, - 800 zł. Odce, gm. Bolesławiec, 
tel. 075/736-10-40
FORD FIESTA : silnik 1100 ccm benz., skrzynia biegów, pół
osie,. teleskopy, chłodnica, elementy zawieszenia przedniego i 
tylnego, pokrywa bagażnika i silnika, wzmocnienie przednie, 
błotniki tylne. Wrocław tel. 322-26-42 w godz.9-16 
FORD FIESTA 1980/94 r., benzyna, diesel: półosie, wahacze, 
McPhersony, maska, alternator, pompa paliwa, drzwi, szyby, 
siedzenia, stacyjka, części silników i inne częśd do różnych 
modeli. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
FORD FIESTA, 1981 r., 935 ccm, : uszkodzony silnik, częśd, 
udokumentowane pochodzenie, - 600 zł. Zgorzelec, tel. 
0601/39-67-46
FORD FIESTA, 1983/94 r.: częśd mechaniczne i blacharskie, 
częśd silnika. Złotoryja, ul. w, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
FORD FIESTA, 1986 r., 150 tys. kra, 1100 ccm : silnik sprawny 
• 150 zl, skrzynia biegtW (5) • 150 zł. Lubin, teł. 076/846-61-00 
FORD FIESTA 1986 r., 1600 ccm, diesel : maska przednia, 
klapa tylna, szyby tylne, lampy, konsola, inst. elektryczna, za
wieszenia, przekł. kierownicy, skrzynia biegów (5), rozrusznik. 
Wrocław, tel. 0502/31-58-47
FORD FIESTA, 1987 r., 1100 ccm: silnik z dokumentacją. Jele
nia Góra, tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
FORD FIESTA 1988 r., 1100 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów (5), zawieszenie przednie i tylne, drzwi, maska silnika, 
rozruszniki, alternatory i inne części z demontażu. Bolesławiec, 
tel. 0502/29-11-45
FORD FIESTA, 1988 r., 1600 ccm, diesel: rozrusznik i różne 
częśd, -120 zł. Pęgów, woj. wrodawskie, tel. 0602/47-02-35 
FORD FIESTA, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów (5) - 1.000 zł. Pęgów, gm. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-74-46

FORD FIESTA, 1989/96 r . : maska, błotniki, kierunkowskazy, 
reflektory, wzmocnienie czołowe, zderzak, atrapa. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
FORD FIESTA, 1990 r. : zderzak tylny - 30 zl. Leszno, tel. 
0603/05-84-80
FORD FIESTA, 1990 r.: poduszki powietrzne kpi., oblachowa
nie, zawieszenia, lampy. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm : silnik + osprzęt, skrzynia 
biegów, zawieszenie, chłodnica, szyby, koła, zbiornik paliwa, 
dach, felgi. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
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., 1100 ccm, wtrysk : gażnik na częśd, 
serwo, wentylator chłodnicy, przekl. kierownicy, przełączniki 
świateł, silnik reflektorów, sonda. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD FIESTA, 1991 r., benzyna: drzwi, fotele, kanapa, serwo, 
konsola, ukł. wydechowy, katalizator, półka, komputer, nagrzew
nica, zderzaki, zbiornik paliwa, boczne szyby, akumulator. Wro
daw, tel. 373-87-98, 0606/49-34-97 
FORD FIESTA, 1992 r. : drzwi przednie lewe. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
FORD FIESTA 1992 r., 1800 ccm, diesel: bagnet, pompa ole
jowa, kolektor ssący aluminiowy, kolektor wydechowy, koła roz
rządu, łapy. Oława, tel. 071/313-35-12

FORD FIESTA, 1994 r., 1100 ccm : różne częśd. Legnica, tel. 
0601/84-47-45
FORD FIESTA, 1994 r.: zawieszenie, dach, alternator, rozrusz
nik, serwo, pompa i inne. Wrocław, tel. 0603/07-66-72 
FORD FIESTA, 1995 r., 80 tys. km, 1800 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów (5), stan idealny, odprawa celna, - 2.400 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0604/05-62-40 
FORD FIESTA 1997 r . : komputer, półosie z przegubami, pla
stiki, zbiorniki paliwa, pompa paliwa, zderzak tylny, szyby drzwio
we i inne. Jelenia Góra, tel. 075/755-83-14, 0502/30-08-56 
FORD FIESTA 1997 r.: zderzak. Siechnice, teł. 071/311-76-55 
FORD FIESTA, 1997 r., 2-drzwiowy: plastiki wnętrza, tapicerka 
(drzwi, progów, słupków). Trzebnica, tel. 071/312-17-09, 
0602/50-80-10
FORD FIESTA 1997 r.: lampa tylna prawa, kierunkowskaz lewy 
• 50 zł. Wałbrzych, tel. 074/640-78-19 
FORD FIESTA 1997 r.: zderzak przedni, stan idealny, -150 zi. 
Wrocław, tel. 071/329-72-77 •
FORD FIESTA, 1998 r., 1300 ccm, ENDURA: amortyzatory tyl
ne, McPhersony, wahacz lewy, sprzęgło z dodskiem, przełącz
niki. Jawor, tel. 0609/65-29-93
FORD FIESTA 1998 r.: koła kompl., felgi aluminiowe 13", na
krętki, prawie nowe, - 1.300 zt. Kłodzko, tei. 0601/62-91-17 
FORD FIESTA, 1998 r. : reflektory, błotniki, zderzaki, maska, 
zawieszenie przednie i tylne. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD FIESTA, 1999 r. : różne części. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17
FORD FIESTA 1999 r.: błotnik przedni lewy (nowy). Oborniki 
Śląskie, lei. 071/310-15-80
FORD FIESTA 2000 r.: różne częśd z rozbiórki. Zielona Góra, 
tel. 0609/35-20-01
FORD FIESTA, ESCORT: różne częśd z demontażu. Wscho
wa, tel. 0605/91-88-41, Niemcy 0049/17-44-96-98-61 
FORD FIESTA, ESCORT, 1990 r., 125 tys. km. 1400 ccm, ben
zyna : silnik, w całości lub ną części - 750 zł, zbiornik paliwa - 
100 zl, zderzak szeroki przedni - 100 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-08-83

FORD FIESTA, SCORPiO, 1988/90 r., benzyna -: częd używa
ne. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD FOCUS, 1600 ccm, benzyna, 16V : skrzynia biegów, - 
450 zi. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0605/60-72-60 
FORD FOCUS: reflektory, błotniki, zawieszenie, wózek pod sil
nik, reflektory. Trzebnica, tei. 0606/40-03-11 
FORD FOCUS: zderzak przedni lewy, reflektory, kierunkowska
zy. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
FORD FOCUS, 1400 ccm : osprzęt silnik, szyby i inne. Wro
daw, tel. 0603/21-18-42
FORD FOCUS, 2000 r.: ćwiartka przednia prawa, zderzak przed
ni. Jelenia Góra, tel. 075/755-83-14. 0502/30-08-56 
FORD FOCUS, 2000 r., 3 tys. km, 1800 ccm, turbo D,: wnętrze, 
podłużnice, drzwi, dach z podsufitką, komputery, immobilizer, 
turbina, głowica, zawieszenie tylne. Szprotawa, tel. 
068/376-32-07

S P R Z Ę G Ł A

SKLEPY 
CZĘŚCI DO AUT 
ZACHODNIO

EUROPEJSKICH , 
oraz NIEZALEŻNE 
SERWISY FORDA

KarFC
N O W A  S Ó L  

ul. G łogow ska 73 
tel. 068 / 38 752 86 

090/ 612 642

P R Z Y B O R Ó W  
ul. O drzańska 6 
tel. 0603/ 97 60 17

K A R P A C Z  
ul. W ielkopolska 14 
tel. 075/ 76 161 7 6 ,  

075/ 76 161 73

J E L E N I A  G Ó R A  
ul. W rocław ska 2 A  
tel. 075/75 182 68

B E M M l wymiana oleju 

BEZPŁATN A ; badanie amortyzatorów 
BEZPŁA TN A  dostawa części 
w obrębie 25^|4bw3®^wazowym zakupie 
powyżej 200 ziSSI 

'li*
Proponujemy szeroką skalę rabatow ą, 
fachowe doradztwo , dogodną realizację 
zamówień o ra z tM ^ ^ M II^ i^ 20 części.

Ip p — L ™
M M  k  i e  ceny

* FORD *
Wszechstronny zakres usług-ptac ; 
mechanicznych samochodów osobowych 
i dostawczych : m 
przeglądy, naprawy główne silników, 
skrzyń biegów, remonty mostów, itd.

W ykonujem y kofr;putęrową;diagno$tykę 
siln ików  o raz innych elem entów  >. 
e lek tron icznych f»^ -4H A t'2 tó ',, J r :. ,^ ^ { ®  

P A R TN ER ZY  K ^ F Ó R D  : 1 
•PHU W .R Z A ^ u itO rk w if  
WAŁBRZYCH, tel.074/ 840 52 
•FORD VAB Amsterdam,ul.Chrobrego67 
Zielona Góra, tel. 068/ 325 59 48

CHŁODNICE 
SAMOCHODOWE 
DO WSZYSTKICH  

MODELI AUT
5 nabijanie klimatyzacji 

na miejscu i  u klienta 
§ S ie c h n ic e , ul. O p o ls k a  4  

W arsztaty. Rabaty, 
tel. 0-602 457 715 - c h ło d n ic e  
tel. 0-502 90-27-23 - klim atyzacje

SIEDZENIA TYLNE °P005549 W rocław
^ ^ ^ 3 - o s o b o w e j ^ z ^ z a g ló w k a m i^ l^ J ł u s ó w ^ 0-502 343 128

i Naprawa rozruszników i alternatorów wcj^ar
\ Radwanice, ul. M. Reja 10, tel. 071/311-75-35,0-501 59 68 89

wszystkie typy samochodów 
ciężarowych i osobowych
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K L E J E N I E  L A M P  - Z D E R Z A K Ó W , 
SPAWANIE ALUMINIUM i
DORABIANIE NIETYPOWYCH ELEMENTÓW
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AMORTYZATORY*
KAYABA i inne, do wszystkich aut i

Wrocław, ul. Zaporoska 37a, tel. 071/784-59-15, 784-59-16

GŁOWICE SAMOCHODOWE
spawanie - regeneracja - wymiana i sprzedaż 

spawanie aluminium i żeliwa
Wrocław, ul. Pińska 3, czynne: pon.-pt. 7-19, sob. 9-13 
teL071/373-72-41,354-56-60,tel./fax071/354-55-95 

I A 0 L n Q  Giełda Lubin, stanów. 7, tel. 0-603 668 052 0p006108

ZAWORY SILNIKOWE

FORD FOCUS, MONDEO : reflektory, maski, błotniki, zderzaki, 
zawieszenie. Wtodaw, tel. 0606/40-03-11 
FORD GALAXY : halogeny przeciwmgielne • 250 zl. Leszno, 
tel. 065/526-87-88
FORD GALAXY, 1900 ccm, TDi: wahacze, piasty, belka przed
nia, komputer silnika. Wrocław, tel. 0605/59-88-00 
FORD GALAXY: roleta bagażnika, siatka grodziowa. Wrocław, 
tel. 0603/30-61-42

FORD GRANADA: lampy, drzwi, przekładnia kierownicza, hak 
holowniczy (kombi), inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78, 
0606/78-56-39
FORD GRANADA, 2100 ccm, diesel: głowica silnika, - 300 zl. 
Gryfów Śl., tel. 075/781-29-05
FORD GRANADA, 1980/85 r., 2000-2800 ccnu-gtowice • 100 
zł, wałki rozrządu -110 zl, wal napędowy - 200 zl, przekładnia 
kierownicy - 220-450 zł, most tylny - 250 zł, półosie - 90 zl, 
piasty • 70 zł, maska • 110 zł, rozruszniki - 80-120 zł, dociski • 
90 zł, alternatory - 100 zl, drzwi i inne. Wrocław, tel. 
0601/94-54-20
FORD GRANADA, 1981 r.: różne części z demontażu. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
FORD GRANADA, 1983 r., 2100 ccm, diesel: wszystkie czę
ści. Wrocław, tel. 0605/07-09-33 
FORD GRANADA, 1983/85 r. : drzwi, el. szyby, centralny za
mek, wszystkie szyby, reflektory, zderzaki, wspomaganie kier., 
wał napędowy, chłodnica, skrzynia biegów, zawieszenie przed
nie i tylne, lusterka, tapicerka welurowa, stan b. dobry, różne 
części blacharskie, osprzęt silnika. Trzebnica, tel. 
071/387-26-93, 0608/19-95-63
FORD GRANADA, TAUNUS : różne części. Legnica, tel. 
076/854*53-26
FORD K A : drzwi prawe, listwa kierownicza ze wspomaganiem. 
Bielawa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16 
FORD KA : drzwi z tapicerką prawe, reflektor lewy • 90 zł. Choj
nów, tel. 0606/62-99-51
FORD MERCURY: silnik 2000 ccm, DOHC, drzwi I Inne. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 -
FORD MONDEO : konsola, poduszka powietrzna prawa, sen
sor, licznik, przełączniki pod kierownicę, półka tylna (model
5-drzwiowy), roleta bagażnika (kombi). Oława, tel.x 
0604/85-40-04
FORD MONDEO, 1992 r.: maska, rozrusznik, - 200 zl. Radwa
nice, tel. 071/370-01-15 w godz. 9-16 
FORD MONDEO, 1993 r., 1800 ccm : drzwi przednie i tylne, 
klapa tylna, progi + słupki, dach, chłodnica klimatyzacji i wody 
do modelu z autom, skrzynią biegów, inne. Jaworzyna Śląska, 
tel. 0607/36-73-66
FORD MONDEO, 1993/96 r., 1800 ccm, 16V : dach, głowica, 
.łapy* pod silnik, osprzęt silnika, konsola, boczki, fotele, skrzy
nia biegów i inne. Legnica, tel. 0601/84-47-45 
FORD MONDEO KOMBI, 1993/96 r.: oryginalna blacha poszy
cia drzwi kierowcy, • 150 zl. Wrocław, tel. 071/341-52-47 
FORD MONDEO, 1993/98 r.: części mech., zawiesz., skrzynia 
biegów i inne. Wtocław, tel. 0503/81-88-53 
FORD MONDEO. 1994 r., 1600 ccm, 16V limuzyna: konsola, 
fotele, plastiki, osprzęt silnika, nagrzewnica, elementy zawie
szenia, podłużnica prawa, lampy tylne, przełączniki, półoś. Le
gnica, tel. 0603/80-26-88
FORD MONDEO 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 KOMBI, 1995 r.: różne części mechaniczne i 
blacharskie. Leszno, tel. 0607/09-85-14 
FORD MONDEO, 1995 r.: zderzak przedni, błotnik przedni lewy. 
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, mechanizm wy
cieraczek, licznik, kolektory, zbiorniczki, linki, obudowa filtra 
powietrza i inne. Oława, tel. 0600/92-05-13 
FORD MONDEO, 1995 r .: wózek, McPhersony, wahacze, sta
bilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
FORD MONDEO, 1996 r., 1800 ccm, 16V 5-drzwiowy: błotniki 
tylne, progi ze słupkami, skrzynia biegów automatic • 2.500 zł. 
Legnica, tel. 0607/71-97-13
FORD MONDEO, 1996 r .: różne części blacharskie i mecha
niczne. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
FORD MONDEO. 1996/01 r., 1800 ccm, TDI: dach do kombi, 
tył nadwozia, drzwi, poduszki pow., napinacze pasów, sensory, 
konsola, tapicerka, wózek, wahacze, pompa hamulcowa, na
grzewnica, osprzęt silnika, komputery, instalacja el., mechanizm 
wycieraczek, filtr, nadkola i inne. Opole, tel. 0604/44-16̂ 73 
FORD MONDEO, 1998 r. : maska silnika przednia, • 200 zi. 
Wolibórz, tei. 074/872-41-08
FORD ORION : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
FORD PROBE : oblachowanie. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godz. 15, 0601/79-30-54
FORD PROBE nowy model: dach -1.000 zł, błotnik przedni pra
wy - 200 zł. Wrocław, tel. 0604/93-01-63 
FORD PROBE, 1989 r., 2200 ccm: silnik, skrzynia biegów, za
wieszenie, lampy, błotniki, zderzaki, szyby, drzwi, mosty, belki, 
półosie, chłodnica, koła, Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 lub 
846-49-57
FORD PROBE, 1990 r., 2200 ccm, turbo : różne części z de
montażu. Wrocław, tel. 0603/22-85-77, 071/349-27-14 
FORD PROBE, 1992 r.: lampa tylna lewa, nowa, - 260 zl. Wro
cław, tel. 0605/10-83-08
FORD PROBE. 1995 r., 2000 ccm, DOHC, 24V : silnik, zawie
szenia, drzwi, błotniki, szyby, ścianka tylna, klapa tylna, dach, 
osprzęt silnika i inne. Legnica, tel. 0603/67-61-05 
FORD SCORPIO: różne części. Przewamo, tel. 074/810-31-68, 
0603/87-02-77
FORD SCORPIO : pokrywy przód i tył, lampy, atrapa, drzwi, 
zderzaki, inne. Bolesławiec, tei. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
FORD SCORPIO, 2500 ccm, diesel : silnik, skrzynia biegów, 
rozrusznik, głowica. Głuchołazy, tel. 077/439-56-61 
FORD SCORPIO, 2000 ccm : instalacja gazowa, kompletna, 
mało używana, - 1.050 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO: lampy przednie. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81 
FORD SCORPIO : różne części. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
FORD SCORPIO, 1986 r. : różne części z demontażu, drzwi, 
tapicerka, lampy przednie i tylne, maska, felgi aluminiowe, zde
rzak przedni i tylny, szyby i inne. Legnica, tel. 076/852-34-08, 
0609/41-37-44
FORD SCORPIO, 1986 r., 157 tys. km, 2800 ccm, V6,: silnik, 
skrzynia biegów autom., zawieszenie przednie i tylne, kompu
ter, pompa wspomagania Ider., ABS, lampy, szyby, maska, kla
pa tylna, rozrusznik, alternator, inne. Namysłów, tel. 
0602/74-87-65
FORD SCORPIO, 1986/92 r.: klapa z szybą i wycieraczką drzwi 
tylne, pompa wspom. kier., poduszka silnika, szyby drzwiowe, 
regulator biegu jałowego, komputer i pompa ABS. Wrocław, tel. 
0603/22-85-77
FORD SCORPIO, 1987 r.: drzwi kpi. ♦ zawieszenie tylne. Zło
toryja, tel. 0605/85-58-00
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm, benzyna : maska, błotni
ki, drzwi, lusterka, chłodnica, pompa ABS, komputer ABS, mo
duł silnika 2.0, wał pędny, przełączniki wycieraczek, wydech 
końcowy; tłumik środkowy, most tylny. Kłodzko, tel. 
074/868-75-94-

FORD SCORPIO, 1988 r., 2000 ccm, benzyna : drzwi, maska, 
lampy, chłodnica, zawieszenie, fotele, stacyjka, przełączniki pod 
kierownicę, skrzynia biegów, zderzaki, przekł. kierownicy, ABS, 
most tylny i inne. Dzierżoniów, tel. 0608/70-64-85, 
0503/09-95-45
FORD SCORPIO, 1988 r., 130 tys. km, 2000 ccm, EF i: silnik, 
stan b. dobry, na gwarancji • 1.000 zl (400 zł cło), drzwi, szyby, 
zawieszenie, chłodnica, alternator, rozrusznik, komputer i inne. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
FORD SCORPIO, 1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 2900 ccm V6 
: różne części z demontażu, drzwi, maska, elementy blacharki, 
zawieszenia, klimatyzacja, tapicerka, komputery, skrzynia bie
gów automatic oraz manualna do silnika V6, skrzynia biegów 
(5) do silnika 2.0. Wołów, tel. 071/389-33-15 po godz. 16 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, OHC : wał korbowy, tłoki, 
wskaźniki, pompa wody, stabilizator p̂oduszki silnika, koło za
machowe, przełączniki, rozrusznik. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, OHC : chłodnica idealna, 
lampy przednie, skrzynia biegów (5), pompa, wspomaganie, ukł. 
kierów., plastiki i inne. Legnica, tel. 076/721-54-80 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2800 ccm: silnik + osprzęt, skrzynia 
biegów automatyczna, koła, karoseria, felgi, wnętrze auta, drzwi, 
maski, szyby I inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FORD SCORPIO, 1989 r. 2.0, 2.9 benzyna : silniki, skrzynie 
biegów, drzwi, zawieszenia, szyby, kpi. siedzeń, głowica DOHC, 
przekł. kierovipicza ze wspomaganiem + pompa; zbiornik pali
wa, klapa tylna, maska, błotniki, hak, lampy, zderzaki, chłodni
ca, wzmocnienie przednie, nadkola. Wojcieszów, tel. 
075/751-23-11, 0601/55-36-73
FORD SCORPIO, 1989 r.: refl., atrapa, tylna lewa lampa. Wro
cław, tel. 0605/96-09-45
FORD SCORPIO, 1990 r., 2400 ccm, 2900 ccm, benzyna : czę
ści silnika, zawieszenia, lampy, skrzynia biegów, gażnik, chłod
nice, plastiki, drzwi, inne. Lubin, tel. 0602/24-91 -27 
FORD SCORPIO, 1990 r. : różne części. Marcinkowice, tel. 
071/311-76-55
FORD SCORPIO, 1990 r .: silnik 2.0 EFI, 2.9 V6, skrzynia bie
gów (5) i automatic 2.0, lampy, maska, drzwi, ukl. kierowniczy, 
pompa wspomagania, most tylny, ‘półosie, komputer 2.0 EFI, 
klapa tylna z szybą belka pod silnik, poduszki, alternator, chłod
nica. Prochowice, tel. 076/858-51-95, 0604/79-36-63 
FORD SCORPIO, 1990 r., 2.0, 2.9 DOHC : zawieszenie tylne, 
lampy, lusterka, tapicerka, konsola, most, wał napędowy, kom
putery, kierownica, elementy blacharki, plastiki, inne częśd z 
rozbiórki. Świdnica, tel. 0604/59-58-65 
FORD SCORPIO, 1990 r.: klamki drzwiowe, komputer wtrysku, 
lampa lewa tylna, siłownik centralnego zamka, zaciski ham. 
przednie. Wrocław, tel. 0603/22-85-77 
FORD SCORPIO, 1991 r . : elementy blacharki, elementy za
wieszenia, szyby. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO, 1992 r., 79 tys. km, 2000 ccm, benzyna : sil
nik, skrzynia biegów, most tylny, plastiki przednie, stacyjka + 
pilot i inne części, • 1.500 zł. Legnica, tel. 076/855-20-21, 
0503/70-67-17
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, DOHC : szyba 
tylna ogrzewana, szyby boczne trójkątne, kpi. zamków + sta
cyjka, klamki, przewody i czujniki ABS, szyberdach el., kpi. pa
sów bezpieczeństwa, sprzęgło, zaciski ham. Wrocław, teł. 
0608/07-97-34
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r., 2900 ccm, wtrysk : silnik, 
skrzynia biegów automatic, drzwi przednie, fotele el. reguł, z 
podgrzewaniem, klapa tylna, lampy tylne, kierunkowskazy 
przednie, roleta bagażnika, relingi dachowe, zawieszenie tyl
ne, hak, zderzak tylny, fotele tylne, wspomaganie kier z elektro
zaworem, podnośniki el. szyb tylnych i przednich., boczne szy
by do kombi, Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r .: dach, kpi. wnętrze, deska 
rozdz., wycieraczka tylnej szyby, wszystkie podzespoły elek
tryczne i elektroniczne, rozrusznik, alternator i inne. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, DOHC model przej
ściowy: pompa wspomagania, serwo, pompa ABS, komputer 
ABS, komputer wtrysku, wal pędny, zawieszenie tylne kpi., 
kolumny McPhersona przednie, teleskopy tylne, hak oryginal
ny, zbiornik paliwa , pompa paliwa, zestaw wskaźników. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO, 1992 r.: lampy, chłodnica, klimatyzacja, wen
tylator, plastiki, elementy wnętrza. Wrocław, tel. 0600/16-89-64 
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r.. 2900 ccm, benzyna: kierun
kowskazy przednie (białe), klapa tylna z szybą ogrzewaną pom
pa ABS, wspomaganie kier. z zaworem redukcyjnym, hak, skrzy
nia biegów automatic, listwy ozdobne - szerokie, tarcze ham. 
przednie i tylne, sprężyny tylne, komputery do silnika 2.9i. Wro
cław, tel. 0604/68-71 -95
FORD SCORPIO, 1993 r., 2900 ccm, V6 : głowice, wtryski, ko
lektory, aparat zapł., wal, korbowody i inne części silnika. Wro
daw, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r. 2.0, 2.9 V6: silniki, skrzynie 
biegów (5), głowica DOHC, drzwi, zawieszenia, szyby, przekł. 
kierownicza ze wspomaganiem, hak, licznik, konsola, kpi. sie
dzeń i tapicerek, lampy, zderzaki, klapa tylna, błotniki, wzmoc
nienie przednie i tylne, chłodnica, wal. Wojcieszów, tel. 
075/751-23-11, 0601/55-36-73
FORD SCORPIO, 1993 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/88-49-71
FORD SCORPIO KOMBI, 1996 r.: poduszki pow., McPherson 
lewy, belka pod silnik, zawieszenie tylne, deska rozdzielcza, 
kolumna kier., wzmocnienie przednie lewe z podlużnicą, drzwi 
z tapicerką. Wrodaw,' tel. 0501/81-36-18 
FORD SCORPIO, 1997 r., 2500 ccm, TDI: głowica, pompa wtry
skowa, pompa klimatyzacji, pompa wspomagania, pompa wody, 
wał korbowy, tłoki, turbina, skrzynia biegów, sprzęgło. Zielona 
Góra, tel. 0608/71-01-32
FORD SCORPIO, MONDEO : przekładnia kierownicza • 380 źł
I 550 zł. Wrocław, tel. 071/372-98-98
FORD SIERRA : różne części. ., tel. 074/810-31-68,
0603/87-02-77
FORD SIERRA, 2000 ccm : komputery oraz wał pędny (do au- 
tomatica). Bierutów, woj. wrodawskie, tel. 0609/48-26-74 
FORD SIERRA: lampy, atrapy, pokrywy, drzwi, chłodnice, prze
kładnie, zderzaki, skrzynie biegów, elementy zawieszeń, inne. 
Bolesławiec, tel. 075/644-94-78, 0606/78-56-39 
FORD SIERRA, 1986 r., 1,8 E, silnik - 600 zł. Michałowice, gm. 
Lubsza, tel. 077/411-90-78
FORD SIERRA, 2000 ccm, benzyna : silnik 6-cylindrowy, V6 z 
osprzętem, odony, - 1.200 zl. Jedlina Zdrój, tel. 074/880-50-28 
FORD SIERRA, 1600 ccm, benzyna: silnik z osprzętem, • 1.000 
zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/880-50-28 
FORD SIERRA KOMBI: ćwiartki przednie i tylne. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-64-49, 0604/64-16-24 
FORD SIERRA SEDAN, 2000 ccm, OHC, benzyna : kolektory, 
zawieszenia, most, felgi, wzmocnienie przednie, kierunkowska
zy, grill, drzwi, sąyby, klapa tylna, lampy tylne, zamki, stacyjka, 
przełączniki, przekładnia, tarcze, bębny, konsola, plastiki, licz
nik i inne. Legnica, tel. 0501/56-63-28 
FORD SIERRA 2.3 D, 2.0i: skrzynia biegów, rozrusznik, alter
nator, licznik, komputer, blok silnika i inne. Leszno, tel. 
065/540-18-09
FORD SIERRA : benzyna, diesel, różne częśd z demontażu,
el. blach, oraz częśd mech., silnik, skrzynia biegów, zawiesz.,
drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłodnice, stacyjka, zamki, el.
wnętrza oraz inne. Lwówek Śląski, tel. 0608 7̂-17-08
FORD SIERRA: skrzynia biegów (5). Nysa, tel. 077/433-56-31
FORD SIERRA : różne części. Oborniki Śląskie, tel.
0604/06-54-93, 071/310-24-02
FORD SIERRA : różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51
FORD SIERRA : silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne.
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54
FORD SIERRA: most tylny, podłużnica przednia lewa, zderzak,
• 500 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-35-70
FORD SIERRA: drzwi, klapa tylna, elementy zawieszenia i ta-
picerki, most tylny, wal, pasy bezwl. Wałbrzych, tel.
074/844-99-71
FORD SIERRA, 2000 ccm: alternator, nagrzewnica, amortyza
tory, przełączniki, pompa paliwa, lusterka, uszczelka drzwi, prze
kaźniki Motorcraft. Wiązów, tei. 071/393-10-05

FORD SIERRA 4x4: skrzynia biegów (5), drzwi, pokrywa, ma
ska, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
FORD SIERRA : chłodnica, teleskopy, wzmocnienie przednie, 
drzwi, szyby, pokrywa bagażnika, most tylny, elementy zawie
szenia przedniego i tylnego. Wrodaw, tel. 322-26-42 wgodz.9-16 
FORD SIERRA, 2000 ccm: skrzynia biegów (5), deska rozdziel
cza. Wrocław, tel. 0603/10-17-69, 071/372-58-33 
FORD SIERRA: szyba do drzwi prawych przednich, szyba lewa 
tylna do kombi, szybki małe do tylnych drzwi (kombi) oraz pom
pa hamulcowa. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SIERRA : skrzynia biegów (4) - 50 zł, maska (1984 r.) • 
20 zl, klapa tylna z szybą • 30 zl, zawieszenie tylne - 90 zł, 
drzwi tylne -10 zł/szt., alternator - 40 zl, kokpit z zegarami - 50 
zł, stan b. dobry. Zielona Góra, tel. 068/320-43-15 
FORD SIERRA, TAUNUS: gażnik kpi. z mieszaczem gazu, - 
100 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-43-15 
FORD SIERRA, 1983 r., 220 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik, z 
dokumentacją • 1.500 zł. Żary, tel. 068/374-69-19 
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów (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 r.,: dach, kpi. drzwi, most, wał napędu, 
zawieszenia, McPhersony, kpi. lamp, grill, silnik wyderaczek 
tylnych, kostka elektroniczna, uszczelki, wiele innych, • 500 zł. 
Malczyce, tel. 0609/37-27-21
FORD SIERRA, 1985 r.: szczęki, sprężyny, tarcze hamulcowe, 
amortyzatory, dodsk, nagrzewnica, wal napędowy, licznik, sil
nik wyderaczek, lusterka boczne, serwo, pompa hamulcowa, 
klapa, szyby. Marciszów, tel. 075/741-02-43, 0606/38-26-47 
FORD SIERRA, 1985/90 r. 1,6, 1,8, 2,0, 2,3: silnik, skrzynia 
biegów, drzwi, zderzaki, maski, szyby, zawieszenie, most, ćwiart
ki, dach, kola i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FORD SIERRA, 1986 r. : różne części. Ostrów Wlkp., tel. 
0601/88-14-62
FORD SIERRA, 1986 r.: klapa tylna, zderzak tylny, hak, skrzy
nia biegów, wał napędowy, zawieszenie tylne, przekł. kierowni
cza, kolumny McPhersona przednie, tarcze ham., lampa przed
nia lewa, serwo z pompą, wahacze przednie, sprzęgło, rozrusz
nik, lusterka el. reguł., podszybie plastikowe • zewnętrzne. Wro
daw, tel. 071/349-27-14
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r., 2300 ccm, diesel: nadwozie w 
całości lub na częśd, hak, grill, drzwi, silnik, zegary, podłużnice 
oraz silnik 2.0 - niekompletny. Zielona Góra, tel. 0605/72-01 -95 
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 wspomaga
nia • 100 zł, drążek reakcyjny - 60 zł, lampy tylne - 40 zł/szt. 
Lubin, woj. legnickie, tel. 0603/18-21-57 
FORD SIERRA, 1986 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna : sil
nik, - 600 zl. Piarzowice, tel. 077/411-90-78 
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: silnik 1400 ccm, 
skrzynia biegów, inne części z demontażu. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99
FORD SIERRA, 1986 r. poj. 1600-2000 ccm: alternator, aparat 
zapłonowy, moduły zapłonu, drzwi, klapa tylna z szybą j wyde- 
rączką, części skrzyni biegów, częśd silników, lampy tylne, 
wahacze tylne, hak, felgi, bębny, zadski hamulcowe, most tyl
ny, plastiki wnętrza i inne. Wałbrzych, tel. 0602/17-71-36 
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: różne części. Wro
daw, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA, 1986 r., benzyna : silnik 1.6 na częśd I 2.0, 
skrzynia biegów, maska, drzwi, klapa, lampy, rozrusznik, alter
nator, most, wał, półosie, lusterka, poduszki pow., słupki, kon
sola, belka, nagrzewnica. Wrocław, teł. 373-87-98, 
0606/49-34-97
FORD SIERRA, 1986/89 r. poj. 1800 ccm, 2000 ccm: tłoki z 
korbowodami, blok, wal korbowy, kolektor wtrysku, alternator, 
pompa oleju, paliwa, wody, stabilizator, dach * słupki, drzwi, 
łapy, stacyjka i inne oraz do modelu kombi: światła tylne, drzwi 
tylne lewe, inne. Wałbrzych, tel. 074/848-22-60.0605/91-04-65 
FORD SIERRA. 1986/92 r. 2.0,2.3 diesel: silniki, skrzynie bie
gów (5), drzwi, szyby, zawieszenia, przekł. kierownicza ze 
wspomaganiem, maska, głowica DOHC, klapa tylna, wzmoc
nienie przednie, lampy, chłodnica, kpi. siedzeń i tapicerek, kon
sola, osprzęt silnika, pompa wacum. Wojcieszów, tel. 
075/751-23-11, 0601/55-36-73
FORD SIERRA, 1987 r., 2300 ccm, diesel: silnik z dokumenta
cją skrzynia biegów, części karoserii, mechaniczne, elektrycz
ne, zawieszenia i inne. Jelenia Góra, tel. 075/752-26-09 i 
0607/40-34-26
FORD SIERRA, 1987/90 r., 1600 ccm, 2000 ccm: kolektor ssą
cy EFI, z wtryskami • 150 zł, przekładnia kierownicza po remon- 
de - 220 zł, wal napędowy - 200 zł, półosie • 90 zl/szt., lampy • 
130 zl/szt., komputery - 200 zl, moduły -110 zł, piasty - 50 zl/szt., 
belka silnika - 80 zł i inne. Wrodaw, tel. 0601/94-54-20 
FORD SIERRA, 1987/93 r.: maska, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76 N
FORD SIERRA, 1988 r. : maska przednia, lampa tylna prawa, 
klapa tylna (sedan i hatchback), drzwi, licznik, konsola. Wro
daw, tel. 0501/81-36-18
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r. 5-drzwiowy : skrzynia biegów 
(5), zawieszenia, most, wał, szyby, tapicerka, błotniki, maska, 
lampy, lusterka, zderzaki, dach, ścianka tylna, wzmocnienie 
czołowe, stacyjka i inne. Legnica, tel. 0603/67-61-05, 
0600/24-10-25 '  \
FORD SIERRA, 1988 r. : różne częśd z rozbiórki. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-53-41
FORD SIERRA, 1988 r. :silnik OHC 2.0 EFI, ABS, centralny za
mek, wal napędowy, nakładki plastikowe XR4i. Wrodaw, tel. 
071/342-76-70,341-36-70
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, DOHC : tył nadwo
zia, lampy tylne, zawieszenie tylne, drzwi tylne, klapa tylna, dach 
z szyberdachem, komputer, instalacja gazowa prod. holender
skiej. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 0602/43-09-41 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 2000 ccm 5-drzwiowy: wszyst
kie częśd. Opole, tel. 0603/99-73-26 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r.: zawieszenie tylne, silnik 2.0 i 
EFi, klapa tylna, szyby, drzwi. Opole, teł. 077/457-81-15 
FORD SIERRA, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, OHC : skrzynia 
biegów (5), - 450 zł. Świdnica, tel. 074/853-13-56,0606/25-10-26 
FORD SIERRA, 1989 r.,: klapa bagażnika, most tylny, zawie
szenia, tapicerka, siedzenia, plastiki, pompa hamulcowa, ser
wo, inne. Wałbrzych, tel. 074/841-05-83 
FORD SIERRA, 1989/93 r.: zderzak tylny, -120 zł. Oława, tel. 
071/313-86-76
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 2000 ccm : wszystkie części 
wraz z silnikiem i skrzynią biegów, stan b. dobry. Wrocław, tel. 
0605/21-59-13
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC : zawieszenie tylne, 
most, wal napędowy, półosie, skrzynia biegów, tarcze hamul
cowe, sprężyny, drzwi, tapicerka, konsola, lusterka, inne części 
z rozbiórki. Świdnica, tel. 074/853-61 -70 
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC: różne części. Wro
daw, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 2300 ccm, diesel: silnik, skrzy
nia biegów, rozrusznik, alternator, wahacze tylne, półosie, most, 
wal, stacyjka, nagrzewnica, zadski, piasty, belka, tylny tłumik, 
konsola. Wrocław, tel. 373-87-98, 0606/49-34-97 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turbo D : reflektor lewy, filtr 
powietrza, wentylatory chłodnicy, przełączniki, stabilizator, bel
ka silnika, zaciski hamulcowe, wzmocnienie czołowe, góme. 
Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, 2000 E : różne części. Mar- 
dnkowice, woj. wrodawskie, tel. 0602/88-49-71 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm : skrzynia biegów 
(1.8 TD), drzwi, most tylny, wzmocnienie przednie, dach, na
grzewnica, lusterka, grill, lampy tylne. Wrocław, teł. 
0501/81-36-18
FORD SIERRA, 1992 r. : drzwi, klapa, błotniki, wzmocnienie 
czołowe, zawieszenie tylne, lampy. Gryfów Śl., teU 
075/781-24-22
FORD SIERRA, 1992 r., 135 tys. km, 1800 ccm, turbo D : silnik 
kompletny - 3000 zł + do (300 zł). Lubin, tel. 0608/49-10-23 
FORD SIERRA, 1992 r., 1800 ccm, TD : kolektor Wydechowy, 
sprężyna przedniego zawieszenia. Oława, tel. 071/313-35-12 
FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, DOHC : zderzak, głowica, 
blok z tłokami, listwy pod lampy, listwy na drzwi, tapicerka, sie
dzenia, wspomaganie z pompą, drzwi, lampy tylne hatchback. 
Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r .: różne części używane. Wro
daw, tel. 0601/70-17-36

FORD SIERRA, 1993 r., 1600 ccm: różne części. Wrocław, tel. 
0607/83-90-46
FORD SIERRA, SCORPIO, 2000 ccm, EFi, 2800 V6 : silnik, 
skrzynia biegów (automatic, 5), różne częśd mechaniczne i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
FORD SIERRA, ESCORT, 1992 r .: częśd używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
FORD TAUNUS: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
FORD TAUNUS, 1982 r., 2000 ccm, benzyna,: dokumentacja 
na karoserię, most, lampy przednie, klapa tylna, drzwi, tapicer
ka, konsola, licznik. Trzebnica, tel. 071/387-19-13 
FORD TAUNUS, 1982 r. : różne używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
FORD TAUNUS KOMBI, 1985 r., 2500 ccm : drzwi, szyby, za
wieszenia, manualna skrzynia biegów, elementy karoserii. Wał
brzych, tel. 0608/16-35-91
FORD TAURUS, 3000 ccm, benzyna : rozrusznik, alternator, 
pompa wspom., pompa ham., aparat zapłonu z modułem, kom
plet uszczelek naprawczych do przekładni automatycznej. Je
lenia Góra, tel. 075/755-37-86
FORD TAURUS, 1990 r., 2500 ccm, benzyna,: elem. karoserii, 
osprzęt silnika, szyby, lampy, drzwi i inne. Głubczyce, tel. 
077/485-33-90, 0600/32-62-53
FORD TAURUS, MERCURY, WINDSTAR, 1992 r., 3800 ccm : 
zestaw rur wydechowych z katalizatorem, tarczami i sondami 
Lambda, chłodnica wody i klimatyzacji, rozrusznik, razem lub 
osobno. Legnica, tel. 0606/11-80-91 
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: alternator z pompą vacum. 
Bierutów, woj. wrodawskie, tel. 0609/48-26-74 
FORD TRANSIT, 2000 ccm: silnik, skrzynia biegów, różne czę
śd. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
FORD TRANSIT, 2500 ccm: silnik. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD TRANSIT: przednia część karoserii, drzwi, zawieszenie 
przednie, most tylny. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD TRANSIT, 1977/85 r. : most tylny, piasty przednie, za
wieszenie przednie, pasy przednie, resory tylne, skrzynia bie
gów, szyba przednia, podnośniki szyb, serwo ♦ pompa, wal 
pędny, atrapa, teleskopy, reflektory, kierunkowskazy, chłodni
ca, sprzęgło wiskozowe, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 
071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1978/00 r.: silnik, most, zawieszenie, elementy 
blacharki, skrzynia biegów, plastiki, wal napędowy, pompa wtry
skowa, kola i inne używane, od 10 zl. Bydgoszcz, tel. 
056/678-02-01, 0501/22-90-39
FORD TRANSIT, 1979 r., 1600 ccm, benzyna: silnik na części, 
skrzynia biegów (4), szyby- blacharka, drzwi, most bliźniaczy, 
koła, zawieszenie i inne. Świebodzice, tel. 074/855-77-75 po 
godz. 18, 0603/43-68-28
FORD TRANSIT, 1980 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów, most tylny, przekl. kierownicy, lampy, zawieszenie przed
nie, wal pędny, resory, szyby i inne części z demontażu. Wro
daw, tel. 071/349-43-07, 0503/94-24-88 
FORD TRANSIT, 1980/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
FORD TRANSIT, 1981 r.: karoseria (niski, krótki, oszklony, stan 
dobry), zawieszenia, most, skrzynia biegów, ukl. kierowniczy i 
inne, w cenie od 20 zł/szt. Żmigród, woj. wrodawskie, tel. 
0601/86-12-04
FORD TRANSIT, 1983 r., 2000 ccm, benzyna : wkład tylnego 
mostu, drążki kierownicze, tarcze hamulcowe, wał napędowy, 
sprzęgło (2.4 D). Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
FORD TRANSIT, 1986/91 r., 2500 ccm, diesel do wersji na bliź
niakach: zawieszenie przednie, resory przednie, wal pędny dłu
gi, tachograf kpi. z konsolą i napędem do skrzyni biegów, reso
ry tylne, most tylny, kierownica, zastrzał z pedałami, uszczelki 
drzwi, fotel potrójny i podwójny oraz inne. Wrocław, tel. 
071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/94 r.: dużo różnych częśd mechanicz
nych i blacharskich, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 
0601/56-42-29
FORD TRANSIT, 1986/95 r._: maska, błotniki, reflektory, kierun
kowskazy, zderzaki, atrapa! Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FORD TRANSIT, 1988 r. krótki, niski: nadwozie nieuzbrojone, 
stan dobry, - 1.000 zl. Wrodaw, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1988/91 r., 2000 ccm, benzyna: silnik na czę-. 
śd • 400 zl, most • 800 zł, rozrusznik, gażnik, nagrzewanica, 
silniczek wycieraczek, zderzak, licznik, lampa przednia lewa, 
inst. elektryczna, grill, docisk sprzęgła. Głogów, teł. 
076/831-59-90, 0502/36-19-78
FORD TRANSIT, 1989 r.: zbiornik paliwa, inst. el., felga 5 śrub. 
Wrocław, tel. 071/345-57-85
FORD TRANSIT, 1989 r., 2000 ccm, benzyna : refl., wahacze, 
sprężyny, resory, drzwi, szyby. Wrocław, tel. 0501/57-31-01 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2000 ccm, benzyna: silnik kpi, • 1.400 
zł. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1989 r.» 2500 ccm, diesel: most tylny, roz
rusznik, klapa, zderzak, kierunkowskazy, grill. Żemiki Wrocław
skie, tel. 071/362-23-27, 071/342-31-22 
FORD TRANSIT, 1990 r., 200 tys. km : most tylny na bliźnia
czych kołach, • 2.000 zl. Nowizna, woj. wałbrzyskie, tell 
0503/72-44-97
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel: części silnika, za
wieszeń, wał, drzwi prawe. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, nadwozie, ukl. kierowniczy, chłodnica, siedzenia, nagrzew
nica i inne. Wrocław, tel. 0503/14-00-68 
FORD TRANSIT, 1991 r. wersja przedłużona, raz podwyższo
na, na resorach: wspomaganie, podsufitka i inne. Wrocław, tel. 
0608/07-97-34
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel: części mechanicz
ne, częśd blacharki, zawieszenia na 6 szpilek, most tylny, bliź
niacze koła. Bolesławiec, tel. 0600/17-27-25, 0607/47-46-13 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel : kolektor ssący, 
nagrzewnica kpi., dolna osłona silnika, szyba boczna trójkątna 
oraz inne drobne częśd. Wrodaw, tel. 071/355-90-86 
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm: lawa, wahacze, amortyza
tory, most na części. Brody, woj. zielonogórskie, tel. 
0600/61-24-64
FORD TRANSIT. 1992/98 r.. 2500 ccm, diesel : skrzynia bie
gów (5), waiy 3-częśdowe, z 94 r., drzwi tylne do niskiego mo
delu, most tylny, lampy tylne zespolone, skrzynia biegów z nad
biegami, głowica 2.0E, wysyłka. Zielona Góra, tel. 068/325-39-95 
po 16, 0607/74-51-25
FORD TRANSIT MAXI, 1993 r. : felgi 15" (6-szpilkowe), hak 
oryginalny, .winda*'koła zapasowego, reflektory, siedzenie 
przednie pojedyncze i podwójne, tachograf kpi., resory tylne 
(ład. 1.51). Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD TRANSIT, 1994 r., 48 tys. km: wal napędowy, z podporą, 
dł. około 2 m, stan b. dobry. Milicz, tel. 071/384-22-36 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: silnik kpi., pompa 
wtrysk. Bosch (silnik 80 KM), inst. elektr., wkłady zamków + sta
cyjka i korek paliwa, przełączniki pod kierownicę, teleskopy tyl
ne, piasty przednie, zadski ham., skrzynia biegów, wal pędny 
krótki, tarcze hamulcowe. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
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, 1995 r.: resory tylne - 450 zl, alternator, de
ska rozdzielcza • 500 zł, wahacz, pompa wtryskowa Bosch, 
zwrotnica, zadsk hamulcowy, rozrusznik, tarcza hamulcowa, 
serwo, chłodnica nagrzewnicy. Wrodaw, tel. 071/373-98-77 
FORD TRANSIT, 1996 r., 2500 ccm : drzwi, maski, klapy, tapi
cerka, most tylny, poduszki pow., wały, głowica, pompy, gażnik. 
Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23
FORD TRANSIT, 1996 r.: rozrusznik, alternator (z pompą), lu

sterka boczne (2 szt.), ścianka celna. Świdnica, teł. 
0605/45-05-49
FORD TRANSIT. 1996 r.: ławka tylna, - 600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-17-13, 074/842-47-23
FORD TRANSIT, 1997 r .: wózki, wahacze, zwrotnice, spręży
ny, stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
FORD TRANSIT, 1997 r.: lusterka boczne, duże, nowy typ, pra
we i lewe - 200 zł/szt. Wrodaw, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1998 r.: dach, boki, szyby, fotele, pasy, bocz
ki, podłoga gumowa, zawieszenie przednie, ABS, serwo, me
chanizm wycieraczek, licznik, drzwi, chłodnica i inne. Opole, 
teł. 0604/44-16-73
FORD TRANSIT, 1998 r.: lusterka, stan idealny • 200 zl, resory 
tylne - 850 zl/para, - 200 zł. Wrodaw, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1999 r., 3 tys. km, 2500 ccm, diesel: krótki 
tłumik kpi., stan idealny - 400 zł, zderzak tylny z nakładkami • 
200 zł, instalacja elektryczna kpi. • 300 zl. Lubań, tel. 
0608/82-76-64
FORD TRANSIT 350M, 2001 r., 2400 ccm, TDi: części mecha
niczne i blacharskie. Wrocław, tel. 0601/70-76-45 
FORD WINDSTAR, 1995 r., 3800 ccm, wtrysk: pompa klimaty
zacji, wspomagania, piasty, szczęki, tarcze, błotnik prawy, zde
rzaki, wzmocnienie przednie. Wrocław, tel. 0607/80-08-60 
FORD WINDSTAR, 1997 r., 3800 ccm, V6: drzwi lewe i przesu
wane, wzmocnienie zderzaków, szyby, maglownica, zawiesze
nia, pompa wspomagania, ABS, plastiki, inne. Wrodaw, tel. 
0600/88-47-42
0  FORD ESCORT, SIERRA, ORION, FIESTA, MON

DEO, TRANSIT, 1980/00 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 81014161 [[[18236]]]

FORD SIERRA, SCORPIO 2.3-2.8E: sprzęgło hydrauliczne - ,150 
zł. Wrodaw, tel. 0604/68-71-95 
GAZ 53 A : kabina 3-osobowa, nowa, uzbrojona, • 300 zł. Le
gnica, tel. 076/856-39-37
GAZ 69 : most przedni, zbiornik paliwa, grill przedni, skrzynia 
biegów, komplet resorów. Miejska Górka, tel. 065/547-55-28 
GAZ, UAZ : skrzynia biegów z reduktorem, chłodnica. Miejska 
6órka, tel. 065/547-55-28
HONDA ACCORD: przegub napędowy prod. japońskiej, nowy •
250-zł. Wałbrzych, tel. 074/664-70-40
HONDA ACCORD, 1985 r. : silnik • 550 zl, skrzynia biegów •
250 zł, i inne. Ząbkowice śl., tel. 0608/18-44-83
HONDA ACCORD SEDAN, 1987/89 r.: silnik, skrzynia biegów,
chłodnica, szyby, wszystkie częśd blacharki i mechaniczne.
Legnica, tel. 076/721-87-85
HONDA ACCORD, 1989 r. : zderzak przedni. Wrodaw, tel. 
0501/81*36-18
HONDA ACCORD, 1990 r., 2200 ccm, benzyna: różne części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17̂ 36 
HONDA ACCORD, 1992 r. : części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
HONDA ACCORD, 1992/95 r.: kompletna instalacja elektrycz
na plus przekaźniki ABS i komputer sterujący, - 1.500 zl. Ole
śnica, tel. 0606/87-99-61
HONDA ACCORD, 1995 r.: amortyzatory przednie i tylne, prod. 
japońskiej, klapę tylną lampy. Legnica, ul. w, tel. 0601/73-42-70 
HONDA ACCORD, PRELUDE: zderzak przedni i tylny, • 100 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-23-05
HONDA CIVIC, 1985 r.: rozrusznik • 160 zł, lusterko -110 zł i 
inne. Oleśnica, tel. 071/314-16-92 
HONDA CMC SHUTTLE, 1986 r., 1500 ccm,: wszystkie części 
z demontażu. Jelenia Góra, tel. 0502/11-98-85 
HONDA CMC, 1986 r., 1500 ccm, benzyna: różne częśd. Wro
daw, tel. 0501/57-31-01
HONDA CMC, 1988 r., 1400 ccm, 16V: drzwi prawe przednie i 
tylne, pokrywa bagażnika, szyba tylna, zawieszenia, wtrysk, 
docisk, rozrusznik, alternator i inne. Świdnica, tel. 0601/55-97-11 
HONDA CMC, 1989f., 1500 ccm, 16 V : silnik, w całości lub na 
części, zawieszenie przód, tył, lampa tylna lewa, rozrusznik, 
alternator, zbiornik paliwa, komputer, instal. elektryczna, sub- 
woofer 450 W - 150 zl, wzmacniacz Magnat • 160 zl. Biadki, 
woj. kaliskie, tel. 0609/58-89-16 
HONDA CMC, 1990 r . : zderzak przedni, -120 zł. Kąty Wro
dawskie, tel. 0607/46-63-68
HONDA CMC SEDAN, 1991 r., 1600 ccm, 16V : różne części 
mechaniczne i blacharskie, elektronika, silnik, skrzynia biegów. 
Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
HONDA CMC, 1992/95 r.: drzwi tylne lewe (sedan). Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
HONDA CMC, 1992/97 r. : pólka tylna (wersja 3-drzwiowa). 
Trzebnica, tel. 071/312-32-91
HONDACMC, 1992/97 r.: amortyzatory Kayaba, gazowe, nowe, 
gwarancja • 750 zl za komplet, felgi stalowe. Wrocław, tel. 
324-16-60, 0501/41-05-17
HONDA CMC, 1995 r. : zderzak tylny -150 zh Wrocław, tel. 
071/781-80-74, 0601/74-01-25
HONDA CMC. 1996/99 r.: zderzak przedni, tylny • 100 zl. Wro
daw. tel. 071/349-23-05”
HONDACMC, 1997 r., 1500 ccm: drzwi lewe, silnik (1600 ccm), 
błotnik lewy, lusterko zewnętrzne lewe, reflektor lewy, elementy 
plastikowe, podłużnica lewa, elementy zawieszenia przednie
go, elementy tapicerki, półoś prawa, pompa hamulcowa, przekł. 
kierownicy oraz szyby tylne boczne. Opole, tel. 0604/13-37-05 
HONDA CMC, 1999 r.: zderzak. Siechnice, woj. wrocławskie, 
tel. 0602/88-49-71
HONDA CMC, 1999 r .: maska przednia • 150 zl, błotnik lewy 
przedni • 50 zł, zderzak przedni i tylny. Wrocław, tel. 
071/349-23-05
HONDA CMC, SCHUTLE: drzwi. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
HONDA CONCERTO, 1994 r. : McPherson, zadski hamulco
we, tarcze, pompa ABS, stabilizator przedni. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA CONCERTO, 1994 r. : silnik 1500 ccm, skrzynie bie
gów, zawieszenia i inne części z demontażu. Brenno, tel. 
065/549-42-72
HONDA CONCERTO, 1995 r„ 1800 ccm, TDi: wszystkie czę
ści używane. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
HONDA CRX, 1986 r. : drzwi prawe, maska. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
HONDA CRX, 1991 r., 1600 ccm, 16V : częsd z rozbiórki. So
bótka, tel. 071/316-35-81, 0504/92-38-68 
HONDA CRX, 1992 r., 1600 ccm, 16V : różne częśd mecha
niczne i blacharskie, elektronika, silnik, skrzynia biegów. Zielo
na Góra, tel. 0603/22-86-57
HONDA PRELUDE, 1985 r., 2000 ccm, benzyna : silnik, głowi
ca, śkrzynia biegów, zawieszenie przednie i tylne, instal. el., 
szyberdach, szyby, maska, klapa tylna, drzwi, lampy, felgi, zde
rzaki, kokpit, nagrzewnica, przełączniki, wyposażenie wnętrza
1 inne. Radbórz, tel. 0604/81-68-01
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HONDA PRELUDE, 1986 r., 1800 ccm,: różne części, koła z 
. felgami aluminiowymi, z oponami, 4 szt., 195 x 50 x 15. Stara 
Kamienica, woj. jeleniogórskie, tel. 0600/26-23-42 
HONDA PRELUDE, 1990 r., 2000 ccm : plastiki wnętrza, części 
mechaniczne oprócz.$ilnika i skrzyni biegów, Łambinowice, tel. 
077/431-91-73, 0607/704 24J
HONDA PRELUDE, 1991 r. rczęśd silnika B 20, skrzynia bie
gów, zawieszenie przednie i tylne, błotniki, zderzaki, drzwi lewe, 
maska, inne. Lądek Zdrój, tel. 074/814-80-15, 0602/75-26-14 
HONDA PRELUDE, 1995 r. : lampy, 2 szt., kpi. tylna klapa. 
Opole, tel. 0604/99-07-45
HONDA SCHUTLE : drzwi, klapa, błotniki. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
HYUNDAI: różne części. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
HYUNDAI ACCENT: dużo różnych części mechanicznych i bla
charskich, silniki, skrzynie biegów, lampy, błotniki, zderzaki, 
drzwi, mechanika, dużo innych, wysyłka w 1 dzień.. Góra, tel. 
065/543-38-51, 0601/56-42-29
HYUNDAI ACCENT : komputer, typ HMC 3910022260, HMC 
391102220, MHC 3910024871. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
HYUNDAI ACCENT : elementy zawieszeń, szyby, drzwi, skrzy
nia biegów, ABS, klimatyzacja, lampy i inne. Żmigród, tel. 
0603/39-34-77
HYUNDAI COUPE : zderzak tylny. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
HYUNDAI LANTRA, 1600 ccm, 16V : wszystkie części. Kępno, 
tel. 0605/56-24-69
HYUNDAI PONY, 1994 r., 63 tys. km, 1500 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów (5) (gwarancja), półosie, tarcze ham., McPhersony, 
komputer typ HMC 3910024871. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
HYUNDAI PONY, EXCEL, LANTRA, S-COUPE, 1991 r., 1500 
ccm katalizator: silnik, skrzynia biegów (5) automatic, zawie
szenia, amortyzatory, wahacze, półosie, rozrusznik, alternator, 
drzwi, lampy, stacyjka, klapy, szyby, tapicerka, kokpit, podłuż- 
nice, tłumiki, dach, zderzaki, lusterka, błotniki, maska, ścianka. 
Legnica, tel. 0603/67-61-05, 0600/24-10-25 
HYUNDAI S-COUPE : atrapa przednja, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
HYUNDAI S-COUPE, 1994 r., 1500 ccm, 12V : wszystkie czę
ści. Bolesławiec, t<el. 0602/73-52-34 
IFA W50: różne części. Bielany Wrocławskie, tel. 0601/91-27-21 
IFA WL50: kpi. silnik, 60 tys. km -1.600 zł, wał kortowy wmon
towany w blok, II szlif • 1.000 zł, skrzynia biegów, most tylny - 
po 650 zł, resory tylne - 300 zł/szt., chłodnica - 200 zł i inne. 
Legnica, tel. 076/722-95-70 
IFA: różne części. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
IFA, 1986 r. izoterma: części silnika, szyby, kola, atrapy, głowi
ce, bloczki, wały pędne i inne z rozbiórki. Nowa Sól, tel. 
0503/09-53-12
ISUZU, 1992 r., 1500 ccm, diesel: silnik, -1.400 zł. Bytom Od
rzański, tel. 068/388-48-01
ISUZU MAGIC : drzwi, pokrywa silnika • 300 zł/szt. Wrodaw, 
tel. 0600/52-12-48
ISUZU MIDI: elementy blacharskie, skrzynia biegów, drzwi, sie
dzenia, dach, most tylny, ukł. wydechowy, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
ISUZU MIDI, 1993 r., 120 tys. km, 2200 ccm, diesel: skrzynia 
biegów - 900 zl, silnik kompletny (odony) • 2500 zł, drzwi, za
wieszenia, most tylny, resory, klapa tylna, drzwi przednie, szy
ba. Lubin, tel. 0607/57-49-98
ISUZU MIDI, TROOPER: dużo części, różne pojemnośd, rocz
niki (Midi 1983/97 r., Trooper 1983/90 r.), modele, silniki 2.0 E,
2.4 TD, 2.2 E, skrzynie biegów, częśd silnika 2.2 TD (Trooper), 
tylne mosty, wahacze, częśd silników i skrzyni biegów, wysyłka 
w 1 dzień. Góra, tel: 065/543-38-51, 0601/56-42-29 
ISUZU TROOPER, 1987 r., 2200 ccm, turbo D : częśd z de
montażu. Brody, tel. 0600/61-24-64 
ISUZU TROOPER, 1987 r., 2.0,2.3, 2.61: dach, drzwi, zawie
szenia, skrzynia biegów, silnik, koła, kokpit, rama, wały napę
dowe, tylne błotniki, półosie i inne. Oława, tel. 0604/78-93-74 
IVECO EUROCARGO : most tylny, kompletny. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,.314-38-54
IVECO TURBODAILY: zawieszenia przednie, osie tylne, skrzy
nie biegów, ściany grodziowe, filtry powietrza, chłodnice. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
IVECO DAILY, 1994 r., 2500 ccm, turbo D : częśd silnika, drzwi, 
lusterka, błotniki, szyba przednia, zawieszenia, chłodnice, lam
py, pas przedni i inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
IVECO 35*10,2500 ccm, turbo D : zbiornik paliwa 601, pompa 
wodna nowa, pasek rozrządu, hak holowniczy (nowy), schody 
wejśdowe, wysuwane, tylne, tachograf Kienzle 12V, dla dwóch 
kierowców. Nysa, tel. 077/433-45-83, 0602/74-42-55 
IVECO 35*10 : ukl. kierów., zderzak, błotniki, drążki skrętne. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
IVECO 35-10 : maska, błotniki, atrapa, most tylny, wal pędny, 
elementy zawieszenia, silnik na części, sprzęgło, drzwi przed
nie. Siechnice, tel. 071/311-59-42 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
IVECO 35-10 TURBODAILY, 1998 r., 2500 ccm, turbo D : bla
charka boczna prawa i lewa, wal napędowy, klamki. Strzegom, 
tei. 0603/26-13-81
IVECO 35-12 : skrzynia biegów, • 400 zl. Głuchołazy, tel. 
0606/55-36-11
IVECO 70-10,70-12,1989 r., 110 tys. km, 4600 ccm, turbo D : 
silnik kpi. ze skrzynią biegów, sprowadzony z Niemiec, oclony, 
możliwość sprawdzenia, - 5.000 zl. Milicz, tel. 0608/48-77-29, 
0606/44-66-83
IVECO 75-14 EUROCARGO : różne części. Kłodzko, tel. 
0609/40-25-65
IVEC0 DAILY: most tylny. Wrocław, tel. 0601/95-16-78
IVECO EUROCARGO: mosty tylne. Wrodaw, tel. 0601/95-16-78
IVECO EUROCARGO, 1994 r.: most tylny, - 7.000 zł. Wrodaw,
tel. 071/352-47-96, 0602/70-62-39
IVECO FIAT: głowica silnika. Wrocław, tel. 0602/68-90-83
IVECO TURBOSTAR : silnik kpi., zatarty na trzech korbowo-
dach - 2.500 zł, kolumna kierownicza - 500 zl. Kierżno, gm.
Nowogrodziec, tel. 075/736-21-29
JEEP CHEROKEE : różne części. Jelenia Góra, tel.
0609/26-96-78
JEEP CHEROKEE : lampa tylna lewa, - 200 zł. Legnica, tel. 
0604/35-58-96
JEEP CHEROKEE, 1988 r .: centralny zamek, boczki plastiko
we, nakładki plastikowe na błotniki, uszczelki szyb tylnych, wkła
dy do zamków, błotnik przedni, szyby tylne boczne, podszybie. 
Wrodaw, tel. 0601/73-20-98
JEEP GRAND CHEROKEE : różne częśd. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
JEEP GRAND CHEROKEE: podstawa pod akumulator, oruro- 
wanie. Wrodaw, tel. 0601/73-20-98 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1993/98 r.: kolumna z kierownicą, 
szyby tylne boczne, amortyzatory, wał napędowy, licznik, elem. 
konsoli, inst. elektryczna, szyba tylna, reflektor prawy, przekład
nia kier., wahacze, serwo, pompa, alternator, drążki. Wrodaw, 
tel. 0501/81-36-18
JEEP GRAND CHEROKEE, 1994 r.: rozrusznik. Legnica, ul. w, 
tel. 0601/73-42-70
JEEP GRAND CHEROKEE, 1995 r., 5200 ccm. benzyna: silnik 
i inne częśd. Wrodaw, teł. 0502/62-61-43 
JEEP GRAND CHEROKEE, 2000 r.: części przodu, zawiesze
nia, drzwi prawe (2 szt.), radio, poduszki powietrzne. Wrodaw. 
tel. 0606/62-65-10
JEEP WRANGLER : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
JEEP WRANGLER: lewy reflektor. Wrodaw, tel. 0606/23-35-56 
JELCZ: siłowniki kipra, 3 szt. (po regeneracji), resory, chłodni
ca (315, 317), obudowa sprzęgła, bloki silnika, 2 szt., zderzak 
przedni ze spoilerem, zawory kipra, most Raba, głowice turbo, 
silniki turbo, 2 szt., nowe wiązki elektryczne i inne. Bolechów, 
tel. 071/313-10-23. 0605/26-59-78 
JELCZ: zbiornik paliwa 2501, skrzynka na akumulatory. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-97-93 po godz.19 
JELCZ : blok silnika SW-680, sprężarka, pompa wtryskowa, 
korbowody, plandeka. Bukowiec, tel. 075/718-29-40 
JELCZ : wieniec kola zamachowego, • 150 zl. Niedźwiednik, 
gm. Ziębice, tel. 074/816-09-71

JELCZ TURBO ; kpi. silnik, ponaprawie głównej • 7.500 zl, most 
tylny, nowego typu, po naprawie głównej - $.000 zl, most sprawny
• 1.000 zl, belka przednia • 300 zl, docisk, nowy -'500 zł; wal 
napędowy, nowy - 400 zl, blok SW-680, po legalizacji -1.500 zł 
i Inne. Opole, tel. 077/455-42-76, 0602/59-13-90
JELCZ : skrzynia biegów (5), skrzynia biegów (6), głowice, szy
by, wal korbowy i inne części. Sędzimirów, tel. 076/877-52-92 
JELCZ, SW-680 : pompa wtryskowa, nowa, z nową sprężarką 
pow ietrza, • 1.600 zł. Stary U jazd, gm. U jazd Ś l., tel. 
0608/79-85-70
JELCZ : oś przednia, głowice, korbowody, blok silnika, tłoki, 
miska olejowa, pompa olejowa, sprężarka, drzwi prawe i lewe 
do kabiny podnoszonej, kolektory, zbiornik paliwa i inne. Wał
brzych, tel. 074/840-01-13 po godz. 17, 0601/57-20-08 
JELCZ : skrzynia ładunkowa wywrotu z siłownikiem o dl. 4 m, 
blok silnika SW-400 i SW-680, wal korbowy, wkład mostu, gło
wica i inne • od 200 z|. Wałbrzych, tel. 074/846-46-50 
JELCZ ; chłodnica, siedzenie kierowcy, kda. rozpieraki ham., 
pedał ham. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 0605/07-77-88 
JELCZ : bębny ham. 2 szt., waiy napędowe, pedał ham. i sprzę
gło, szyba przednia, zbiornik paliwa, silnik turbo i zwykły • 1.300 
zł, skrzynia biegów (5), skrzynie ładunkowe, dł. 6,40 • 600 zl. 
Wrodaw, tel. 071/787-84-19
JELCZ, SW -680: blok silnika, z  wkładem korbowo-tlokowym, •
1.500 zl. Wrocław, tel. 0603/67-20-87
JELCZ  : pompa w spom agan ia, nowa. Zawonia, tel.
071/312-90-73
JELCZ 315 : skrzynia ładunkowa 3-stronna z  siłownikiem od 
Tatry, • 2.500 zl. Polkowice, tel. 076/847-91-89 
JELCZ 315 : silnik SW-680, sprawny, możliwość odpalenia, 
skrzynia biegów. Stary Zawidów, gm. Sulików, tel. 075/778-98-48 
JELCZ 315 : pióra resora, docisk, krzaki, półosie, piasta, wa
łek, sprzęgło, uszczelki głowicy. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
JELCZ 316, 1982 r. : silnik, skrzynia biegów, chłodnica, roz
rusznik, pompa paliwowa, zbiornik paliwa, resory i Inne, od 100 
zł. Oleśnica, tel. 071/315-33-04 
JELCZ 317 W : skrzynia biegów, most tylny, zawieszenie przed
nie, szyba przednia, kolumna kierownicy. Jelenia Góra, tel. 
0604/39-50-43
JELCZ 317: pompa wtryskowa - 200 zł, sprężarka - 200 zl, wal 
napędowy, krótki - 250 zl. Wałbrzych, tel. 074/849-05-24, 
0606/81-26-16
JELCZ 317 : rozrusznik, felgi z oponami o wym. 1100 x 20, 
siłownik kipra, zbiornik paliwa. Wałbrzych, tel. 0604/64-53-04 
JELCZ 317 3W, 1982 r . : silnik, stan b. dobry • 3.800 zł, most 
tylny z  blokadą - 800 zl, skrzynia biegów (5) • 800 zł, resory kpi.
• 300 zł, zawieszenie przednie kpi. ze stabilizatorami • 700 zl 
(możliwość odpalenia). Strzelin, tel. 0603/12-74-08
JELCZ 325: nowy stelaż opończy, rurkowy, z deskami, bez plan
deki, - 300 zl. Milicz, tel. 0607/23-61-09 
JELCZ 325,1989 r . : skrzynia lad., wywrót na boki, w całości 
lub na części - 2.000 zł, silnik, kabina - 300 zl, oś przednia • 300 
z l, błotn ik i • 20 z l/szt. Sobótka, tel. 071/390-33-43, 
0603/09-99-3?
KAMAZ : skrzynia biegów z  pólbiegami, most tylny. Jelenia Góra, 
tel. 0601/57-22-42
KAMAZ . pompy wtryskowe, mosty kpi., rama, kabina, skrzynia 
biegów, filtry, sprężarki, pompy wspomagania, wały napędowe, 
głowice i inne. Sobótka, tel. 071/390-33-43, 0603/09-99-32 
KAMAZ : półosie, łożyska, piasty, sworzeń zwrotnicy, zawór 
główny wywrotu, chłodnica. Wrocław, tel. 071/355-31*12, 
0605/07-77-88
KAMAZ : zbiornik paliwa poj. 250 I, • 250 zl. Ząbkowice ś lą 
skie, tel. 074/815-58-71
KAMAZ : silnik po remoncie kapitalnym, z gwarancją lub na
wymianę. Zielona Góra, tel. 068/327-18-09
KAMAZ 5511 wywrotka: wkład mostu środkowego, 48 zębów,
kompl, -1.100 zl. Wrodaw, tel. 0503/75-43-31
KIA BESTA, 1998 r., 2200 ccm, d ie se l: różne częśd. Ostrów
Wlkp., tel. 0603/93-60-05
KIA CLARUS : zderzak tylny. Trzebnica, teł. 0606/40-03-11 
KIA PREGGIO, 2700 ccm, diesel : różne części. Kępno, tel. 
0605/56-24-69
KIA PRIDE : wszystkie częśd. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
KIA SEPHIA: zderzak przedni, wózek pod silnik, wahacz. Trzeb
nica, tel. 0606/40-03-11
KOPARKA BIAŁORUŚ : pompa wodna, olejowa, zasilająca,
tarcze sprzęgła, chłodnica oleju, zbiorniczek, panewki, pierśde-
nie, korbowód. Wałbrzych, teł. 0604/11-59-68
KOPARKA FADROMA Z-200 : łyżka, stan b. dobry, - 2.500 zl.
Kamienna Góra, tel. 075/744-12-43
KOPARKA KM 251 : różne częśd. Ostrów Wielkopolski, tel.
062/734-13-27
KOPARKA NOBAS 631,632: nowe łańcuchy, 2 szt. - 6.000 zl. 
Opole, tel. 077/474-89-66
KOPARKA P501: rozdzielacz, siłownik wysięgu, serwo, hamul
ce, pompa olejowa, zaw ór sterujący. Wałbrzych, tel. 
0604/11-59-68
LADA 2107 : klapa bagażnika, nowa, - 1 0  zł. Wrocław, tel. 
071/338-09-47
LADA 2105,1983 r., 1500 c cm : zawieszenie, szyby, chłodnica, 
dach, silnik * osprzęt, koła, felgi, belki, zbiornik paliwa, maska, 
mosty, skrzynia biegów, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
LADA 2103,1983 r., 1500 ccm : silnik + osprzęt, zawieszenie, 
skrzynia biegów, lampy, dach, zbiornik paliwa, chłodnica, szy
by, mosty, belki, maska, drzwi, koła i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
LADA 2105 : wszystkie części oprócz silnika. Bierutów, woj.
wrodawskie, tel. 0609/48-26-74
LADA NIVA, 1987 r . : prawie wszystkie części. Wałbrzych, tel.
0603/53-31-20
LADA SAMARA, 2108: zderzak tylny - 60 zl, klapa bagażnika • 
30 zł, reflektor przedni • 70 zl, korek wlewu paliwa. Wrocław, tel. 
0601/55-25-43
LADA SAMARA, N IVA : skrzynia biegów, zawiesz., drzwi, błot- 
nłki, szyby, lampy, zderzaki i inne. Wrocław, tel. 071/345-55-66 
LANCIA DEDRA INTEGRALE: różne częśd mechaniczne i bla
charskie. Zielona Góra, tel. 068/321-12-31 
LANCIA DELTA, 1992 r. :części używane. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
LANCIA DELTA, DEDRA, PRISMA, 1986/99 r . : drzwi, maski, 
błotniki, zderzaki, reflektory, częśd i osprzęt silnika, elementy 
tapicerki, amortyzatory, sprężyny, tuleje metalowo-gumowe 
wahaczy przednich I tylnych, szyby, felgi stalowe 14 i 15" oraz 
felgi aluminiowe 14,15 i 16*. Wrodaw, tel. 0502/29-21-51 
LANCIA LYBRA : błotniki, zawieszenie przednie, chłodnice. 
Siechnice, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/41-76-04 
LANCIA THEMA : McPhersony przednie i tylne, - 500 zł. Wro
daw, tel. 0605/65-06-14
LANCIA THEMA, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk : lusterko prawe 
elektrycznie regulowane, lampa prawa tylna • 100 zl/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 
zl, przepływomierz, komputer, moduł wtrysku • 120 zł, pompa 
oleju, wspomagania i wodna i inne. Wrocław, tel. 071/339-24-98 
LANCIA THEMA, 1989/90 r. : różne częśc i. Legnica, tel. 
0609/63-99-01
LAND ROVER : półka tylna, kolor szary, • 400 zł. Legnica, tel. 
0604/35-58-96
LAND ROVER FREELANDER : różne części. Świdnica, tel. 
0604/09-25-86
LAND ROVER DISCOVER : maska przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
LIAZ : przystawki skrzyni biegów, pompy hydrauliczne, wałek, 
kolumna kierownicy, turbosprężarka, kompresor, wal korbowy, 
komplet naprawczy, elementy skrzyni biegów /9/ i /10/, siłownik 
wywrotu i hamulca, możliwa wysyłka. Je len ia Góra, tel. 
075/754-16-96, 0603/77-93-50
U A Z : bębny tylnych hamulców, 2 szt. - 250 zl/szt., wspomaga
nie - 400 zł, chłodnica oleju, nowa - 300 zl. Tworzyjanów, tel. 
074/850-44-89
LIAZ : przystawka i pompa hydrauliczna, siedzenia, felgi, zbior
nik paliwa, siodło. Wałbrzych, tel. 0604/12-23-59 
U A Z : oś przednia, kolumna kierownicza, dodsk sprzęgła, obu
dowa mostu tylnego, piasta przednia i tylna, bębny hamulcowe, 
fe lg i, sp rężarka (nowa), resory i inne. Wałbrzych, tel. 
074/840-01-13 po godz. 17, 0601/57-20-08 
U A Z : chłodnica, bębny, spoilery, pompa wtryskowa, kda, felgi 
22,5, most tylny, docisk, siłowniki, oś przednia i inne. Wrodaw, 
tel. 071/349-23-05
LUBLIN, 1996 r . : silnik z dokumentacją, most, układ wydecho
wy, alternator, resor, ścianka przednia, konstrukcja kabiny, za
wieszenie, rama, felgi,' zbiornik, filtr powietrza, błotnik prawy, 
drzwi prawe, sprzęgło. Wrodaw, tel. 0603/85-13-62

LUBUN iii, 1999 r., 2400 ccm, turbo D : resory, osprzęt silnika, 
zawieszenie, rama, most, kola, felgi, wał, drzwi, szyby i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-58
LUBLIN li, 1999 r.: zawieszenie przednie, sprzęgło, alternator, 
elektrowylącznik silnika, zbiornik, podnośniki szyb, licznik, kie
rownica, wal napędowy do 3.5 tony, wydech, lampy tylne, 
amortyzatory, rama, kabina uszkodzona, fotele, wnętrze, turbo
sprężarka, wspomaganie. Wrodaw, tel. 0601/80-99-18 
O  ŁADOWARKA Ł -1 : skrzynia biegów SB 102, po 

remoncie kapitalnym, • 1.300 zł. 59-323 Miłora- 
dzice  63, tel. 076/844-85-76 84014121
[[[04534]]]

MAN 10.150 : drzwi przednie kpi. z szybami, lewe. Wrodaw, 
tel. 071/352-48-58, 0609/47-06:98 
MAN 19.403, 1996 r. : .nadstawka” Globetrotter, oryginalna, 
kompletna, - 3.500 zł. Bolesławiec, tel. 0601/87-89-25 
MAN 19.240,1977 r„ 13000 ccm : pompa wspomagania, pom
pa wody. Prochowice, tel. 0600/91-64-22 
MAN 321: skrzynia biegów z pólbiegami, most tylny kompletny 
• 150 zł, oś przednia kompletna, silnik bez prawa rejestracji -
1.500 zł I inne. Domaszczyn, gm. Długołęka, tel. 0603/04-98-72 
MAZDA 121,1998 r.: zderzak. Groblice, tel. 071/311-76-55 
MAZDA 323 F : bardzo duży wybór częśd do różnych wersji i 
roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
MAZDA 323 F, 1800 ccm, 16V: silnik na częśd, poduszki silni
ka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
MAZDA 323 4-drzwiowy: drzwi uzbrojone, szyba tylna, klapa 
bagażnika, komputer, pompa elektryczna. Nowa Sól, tel. 
068/387-53-16
MAZDA 323 F : lampy, 2 szt., blenda, - 250 zł. Strzegomiany, 
gm. Sobótka, tel. 071/390-35-96 
MAZDA 323,1700 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów na za
mówienie, rozrusznik. Wałbrzych, tel. 0603/53-31 -20 
MAZDA 323 SEDAN, 1600 ccm: silnik, skrzynia biegów, lampy, 
zderzak tylny i przedni, chłodnica, zawieszenie, przekładnia 
kier., drzwi tylne prawe, maska, klapa tylna, serwo, rozrusznik, 
komputer silnika i inne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
MAZDA 323,1987 r.: różne częśd mechaniczne i blacharskie, 
z demontażu. Jelenia Góra, tel. 0602/88-86-59 
MAZDA 323,1988 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna : skrzy
nia biegów (5), drzwi, zderzaki, klapy, zawieszenie. Legnica, 
tel. 0605/85-58-00

MAZDA 323,1989 r., 1600 ccm, benzyna : silnik z udokumen
towanym przebiegiem, skrzynia biegów, zawieszenia, części 
karoserii, mechanicze, elektryczne i inne. Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
MAZDA 323 SEDAN, 1990 r.: część nadwozia • tylna, błotniki, 
lampy, drzwi, pompy, katalizator i inne. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MAZDA 323 F, 1993 r. : pasy bezpieczeństwa, nagrzewnica, 
silnik 1.6 16V, zbiornik paliwa, fotele, zawieszenie przednie i 
tylne, reflektory, licznik, konsda, katalizator, kierownica, plasti
ki, wentylator chłodnicy, serwo, lewy błotnik lekko uszkodzony i 
inne. Zielona Góra, tel. 068/325-7̂ -11 po 15 
O  MAZDA 323,1996/01 r . : maska, błotniki, zawie

szenia tylne i przednie, dach, ćwiartki, błotniki 
tylne, tapicerka, feigi aluminiowe, drzwi, chłod
nice, klimatyzacja, silnik, skrzynia biegów, wen
tylatory, progi. Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87025371 [[[04545]]]

MAZDA 323,1998 r., 7 tys. km, 1300 ccm: silnik, -1.450 zl., tel. 
0606/75-84-39
MAZDA 323, 323F, 626, MX*3 : różne częśd blacharskie i me
chaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
MAZDA 323,626, 1987/94 r. : części używane. Wrodaw, tel. 
071/372-87-60
MAZDA 323F, 1996/99 r.: pólka tylna. Oława, tel. 071/303-89-80 
MAZDA 626 : silnik, 2000 ccm, benzyna, 2200 ccm, benzyna, 
zderzaki, błotniki, zawieszenie, reflektory, skrzynia biegów. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
MAZDA 626 COUPE, 1980 r., 1600 ccm, benzyna: różne czę
śd. Brzeg, teł. 0603/50-33-16
MAZDA 626, 1982/87 r., 2000 ccm, diesel : skrzynia biegów 
(5), bez łożyska oporowego, plastiki wnętrza, fotele, pasy bez
władnościowe, deska, kol. kierownicza, serwo, pompa hamul
cowa, drzwi, szyba tylna, klapa, lampy tylne, kol. kierownicza, 
skrzynia biegów (5), pasy bezwladnośdowe, deska. Opde, tel. 
0604/88-95-51, 7
MAZDA 626,1982/94 r., 2000 ccm, diesel: głowica silnika, bez 
pęknięć, sprawdzona, szczelna, z zaworami lub sam korpus 
głowicy, • 600 zl. Wrocław, tel. 324-81-08 do godz. 18, 
0601/70-22-78 po godz.7
MAZDA 626,1983 r., 1600 ccm, benzyna,: częśd nadwozia i 
podzespołów. Świdnica, tel. 0503/03-24-58 
MAZDA 626, -1983/87 r. : różne części. Przewarno, tel. 
074/810-31-68, 0603/87-02-77
MAZDA 626,1984/86 r., 2000 ccm, diesel: różne częśd z de
montażu. Stefanowice 8, tel. 074/858-50-02, 0600/36-13-01 
MAZDA 626,1985/90 r., 2000 ccm, benzyna, gaźnikowy: silnik 
z dokumentacją, skrzynia biegów, częśd mechaniczne i elek
tryczne, zawiszenia, elementy karoserii i inne. Jelenia Góra, 
tel. 075/752-26-09 i 0607/40-34-26 
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm : skrzynia biegów, rozrusznik, 
drzwi, szyby drzwiowe, listwy drzwiowe, klapa bagażnika t  szy
ba, felgi 14", alternator, konsola, poduszki silnika, pas przedni, 
wzmocnienie dolne, lampa lewa, lampy tylne, chłodnica, zaci
ski ham., cewka, klamki, serwo nagrzewnica, silniczek wydera- 
czek - 400 zł. Dzierżoniów, tel. 0608/22-82-60 
MAZDA 626,1987 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna : silnik, 
ukl. kierowniczy, • 600 zł. Świdnica, tel. 074/850-12-49 
MAZDA 626,1988/91 r.: drzwi lewe, klapa tylna z szybą, skrzy
nia biegów, tapicerka, wspomaganie, półosie, lusterka, błotnik 
lewy oraz chłodnica. Wrocław, tel. 0604/48-51 -33 
MAZDA 626,1990 r., 2000 ccm, 8V hatchback: tylna klapa (bez 
szyby), inst. elektryczna, silnik na częśd (bez głowicy), drzwi 
tylne i inne. Oława, tel. 0600/92-05-13 
MAZDA 626, 1990 r., 2200 ccm, wtrysk : różne częśd. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
MAZDA 626,1990 r.: drzwi, przeguby, lampy, zderzaki, blenda 
tylna, klocki i szczęki hamulcowe. Wrodaw, tel. 0601/26-88-38 
MAZDA 626,1991 r., 165 tys. km, 2000 ccm, wtrysk: ukł. wtry
skowy, komputer, głowica, ukł. korbowy, ap. zapłonowy, rozrusz
nik, alternator i inne. Wrodaw, tel. 071/351-78-37,0608/65-67-25 
MAZDA 626 KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, diesel: silnik, blachy, 
zawieszenia, tapicerka, ukl. wydechowy, felgi stalowe, szyby, 
lampy i inne. Głogów, tel. 076/834-64-92 
MAZDA626,1991 r., 2000ccm przepływomierz,-150zl. Kłodz
ko, tel. 0601/62-91-17
MAZDA 626 COUPE, 1991 r., 2000 ccm: prawie wszystkie czę
śd. Kłodzko, tel. 0603/27-89-15 
MAZDA 626, 1991 r., 2000 ccm, diesel: pompa wtryskowa • 
250 zł. Wrodaw, tel. 0601/88-39-48 
MAZDA 626, 1991 r., 2000 ccm : różne częśd mechaniczne i 
blacharskie, elektronika, silnik, skrzynia biegów automatyczna. 
Zielona Góra. tel. 0603/22-86-57

MAZDA 626 I 323 F od 1979 do 1992 r. 
SPRZED AŻ CZĘŚCI UŻYW ANYCH

SILN IK I. G Ł O W IC E . O S P R Z Ę T  S ILN IKÓ W . 
B L A C H A R K A , Z A W IE SZ E N IA , Z D E R Z A K I , LA M P Y . »  
S Z Y B Y . F E LG I . C Z Ę Ś C I  W N Ę T R Z A  I IN N E  O R A Z  §

SKUP SAM0CH0D0W MAZDA § 
PO WYPADKU LUB DO REMONTU °

Wrocław, tel. 0-601 70 57 OO

MAZDA 626,1992/96 r.: amortyzatory przednie Kayaba, prod. 
japońskiej, stan b. dobry, - 150 zl /szt. Wrocław, tel. 
071/339-76-03 w godz. 9 • 16
MAZDA 626,1992/97 r.: poduszka pow. kierowcy z modułem,
zderzak tylny. Świdnica, tel. 0600/10-57-00
MAZDA 626, 1993 r. : silnik 2000 ccm 16V + skrzynia biegów
oraz inne częśd z demontażu. Brenno, tel. 065/549-42-72
MAZDA 626, 1994 r. :szyba czołowa -140 zł;. Wrodaw, tel.
071/361-52-50,0601/55-20-51
MAZDA 626,1995 r., 2000 ccm, benzyna : pas przedni • 250 zł, 
lampy pozycyjne prawa i lewa, nowe -100 zl/szt., aparat zapi. - 
500 zl (możliwość wysyłki). Opole, tei. 077/457-21-84 
MAZDA 626, 1995 r. : silnik 1.8, różne częśd. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
MAZDA 626, 1996 r., 2000 ccm, 16V, DOHC : różne części. 
Legnica, tel. 0601/84-47-45
MAZDA 626,1996 r.: częśd blacharskie i mechaniczne. Wro
cław, tel. 0504/91-71-16
MAZDA 626, 1999 r. : reflektor lewy, halogeny. Wrodaw, tel. 
0605/10-83-08
MAZDA 626,, 1986/89 r. 323 (1,5,2,0): silniki, skrzynie biegów,
zawieszenia, półosie, kola, zbiornik paliwa, szyby, chłodnica,
osprzęt silnika. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58
MAZDA 626, 929, 2000 ccm, benzyna : skrzynia biegów (5), -
150 zl. Wrodaw, tel. 071/357-93-64
MAZDA 929: komputer JE48189EIA, 31036BM760, A64000305
i Inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
MAZDA 929 : lampy, drzwi, zbiornik paliwa, maska, siedzenia,
deska rozdzielcza i inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78
MAZDA DEMIO : maska przednia. Wrodaw, tel. 0601/95-16-78
MAZDA E2000, E2200 : bardzo duży wybór częśd do różnych
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95,
0601/55-17-72
MAZDA E2200,2000: drzwi, zawieszenia, lampy, zderzaki, fel
gi, elementy karoserii, resory. Oleśnica, tel. 071̂ 315-40-51 
MAZDA MPV: klapa tylna. Wrodaw, tel. 0601/95-16-78 
MAZDA MX*3 : pólka tylna - 220 zł, halogen lewy - 220 zl. kie
runkowskazy w błotniku. Wrocław, tel. 0605/15-21-95 
MAZDA MX*3,1993 r., 1600 ccm : różne częśd mechaniczne i 
blacharskie, elektronika, silnik, skrzynia biegów. Zielona Góra, 
tel. 0603/22-86-57
MAZDA MX*3, MX-5: zderzak przedni i tylny, błotniki. Wrodaw, 
tel. 0601/95-16-78

MAZDA MX-6,1994 r., 2500 ccm : różne częśd mechaniczne i 
blacharskie, elektronika, silnik, skrzynia biegów. Zielona Góra, 
tel. 0603/22-86-57
MAZDA MX-7, V6, 24V : komputer, typ Kloseg i Klos 18881C. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
MAZDA RX*7 : lampa tylna prawa - 300 zi. Wałbrzych, tel. 
074/664-7040
MERCEDES .okularnik*: przednia lampa lewa -110 zl. ., tel. 
0501/80-52-97
MERCEDES : koła, na felgach stalowych, opony 195/65 x 15, 
jednakowy bieżnik, wyważone, stan b. dobry, - 450 zl. Bolesła
wiec, tel. 075/732-81-75, 0502/42-38-37 
MERCEDES, 2800 ccm, wtrysk : silnik, możliwość sprawdze
nia. Dzierżoniów, tel. 074/831-63-23 
MERCEDES : chłodnica klimatyzacji 300 126 E, sprężarka kli
matyzacji, chłodnica, wal kpi. 200 E, most tylny (3.91) C 180, 
gumy na wal, półosie, drzwi 124, klapa tylna, zderzak tylny 124, 
91 r., kombi, zderzak przedni z niklami 124. Lubań, tel. 
0608/82-76-64
MERCEDES .okularnik*: lampy ksenonowe Helia, nowe, kompl, 
• 2.300 zl. Namysłów, tel. 0604/89-65-56 
MERCEDES, 3800 ccm, diesel : silnik. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
MERCEDES : grill, 2 felgi stalowe, 4 kpi. kda z oponami Dębi
ca, bieżnik 5 mm, szkło reflektora prawego, klocki ham. do 190, 
wycieraczki przedniej szyby, 2 szt. Wałbrzych, tel. 
0503/10-86-78
MERCEDES : używane tłoki do silników do osobowych I do
stawczych. Wrocław, tel. 0501/38-64-07, 36443-24 
MERCEDES: kpi. lamp 123, rozrusznik 123 D, most tylny 123, 
zawieszenie przednie 123, skrzynia biegów 300 D i 200 D. Zgo
rzelec, tel. 075/771-86-73
MERCEDES: skrzynia ładunkowa do Mercedesa 207,208,307, 
308, 309, 409, 410, oplandekowana wym. 3.90 x 2 x 2.30 m 
albo inne propozycje. Zielona Góra, tel. 068/320-70-93, 
0606/43-0247
MERCEDES 115: pompa wtryskowa, korbowody, kolektor ssa
nia i wydechowy, kolumna kierownicy, silniczek wyderaczek, 
miska dejowa. Jelenia Góra, tel. 075/642-23-19,0502/33-72-97 
MERCEDES 115,123: skrzynia biegów po remoncie, nowe kda 
zębate i synchronizatory - 350 zł, 115: drzwi, maska, klapa, stan 
dobry - 300 zł. Głogów, tel. 076/837-10-28

202"C", 203 "C", 210 "E“,206 "CLK",220”S“ 
części mechaniczne i blacharskie

OPOIOO 66

"GLOBAL - CAR" s.c. 
Wrocław

I tel. 0-604 065 670, 0-601 191 561 1

MERCEDES 116 : wal napędowy (nowy), • 1.000 zl. Wrodaw, 
tel. 0503/99-07-05
MERCEDES 123,2400 ccm : mgłowica po regeneracji • 400 zl, 
wal korbowy zpanewkami -150 zł i inne części silnika. Doma- 
slaw, tel. 071/311-98-33
MERCEDES 123: różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
MERCEDES 123: benzyna, diesel, różne częśd z demontażu, 
el. blach, oraz części mech., silnik, skrzynia biegów, zawiesz., 
drzwi, szyby, lampy, zderzaki, chłodnice, stacyjka, zamki i inne. 
Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
MERCEDES 123 KOMBI: klapy tylne, drzwi, sprzęgło, głowica, 
gażnjk, zbiornik paliwa, nagrzewnica I inne. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
MERCEDES 123: silniki 2.0 D, 2.2,2.4, zderzak przedni, chłod
nica, most tylny, zawieszenia, skrzynia biegów i inne. Pacz
ków, woj- opolskie, tel. 0606/15-33-85 
MERCEDES 123 D : wał, most, skrzynia biegów, rozrusznik, 
lampy tylne, dużo innych. Wałbrzych, tel. 0604/94-61-94 
MERCEDES 123 2000 ccm, 3000 ccm, diesel: silniki, skrzynie 
biegów, dach, szyby, zawieszenie i inne. Wałbrzych, tel. 
074/84649-57
MERCEDES 123 : lampy, maska, zderzak. Wrocław, tel. 
071/353-54-13
MERCEDES 123 : dach ze słupkami -150 zl i inne części. Wro
daw. tel. 071/390-68-25, 0609/59-00-04 
MERCEDES 123 D : pompa wtryskowa 2.4D, pompa wtryskowa 
do MB100, most tylny z półosiami 2.4D, skrzynia biegów, amor
tyzatory (przednie i tylne), sworznie drążka reakcyjnego, sprę
żyny przednie, pompy hamulcowe, serwo, mechanizm otw. szyb, 
wahacze górne, przednie. Wrodaw, tel. 328-2647 po godz.20

KOMIS-SKLEP SKUP I SPRZEDAŻ
Wrocław, ul. Kościelna 2 (róg Wałbrzyskiej) 

te l. 071/363^-40-66 od 10" do 16“

MERCEDES 123: przekładnia kier. Wrodaw. tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 123 : klapa tylna, maska przednia. Wrodaw, tel. 
0501/81-36-18
MERCEDES 123 : lampa tytna prawa - 80 zł, kolumna kier. ze 
wspomaganiem • 120 zł, rozrusznik -100 zł, listwy, alternator - 
100 zł, poduszka pod silnik - 50 zł. Wrocław, tei. 071/349-18-34 
MERCEDES 123, 1977/79 r., 3000 ccm : pompa "wtryskowa
5-sekcyjna, - 200 zi. Wtodaw, tel. 071/785-14-26,0602/81-46-56 
MERCEDES 123,1978 r., 2000 ccm, diesel: silnik, stan b. do
bry • 800 zl, most tylny z półosiami • 200 zi. Kożuchów, tel. 
0601/19-86-21
MERCEDES 123, 1978/80 r. : stacyjka. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
MERCEDES 123,1980 r .: kpi. tylne zawieszenie - wahacze z 
bębnami i tarczami oraz .dźwigar* mostu, -150 zi. Wrodaw, tel. 
071/348-98-13
MERCEDES 123,1981 r, 2400 ccm, diesel, 2600 ccm E : różne 
częśd. Wrodaw, tel. 0600/66-31-05

M ER C ED ES
A-KLASSE, C-KLASSE, E-KLASSE 

S-KLASSE, VITO, SPRINTER
S K U P - S P R Z E D A Ż  

W S Z Y S T K I E  C Z Ę Ś C I  M E C H A N IC Z N E  I B L A C H A R S K I E
MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI. TRANSPORT

I L u b in  0-603 646 443opoo36oi

MERCEDES 123,1981 r., 3000 ccm, diesel: silnik, stan b. do
bry - 2.100 zl, skrzynia biegów, rozrusznik, elementy nadwozia, 
szyby, kola, hak, tapicerka, fotele i inne. Złotoryja, tel. 
076/878-29-13, 878-51-96
MERCEDES 123 D, 2000 ccm 2400 i 3000 diesel: zawieszenia, 
most tylny, silnik, wał pędny, skrzynia biegów, szyby, drzwi, 
wspomaganie, pompa wtryskowa, osprzęt silnika, komplet sie
dzeń i tapicerka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
MERCEDES 123,124 : drzwi, błotniki, maski, klapy, lampy, 
wzmocnienie czdowe, zawieszenie przednie i tylne, skrzynia 
biegów, częśd silnika, głowice, wały, Boki i inne. Gryfów śl., tel. 
075/781-24-22
MERCEDES 123,124, E l: silnik, po remonde, nowy blok, • 500 
zl. Świebodzin, tei. 068/382-5041 
MERCEDES 123,124 : dach z szyberdachem, zbiornik paliwa, 
klapa bagażnika, listwa dachowa, fistwy wąskie, wiazka elektr. 
z pompą ABS; 123: nagrzewnica, maska z grillem, serwo, klam
ki. Wrocław, tel. 0608/63-29-24 
MERCEDES 124 KOMBI: drzwi lewe tylne, -150 zl. Jelcz-La
skowice, tel. 0609/34-99-53
MERCEDES 124: różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
MERCEDES/124: skrzynia biegów (5), nagrzewnica do kfima- 
tyzacp, błotnik do wersji turbo, lusterka, lampy, elementy szero
kiej fistwy, blok sflnika 300 D (odony) oraz inne. Lubań, tel. 
0604/69-28-77
MERCEDES 124 D : klapa tytna, lampy tylne, zderzak tylny,
reflektor prawy 124 E-KIasse. Lubin, tel. 0502/634)2-35
MERCEDES 124 E-KLASSE: maska, lampy, grill, felgi, błotniki,
zderzak. Lubin, tel. 0603/36-38-55
MERCEDES 124 : szerokie listwy, kompletne. Oleśnica, tel.
0607/56-13-98
MERCEDES 124 : lampy tylne (prawa i lewa), cena 200 zł/szt 
Paczków, td. 077/431-71-69

Firma MIREKS k. Legnicy 
tel./fax 076/857-02-45,722-96-05

REMONTY KABIN I AUTOBUSÓW 
MECHANIKA 

BLACHARSTW0 - LAKIERNICTW0 
Sprzedaż różnych części 

Sprzedaż KABIN gotowych |
GWARANCJE 1

MERCEDES 124 : przód nadwozia, maska, plastiki, chłodnica, 
chłodnica serwa, kierownica, sonda lambda, • 1.500 zl. Wał
brzych, tel. 074/847-35-70
MERCEDES 124 : drzwi prawe, przednie i tylne, słupki, progi, 
szyby boczne, podnośnik szyb, amortyzatory, przełączniki świa
teł, sprzęgła gumowe, tarczowe, pompa wody, pompa oleju i 
wspomagania, nagrzewnica, wahacze i inne. Wójdce, tel. 
071/318-64-90
MERCEDES 124 : klimatyzacja kpi., lampy, grill, skrzynia bie
gów (4x4), błotniki, chłodnica i inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MERCEDES 124 : kierownica, podsufitką. Wrodaw, tel. 
321-75-79, 0608/16-76-17
MERCEDES 124 : lampa tylna, kierunkowskazy przednie po
marańczowe. Wrocław, tel. 071/352-64-28, 0601/19-27-71 
MERCEDES 124: bagażnik dachowy z uchwytami na 2 rowery, 
- 300 zl. Wrodaw, tel. 340-06-88 po godz.19.0601/99-68-70 
MERCEDES 124 : listwy szerokie, tunel chłodnicy, przekaźnik 
świec żarowych. WToclaw, tei. 0602/23-68-66 
MERCEDES 124, benzyna : końcówki wtrysków (nowe). Wro
cław, tel. 0503/99-07-05
MERCEDES 124 : póloś, drzwi tylne prawe, chlodniczka do 
nagrzewnicy, podstawa pod alternator, hamulec kpi., nagrzew
nica, dach, konsola z dodatkami drewnianymi. Wrodaw, tei. 
0601/73-20-98
MERCEDES 124 E-KLASSE: szkło reflektora lewe -100 zi, sta
cyjka z kluczykiem, uszkodzona, lampka wewn. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54, 0604/53-18-57
MERCEDES 124,1987 t. 2000 ccm, diesel: Mapa tytna, lampy 
tylne, drzwi, pompa hamulcowa, chłodnica, wentylator, wal na
pędowy. Nysa, tel. 0607/10-06-67

chłodnica, zderzak tylny. Legnica, tel. 076/857-57-15, 
0603/45-7442 \
MERCEDES 124, 1990 r., 167 tys. km, 3000 ccm. benzyna . 
komputery, ABS, sihik, zderzak tylny; sprężarka klimatyzacji, 
wtrysk, chłodnice wody i klimatyzacji, zegary, pompka central
nego zamka, pompa olejowa, napinacz paska, pedały, linka 
maski z pedałem, klamki, zamki. Wałbrzych, tel. 0606/25-60-95 
MERCEDES 124,1990 r., 2500 ccm. diesel: wzmocnienie czo
łowe, listwy progowe, maska sinika, błotniki przednie, pompa 
paliwa, wtryskowa, po regeneracji, głowica do remontu, grill, 
przełącznik ogrzewania, licznik. Wrocław, tel. 0603/85-23-25

Oblachowanie do MERCEDESA - BUS od 207 do 608,
SPRINTERA i VW LT OPOH953 .

IW-w, ul. Waflowa 1/2 (boczna Czekoladowej), tel. 071/333 70 92 po 14.00,0-601 561 722J

SUPER
J T  O P 0 11783

CZĘŚCI DO AUT
ZACHODNICH I JAPOŃSKICH

A K C E S O R IA , K O S M E T Y K I , O L E JE  
Wrodaw, ul. Niemcewicza 27, tel. 071/321-60-92,321-08-52
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AMORTYZATORY, SPRZĘGŁA, HAMULCE, TŁUMIKI
I S P R Z E D A Ż ,  W Y M I A N A ,  N A P R A W A l

' *  OPOH788 I

AUTOSERWIS-SAKOWICZ, Wrocław, ul. Klaczki 31, tel. 325-33-71,326-08-04,0-601 839 039|MERCEDES 124,1992 r.: lampa lewa przednia, obudowy wen
tylatorów do 2.0 E i 2.5 D, el. podnośnik szyby lewej przedniej, 
felgi aluminiowe 7J x 15 z oponami 195 x 65 x 15 - 850 zi. 
Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
MERCEDES 124, 1993 r . : części silnika, wal, tłoki, głowica, 
blok itd. Głogów, tel. 0601/18-67-66, 0609/16-48-72 
MERCEDES 124,1994 r. : wahacz‘prawy, drzwi tylne, prawe, 
przełączniki, zbiornik spryskiwacza, ABS, ASD, pedały, prze
kaźniki, serwo, pompa hamulcowa, zbiornik ASD, inne. Wro
cław, tel. 0601/73-74-90
MERCEDES 124,1995 r., 2500 ccm, diesel, 20V : głowica kpi, 
tłoki, pompa wtryskowa, pompa wodna i inne części silnika. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
MERCEDES 124 E : drzwi. Zgorzelec, tel. 075/771-86-73 
MERCEDES 126: lampa prawa, tylna, teleskopy hydrauliczne, 
lusterka boczne -180 zl/szt. Opole, tel. 077/454-38:79 
MERCEDES 126: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
MERCEDES 126, 2800 ccm, wtrysk : silnik, skrzynia biegów 
automatic, wnętrze, wszystkie blachy, koła aluminiowe i blaszane 
oraz inne. Złotoryja, tel. 0605/38-07-75 
MERCEDES 129: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
MERCEDES 129 : reflektor lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 140 W, 1993 r.: lusterko zewnętrzne lewe, zwrot
nica prawa, moduły, pokrywa bagażnika, licznik (do 3.5 TD), 
elementy olistwowania, dach oraz podlużnica prawa. Wrocław, 
tel. 0607/83-90-46
MERCEDES 140 S, 1993 r., 3500 ccm, turbo D : licznik, - 280 
zl. Lubin, tel. 0607/21-95-89
MERCEDES 140 A, 1997 r.: zderzaki. Marcinkowice, woj. wro
cławskie, tel. 0602/88-49-71
MERCEDES 1617 : kabina, stan idealny i inne. Wrocław, tel. 
071/398-70-96, 0501/53-31-96
MERCEDES 1617 : zawieszenia, wal pędny, skrzynia biegów, 
lampy, kolektory i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
MERCEDES 180 C : wkład do lampy tylnej prawej, wahacz, lu
sterko prawe, klamki do drzwi, kierownica, szyba trójkątna, prze
kładnia kier. z drążkami (kpi.). Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
MERCEDES 190 : reflektor prawy - 180 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
MERCEDES 190, 1600 ccm : silnik, skrzynie biegów, błotniki, 
drzwi, klapa, dach z szyberdachem, zawieszenie przednie i tyl
ne, ukl. wydechowy, szyby, ćwiartka przednia, zegary, siedze
nia i inne. Gryfów SI., teł. 075/781-24-22 
MERCEDES 190 : maska, lampa, zderzak, felgi, grill, błotniki. 
Lubin, tel. 0603/36-38-55
MERCEDES 190 : dyferencjał, skrzynia biegów, katalizator, tyl
na klapa, pasy pirotechniczne, komputer, serwo i inne. Lubin, 
tel. 0605/28-93-07
MERCEDES 190 : pompę hamulcową, lusterko prawe, kasetę 
skrzyni biegów, kolumnę kierowniczą, lusterko wewn., pompę 
centralnego zamka. Namysłów, tel. 0604/89-65-56 
MERCEDES 190 : drzwi tylne, dach, kolumna kierownicy, gło
wica, pompa oleju, alternator, pompa wody, filtr powietrza. So
bótka, tel. 071/390-34-35. 0601/72-40-04 
MERCEDES 190: drzwi tylne, lewe - 70 zl, klapa tylna - 50 zł. 
Wrocław, tel. 0600/61-05-00
MERCEDES 190 E : amortyzatory Bilsztein przednie + spręży
ny, obniżone kpi., przednia wycieraczka, tylny most 3,07 z ABS 
i ASD. Wrocław, tel. 071/345-64-09 po godz.19, 0603/35-98-20 
MERCEDES 190, 1984 r. : różne części. Gostyń, tel. 
0603/97-31-96
MERCEDES 190 E, 1985 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna : 
silnik z osprzętem i dokumentacją, most tylny, • 1.800 zł. Rybni- 
ca, tel. 075/751-45-85
MERCEDES 190, 1986 r., 227 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
wtrysk: komputer, silnik -1.600 zł, skrzynia biegów (5) - 750 zł, 
błotnik przedni prawy -120 zł, drzwi • 125 zl/szt., reflektor przedni 
prawy -180 zł, lampa tylna prawa -180 zl, ABS kpi. i inne. Wał
brzych, teł. 0601/94-50-25
MERCEDES 190, 1987 r. : różne części. Bolesławiec, tel. 
0606/69-42-38-
MERCEDES190,1987 r .: amortyzator przedni I tylny z waha
czem, tylne wzmocnienie zderzaka. Wałbrzych, tel. 
074/848-22-60, 0605/91-04-65
MERCEDES 190,1990 r., 2000 ccm, diesel: silnik kompletny, 
odony, - 3.000 zl. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
MERCEDES 190,1993 r.: tylna część nadwozia -1.500 zł, sze
rokie listwy • 420 zi, maska • 500 zł, atrapa -100 zł. Wrocław, 
tel. 0605/91-96-72
MERCEDES 190,124: reflektory, szkła reflektorów, kierunkow
skazy, zderzak, atrapa. Wrodaw, tel. 0603/66-97-27 
MERCEDES 200 123 D, 2000 ccm, diesel: głowica kpi., stan 
idealny, most tylny, hak, felgi, opony, nagrzewnica i inne. Biela
wa, tel. 0603/22-55-40
MERCEDES 200 D 123 : różne częśd z demontażu. Wrocław, 
tel. 0601/70-17-36
MERCEDES 200 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel: silnik, stan do
bry, wspomaganie, skrzynia biegów, most tylny, wal napędowy, 
szyby, reflektory. Opole. tel. 077/457-81-15 
MERCEDES 200 124 D, 1992 r. : błotniki, drzwi, zawieszenia, 
dach, częśd silnika, lampy. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
MERCEDES 200,240,1968/76 r.: klocki hamulcowe. Wrodaw, 
tel. 071/372-22-86
O  MERCEDES 207 : oblachowanie do Mercedesa 

207*608, maski, podszybia, wzmocnienie przed
nie, błotniki, stopnie, poszycia drzwi, poszycia 
boków, nadkola przednie i tylne (nowe, tanio). 
Stanisław Nitecki, 52*326 Wrocław, ul. Waflowa 
1/2, tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 81013961 
[[[04699]]]

MERCEDES 207 BUS : drzwi, szyby (m.in. czołowa) • 100 zł, 
skrzynie biegów (4) -150 zł, serwo i pompa, wał napędowy, 
zaciski hamulcowe i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-83-04, 
0604/60-39-86
MERCEDES 207 D : alternator, rozrusznik, drzwi tylne, słupek 
tylny prawy, stabilizator, - 500 zi. Wałbrzych, tel. 074/847-35-70 
MERCEDES 207: reflektory, maski, przekl. kierownicza, drzwi, 
błotniki, skrzynia biegów. Zielona Góra, tel. 0503/37-45-51 
MERCEDES 207 BUS : skrzynia biegów, rozrusznik, alternator. 
Złotoryja, tel. 076/878-31-23, 0600/23-04-12 
MERCEDES 207, 1983 r., 2400 ccm : osprzęt silnika, belka 
przednia, felgi, drzwi, szyby, koła, fotele,'maski, półosie, dach i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
MERCEDES 207,1989 r.: most tylny, skrzynia biegów (4). Strze
lin, tel. 071/392-21-85
MERCEDES 207 D, 1991 r.: most tylny, na szerokie szczęki z 
bębnami, stan idealny. Wrocław, tel. 0604/26-40-66 
MERCEDES 207,208,2300 ccm, diesel: silnik, most tylny, re
sory, drzwi tylne i boczne (przednie), wspomaganie kier. kpi., 
wały, chłodnice, stacyjki, liczniki, przełączniki, skrzynia biegów 
(5), głowica do silnika 240 D, skrzynia biegów automatic, za
wieszenie przednie, szyby, nagrzewnica i inne. Góra, tel. 
065/544-44-21, 0605/85-5.7-21
MERCEDES 207,208,21Ó, MB100: tylny most, wał napędowy, 
przednie osie, resory, skrzynia biegów (5) i (4), kolumna kie
rownicy ze wspomaganiem, nagrzewnica, przełącznik kierun
kowskazów, filtr powietrza, chłodnica, rozrusznik, alternator, 
drzwi, szyby, zamki, zawiasy, lampy, Inne. Wałbrzych, tel. 
074/849-02-00, 0607/15-05-84
MERCEDES 207,210,1983 r. 2400,3000 ccm: belka przednia, 
felgi, drzwi, szyby, osprzęt silnika, skrzynia biegów, kola, fote
le, silnik. 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 do 85 r.: oblachowanie, zawieszenie, sil
nik, wal napędowy i inne. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
MERCEDES 207, 307, 308 : zderzak, atrapa, błotniki, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, szklą tylnych lamp. 
Wrocław, tel. 0603/66-97-27
MERCEDES 207,310, diesel: wspomaganie kierownicy, prze
łącznik kierunkowskazów, wały, resory, chłodnice, przednia bel
ka, drzwi, mosty i inne. Góra, tel. 065/544-62-77 
MERCEDES 207,407: piasty kół z bębnami hamulcowymi, pió
ra resorów, obręcze kół, półosie, kolektory ssący i wydechowy, 
klamki, szyba przednia, strzemiona resorów. Kluczbork, tel. 
077/418-03-47, 077/418-54-66, 0601/48-40-83

MERCEDES 208,210,207: częśd mechaniczne i blacharskie. 
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, lam
py, błotniki. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES 210,1983 r., 3000 ccm : chłodnica, dach, osprzęt 
silnika, kola, zbiornik paliwa, lampy, półosie, mosty, belka przed
nia, felgi, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
MERCEDES 210 W, 1997 r.: zderzaki. Marcinkowice, woj. wro
dawskie, tel. 0602/88-49-71
MERCEDES 210 W, 1998 r., 2900 ccm, TDI: skrzynia biegów 
(5) automatic, listwa kierownicza, przełączniki, wykończenia 
drewniane, listwy progowe, rozrusznik i inne. Jawor, tel. 
0609/65-29-93
MERCEDES 220,2200 ccm, diesel: lampy, drzwi, szyby, silni
ki. Legnica, tel. 076/854-10-69 po godz.21 
MERCEDES 220 D 115,1976 r.: silnik, skrzynia biegów, most i 
inne częśd. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 230 : stabilizator przedni, klapa tylna, drzwi tylne 
prawe. Wrocław, teł. 0601/73-20-98 
MERCEDES 230 123 E, 1980 r. : silnik. Wrocław, teł. 
0501/38-64-07, 364-43-24
MERCEDES 230 124, 1989 r .: drzwi kpi., maska, błotniki, za
wieszenia, zderzak tylny, chłodnice, serwo, lusterka, wykładzi
ny bagażnika, liczniki, el. siłowniki szyb. Bolesławiec, tel. 
0608/74-74-65
MERCEDES 240 123D : atrapa, zderzak, pompa wtrysku, kie
rownica, amortyzatory, tarcze, wahacze, tarcza sprzęgła, zwrot
nice, plastiki konsoli i słupków. Wiązów, tel. 071/393-10-05 
MERCEDES 240 123 D, 2400 ccm, diesel : klapa tylna, roz
rusznik, przekl. kierownicy. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
MERCEDES 240 123 D : skrzynia biegów, automatic, maska 
silnika, dach z szyberdachem. Ząbkowiće śląskie, tel. 
074/815-45-34
MERCEDES 240 D : głowica kpi., sprzęgło kpi., miska olejowa, 
alternator, łapy silnika, pompa olejowa, pompa wtryskowa. Zło
toryja, tel. 076/878-31-23, 0600/23-04-12 
MERCEDES 240 123 D, 1980 r.: tylny most z pólosiami - 250 
zl, nowe poszycie drzwi lewych, przednich • 80 zl, przednia 
sprężyna • 20 zł, przedni, lewy, górny wahacz - 40 zł, chłodnica 
- 100 zł. Jawor. tel. 076/870-50-33. 0602/66-44-76 
MERCEDES 240,1980 r., 2400 ccm, diesel: nadwozie, silnik, 
skrzynia biegów (automatyczna), szyby pizednie i tylne, lampy, 
kierunkowskazy, zawieszenie, chłodnica, uki. kierowniczy, kie
rownica, felgi z oponami, siedzenia, zderzaki, rozrusznik, ukl. 
wydechowy, akumulator, zbiornik spryskiwaczy oraz serwo. Pi
lawa Górna, woj. wałbrzyskie, tel. 0602/60-19-47 
MERCEDES 240123 D, 1984 r., 2400 ccm, diesel: silnik, skrzy
nia biegów, most, drzwi, maska, zawieszenia, tapicerka w róż
nych kolorach, fotele, felgi stalowe, półosie, wał napędowe, lam
py, sprężyny, amortyzatory, zderzaki i inne. Sobótka, tel. 
0603/56-90-40
MERCEDES 250 : zaciski, ramię wyderaczek. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
MERCEDES 260 KOMBI: silnik, z kpi. dokumentaqą -1.400 zł, 
zderzak tylny • 80 zł, drzwi tylne - 50 zl, zamek klapy tylnej z 
dodskiem • 80 zl, silniczek tylnej wycieraczki • 70 zi, plastik, 
klapy tylnej pod światło - 30 zl, chrom na~belkę bagażnika kom
bi • 70 zł. Wójdce, tel. 071/318-64-90 
MERCEDES 280: komputer, typ Bosch 0265101006. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
MERCEDES 280 126 E, 2800 ccm, benzyna : skrzynia biegów 
automatic. Złotoryja, tel. 076/878-31-23, 0600/23-04-12 
MERCEDES 300 123 D KOMBI, 1979/80 r., 3000 ccm, diesel: 
osprzęt silnika, tapicerka w kolorze czarnym, drzwi, maska, klapa 
tylna, szyby boczne, amortyzatory, relingi dachowe, szyberdach, 
zderzaki, hak holowniczy. Sobótka, tel. 0603/56-90-40 
MERCEDES 300 123 D, 1981 r., 3000 ccm, diesel: silnik kpi., 
stan b. dobry lub na częśd, el. zawieszeń, wnętrze, blachy, koła 
aluminiowe i zwykłe • 2.200 zl. Złotoryja, tel. 0605/38-07-75 
MERCEDES 308,1991 r.: skrzynia biegów (5), stan dobry. Wro
daw, tel. 0501/40-31-35
MERCEDES 309 : półosie grube, belka tylna do zaczepu, tapi
cerka drzwi, kolumna, skrzynia biegów. Kluczbork, tel. 
077/418-03-47, 077/418-54-66, 0601/48-40-83 
MERCEDES 310 207,1980/95 r.: most tylny oraz szyby, wały 
pędne, resory, podsufltka, dach wysoki długi, szyby, rozruszni
ki i inne - od 50 zł. Ryczeń, gm. Leszno, tel. 0501/77-03-81, 
0601/91-97-74
MERCEDES 407 D : skrzynia lad, - 1.000 zl. Niemcza, tel. 
074/837-17-95
MERCEDES 407 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel: silnik, do re
montu lub na częśd, Legnica, tel. 076/855-35-73 
MERCEDES 407,410, diesel: wspomaganie kierownicy, prze
łącznik kierunkowskazów, wały, resory, chłodnice, przednia bel
ka, drzwi, mosty i inne. Góra, tel. 065/544-62-77 
MERCEDES 410: reflektory, maski, przekl. kierownicza, drzwi, 
błotniki, skrzynia biegów. Zielona Góra, tel. 0503/37-45-51 
MERCEDES 410 : skrzynia biegów automatic. Złotoryja, tel. 
076/878-31-23, 0600/23-04-12
MERCEDES 500 : aparat zapłonu. Wrodaw, tel. 0503/99-07-05 
MERCEDES 508, 608, diesel: chłodnia 6-komorowa, agregat 
Copeland 380 V, z 1992 r., stan b. dobry, - 4.500 zl. Brzeg, tel. 
0601/50-41-92
MERCEDES 508, 808 : silnik wraz ze skrzynią biegów do wy
wrotki • 3.500 zł/kpi. Bolesławiec, tel. 075/732-86-39 
MERCEDES 609,709 D, 1989 r., 162 tys. km, 4000 ccm: silnik 
kpi. (sprowadzony z Niemiec, oclony, możliwość sprawdzenia i 
uruchomienia), wał pędny oraz drzwi, - 4.500 zł. Milicz, woj. 
wrodawskie, tel. 0608/48-77-29 
MERCEDES 614: drzwi prawe z wąską szybką u góry, • 450 zł. 
Trzebnica, tel. 071/312-90-50
MERCEDES 808, 1972 r., 30 tys. km, 3800 ccm, : kontener, 
wym. 460x220x200 cm, stan b. dobry, -12.000 zl. Wrocław, tel. 
0602/48-05-39
MERCEDES 808,1980/86 r., 3800 ccm: rozrusznik, alternator, 
inne. Opole, tel. 0602/13-84-47 
MERCEDES 808,813: zawieszenie, wal, most tylny. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
MERCEDES 814 : nadkole tylne plastikowe. Wrocław, tel. 
071/352-48-58, 0609/47-06-98
MERCEDES 814,1980/86 r., 5600 ccm: rozrusznik, alternator, 
inne. Opole, tel. 0602/13-84-47 
MERCEDES A-KLASSE : różne części blacharskie i mecha
niczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
MERCEDES A-KLASSE, C-KLASSE, E-KLASSE : różne czę
śd. Poznań, tel. 0601/44-47-61 
MERCEDES C-KLASSE : zderzak przedni i tylny. Lubań, tel. 
0603/71-92-95
MERCEDES C-KLASSE 202: maska, zderzak, lampy, felgi, błot
niki, nakładki progowe, grill. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES C-KLASSE : maska, lampy, błotniki, zderzaki, za
wieszenia, drzwi, konsole i inne. Lubin, tel. 0603/64-64-43 
MERCEDES C-KLASSE : szyba przednia. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
MERCEDES C-KLASSE: chrom na tylny zderzak • 80 zł, zamki 
klapy tylnej - 50 zl, silniczek wycieraczki przedniej - 70 zł. Wój
dce. tel. 071/318-64-90
MERCEDES C-KLASSE : maska przednia. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
MERCEDES C-KLASSE, 1993/97 r., 2200 ccm, diesel 16 V: 
częśd silnika, tapicerka, komputer silnika i ABS, konsola bez 
poduszek, zawieszenie, most tylny, liczniki, częśd klimatyza
cji. pompa wtrysku Lucas, głowica, lewe lusterko, instal. elek
tryczna z osprzętem, światła przednie. Żagań, gm. Żary, tel. 
0604/46-39-97
MERCEDES E-KLASSE: maska, lampy, błotniki, drzwi, zawie
szenia, chłodnice i inne. Lubin, tel. 0603/64-64-43 
MERCEDES E-KLASSE : reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 
0602/77-79-60
MERCEDES MB 100: części mechaniczne, oblachowanie, szy
by, resory, elementy zawieszenia, tapicerka, inne. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-71-40, 0604/72-67-37 
MERCEDES MB 100 : elementy karoserii, zderzaki przednie, 
lampy. Wrocław, tel. 0601/95-16-78

MERCEDES MB 100 : reflektory, maski, przekł. kierownicza, 
drzwi, błotniki, skrzynia biegów. Zielona Góra, tel. 0503/37-45*51 
MERCEDES MB 100 D, 1993 r.: maska w ko'orze białym, stan 
idealny, nie wymaga lakierowania. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
MERCEDES MB 100, 1994 r., 2400 ccm, diesel: różne części 
mechaniczne i blacharskie, elektronika, silnik, skrzynia biegów. 
Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
MERCEDES ML AMG, 2000 r .: reflektory ksenonowe, • 4.000 
zl. Lubin, tel. 0605/07-47-04, 0603/21-77-42 
MERCEDES S-KLASSE : reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 
0602/77-79-60
MERCEDES SPRINTER niski, długi (4.20 m): dach. Trzebnica, 
tel. 0601/70-18-61
MERCEDES SPRINTER 308,312: ściana grodziowa kierowcy, 
zderzak prawy tylny. Wrodaw, tel. 071/352-48-58,0609/47-06-98 
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm, TDi: wtrysk paliwa sterują
cy. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
MERCEDES SPRINTER : wyłącznik główny pod kierownicę. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
MERCEDES SPRINTER 312, 1997 r., 2900 ccm, TDI : różne 
częśd.., tel. 0608/17-96-55
MERCEDES SPRINTER, 1997 r., 2900 ccm, TDI: głowica kpi., 
blok, wal korbowy, tłoki, miska, sprzęgło, różne częśd silnika, 
most tylny 38/11, ABS, wał do wersji średniej, poszycia boczne, 
turbo, drzwi tylne, fotel kierowcy, deska rozdz. Zielona Góra, 
tel. 0608/71-01-32
MERCEDES SPRINTER, 1997 r. : wyłącznik główny pod kie
rownicę, przekaźnik świec żarowych, wkładki zamków. Złotory
ja, ul. w, tel. 076/878-37-54, 0607/43-12-55 
MERCEDES SPRINTER, 1998 r.: pas przedni, belka, maska, 
błotniki przednie, drzwi przednie. Ostrów Wlkp., tel. 
0502/08-55-04
MERCEDES SPRINTER, 1998 r.: maska silnika, wzmocnienie 
czołowe. Wrodaw, tel. 071/321-51-44, <
MERCEDES VITO : podsufltka tylna • 360 zl, siedzenia 3-oso- 
bowe - 420 zi, lewarek do zmiany biegów, cały kpi. • 220 zł, 
łożysko przednie -110 zł, klocki tylne - 50 zl.., tel. 074/844-12-40 
MERCEDES VITO : przeguby napędowe, półosie, łączniki sta
bilizatora, amortyzatory, przekładnia kierownicza. Jelcz-Lasko
wice, tel. 0502/26-89-69
MERCEDES VITO, 2300 ccm, turbo D : częśd silnika. Lubin, 
tel. 076/842-36-18, 0603/39-69-17 
MERCEDES VITO : chłodnica klimatyzacji • 120 zl. Wrocław, 
tel. 0503/74-09-59
MERCEDES VITO, 1998 r., 2300 ccm, TDi: dach, podłużnice, 
błotniki tylne, drzwi, maska, lampy, zderzak, wzmocnienie, grill, 
chłodnica, zegary, lusterka, szyby, ABS, ukł. wydechowy, za
wieszenie, zbiorniczki, nagrzewnica, poduszka pow. i inne. Le
gnica, tel. 0603/80-26-88
MERCEDES VITO, 1998 r. : pompę wspomagania kierownicy. 
Złotoryja, ul. w, tel. 076/878-37-54, 0607/43-12-55 
MERCEDES V1T0, SPRINTER od 1995 r.: zegary elektroniczne 
z programacją. Gubin, tel. 068/359-55-75 lub 0604/98-39-30 
MITSUBISHI, turbo D : pompa wtryskowa. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
MITSUBISHI, 1990/92 r.: skrzynia biegów, głowica, alternator, 
rozrusznik, częśd mechaniczne, elementy blacharki, silnik 1.8 
D, 1.5, 2.0 E. Opole, tei. 0604/59-30-11 
MITSUBISHI CARISMA: różne częśd, półosie, zwrotnice, prze
guby, wahacze, tarcze, dodski, głowice, szyby, komputery, fo
tele. tapicerki, silnik 1.6 16V, częśd skrzyni biegów do GDI, 
częśd silników (1.6, 1.8, GDI), zderzaki, drzwi, błotniki, dużo 
innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-3 -̂51, 
0601/56-42-29
MITSUBISHI CARISMA : maski, błotniki, zderzaki, drzwi, lam
py, kola, elementy wnętrza (drewniane). Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI CARISMA : szyba przednia. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
MITSUBISHI COLT, 1982 r.: chłodnica, osprzęt silnika, części 
karoserii, kola, felgi, dach, drzwi, szyby, maska, półosie, belki, 
most i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
MITSUBISHI COLT, 1988 r.: silnik, skrzynia biegów, różne czę
ści. Wilkowice, tel. 065/534-11-53 
MITSUBISHI COLT, 1995 r., 1600 ccm, 16V: skrzynia biegów, 
częśd silnika. Dębnica, woj. wrodawskie, tel. 071/312-62-96, 
071/312-60-92 po godz. 18
MITSUBISHI COLT, 1996 r .: zderzak, błotnik. Siechnice, woj. 
wrodawskie, tel. 0602/88-49-71 
MITSUBISHI GALANT: silnik, stan b. dobry, gwarancja • 1.800 
zł ♦ do 400 zł, skrzynia biegów (5), półosie, ABS, pneumatycz
ne zawieszenie, drzwi, szyby, zderzak tylny, ukł. wydechowy, 
kola, zawieszenie przednie, zawieszenie tylne i inne. Wałbrzych, 
teł. 0603/53-31-20
MITSUBISHI GALANT 1.8D, 1.8TD, 2.0D: głowice silnika, 
szczelne, splanowane, bez pęknięć; z zaworami lub sam kor
pus, 10 szt, stan b. dobry, - 600 zl. Wrocław, teł. 324-81-08 po 
godz.8, 0601/70-22-78 po godz.7 
MITSUBISHI GALANT : McPherson, ABS, przekładnia kler. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
MITSUBISHI GALANT, 1984/87 r .: zawieszenie, pompa wod
na, alternator, tarcze hamulcowe i inne, tanio. Świeradów Zdrój, 
tel. 075/781-74-01
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 1800 ccm, turbo D :dużo róż
nych częśd. Wrodaw, tel. 071/372-87-60 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 1800 ccm, turbo D : chłodnica, 
drzwi, wahacze, klapa tylna, konsola i inne. Wrodaw, tel. 
0604/36-35-30
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.: łożyska kół z piastą, uszczelka 
głowicy i inne. Wrocław, tel. 0601/26-88-38 
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 2000 ccm, benzyna : półosie, 
McPhersony, zawieszenie tylne, chłodnica, rozrusznik, klima
tyzacja, błotniki, drzwi, szyby, licznik, zderzak tylny. Wałbrzych, 
tel. 0603/53-31-20
MITSUBISHI GALANT, 1996 r., 2000 ccm, V6,24V: silnik, stan 
idealny, drzwi, zawieszenia, plastiki, konsola. Borowa, tel. 
071/315-10-19
MITSUBISHI GALANT SEDAN, 1998/01 r.: elementy blachar
ki, części mechaniczne, szyby, lampy, inne. Brzeg, tel. 
0604/34-52-28
MITSUBISHI L200: różne częśd. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
MITSUBISHI L300: bardzo duży wybór częśd do różnych wer
sji i roczników, w tym również 4 WD, możliwość wysyłki. Góra, 
tel. 065/543-41-95, 0601/55-17-72 
MITSUBISHI L300 : lampa przednia. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI L400 : maska, zderzak ze wzmocnieniem, grill, 
chłodnica. Góra, tel. 0601/55-17-72 
MITSUBISHI LANCER SEDAN, 1981 r., 1200 ccm : silnik, stan 
b. dobry, z dokumentacją, skrzynia biegów, most tylny, blachar
ka, drzwi, zawieszenie i inne. Ostrów Wlkp., tel. 062/591 -02-96 
MITSUBISHI LANCER, 1982 r.: zawieszenie, chłodnica, dach, 
osprzęt silnika, koła, felgi, maski, zbiornik paliwa, zderzaki, lam
py, błotniki, karoseria przednia, inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
MITSUBISHI LANCER. 1991 r., 1500 ccm, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów, drzwi (4 szt.), podłużnica prawa, siedzenia, 
przekl. kierownicza, konsola kpi. i inne. Zielona Góra, tel. 
0605/72-01-95
MITSUBISHI LANCER, COLT, 1991 r., 1500 ccm: silnik, skrzy
nia biegów (5). katalizator, automatic, zawieszenia, amortyza
tory, wahacze, półosie, rozrusznik, alternator, drzwi, stacyjka, 
klapy, szyby, tapicerka, kokpit, podłużnice, tłumiki, dach, zde
rzaki, lampy, lusterka, błotniki, maski, ścianka. Legnica, tel. 
0603/67-61-05, 0600/24-10-25
MITSUBISHI PAJERO : maski, błotniki. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI PAJERO, 1983/96 r .: częśd mechaniczne i bla
charskie, silniki 3.0 V6 (pasuje do wersji 3.0 GT), skrzynie bie
gów 2.5 TD, 3.0 V6 z reduktorem, zderzaki, lampy, drzwi, szy
by, reduktory, częśd przedniego zawieszenia, tylne mosty, bla-
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charka, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51, 0601/56-42-29
MITSUBISHI PAJERO, 1987 r., 2600 ccm, benzyna : dach ze 
słupkami, częśd silnika, gażnik, koła, opony, inne części. Jele
nia Góra, tel. 075/641-55-10
MITSUBISHI SPACE RUNNER : drzwi. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI SPACE WAGON : maska, zderzak/Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1983/91 r. : lampy tylne - 70 
zl/szt., katalizator * sonda lambda • 200 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-70-40
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1993 r.: klapa tylna, -1.100 zl. 
Wołów, tel. 071/389-32-39
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1998 r., GDi: łóżne części bla
charskie ł mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
MOTOCYKL : różne częśd, do różnych motocykli. Kępno, tel. 
062/782-27-66
MOTOCYKL HONDA 250, 1989 r. : silnik, kola i inne. Kalisz, 
tel. 062/752-02-02
MOTOCYKL K 750 : silnik, - 420 zl. Kępno, tel. 062/782-27-66 
MOTOCYKL KAWASAKI CROSS, 1993 r.: nowe tłoki i opony. 
Oborniki Śląskie, tel. 0604/77-52-42 
MOTOCYKL KAWASAKI ZXR 750,1993 r., 750 ccm : lampy, 
zawieszenia, zegary, zbiornik, kola i inne. Żary, tel. 
0600/38-71-68
MOTOCYKL KAWASAKI KLR 650 : silnik kompletny, nowy -
1.200 zl oraz drugi na częśd. Wrodaw, tel. 0503/99-07-05 
MOTOCYKL MZ, 250 ccm: silnik po kapitalnym remonde, koła, 
tropik. Wieruszów, tel. 0501/70-90-97 
MOTOCYKL MZ ETZ 250 : zapłon el., 2 regulatory napięda, 
bagażniki boczne, cylinder, głowica, amortyzatory tylne, gaż- 
nik, filtr pow. z obudową, kosz sprzęgłowy, inne drobne części, 
tylko w całości, -130 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/544-12-27, 
0600/41-71-74
MOTOCYKL YAMAHA XJ 750 : silnik w częściach. Wrodaw, 
tel. 0503/99-07-05
MOTOCYKL YAMAHA XS 400: stelaż na bagaż -160 zl. Zielo
na Góra, tel. 068/323-03-57
MOTOCYKLE NSU, AWO, MOJ, TRIUMPH, JUNAK : ramy, 2 
silniki NSU • 500 zł, lub zamienię na motocykl Junak, może być 
niekompletny. Krzekotów, gm. Głogów, tel. 076/833-16-63 
MOTOROWER SIMSON VAN : prawie wszystkie częśd, nowe. 
Bolesławiec, tel. 0603/97-23-22 
MOTOROWER SIMSON S 51B : oryg. częśd, nowe: cylinder, 
tłok, błotniki, lampy, kierunkowskazy, łańcuchy, cewka z fajką, 
układ prostujący, przerywacz kierunkowskazów, boczne dekle, 
dekiel ze szczękami, • 600 zl. Malczyce, tel. 0609/37-27-21 
MOTOROWER SIMSON S 50: różne części z demontażu, koła, 
zębatki, kierownice, instalacje et., manetki, amortyzatory, moż
liwość wysyłki. Ziębice, tel. 0606/87-35-52 
MULTICAR M-22, 24, 25 : kabina, rama, blok lub silnik, głowi
ca, wał korbowy (I szlif * panewki), skrzynia biegów, wkład 
mostu, wał kardana, siłownik, skrżynia ładunkowa, sprzęgło, 
pompy, kierownica. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-75-35 
MULTICAR 25 : kpi. naprawczy, głowice, pompa wodna i inne 
części - 500 zl. Oława, tel. 071/313-40-27 wieczorem, 
0602/717-67-58
NACZEPA: klapa hydrauliczna. Wałbrzych, tel. 074/846-46-41, 
0603/68-75-79
NISSAN : różne częśd. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
NISSAN: zderzaki, nowe i używane. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
NISSAN 300 ZX : drzwi, klapa, maska, zderzak, lampy. Gryfów 
Śl.. tel. 075/781-24-22
NISSAN 300 ZX: szyba tylna. WrocłaW. tel. 0601/72-56-81 
NISSAN ALMERA: różne częśd. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
NISSAN ALMERA, 1998 r. 3-drzwiowy: drzwi, lampy tylne, roz
rusznik, łapy silnika i skrzyni biegów, czujnik poduszek, kom
puter, ABS, obudowa filtra powietrza, szyby boczne, zaciski 
ham., wahacz prawy, belka tylna, zbiornik wyrównawczy, wy
cieraczka tylna, elem. tapicerki i inne. Lwówek Śląski, tel. 
0603/74-73-17
NISSAN ALMERA, 1998 r., 2000 ccm, diesel.: częśd silnika, 
kpi. tył i prawa strona. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
NISSAN BLUEBIRD, 2000 ccm, diesel, benzyna: skrzynia bie
gów, półosie, rozrusznik, lampy, zderzaki, hak, klapa bagażni
ka, elementy blacharki, kolumna kierownicy, drzwi, szyby, bla
charka, lampy, wahacze, skrzynia biegów, kolumna kierowni- 
cza, rozrusznik, komputer, instalacja el., hak i inne częśd. Śro
da Śląska, tel. 0601/87-45-09
NISSAN BLUEBIRD SEDAN, diesel: różne częśd. Wrodaw, 
tel. 071/373-44-81, 0604/07-59-49 
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1990 r., 2000 ccm: półosie, chłod
nica, zawieszenie, maska, drzwi, lampy, wnętrze auta, częśd 
karoserii, zbiornik paliwa i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
NISSAN DATSUN N12, 1984 r., 1300 ccm 5-drzwiowy: różne 
częśd, tablica rozdzielcza. Głogów, tel. 076/834-55-81 
NISSAN KING CAB, CANAVARO, 2000 r., 2500 ccm, TDI: czę
śd przodu, zawieszenia, drzwi, poduszki powietrzne i inne czę
ści. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
NISSAN LAUREL: szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN LAUREL, 1983 r., 2400 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów, automatic, zawieszenia, blacharka, szyby. Chorzów, tel. 
0607/25-21-53
NISSAN LAUREL, 1983 r . : lampy przednie, tylne. Żary, tel.
068/375-35-64, 0600/32-48-63
NISSAN MAXiMA: klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81
NISSAN MAXIMA, 1994 r. : maska przednia. Wrocław, tel.
0501/81-36-18
NISSAN MICRA, 1989 r. : reflektory przednie, kierunkowskaz,
klapa tylna. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18
NISSAN MICRA, 1990 r., 1200 ccm : częśd z demontażu do
modelu 5-drzwiowego. Świdnica, tel. 0601/55-97-11
NISSAN MICRA, 1995 r. : błotnik przedni lewy. Wrodaw, tel.
0501/81-36-18
NISSAN MICRA, 1996 r., 1000 ccm, wtrysk, 16V: skrzynia bie
gów. Wrocław, tel. 0607/80-08-60 
NISSAN PATROL : drzwi, atrapa, lampy. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81

^Amortyzatory^

NISSAN PATROL GR : dach, tylne ćwiartki, pokrywa silnika • 
300 zl/szt.; nadkola przednie, błotniki • 150 zl/szt. Wrocław, tel. 
0600/52-12-48
NISSAN PATROL, 1987 r.: częśd mechaniczne oprócz silnika,
blacharka, dach, progi rurowe, skrzynia biegów /4/. Jelenia Góra,
tel. 075/754-14-33, 0502/25-27-17
NISSAN "PATROL, 1987 r. : różne części. Wrocław, tel.
071/345-57-85
NISSAN PATROL, 1988 r., 3300 ccm, diesel: części z demon
tażu. Głogów, tel. 0601/18-67-66 
NISSAN PATROL. 1992 r., 2800 ccm, turbo D GR : skrzynia 
biegów, wały pędne, drzwi, lampy tylne, zderzak tylny. Lubin, 
tel. 0504/93-92-00

NISSAN PATROL, 1994 r. ireflektor przedni z silnikiem do wy
cieraczki -180 zl. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
NISSAN PATROL GR, 1995 r.: skrzynia biegów /5/, kompletna, 
techn. sprawna, z demontażu z Niemiec, z samochodu po wy
padku (po dachowaniu). Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
NISSAN PRAIRE, 1991 r., 2000 ccm : drzwi prawe przednie, 
ćwiartka prawa tylna, słupki, plastiki i inne Olszyna, tel. 
0600/31-98-53, 075/721-24-73
NISSAN PRIMERA : oś tylna. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
NISSAN PRIMERA : drzwi, wahacze, kolumny McPhersona, 
zderzaki i inne. Wrocław, teł. 0601/26-88-38 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1990/95 r.. 2000 ccm, 16V: el. reg. 
lusterka, błotniki, zawiesz., tylne lampy, McPhersony, chłodni
ca i inne. Lubań, tel. 0602/87-22-14 
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 130 tyś. km, 2000 ccm, diesel, : 
silnik na gwarancji, skrzynia biśgów, wszystkie częśd blachar
ki, mechaniczne, z demontażu. Jelenia Góra, tel. 0501/44-97-20 
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 2000 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie, szyby, drzwi, karoseria, dach, wyposaże
nie wnętrza, kola i inne częśd z demontażu. Jelenia Góra, tel. 
075/642-67-18 po godz. 18
NISSAN PRIMERA, 1991 r., 2000 ccm, diesel : skrzynia bie
gów, pompa wspomagania, rozrusznik, półosie, wahacze, pia
sty i inne częśd. Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
NISSAN PRIMERA, 1991/94 r. : drzwi tylne prawe. Wrodaw, 
tel. 0501/81-36-18
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1991/95 r., 1600 ccm, 16V 5-drzwio
wy: różne części mechaniczne i blacharskie, elektronika, silnik, 
skrzynia biegów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
NISSAN PRIMERA, 1991/96 r .: zderzaki sedan, reflektor pra
wy z halogenem, prawy kierunkowskaz przód, prawe lusterko, 
pęknięty zbiorniczek spryskiwacza szyb. Bolesławiec, tel. 
075/732-51-23
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, diesel: dach, ćwiartki 
tylne, drzwi, zegary, osprzęt silnika, zawieszenie, kola, konso
la, lusterka, nagrzewnica, szyby, plastiki, fotele, serwo, ukl. 
wydechowy i kierowniczy. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 1600 ccm : zawieszenie przednie, 
elementy plastikowe, elementy tapicerki, szyba przednia, chłod
nica, silnik, skrzynia biegów, drzwi przednie prawe, podlużnica 
prawa i lewa, błotnik prawy i lewy, dach oraz drzwi tylne lewe. 
Opole, tel. 0605/72-16-03
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 2000 ccm, 16V: różne częśd. Lu
bań, tel. 0504/93-92-00
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 1600 ccm, benzyna : McPhersony 
przednie - 40 zl/szt. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
NISSAN PRIMERA P-11,1998 r., 2000 ccm, wtrysk, 16V: silnik 
odony, stan idealny, siedzenie lewe przednie, klamki, podno
śniki szyb oraz elementy zawieszenia. Wrocław, tei. 
0602/80-01-02
NISSAN PRIMERA, SUNNY, 1992/97 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 
diesel: kpi. blok silnika 2,0 D, plastiki, kola rozrządu, drzwi do 
Nissana Sunny, przednie i tylne, model Pickup, alternator do 
diesla i inne. Ryczeń, gm. Leszno, tel. 0501/77-03-81, 
0601/91-97-74
NISSAN SILVIA, 1987 r., 2000 ccm, DOHC, 16_V: różne części 
blacharskie, mechaniczne. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
NISSAN SUNNY B11 SEDAN : drzwi, szyby, maski, tapicerki, 
zawieszenia i inne. Chojnów, tel. 0602/65-27-31 
NISSAN SUNNY: benzyna, diesel, różne częśd z demontażu, 
el. blach, oraz częśd mech., silnik, skrzynia biegów, zawiesz. i 
inne. Lwówek Śląski, tel. 0608/37-17-08 
NISSAN SUNNY N-13,1600 ccm, 16V: silnik, stan b. dobry, na 
gwarancji, skrzynia biegów (5), półosie, chłodnica, wahacze, 
zwrtonice, McPhersony, lampy, komputery i inne, na zamówie
nie. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
NISSAN SUNNY N-14 : pólka tylna. Oława, tel. 071/303-89-80 
NISSAN SUNNY N-13,1988 r., 1400 ccm, benzyna 2-drzwiowy: 
silnik, lampa, maska, zawieszenie, błotniki, chłodnica, drzwi, 
kolumna kierownicza, klapa tylna, siedzenia, konsola. Kobie
rzyce. tel. 071/311-17-94. 0607/48-86-73.
NISSAN SUNNY N-13.1989 r.. 1600 ccm, 16V: rozrusznik, kom
puter. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY : lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
NISSAN SUNNY, 1983 r., 1500 ccm : osprzęt silnika, dach, 
maska, mosty, belki, półosie, fotele, drzwi, koła, felgi, szyby, 
lampy i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
NISSAN SUNNY B 11 COUPE, 1984 r.,.1500 ccm : wskaźniki, 
tapicerka, tarcze hamulcowe, szyby boczne, elem. plastikowe, 
cewka zapłonowa i inne. Strzegom, tel. 074/855-72-21, 
0601/81-22-39
NISSAN SUNNY N-13, 1988 r.. 1700 ccm, diesel: elementy 
blacharki, plastiki, zawieszenia. Wrodaw, tel. 071/398-83-30 
NISSAN SUNNY N-13 COUPE, 1989 r., 1800 ccm, GTi: drzwi 
prawe, szyby boczne, alternator, lampy tylne, pompa hamulco
wa, el.regJusterko prawe, kdumny McPhersona, przekaźniki i 
inne. Wrodaw, tel. 071/365-18-60, 0604/09-03-23 
NISSAN SUNNY, 1989 r.: silnik, skrzynia biegów, nagrzewnica 
i inne. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN SUNNY, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk: chłodnica wody z 
wentylatorem. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 0605/43-54-20 
NISSAN SUNNY, 1992 r., 2000 ccm, benzyna : silnik -1.000 zl 
i 400 zl do, rozrusznik, półosie, zawieszenie, szyby boczne. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20
NISSAN SUNNY, 1992 r, 1400 ccm, 16V: sonda katalizatora, 
stan dobry - 50 zł. Wrodaw, tel. 071/336-39-52 
NISSAN SUNNY, 1992 r.: klapa tylna (sedan), drzwi tylne pra
we. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
NISSAN SUNNY, 1995 r., 2000 ccm, diesel.: silnik kpi., stan b. 
dobry, skrzynia biegów (5), zawiesz., kola i inne. Złotoryja, teł. 
076/878-29-13, 076/878-51-96
NISSAN TERRANO I : bardzo duży wybór częśd do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
NISSAN TERRANO II: klapa tylna, kompletna, drzwi lewe przed
nie, kompletne. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
NISSAN TERRANO i : maska, drzwi, 4 szt. • 300 zl/szt. Wro
daw, tel. 0600/52-12-48
NISSAN TERRANO, 1992 r.: klapa tylna, chłodnica, filtr powie
trza, pas przedni, błotniki, filtr węglowy, cena od 100 zl. Zawa
da, gm. Zielona Góra, tel. 0502/61-27-26 
NISSAN URVAN, 1984 r. : silnik diesla. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
NISSAN VANETTE : amortyzatory używane, grill. Gostyń, tel. 
0601/73-92-95
NISSAN VANETTE: bardzo duży wybór częśd do różnych wer
sji, możliwość wysyłki. Góra, teł. 065/543-41-95,0601/55-17-72 
NISSAN VANETTE, 1992 r .: most tylny, lampy. Świdnica, tel. 
0602/28-44-77
NYSA: skrzynia biegów, rozrusznik, tarcza sprzęgła, rury wod
ne, -100 zł. Bdków, tel. 075/741-44-25 
NYSA, 1989 r., 2120 ccm : skrzynia biegów (4) - 230 zl, skrzy
nia biegów (3) - 90 zł, skrzynia ładunkowa z burtami i podłogą w 
b. dobrym stanie - 240 zł, most tylny - 2 szt. w b. dobrym stanie 
-150 zl/szt., resory - 80 zł/komplet, nowe piasty i zwrotnice - 50 
zl I inne. Świdnica, tei. 074/853-66-08, 0604/73-89-11 
NYSA, ŻUK, 1989 r.: zawieszenie przednie, wal napędowy, roz
rusznik, gażnik, drzwi, szyby, resory, zegary, inst. elektryczna. 
Wrocław, tel. 0601/76-64-36
OLTCIT CLUB : wszystkie części. Wrodaw, tel. 071/378-81-64 
OLTCIT CLUB : silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, 
chłodnica, błotniki, maski, mosty, kdo. fotele, szyby, bak i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-57
OLTCIT CLUB 11 RL, 1999 r., 1300 cctrr: różne częśd. Opole, 
tel. 0607/83-90-46
OPEL : silniki (1,2S, 1,2i, 1,3s, 1,4i, 1,6i, 1,8i, benzyna) - od 
400 do 600 DEM * cło, odbiór 40 km od granicy lub oclone - od
1.200 do 1.800 zl (kpi. ze skrzynią biegów). Wrodaw, tel. 
0600/19-73-74
OPEL, 1980/01 r.: skrzynie biegów, manualne I automatyczne, 
części do skrzyń biegów. Wrocław, tei. 341-50-52 do 15, 
0602/85-03-45 do 18
OPEL BERLINA, 1982 r., 1600 ccm,: tapicerka kompł., zawie
szenie przednie i tylne, lampy przednie, nowe, skrzynia bie
gów, szyby, drzwi, klapa przednia i tylna. Trzebnica, tel. 
071/387-19-13
OPEL ASCONA : drzwi, zawieszenie, klapa, maska, skrzynia 
biegów silników 1.6,1.2, 2.0, silniki 1.2, 2.0 (5). Bolesławiec, 
teł. 0604/74-81-96
OPEL ASCONA, 1600 ccm, benzyna : silnik, kompletny, odo
ny, skrzynia biegów, - 800 zi., chłodnica, mechanizm wydera-
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czek, lampa lewa przednia, lewarek zmiany biegów, oryginalny 
spoiler, półosie, przeguby. Stanowice, tel. 0601/14-88-60 
OPEL ASCONA: drzwi przednie prawe, • 120 zi. Wrocław, tel. 
071/363-64-41
OPEL ASCONA C : zawieszenia przednie kpi. I inne części - 
250 zl/szt. Wrocław, teł. 071/363-64-41 
OPEL ASCONA S : lusterko lewe, reflektor prawy, kierunkow
skaz lewy. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
OPEL ASCONA : atrapa z halogenami. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL ASCONA: silnik 1300 ccm, stan dobry, skrzynia biegów, 
chłodnica, teleskopy, półosie, szyby, części zawieszenia przed
niego i tylnego, pokrywa silnika i bagażnika, wyposażenie wnę
trza, wzmocnienie przednie, drzwi, zderzaki, błotniki tylne. Wro
daw, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
OPEL ASCONA B, 1979/81 r., 2000 ccm, wtrysk: silnik, drzwi, 
skrzynia biegów (4) oraz automatic, wal napędowy, most tylny, 
zawieszenie przednie i inne, • 900 zł. Dzierżoniów, tel. 
0502/11-83-96
OPEL ASCONA, 1982 r., 2000 ccm, wtrysk : silnik, głowica, 
zawieszenie, hamulce, chłodnica, wtryski, komputer, rozrusz
nik, ukl. kierowniczy lub zamienię na częśd do Nissana SBvia 
albo 200 SX. Biała, teł. 077/438-71-22,077/438-77-58 
OPEL ASCONA, 1987 r., 1600 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, części blacharki, szyby i inne. Lubań, tel. 
0607/65-83-28
OPEL ASCONA, 1987 r. 1300,1600,1800 ccm: silnik + osprzęt 
skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, półosie, mosty, belki, 
drzwi, szyby, chłodnica, dach i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
OPEL ASCONA, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk: elementy blachar
ki, szyby, lampy, kierunkowskazy, silnik, zawieszenie przednie, 
chłodnica, zbiornik paliwa, fotele, skrzynia biegów automatic, 
półosie, koła, układ kierowniczy, pompa hamulcowa z wspoma
ganiem, rozrusznik, szyberdach, instalacja gazowa. Legnica, 
tel. 076/852-46-02 do godz. 23, 0602/30-32-49 
OPEL ASCONA SEDAN, 1987 r., 2000 ccm : silnik, prawie 
wszystkie częśd. Oława, teł. 071/303-25-27, 0604/93-92-11 
OPEL ASCONA, KADETT, 1985 r., 1300 ccm : skrzynia bie
gów, - 300 zl. Wrocław, teł. 071/363-64-41 
OPEL ASTRA I : różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
OPEL ASTRA, 1600 ccm, wtrysk : wspomaganie bez pompy, 
głowica, McPherson prawy. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
OPEL ASTRA: reflektor prawy - 80 zł, ćwiartka przednia prawa 
-100 zl, podsufitka - 70 zł, kierownica - 70 zł, rozrusznik • 80 zł, 
wspomaganie środkowe - 80 zł, zbiorniczki, sprężyny tylne - 50 
zł, szyby tylne - 40 zł. Legnica, tel. 0503/54-14-46 
OPEL ASTRA II KOMBI: drzwi tylne, kompletne, półosie, listwa 
kierownicy, stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
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OPEL ASTRA: sprężyny obniżane. Wrocław, tel. 071/357-59-92 
OPEL ASTRA I, II: maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
OPEL ASTRA i : kierunkowskazy, lampy tylne. Wrodaw, tel. 
071/352-64-28, 0601/19-Z7-71 
OPEL ASTRA: grill. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
OPEL ASTRA I : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
OPEL ASTRA CLASSIC: lampa halogenowa z żarówką, przed
nia lewa, stan b. dobry, nowa, - 130 zl. Wrocław, tel. 
071/346-08-46
OPEL ASTRA : przekładnia kierownicza z drążkami i końców
kami, - 290 zl. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
OPEL ASTRA II: ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, kpi. Wro
daw, tel. 0602/80-01-02
OPEL ASTRA I, II: kpi. deska rozdz. (z całym wyposaż, wnę
trza), do wersji kombi i hatchback oraz poduszki pow. i dużo 
innych częśd. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
OPEL ASTRA 1990 r. : przekładnia kier. ze wspomaganiem. 
Legnica, teł. 0600/52-57-85
OPEL ASTRA 1991 r. : maska silnika, lampa lewa, - 150 zl. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0609/34-99-53 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r, 1600 ccm, wtrysk : relingi ♦ li
stwy - 200 zł, tyl nadwozia lub ćwiartki tylne, osprzęt silnika, 
głowica - 200 zł, skrzynia biegów F13 - 350 zl, plastikowe ele
menty wnętrza, drzwi tylne. Krosno Odrzańskie, tel. 
0503/77-57-25
OPEL ASTRA, 1992 r.: szyba boczna • 30 zł, szyba tylna - 80 
zl, listwy na dach - 60 zi, elementy konsoli - 50 zl, zderzak przed
ni - 50 zł. Leszno, tel. 0603/05-84-80 
OPEL ASTRA, 1992 r.: skrzynia biegów F 13, wahacze, drzwi 
prawe tylne, McPhersony, plastiki, błotniki, zderzak tylny, zbior
nik palwa, przekaźniki. Wrodaw, teł. 0504/82-70-68 
OPEL ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, stan b. do
bry. odony. • 1.100 zl. Żary. tel. 0605/594)3-89 
OPEL ASTRA 1,1992/97 r.: deska rozdz., poduszki pow. i ma
kiety, sensor, pirotech. napinacze pasów, ukł. wydechowy, ko
lumny McPhersona, tapicerłd, fotele, elem. plastikowe, szyby 
do drzwi i szyberdachu, nagrzewnica, głowica, łloki, wał, zde
rzak tylny, lampy i inne. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL ASTRA, 1993 r.: komputer, lampa tylna, zderzak przed
ni, słupek lewy, zbiornik paliwa, ćwiartka lewa tylna i inne. Wro
daw, tel. 0503/57-28-01
OPEL ASTRA, 1993 r. : lewy słupek, drzwi lewe przednie, 
McPherson, dach, tylna belka, ćwiartka lewa, przednia, błotnik 
tylny lewy i inne. Wrocław, lei. 0503/68-45-21 
OPEL ASTRA 1993 r .: plastiki wnętrza, dach, komputer, słu
pek lewy, skrzynia biegów, fotele, zbiornik paliwa i inne. Wro
daw, tel. 0607/47-81-83
OPEL ASTRA GSI, 1993 r., 2000 ccm, wtrysk: skrzynia biegów 
(5), głowica, drążki, przekl. kierownicza, pompa wspomagania, 
przepływomierz, sterownik wtrysku, drzwi lewe, lusterka, spo
ilery, maska, chłodnice, amortyzatory, zwrotnice i inne. Legni
ca, tel. 0605/13-16-60, 0601/71-02-84 
OPEL ASTRA 1993 r.: dużo częśd. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
OPEL ASTRA 1,1994 r., 1700 ccm, diesel: drzwi, podłuźnice,
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' ul. Bierutowska 38zderzaki, półosie, zawieszenie, konsola, lusterka, szyby, na

grzewnica, fotele, plastiki, klimatyzacja, skrzynia biegów, dach, 
lampy, chłodnica, ABS, serwo, ukl. kierowniczy, zbiorniczki, ta- 
picerki i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
OPEL ASTRA 1995/01 r . : zderzak przedni -100 zl, błotnik 
(lewy i prawy) • 50 zł, szyby - 50 zł/szt., drzwi -100 zł. Wscho
wa, tel. 0607/80-79-13
OPEL ASTRA II, 1995/01 r. 3-drzwiowy. szyba (prawa i lewa),
reflektor - 70 zi, zderzak przedni -120 zi, zderzak tylny -100 zł
i inne. Wschowa, tel. 0607/80-79-13
OPEL ASTRA 1996 r., 1700 ccm, turbo D : turbina. Leszno, tel.
0603/37-35-55
OPEL ASTRA, 1996 r., 1600 ccm, benzyna: pokrywa zaworów, 
felgi stalowe 5,5 x 13, lusterka zewnętrzne z ręczną regulacją, 
wtryskiwacze (1.7 turbo D), licznik, uszczelka pod pokrywę za
worów, belka pod zderzak. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
OPEL ASTRA 1,1997 r . : tylne ćwiartki, drzwi, chłodnice, na
grzewnice, wahacze, sanie, półosie, fotele, boczki, plastiki, lam
py, silnik kompl. 1400 ccm, skrzynie biegów, inne. Opole, tel. 
0604/44-16-73
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 1400 ccm, benzyna: dach, gło
wica, rozrusznik oraz różne częśd. Wrodaw, tel. 0604/87-79-01 
OPEL ASTRA 1998 r.: błotnik przedni prawy. Oborniki śląskie, 
tel. 071/310-15-80
OPEL ASTRA 1998 r., 85 tys. km, 1700 ccm. diesel, ISUZU : 
silnik kpi., skrzynia biegów, półosie. Strzelin, tel. 071/392-21-10 
po godz. 18,0602/24-82-22
OPEL ASTRA 1998/01 r., 2000 ccm. 16V, DTI: częśd silnika, 
blok, głowica, uszczelki do silnika (100 KM), miska aluminiowa. 
Bolesławiec, teł. 075/734-20-75, 0608/10-08-32 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 1400 ccm: silnik, klapa tylna, zawie
szenia, szyby, tapicerka, skrzynia biegów, chłodnice, lampy i 
inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
OPEL ASTRA II. 2000 r., 2000 ccm, TDi : alternator, błotnik 
przedni prawy, lampy tylne, chłodnica wody. Wrodaw, tel. 
0503/74-09-59
OPEL ASTRA B, YECTRA: zegary elektroniczne z programa- 
cją. Gubin, tei. 0604/98-39-30
OPEL ASTRA, YECTRA, CORSA, ZAFIRA : różne częśd z 
demontażu. Wschowa, tel. 0605/91-88-41,0049/17-44-96-98-61 
OPEL ASTRA, KADETT, 1991/95 r.: częśd używane. Wrocław, 
teł. 071/372-87-60
OPEL CALIBRA: dach, drzwi, zderzak tylny, szyberdach, lam
py tylne, skrzynia biegów, ABS, pompa wspomagania i inne. 
Wrocław, tel. 0609/37-27-17
OPEL CAUBRA: lampy, oblachowanie, klapa tylna kpi. i inne. 
Wrocław, tel. 0601/95-16-78
OPEL CALIBRA : reflektory, pompa wspomagania. Złotoryja, 
tel. 076/878-22-64
OPEL CALIBRA 1992 r., 2000 ccm, wtrysk : różne częśd z 
demontażu. Legnica, tel. 0600/66-47-13 
OPEL CALIBRA, 1992 r.. 2000 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenia, chłodnica, podłuźnice, tapicerka, drzwi, 
wzmocnienie czołowe, konsola, tłumiki, inst. elektryczna, szy
by, plastiki i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
OPEL CAUBRA 1992/96 r.. 2000 ccm, 16V : tłoki, panewki, 
świece, termostat, nowe, oryginalne, - 800 zl. Legnica, tel. 
076/855-09-92, 0608/85-60-05
OPEL CAUBRA, CORSA, OMEGA : różne częśd. Świdnica, 
tel. 0603/85-48-06
OPEL COMBO, CORSA B : deska rozdz. z pełnym wyposaże
niem, poduszki pow. i makiety, pirotech. napinacze pasów, fo
tele przednie z sensorem, lewe nadkole, pompa wspomagania 
kier., klamki, zamki, reflektory, przełącznik świateł i inne. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
OPEL CORSA B : dużo częśd mechanicznych i blacharskich, 
oświetlenie.., tel. 0502/96r71 -73 
OPEL CORSA 1400 ccm : komputer + gażnik monolityczny, z 
kolektorem. Długołęka, tel. 071/315-31-06 
OPEL CORSA B : zderzak przedni • 50 zl. Leszno, tel. 
0603/05-84-80
OPEL CORSA B : maska. Trzebnica, tel. 071/387-08-91.
OPEL CORSA: drzwi, zawieszenia, głowica, rozrusznik, alter
nator, szyby, komputer, skrzynia biegów, przekl. kierownicy, fo
tele, wahacze i inne. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
OPEL CORSA B : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zde
rzak, atrapa, reflektory, lusterka, lampy tylne, nakładki błotni
ków. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL CORSA : silnik 1000 ccm, stan dobry, skrzynia biegów, 
półosie, teleskopy, chłodnica, częśd zawieszenia przedniego i 
tylnego, szyby, pokrywa bagażnika, drzwi, wzmocnienie przed
nie, błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
OPEL CORSA A, 1983/90 r., 1200 ccm : wszystkie części z 
demontażu. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
OPEL CORSA 1986 r.: reflektor lewy, kierunkowskazy, lampa 
prawa. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
OPEL CORSA, 1987 r. : szyba tylna, zamek. Wrocław, teł. 
0501/81-36-18
OPEL CORSA, 1987 r.. 117 tys. km, 1300 ccm, benzyna,: ma
ska- 90 zl, dach- 200 zl, szyba przednia- 80 zł, drzwi lewe- 90 
zl, tylna Idapa-120 zł, błotnik lewy- 70 zł, lampa lewa przednia 
i tylna- 90 zł, wzmocnienie przednie- 80 zł, chłodnica-100 zl, 
ukl. kierowniczy- 80 zł, serwo hamulcowe- 80 zł, inne. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/733-18-01
OPEL CORSA, 1991 r. 1.2,1.4 : clrzwi, klapy, elementy silni
ków, skrzyni biegów, zawieszenia i inne częśd z demontażu. 
Jawor. tel. 076/870-37-13
OPEL CORSA A, 1992 r., 1200 ccm, benzyna : silnik, lampy 
tylne, zderzak tylny, klapa i błotniki tylne, szyby, wnętrze Hote
le, zamki i inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
OPEL CORSA B, 1993/00 r. 3-drzwiowy: drzwi lewe i prawe - 
150 zl/szt. Zielona Góra, tel. 068/321-34-97 
OPEL CORSA 1995 r. : tylna część nadwozia, fotele, dach, 
prawa przednia ćwiartka, komputer i inne. Wrocław, tel. 
0607/47-81-83
OPEL CORSA, 1995 r. : licznik. - 100 zl. Namysłów, tel. 
0604/89-65-56
OPEL CORSA 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna: silnik, 
półosie, kolumny McPhersona. Wrocław, tel. 0603/10-18-70 
OPEL CORSA 1995/00 r.: maska -120 zl, błotnik lewy - 60 zl. 
reflektor prawy -100 zł, szyba tylna -100 zł, chłodnica -100 zł. 
Wschowa, tel. 0607/80-79-13
OPEL CORSA N, 1996 r., 1400 ccm : różne części mechanicz
ne i blacharskie. Legnica, teł. 0608/10-53-44, 0607/85-23-13. 
OPEL CORSA 1996 r., 1200 ccm : tarcze i zadski hamulców, 
przeguby, pompa hamulcowa, wahacze, końcówki drążków, 
sprężyny, amortyzator przedni, półoś krótka, deska rozdz., wy
świetlacz, obudowa stacyjki, przełączniki i inne. Oleśnica, tel. 
071/314-33-73, 0601/41-23-29
OPEL CORSA B, 1996 r.: refl. prawy, szkło refl. lewego, zde
rzak przedni, drzwi lewe (3-drzwiowy), błotniki tylne (3-drzwio
wy), klapa tylna, zderzak tylny, przekl. kierów, ze wspomaga
niem i inne. Wrodaw, tel. 071/354-10-43 
OPEL CORSA 1996 r. 3-drzwiowy: zderzak tylny, klapa tylna, 
błotnik tylny lewy, szyby białe z prawej strony, tylna prawa lam
pa. Wrocław, teł. 0601/73-97-72 
OPEL CORSA, 1998 r..: zderzak przedni, - 80 zł. Gryfów Śl., 
teł. 075/781-29-05
OPEL CORSA, KADETT, 1987 r .: częśd z rozbiórki. Trzebni
ca, tel. 071/312-53-41
OPEL FRONTERA : drzwi tylne prawe, błotniki. Wrocław, tel. 
0606/40-03-11
OPEL FRONTERA: chłodnica - 500 zl, grill -100 zł. Wschowa, 
teł. 0607/80-79-13 %

OPEL KADETT : klapa tylna bagażnika, z szybą. Brzeg, tel. 
077/416-30-78
OPEL KADETT, 1200 ccm: silnik + skrzynia biegów (5). Długo
łęka. tel. 071/315-31-06
OPEL KADETT E, D : zbiornik paliwa kompletny, reparaturki 
błotników, szyby tylne boczne, uszczelki, nagrzewanica, insta
lacja el.. silnik wyderaczek, zbiorniczki płynów, podszybie, li
stwy ozdobne, panel kontrolny (GSI) i inne. Jelenia Góra, tel. 
0607/15-57-78
OPEL KADETT D, E : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
OPEL KADETT, 1200 ccm : skrzynia biegów (4). Międzylesie, 
tel. 074/812-66-85
OPEL KADETT KOMBI, 1200 ccm : różne częśd. Namysłów, 
tel. 0603/77-24-00
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: silnik ♦ skrzynia biegów, 
kompletna dokumentacja, możliwość wystawienia faktury VAT, 
-1.600 zł. Nowa Sól, tel. 0607/61-15-77 
OPEL KADETT : elementy blacharki (drzwi, dach, klapy), pla
stiki. szyby. Oława. tel. 071/303-25-27, 0604/93-92-11 
OPEL KADETT : reflektory przednie, stan b. dobry, - 200 zł. 
Siary Ujazd, gm. Ujazd Śl., tel. 0608/79-85-70 
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, za
wieszenie przednie i tylne, drzwi, maski, błotniki, zderzaki i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
OPEL KADETT : lampa przednia prawa, ciemna. Wałbrzych, 
tel. 074/640-78-19
OPEL KADETT SEDAN : drzwi, maska, klapa sedan i hatch
back, zamki, zderzak tylny. Wałbrzych, tel. 0607/36-85-64 
OPEL KADETT: silniki: 1.3,1.4, 2.0,1.6 D, skrzynia biegów, 
zawieszenie, inne częśd. Wilkowice, tel. 065/534-11-53 . 
OPEL KADETT KOMBI, 1300 ccm, benzyna : dach ze słupka
mi, silnik, drzwi prawe, nagrzewnica, konsola przednia, pasy 
bezwł., silnik, półki, listwy na drzwi. Wrodaw, tel. 071/344-81-91, 
0503/78-88-26
OPEL KADETT, benzyna : wszystkie częśd. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36
OPEL KADETT: silnik 1300 ccm benz., skrzynia biegów, chłod
nica, teleskopy, półosie, drzwi, szyby, częśd zawieszenia przed
niego i tylnego, pokrywa silnika i bagażnika, wyposażenie wnę
trza, lampy, zderzaki, wzmocnienie przednie, błotniki tylne. 
Wtocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 .
OPEL KADETT, 1600 ccm :słlnlk, • 1.000 zi. Wrocław, tel. 
351-10-29
OPEL KADETT, 1979/84-r., 1200 ccm : skrzynia biegów (4), 
zawieszenie przednie i tylne, siedzenia, elementy blacharki, 
elementy wnętrza i inne. Oława, tel. 0602/64-92-94 
OPEL KADETT, 1981 r., 1200 ccm, benzyna: wałek, zawiesze
nie, półosie, stacyjka, ukł. kierowniczy, inne. Kotowice, tel. 
071/310-75-84
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., benzyna 2-drzwiowy: częśd 
nadwozia, silnik i skrzynia biegów 1.6, półosie z kolumnami 
McPhersona do modelu 1.6 gażnik. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm : różne częśd - sprzedam 
lub zamienię na częśd od VW Golfa II. Żary, tel. 0502/32-24-53 
OPEL KADETT, 1983 r.: lampy tylne, skrzynię 4-biegową, de
skę rozdzielczą z obrotmierzem, przełączniki, aparat zapłono
wy, sprężyny tylne. Namysłów, tel. 0604/89-65-56 
OPEL KADETT, 1983/88 r.: częśd blacharskie, mechaniczne, 
z rozbiórki. Kalisz, tel. 062/751-30-47, 0503/53-36-21 
OPEL KADETT KOMBI, 1983/91 r., 1300 ccm : częśd mecha
niczne, elementy blacharki. Wrocław, tel. 0503/79-99-02, 
0609/20-08-47
OPEL KADETT, 1984 r. 1300 ccm, 1600 ccm diesel: częśd sil
nika, skrzyni biegów. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99, 
0603/93-52-50
OPEL KADETT, 1985/91 r.: maska, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, atrapa, reflektory, kierunkowskazy, progi, reparatuki błotni
ków tylnych. Wrodaw, tel. 0601/59-21-76 
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r. częśd z demontażu, od 5 -100 
zł, lusterka, szyby, błotniki, drzwi, lampy tylne i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/847-87-87
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.: dach z szyberdachem - 200 zł, ćwiart
ka tylna lewa • 50 zł, kolumny McPhersona - 80 zl/szt., oś tylna 
-100 zł i inne częśd z demontażu. Leszno, tel. 0605/23-95-07 
OPEL KADETT, 1987 r., 120 tys. km, 1300 ccm, OHC : drzwi 
(do 5-drzwiowego) • 90 zl, klapa przednia • 110 zł, klapa tylna 
ze spoilerem -150 zł, lampy - 80 zł, błotniki - 50 zl, fotele kubeł
kowe - 70 zł/szt., konsola • 80 zł, kierunkowskazy - McPherso
ny • 60 zl, półosie - 60 zł, silnik, skrzynia biegów i inne. Nie
dźwiedzice, tel. 076/818-69-12
OPEL KADETT GSI, 1987 r. : chłodnica oleju, zawieszenie 
przednie, szyby, alternator, pasy bezwł., amortyzatory tylne, 
przeguby i inne. Piława Górna, tel. 074/837-18-22, 
0600/28-79-19
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm Jezka’ : skrzynia biegów, 
silnik, elementy zawieszenia i inne. Wałbrzych, tel. 
074/665-40-08
OPEL KADETT E. 1987/91 r., 1800 ccm* wtrysk : maski, zde
rzaki, lusterka zwykle i el. regulowane, lampy tylne (zwykłe, oryg. 
przyciemnione, w prążki), drzwi, listwa kierownicza ze wspo
maganiem, kolumny McPhersona, sprężyny, koła 185/60/14 oraz 
półka tylna. Namysłów, tel. 077/410-26-71, 0502/13-02-75 
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna: McPhersony kpi. 
przednie (zawieszenie sportowe, białe sprężyny obniżane) - 200 
zl/kpl., rozrusznik - 50 zł, silnik, skrzynia bjegów - 400 zl, prze
guby napędowe kpi., 2 szt. - 80 zł/szt. Legnica, tel. 
076/856-05-46 V
OPEL KADETT, 1988 r .: maska, drzwi, chłodnica wody (1.3, 
1.6), lampy przednie i tylne, kierunkowskazy przednie, luster
ka, silnik 1.3E i 1.6D, z dokumentacją. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
OPEL KADETT, 1988 r., 75 tys. km, 1800 ccm: silnik z osprzę
tem, instalacją i komputerem, cena - 450 zł, skrzynia biegów 
F16 z półosiami - 400 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/28-79-19, 
074/837-25-21
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, benzyna : różne 
częśd. Brzeg, tel. 0603/50-33-16 
OPEL KADETT, 1988 r.: błotnik przedni lewy, prawy reflektor (z 
kierunkowskazem), chłodnica. Gać, tel. 071/313-15-89 
OPEL KADETT E KOMBI, 1988 r., 1300 ccm, OHC :silnik z do
kumentacją, skrzynia biegów, zawieszenie przednie i tylne, ele
menty karoserii i inne. Jelenia Góra, tel. 0604/62-27-34, 
0607/40-34-26
OPEL KADETT E, 1988 r .: kolektory, serwo, półosie, dodsk, 
skrzynia biegów, ukł. kierowniczy, tapicerka, zderzak tylny, ha
logeny, dach, silniczki, inne. Kotowice, tel. 071/310-75-84 
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 1300 ccm 3-drzwiowy: skrzy
nia biegów (5), zawieszenia, drzwi, maska, lampy, błotniki, zde
rzaki, wahacze, półosie, stacyjka, śdanka tylna, rozruszniki, 
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., uzbro
jony, - 1.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: zawieszenie przed
nie - 120 zł, skrzynia biegów (4) • 80 zł, klapa tylna -120 zł. 
Namysłów, tel. 077/410-49-10, 0602/43-09-41 
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm do modelu 3-drzwiowego: 
drzwi, klapa tylna, lampy tylne, zbiornik paliwa, nagrzewnica, 
dmuchawa, silnik wyderaczek, licznik i inne, - 300 zl. Wałbrzych, 
tel. 0604/64-53-04
OPEL KADETT, 1988/91 r.: silnik monowtrysk (1400 ccm), pom-
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pa paliwa, drzwi (do modelu 2-drzwiowego), dach z szyberda
chem, fotele welurowe (kubełkowe) z tapicerką - do modelu 
2-drzwiowego, stan b. dobry. Wiązów, woj. wrodawskie, tel. 
0605/62-69-98
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, części blacharki, szyby i inne. Leśna, teł. 
075/721-17-75
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, 1400 : stacyjka, skrzynia 
biegów F-10, F-13 C5 - 350 zł, rozrusznik, sprzęgło, półosie, 
hak i inne. Bytom Odrzański, tel. 0603/20-27-12 
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, diesel : silnik kompletny, 
odony, - 1.700 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna : różne częśd. 
Jelenia Góra, tel. 0604/39-50-43 
OPEL KADETT GSI, 1989 r., 2000 ccm,: różne częśd. Jelenia 
Góra, teł. 0607/68-59-22
OPEL KADETT, 1989 r.. 1300 ccm, benzyna : wahacz, moduł 
zapłonu 1300, drzwi, wydech od kolektora oraz środkowy, ko
lumna kierownicza, lampa lewa, atrapa, kierukowskaz. Kłodz
ko, tel. 074/868-75-94
OPEL KADETT SEDAN, 1989 r., benzyna: silnik 1.8E, 1.8i, klapa 
tylna, drzwi, lusterka, rozrusznik, alternator, lampy, zderzaki, 
hak, zbiornik paliwa, pompa paliwa el., listwa kier., serwo, dach, 
szyberdach. Wrocław, tel. 373-87-98, 0606/49-34-97 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 68 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, : drzwi uzbrojone kpi., silnik z osprzętem, skrzynia biegów, 
wspomaganie, McPhersony, sprężyny, zbiornik, klapa tylna 
uzbrojona, tylna belka kpi., serwo, podsufitka, i inne części z 
demontażu, stan b. dobry. Jelenia Góra, teł. 0603/22-25-98, 
075/641-39-56
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna : skrzynia biegów 
F-13. - 400 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
OPEL KADETT, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk: różne częśd z de
montażu, mechaniczne, blacharskie, blok silnika z dokumenta
cją, skrzynia biegów (5), zawieszenia, zbiornik paliwa i inne. 
Namysłów, tel. 0602/51-70-03 .
OPEL KADETT, 1990 r.: silniki 1.3,1.4,1.6,1.8, skrzynia bie
gów, półosie, McPhersony, klapy, drzwi, szyby, komputery 1.4, 
1.6, tapicerka, lampy, zderzaki, klamki, przekaźniki, pompa 
wspomagania, ukl. kierowniczy ze wspomaganiem, błotniki 
przednie i tylne I inne. Prochowice, tel. 076/858-51 -95, 
0604/79-36-63
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r, 98 tys. km, 1400 ccm, benzy
na : silnik z dokumentacją, części mechaniczne i blacharskie. 
Legnica, tel. 0501/56-63-28
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, 1600,: silnik, skrzy
nia biegów (F-10, F-13), półosie, zwrotnice, pokrywa bagażni
ka ze spoilerem, podszybie. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
OPEL KADETT, 1991 r.. 1400 ccm. benzyna : różne części 
mechaniczne i blacharskie. Wrocław, teł. 0601/56-61-28 
OPEL KADETT: 1992 r., 1600 ccm, wtrysk: kpi. silnik, maska, 
drzwi, tylna klapa kombi, przednie i tylne zawieszenie, skrzynia 
biegów (4). Głogów, tel. 0606/20-84-13 
OPEL KADETT, ASTRA, YECTRA : zawieszenie, oblachowa
nie, silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
OPEL KADETT, CORSA OMEGA : różne częśd blacharskie i 
mechaniczne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
OPEL KADETT, YECTRA, 1991 r. : silnik 1800 wtrysk mono, 
skrzynia biegów (5), silnik 1600 D, fotele kubełkowe, drzwi, za
wieszenia i inne częśd. Strzelin, tel. 071/392-21-85 
OPEL KADETT, VECTRA SENATOR, 1990 r.: komputery Bosch 
0260 200 002, 0280 000301, 0280 001 303, 0261 200 376, 
Bosch 0280 001 120,1613 3739WE, 1615 3979PD, 1606 1100, 
Bosch 0261 200 104. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
OPEL MANTA 1985 r., 2000 ccm : tylny most, przednie za
wiesz., wał napędowy, drzwi, tłumiki, alternator i inne. Żary, tel. 
068/375-35-64, 0600/32-48,63
OPEL OMEGA : przełączniki, komputer silnika i pokładowy. 
Namysłów, tel. 0604/89-65-56
OPEL OMEGA A : atrapa przednia. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81 
OPEL OMEGA A : zbiornik paliwa. Opole, tel. 077/464-33-52 
OPEL OMEGA A, 2000 ccm, benzyna : most tylny. Opole, tel. 
0503/50-17-42
OPEL OMEGA: zawieszenie, silnik. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15, 0601/79-30-54
OPEL OMEGA : tłoki, rozrusznik, łapy silnika, głowice, pompa 
wtryskowa, alternator, miska olejowa. Syców, tel. 062/785-65-62 
OPEL OMEGA C : reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 
0602/77-79-60
OPEL OMEGA, 1800 ccm.: wszystkie części. Świebodzice, tel. 
0501/44-98-38
OPEL OMEGA B KOMBI, 2000 ccm, 16V: zawieszenia, osprzęt 
silnika, drzwi tylne lewe, plastiki. Wrodaw, tel. 0603/10-18-70 
OPEL OMEGA AB, 2500 ccm, turbo D : silnik i inne. Wrocław, 
tel. 071/785-76-94, 0602/81-52-87, 0604/71-66-24 
OPEL OMEGA : silnik, zawieszenie, chlodnjca, katalizator, 
chłodnica klimatyzacji, pompa do kliamtyzacji, grill, siedzenia, 
tapicerka i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPEL OMEGA: szkło na reflektor. Wrocław, tel. 071/352-64-28, 
0601/19-27-71 ,
OPEL OMEGA A : maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, 
wzmocnienie czołowe, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL OMEGA B. KOMBI: drzwi, podłużnica przednia, lewa, 
kokpit, zawieszenie, most tylny. Wrocław, tel. 0504/91-71-16 
OPEL OMEGA A, 2000 ccm: skrzynia biegów, rozrusznik, drzwi, 
dach, klapa bagażnika, komputery, szyberdach, reflektory, 
Omega B: elementy tylnego zawieszenia i inne. Zgorzelec, tel. 
0601/98-73-29
OPEL OMEGA poj. 2.0,2.4,3.0 V6: różne częśd mechaniczne 
i blacharskie, elektronika, silnik, skrzynia biegów. Zielona Góra, 
tel. 0603/22-86-57
OPEL OMEGA B, C : reflektory ksenonowe i soczewkowe, pom
pa wspomagania, taśma pod kierownicę. Złotoryja, tel. 
0602/69-16-37
OPEL OMEGA, 1986 r., 86 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów, z Niemiec, odone, możliwość sprawdzenia i 
montażu, - 2.300 zł. Milicz, tel. 0608/48-77-29, 0606/44-66-83 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r. : różne części mechaniczne i 
blacharskie, koła kpi. Zielona Góra, tel. 068/321-21-39 
OPEL OMEGA A SEDAN, KOMBI, 1988 r., 2000 ccm : silnik 
(głowica z 1994 r.) - 700 zl, skrzynia biegów • 400 zl, rozrusznik 
- 70 zł, alternator • 100 zł, wentylator • 100 zł, drzwi lewe przed
nie i tylne -100 zl, tarcza + dodsk sprzęgła -150 zł, kopułka t  
przewody • 50 zł, pompa wspomagania • 200 zl chłodnica -100 
zl, McPhersony (nowe) • 150 zł/szt., inne. Dzierżoniów, tel. 
0608/22-82-60
OPEL OMEGA, 1988 r., 2400 ccm, benzyna : skrzynia biegów, 
częśd karoserii, mechaniczne, elektryczne, zawieszenia 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, 1989 r., 1800 ccm, benzyna : różne części 
mechaniczne, błotniki, drzwi. Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 
0609/48-26-74
OPEL OMEGA, 1989 r., 2300 ccm, turbo D : głowica, wspoma
ganie kier., korbowody, szyberdach, tłoki, wał, silnik, wałek roz
rządu, zderzak tylny, chłodnica, zawieszenia, tapicerka i inne. 
Lubin, tel. 0604/34-85-89
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm, benzyna: prawie wszystkie 
części, również silnik. Wrocław, teł. 071/345-71-06, 
0603/30-13-02
OPEL OMEGA, 1989 r., 2600 ccm, benzyna: silnik, stan ideal
ny, drzwi, zawieszenia, wnętrze. Borowa, tel. 071/315-10-19 
OPEL OMEGA 1989 r.. 120 tys. km : silnik 2000 ccm, wtrysk,* 
stan idealny, oclony, faktura VAT, - 1.200 zl. Jelenia Góra, tel. 
0502/15-74-67
OPEL OMEGA, 1989 r., 2000 ccm : wtryskiWacze, przepływo
mierz, zegary, komputer, ABS, alternator, sprzęgło, pompa pali
wa, tylne zawiesz. do kombi, kpi. wnętrze-czamy welur,’ ukł. kie
rów. i inne. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0601/41-23-29

OPEL OMEGA 1989/92 r., 120 tys. km, diesel: silnik kompl, •
1.600 zł. Wrodaw, tel. 0607/83-06-60 
OPEL OMEGA 1990 r. 1.8-2.0 wtrysk : silnik, skrzynia biegów 
(5), most tylny, amortyzatory, wahacze, drążki, maska, błotniki, 
grill, lampy, lusterka, zderzaki, drzwi, szyby, zbiornik paliwa, 
pompa paliwa, głowica, chłodnice, licznik, sterownik wtrysku, 
listwy i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60, 0601/71-02-84 
OPEL OMEGA 1990 r., 2000 ccm, wtrysk : chłodnica z obudo
wą,, drzwi przednie, błotniki, półosie, komputer, filtr powietrza, 
przepływomierz. Prochowice, tel. 076/858- 7̂-61,0605/43-54-20 
OPEL OMEGA A, 1990 r., 212 tys. km, 2300 ccm, turbo D : 
różne części mechaniczne. Trzcinica, tel. 062/781-53-33, 
0602/19-22-50
OPEL OMEGA 1990 r., 2000 ccm, wtrysk : wszystkie części 
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
OPEL.OMEGA 1990 r.: rozrusznik, alternator, siedzenia tylne, 
zderzak tylny, słupek prawy środkowy z progami, przekł. kie
rownicza, szybki trójkątne, szybki drzwi, wal pędny, felgi alumi
niowe 14", linki, pólośka, boczki drzwi, listwa drzwi prawych 
przednich. Zielona Góra, tel. 0605/72-01-95 
OPEL OMEGA A  1991 r. sedan : tylny zderzak bez chromów • 
100 zł, Wrodaw, tel. 071/354-21-37 
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, i : silnik, skrzynia biegów 
automatyczna, ukl. kierowniczy, maska, błotniki, lampy, drzwi, 
wzmocnienie przednie, pompa wspomagania, klapa tylna, dach 
ze słupkami i szyberdachem, szyby, przełączniki, chłodnica i 
inne. Prochowice, tel. 076/858-51-95, 0604/79-36-63 
OPEL OMEGA, 1991 r.: częśd z rozbiórki oprócz silnika. Zie
lona Góra, tel. 0609/15-17-07
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r.: drzwi, szyby, fotele, tapicerka, 
zawiesz., koła stalowe 15”, konsola, zegary, silnik 1,8/2,0 i inne. 
Paczków, tel. 0603/36-63-27
OPEL OMEGA 1992 r .: el. otw. szyberdach, - 200 zl. Bralin, 
tel. 0603/10-79-87
OPEL OMEGA 1992 r.: most, skrzynia biegów, wal. Wrocław, 
tel. 0501/74-06-68
OPEL OMEGA 1993 r.. 2000 ccm, 2400 : drzwi prawe, dach, 
klapa, szyby, ABS, chłodnica, skrzynia biegów, przekł. kierów., 
rozrusznik i inne. Wrodaw, tel. 0609/37-27-17 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 2000 ccm, E ,: błotniki - 80 zl/szt., 
wal korbowy z korbowodami nom. - 200 zl, sonda Lambda - 50 
zl, czujnik Hala - 30 zł, wałek rozrządu • 150 zl, szyberdach - 
100 zł, komputer Motronic -100 zł, szyby boczne tylne - 30 
zł/szt. Strzelin, tel. 0503/05-05-48 
OPEL OMEGA, 1993 r., 2600 ccm, : silnik, skrzynia biegów, 
wal, most, zawieszenie tylne, klapa (sedan), lampy tylne, dach 
z el. szyberdachem, centralny zamek, szyby, tapicerka kpi., in
stalacja elektryczna, przewody, felgi aluminiowe, kola zimowe, 
komputer, rozrusznik, pompa ABS i inne. Zgorzelec, tel. 
075/777-65-55, 0605/64-65-63"
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994/00 r., 2500 ccm, turbo D : dach, 
kpi. ćwiartki, drzwi, szyby, zawieszenia, klapa, błotniki, lampy, 
chłodnice, felgi aluminiowe, poduszki pow., napinacze pasów, 
sensory, kpi. wnętrze, zderzaki, plastiki, skrzynia biegów, wały, 
mosty i inne częśd. Opole, tel. 0604/44-16-73 
OPEL OMEGA B, 1996 r.. 2500 ccm. tds, 16V : różne częśd 
mechaniczne i blacharskie. Legnica, tel. 0608/10-53-44, 
0607/85-23-13
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, V6: ćwiartki tylne, 
drzwi, lusterka, błotniki, zderzak, zawieszenie, konsola, poduszki 
pow., skrzynia biegów, osprzęt silnika, serwo, instalacja, napi
nacze, ukł. kierowniczy, półosie, wał, most, fotele, tapicerłd, fel
gi aluminiowe 17* i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
OPEL OMEGA, 1996 r.: częśd od poj. 2.0,3.0 MV6, tłoki, pa
newki, wał, pierścienie, korbowody, rozrusznik, koło zamacho
we, koła 15", stalowe. Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/93-60-03 
OPEL OMEGA 1999 r., 2500 ccm, TD : lampy przednie so
czewkowe i ksenonowe, grill, komputer, listwy pod lampy. Bole
sławiec, tel. 0601/57-13-39 t  
OPEL OMEGA VECTRA : zawieszenie, pompa wody, wspo
maganie, chłodnica z wentylatorem, pólośki, lusterka, szyber
dach. Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/93-60-05 
OPEL REKORD, 2100 ccm, diesel: korbowody, 4 szt. - 50 zł/szt., 
wał korbowy • 180 zl, przednia pokrywa rozrządu • 80 zi, świece 
żarowe, 3 szt. -10 zł/szt., pompa paliwa • 30 zł, skrzynia bie
gów, stan b. dobry • 300 zł. Kwietno, tel. 071/795-12-77 
OPEL REKORD, 2000 ccm, benzyna: kolumna kierownicy - 50 
zl, wal napędowy • 80 zl, pompa hamulcowa z serwem -100 zł, 
liczniki • 50 zl, szyby tylne - 50 zl/szt., lampy tylne - 25 zł/szL 
Kwietno, tel. 071/795-12-77
OPEL REKORD, 2000 ccm: silnik, stan b. dobry - 500 zl, skrzy
nia biegów (4) • 150 zl, most - 200 zł i inne. Trzebnica, tel. 
071/312-30-74
OPEL REKORD : silnik, lampy, ukł. kierowniczy, drzwi, klapa 
tylna. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81 
OPEL REKORD: silnik 2000 ccm benz., skrzynia biegów, chłod- 
nica. części zawieszenia* drzwi, szyby, pokrywa silnika i ba
gażnika, most tylny. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
OPEL REKORD : kierunkowskaz prawy, atrapa. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
OPEL REKORD, 1979 r.: drzwi 4 szt., maska, szyby przednie i 
tylne ogrzew., przednie zawiesz., kolumna kierów, i inne - 320 
zl. Brzeg Dolny, tel. 071/319-97-93 po gedz.19 
OPEL REKORD, 1982 r., 2000 ccm, wtrysk : silnik, głowica, 
zawieszenie, hamulce, chłodnica, wtryski, komputer, rozrusz
nik, ukl. kierowniczy lub zamienię na częśd do Nissana Silvia 
albo 200 SX. Biała, teł. 077/438-71-22, 077/438-77-58 - 
OPEL REKORD, 1983 r. poj. 2000 ccm benzyna i 2100 ccm 
diesel: różne częśd z demontażu, silnik z dokumentacją. Wał
brzych, tel. 074/848-58-54, 0605/39-50-37 
OPEL REKORD KOMBI, 1983 r., 2000 ccm,: wszystkie częśd, 
silnik gażnikowy. Wrocław, tel. 0502/84-10-08 
OPEL REKORD, 1984 r., 2200 ccm, benzyna : różne części 
mechaniczne i blacharskie. Wrocław, tel. 0601/56-61-28 
OPEL REKORD, 1986 r., 86 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów, z Niemiec, odone, możliwość sprawdzenia i 
montażu, - 2.300 zl. Milicz, tel. 0608/48-77-29, 0606/44-66-83 
OPEL REKORD, 1986 r.,: drzwi, szyby, dokumentaqa aktual
na polska, dach z szyberdachem, lampy, pokrywa bagażnika, 
zawieszenie, fotele, tapicerka drzwi, lusterka elektr. z dżojsti
kiem. Ziębice, tel. 074/819-25-10, 0602/39-99-86 
OPEL REKORD B, 1996/00 r.: lampy przednie (6 szt.), uszko
dzone uchwyty • 35 zl/szt., siatka grodziowa bagażnika (jasna, 
nowa) • 90 zł. Wrocław, tel. 0503/74-09-59 
O  OPEL REKORD, SENATOR OMEGA A, COMMO- 

DORE, skup i sprzedaż, wszystkie części, wymia
na silników, zniszczone samochody z polską do
kumentacją, w sprzedaży piękne samochody 
marki Opel Senator, tanio. Dzierżoniów, tel. 
074/832-07-57, 0604/46-67-64, 0606/10-16-21 
02024721 [[[05139]]]
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OPEL SENATOR. 2500 ccm : komputer, - 400 zł. Bierutów, woj. 
wrocławskie, tel. 0609/48-26-74 
OPEL SENATOR, 2200 ccm : filtr powietrza, zderzak przedni. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
OPEL SENATOR poj. 2.0,2.4,3.0 V6: różne części mechanicz
ne i blacharskie, elektronika, silnik, skrzynia biegów. Zielona 
Góra. tel. 0603/22-86-57
OPEL SENATOR, 1983 r.: silnik na części, karoseria, wnętrze 
auta, koła, felgi, drzwi, szyby, zbiornik paliwa, dach, mosty, pół
osie, belki, chłodnica, alternator i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
OPEL SENATOR, 1984 r. : różne części. Wrocław, teł. 
071/328-99-61
OPEL SENATOR, 1985 r.: licznik digital, -100 zł. Namysłów, 
tel. 0604/89-65-56
OPEL SENATOR, 1969 r., 3000 ccm, 12V : kpi. klimatyzacja, 
drzwi, klapy, zawieszenia, komputery, chłodnice, silnik z doku
mentacją, skrzynia biegów (4 - automat.), most i inne. Wrocław, 
teł. 0604/78-93-74
OPEL SENATOR, 1990 r., 3000 ccm : silnik, skrzynia biegów 
manualna, chłodnica, pompa klimatyzacji, pompa ABS, pompa 
wspomagania, alternator, serwo, rozrusznik, przekl. kierowni
cy, wal, hak, komputer, deska rozdz., lusterka el. reg., kolektor 
ssący, pompa paliwa, felgi stalowe 15*. Nowa Ruda, tel. 
0607/66-26-84
OPEL SINTRA, 1998 r. : lampa, zderzak. Grobllce, tel. 
071/311-76-55
OPEL TIGRA, 1400 ccm : wahacze, zwrotnice, McPhersony, 
drążki, drzwi lewe, kpi., klapa tylna, kpi. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
OPEL TIGRA, 1999 r .: zderzak tylny. Groblice, woj. wrocław
skie, tel. 0602/88-49-71
OPEL VECTRA B : amortyzatory przednie. Herby, tel. 
034/357-41-30
OPEL VECTRA A : schowek, przełączniki świateł Itp., zegary, 
poduszka pow. kierowcy, sensor, pirotech. napinacze pasów, 
osprzęt silnika, tarcze hamulcowe, przeguby, pompy (ABS, ha
mulcowa itp.), ukł. wydechowy, klamki, zamki. Jelcz-Laskowi
ce. teł. 071/318-67-18
OPEL VECTRA: szyba boczna, tapicerka drzwi, zamek, inne. 
Legnica, tel. 0601/16-87-69
OPEL VECTRA A : klapa tylna • 50 zł. Leszno, tel. 0603/05-84-80 
OPEL VECTRA : komputery, silnika i pokładowy, przełączniki. 
Namysłów, tel. 0604/89-65-56
OPEL VECTRA B : drzwi przednie lewe, stan b. dobry, • 200 zł. 
Oleśnica, tel. 071/315-57-94
OPEL VECTRA A : dach z szyberdachem i podsufitką (sedan),
- 600 zł. Trzebnica, tel. 071/387-17-42
OPEL VECTRA : przekl. kierownicy, • 300 zł. Wrocław, tel.
071/372-98-98
OPEL VECTRA B SEDAN: zderzak tylny, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/349-26-63
OPEL VECTRA B : wyświetlacz do wersji CDX, licznik, głośniki 
oryginalne, wahacze tylne, kierunkowskaz prawy przedni, halo
geny, szyba lewa tylna, elementy wnętrza i inne. Wrocław, tel. 
0602/57-09-49
OPEL VECTRA B KOMBI : roleta bagażnika, siatka, relingi. 
Wrocław, tel. 0603/30-61-42
OPEL VECTRAA: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
OPEL VECTRA, 1800 ccm : skrzynie biegów, uszkodzony me
chanizm różnicowy. Wrocław, tel. 0501/38-64-07, 364-43-24 
OPEL YECTRA poj. 2.0,2.4,3.0 V6: różne części mechaniczne 
i blacharskie, elektronika, silnik, skrzynia biegów. Zielona Góra, 
tel. 0603/22-86-57
OPEL VECTRA A, 1988/95 r.: osprzęt silnika, silnik 2.0, zawie
szenie, tarcze hamulcowe, błotnik tylny prawy, wzmocnienie 
przednie, lampy i inne. Wrocław, tel. 0609/02-67-37, 
0503/79-99-02
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm: osprzęt silnika, lampy, zde
rzaki, tapicerka, dach, konsola, zawieszenie, instalacja elek
tryczna, inne. Kępno, tel. 0502/09-39-06 
OPEL VECTRA, 1990 r., 1800 ccm: McPherson, wahacze, refl. 
przednie, F20 skrzynia, komputer, zbiornik i inne. Wrocław, tel. 
0503/68-45-21
OPEL VECTRA, 1991 r.: drzwi lewe tylne, zderzak tylny, tapi
cerka drzwi (czarna), McPherson, wahacze, komputer, koła, licz
nik i inne. Wrocław, tel. 0504/82-70-68 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm : maska, lampy, błotniki, 
zderzak, wzmocnienie czołowe, zawieszenie, felgi, drzwi, sta
cyjka, klamki, szyby, oś tylna, zbiornik, pompa, rozrusznik, al
ternator, kierownica i inne. Dzierżoniów, tel. 0608/70-64-85, 
0503/09-95-45
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia bie
gów (5) z dokumentacją, błotnik tylny (sedan), lampy tylne, ka
talizator (1800 ccm, wtrysk), tarcza sprzęgła, docisk (1400 ccm, 
wtrysk, 1600 ccm, wtrysk), wspomaganie, drzwi tylne, szybki 
trójkątne, próg t  słupek, szyberdach, konsola centralny zamek 
I inne. Prochowice, tel. 076/85847-61, 0605/43-54-20 
OPEL VECTRA, 1991/92 r. : szkła refl., atrapa, błotnik lewy, 
drzwi prawe i lewe tylne, tylna klapa (sedan), przekl. kierów, ze 
wspomaganiem i inne. Wrocław, teł. 071/354-1043 
OPEL VECTRA, 1991/97 r. : części używane. Wrocław, tel. 
071/34842-16
OPEL VECTRA, 1992 r., 2000 ccm: ćwiartka lewa, dach, skrzy
nia biegów, głowica, wahacze, zawiesz. tylne, pompa wspoma
gania, przekl. kierów., koła, szyby i inne. Wrocław, tel. 
0609/37-27-17
OPEL VECTRA, 1992 r.: klapa tylna, tylny zderzak, fotele, koła, 
belka tytna, zbiornik paliwa, plastiki wnętrza, felgi stalowe i inne. 
Wrocław, tel. 0607/47-81-83
OPEL YECTRA, 1992 r.: zawieszenie przednie, belka pod sil
nik, drzwi prawa strona, skrzynia b., wzmocnienie przednie lewe, 
lusterko wewn., tapicerka drzwi. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPEL VECTRA, 1992 r„ 1600 ccm, benzyna : silnik, stan b. 
dobry, oclony, -1.100 zł. Żary, tel. 0605/59-03-89 
OPEL VECTRA, 1995/01 r .: maska - 200, błotniki (lewe I pra
we) - 80 zł/szt., zderzak przedni • 120 zł, zderzak tylny -100 zł, 
ścianka tylna -150 zł, lampa tylna - 30 zł, drzwi przednie prawe 
• 150 zł i inne. Wschowa, tel. 0607/80-79-13 
OPEL VECTRA, 1997 r.: zderzaki, kierunkowskazy, tylna szy
ba. Wrocław, tel. 0602/8849-71 
OPEL VECTRA B, 1998 r., 2000 ćcm: półosie, skrzynia biegów
(5), zawieszenia, podłużnica przednia, dach z szyberdachem, 
klapa tylna, fotele, nagrzewnica, poduszki powietrzne boczne, 
elementy tapicerki, skrzynia biegów (5). Lubań śl., tel. 
0608/74-74-65
OPEL VECTRA KOMBI, 1998/00 r., 1600 ccm. 16V: różne czę
ści. Kłodzko, tel. 0609/42-39-90 
OPEL VECTRA, ASTRA II, 1996/99 r.: zderzaki, lampy, błotni
ki, maski, drzwi, wózek do Vectry B, na gwarancji. Lwówek Ślą
ski, tel. 0606/2543-28
OPEL VECTRA, KADETT : komputer silnika nr 0261200115, 
0261200376, 0280001300, 0280001303. Namysłów, woj. opol
skie, tel. 0604/89-65-56
OPEL ZAFIRA : alternator. Chojnów, tel. 076/818-67-43, 
0601/88-01-75
OPEL ZAFIRA: maska. Trzebnica, tel. 071/387-08-91 
OPEL ZAFIRA: maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
OPEL ZAFIRA, 1999 r.: poduszki pow., skórzana kierownica (z 
taśmą i sensorem), makiety poduszek pow., pirotech. napina
cze pasów, silniczki reflektorów i do podnośników szyb oraz 
szyberdachu, halogeny, lusterka. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
OPEL ZAFIRA, 2000 r., 1800 ccm, 16V, Ecotec: drzwi, tapicer
ka, klimatyzacja, półosie, skrzynia, zbiorniczki, białe zegary, 
koła, serwo, części silnika, instalacja, komputery, plastiki, siat
ki i inne. Legnica, tel. 0607/54-05-96 
O  OPEL ASTRA, VECTRA, CORSA, OMEGA, KA

DETT, CAUBRA, POLONEZ CARO, ATU, TRUCK, 
PEUGEOT 205, 309, 405, 406, 605, PARTNER, 
BOXER, 1980/2000 r.: lampy, reflektory, kierun
kowskazy, halogeny, zderzaki, chłodnice, atrapy, 
blachy i inne. REG-PLAST. Wrocław, ul. Strze
gomska 2/4, tel. 071/355-06-07, 0602/18-87-35 
81014171 [[[18237]]]

PEUGEOT 104: drzwi prawe, wentylator chłodnicy, osprzęt sil
nika, tylna szyba, przekł. oraz kolumna kierownicy, inne. Wro
cław, tel. 071/345-14-23
PEUGEOT 106 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmocnienie 
czołowe, wahacze, tylna klapa, kierunkowskazy i inne. Siechni
ce. tel. 071/311-39-14. 0602/71-26-65

PEUGEOT:
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAŻ

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

tel.071/311-59-42,071/311-54-13,0-604607719.

PEUGEOT 106,1995 r.: części silnika 1,5 diesel, półoś, waha
cze, tylna ćwiartka 5D i inne. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
PEUGEOT 106,1995 r., 1100 ccm : różne części mechaniczne 
i blacharskie, elektronika, silnik, skrzynia biegów. Zielona Góra, 
tel. 0603/22-86-57
PEUGEOT 106,1996 r.: zderzaki, wzmocnienie przednie, błot
nik. Radwanice, tel. 0602/8849-71 
PEUGEOT 106, 1998 r. : klapy tylne, kompletne, lusterka, oś 
tylna, kompletne, do modelu 3- i 5-drzwiowego. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54 
PEUGEOT 205 : klapa. Borów, tel. 071/393-31-12 
PEUGEOT 205 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, obudo
wa z wentylatorami, chłodnica i inne. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65
PEUGEOT 205 poj. 1800 i 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
pompa oleju, wspomaganie, pompy Vacum. Środa Śląska, tel. 
0601/8745-09
PEUGEOT 205 3-drzwiowy: klapa, drzwi, plastiki. Wrocław, tel. 
071/78349-11, 0609/02-00-64
PEUGEOT 205, 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów (5), różne 
części. Wrocław, tel. 0503/84-95-13 
PEUGEOT 205 : maska, błotniki, zderzak, atrapa, reflektory, 
kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21*76 
PEUGEOT 205,1984/90 r., 1100 ccm, 1.300,1.600: silniki 1.1,
1.3 monoblok, 1.4,1.6 wtrysk, 1.8 D, skrzynie biegów (4) i (5), 
części używane, dok. celna. Wałbrzych, tel. 0605/13-20-23 
PEUGEOT 205,1990 r., 1100 ccm, benzyna :silnik z dokumen
tacją, skrzynia biegów, zawieszenie przednie i tylne, części 
karoserii i inne. Jelenia Góra, tel. 0604/62-27-34,0607/40-34-26 
PEUGEOT 205,1990 r .: kpi. silnik 1900 ccm, diesel, oclony •
1.900 zł, możliwość sprawdzenia. Wrocław, tel. 0600/19-73-74 
PEUGEOT 205,1991 r.: maska, zderzak przedni, błotniki, lam
py przednie, kierunkowskazy białe oraz lampy tylne oryg. przy
ciemnione. Namysłów, tel. 077/410-26-71, 0502/13-02-75 . 
PEUGEOT 205,1991 r., 1900 ccm, diesel: silnik kompl., uzbro
jony, • 1.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
PEUGEOT 205, 1992 r., 1200 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenia, lampy, części przodu, plastiki. Wrocław, tel. 
0609/58-68-75
PEUGEOT 205 GTI, 1992 r., 1900 ccm, benzyna : elementy 
silnika, zawieszenia, maska, błotniki, plastiki, szyby, koła, sie
dzenia skórzane, maglownica. Wrocław, tel. 0602/24-91-27 
PEUGEOT 205 1̂994 r .: drzwi kpi. przednie i tylne - 4 szt. w 
dobrym stanie, błotnik przedni prawy, klapa tylna z szybą ogrze
waną- lekko uszkodzony gratis. Wałbrzych, tel. 074/840-19-31 
po godz. 18
PEUGEOT 205, 405, 605 : elem. zawieszenia, silnik i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 205,405 różne roczniki: części używane. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
PEUGEOT 206 : maska, drzwi, błotnik, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, lusterka, halogeny, refl. i inne. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65
PEUGEOT 206 : wózki, wahacze, półosie, zwrotnice, McPher
sony, listwa kierownicy, osie tylne. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54

PEUGEOT RENAULT^
Diagnostyka, remonty silników i zawieszeń
sprzedaż części nowych i używanych
50-160 Wrocław, ul. Boya Żeleńskiego 551 
te/. (071) 372-61-32, kom. 0501 18 20 77 \

PEUGEOT 206 : siedzenia tylne, kolumna kierów., ABS, pólka 
tylna, boczki. Żmigród, tel. 0600/65-99-89 
PEUGEOT 206,1998/01 r.: lusterko boczne, kompletne, czar
ne, el. sterowane (podgrzewane). Wrocław, teł. 0604/94-65-21 
PEUGEOT 206, 1999 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
PEUGEOT 305, 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów • 90 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-30-85 wieczorem 
PEUGEOT 306: zderzak tylny - 40 zl. Leszno, tel. 0603/05-84-80 
PEUGEOT 306 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, belka pod silnik, zwrotnice i inne. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
PEUGEOT 306 KOMBI : roleta bagażnika. Trzebnica, tel. 
071/312-32-91
PEUGEOT 306 : silniki, inne części. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
PEUGEOT 306, 1996 r. : zderzaki, błotnik. Radwanice, tel. 
071/311-76-55
PEUGEOT 306 KOMBI, 1999 r .: klapa tylna, kompletna, wó
zek, wahacze, zwrotnice, półosie, McPhersony, listwa kierow
nicy. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
PEUGEOT 309, 1600 ccm, wtrysk : silnik, skrzynia biegów, - 
500 zł. Lubań. tel. 075/722-20-93 
PEUGEOT 309,1900 ccm, diesel: silnik + skrzynia biegów (5), 
kompletna dokumentacja, możliwość wystawienia faktury VAT, 
- 2.800 zł. Nowa Sól, tel. 0607/61-15-77 
PEUGEOT 309 : silniki, inne części. Wilkowice, tel. 

- 065/534-13-39 
PEUGEOT 309,1988 r., 140 tys. km, 1900 ccm, benzyna : sil
nik, skrzynia biegów, zawieszenie i inne części. Żary, tel. 
0606/34-99-77
PEUGEOT 309,1990 r., 1900 ccm, diesel: różne części. Wro
cław, tel. 311-76-55
PEUGEOT 309,1992 r., 90 tys. km, 1900 ccm, diesel: pompa 
wtryskowa, kolektor wydechowy, licznik, lampki wnętrza. Lwó
wek Śląski, tel. 0603/74-73-17
PEUGEOT 309,405,1988/91 r., 1900 ccm, benzyna i diesel,: 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, maski, błotniki, pla
stiki, lampy, zegary. Lubin, tel. 0602/24-91 -27 
PEUGEOT 405 : półosie (2 szL). Bierutów, woj. wrocławskie, 
tel. 0609/48-26-74
PEUGEOT 405: kompletne tylne zawieszenie, • 600 zł. Bytom 
Odrzański, tel. 068/38848-01
PEUGEOT 405, 1900 ccm, diesel: silnik * skrzynia biegów,
drzwi prawe, amortyzatory, półosie i inne części. Gaworzyce,
tel. 076/831-62-71, 0603/24-12-87
PEUGEOT 405 : skrzynia biegów (5). Namysłów, tel.
0603/77-24-00
PEUGEOT 405 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, belką pod silnik, zwrotnice, tylna kla
pa, reflektory i inne. Siechnice, tel. 071/311t39-14, 
0602/71-26-65
PEUGEOT 405: zawieszenie przednie, drzwi tylne, klapa tylna 
(kombi). Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
PEUGEOT 405 KOMBI: półka tylna z roletą bagażnika. Wro
cław, tel. 0603/30-6142
PEUGEOT 405: maska, błotniki, atrapa, kierunkowskazy, zde
rzak. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 405, 1989 r., 11400 ccm, 1600 : silniki, udokumen
towane pochodzenie celne, skrzynia biegów (5), inne używane. 
Wałbrzych, tel. 0605/13-20-23
PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, diesel: części silnika. Mar
cinkowice, tel. 071/311-76-55
PEUGEOT 405, 1990 r., 1600 ccm, benzyna (gażnik): różne 
części mechaniczne i blacharskie, elektronika, silnik, skrzynia 
biegów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57

PEUGEOT $
WARSZTAT - 8“ -17“

SKLEP - 8»-17“

ul. Paczkowska 26 
tel. 071/36913 88 

ul. Kościuszki 181 
tel. 071/372 46 58

PEUGEOT 405, 1991 r., 1900 ccm, wtrysk : silnik ♦ skrzynia 
biegów, kompletna dokumentacja. Legnica, tel. 0605/85-58-00 
PEUGEOT 405, 1994 r., 1600 ccm, benzyna : różne części z 
demontażu. Chojnów, tel. 076/819-17-56
0  PEUGEOT 405, PARTNER: regeneracja tylnej osi, 

wymiana czopów, łożysk, części nowe - oryginal
ne, szybko, fachowo, tanio. Chocianów, tel. 
076/818-41-07, 0601/73-24-08 84018461 
[[[05245]]]

PEUGEOT 406 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, halogeny, refl., tylne lampy, belka pod silnik i 
inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
PEUGEOT 406: zderzak przedni i tylny, wózek pod silnik. Wro
cław, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r., 2000 ccm,16V: elementy sil
nika, zawieszenia, zegary, plastiki, tylne ćwiartki, lampy, drzwi, 
koła, inne. Wrocław, tel. 0600/88-4742 
PEUGEOT 406 KOMBI, 2000 r. : szyba prawa tylna (biała), - 
200 zł. Złotoryja, teł. 0607/56-37-16 

' PEUGEOT 505,1982 r.: drzwi z szybami, maska tylna, szyber
dach i inne. Żary, tel. 0601/88-35-95 
PEUGEOT 505,1986 r., 3000 ccm: różne części mechaniczne
1 blacharskie, elektronika, silnik, skrzynia biegów. Zielona Góra, 
tel. 0603/22-86-57
PEUGEOT 605 : zawiesz. przednie, zawiesz. tylne, skrzynie 
biegów do 2000 cm3 benzyny, tapicerka + siedzenia wewn., 
skrzynia na części 2100 cm3 diesel. Dąbrowa, tel. 
075/736-96-28
PEUGEOT 605: silniki na części (2.1 TD, 3.0E). Ratowice, woj. 
wrocławskie, tel. 0608/37-9248 
PEUGEOT 605 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze i inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
PEUGEOT 605,1990 r., 3000 ccm: różne części. Wrocław, tel. 
0602/8849-71
PEUGEOT 605, 1991 r., 2100 ccm, turbo D : wahacze tylne i 
przednie, rozrusznik, alternator, zbiorniki paliwa, spryskiwacza, 
zamki drzwi, klamki, szyby drzwi, chłodnica wody. Jelenia Góra, 
tel. 0607/35-70-73
PEUGEOT 806 : drzwi, maska, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, obudowa z wentylatorami, tylna klapa, belka 
pod silnik, belka pod chłodnice, prcekładnia kierownicza i inne. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
PEUGEOT 806 : zderzaki, błotniki, drzwi, klapy. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
PEUGEOT BOXER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, kierunkowskazy, refl. i inne. Siechnice, 
tei. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
PEUGEOT BOXER : double kabina, różne części z rozbiórki. 
Środa Śląska, tel. 071/395-16-16, 0607/3542-06 
PEUGEOT BOXER 1.9TD, 2.5D, 2.5TD, 2.5TDS: głowice silni
ka, szczelne, spłanowane, bez pęknięć, z zaworami lub sam 
korpus, 10 szt, nowe uszczelniacze zaworowe, -1.000 zł. Wro
cław, tei. 324-81-08 po godz.8, 0601/70-22-78 po godz.7 
PEUGEOT BOXER, 1997 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDi: silnik 
na części. Świdnica, tel. 074/850-1249 
PEUGEOT BOXER, 1998 r., 2500 ccm, TDI: wózki, wahacze, 
zwrotnice, półosie, McPhersony, drzwi kompletne, drzwi tylne, 
kompletne (do modelu niskiego), oś tylna, kompletna. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
PEUGEOT EXPERT : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, 
belka pod silnik, belka pod chłodnice i inne. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65
PEUGEOT J5, 2000 ccm, benzyna : silnik, instalacje, siedze
nia, skrzynia biegów, ukł. kierowniczy, resory, deska rozdziel
cza. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
PEUGEOT J5,2500 ccm : pompa wtryskowa, nowa, -1.500 zł. 
Wschowa, tel. 0601/72-34-30, 0601/25-17-19, 0601/07-14-56 
PEUGEOT J5,1983/93 r. poj. 2500 ccm diesel i turbo D: części 
silnika i skrzyni biegów, skrzynia biegów • 1.500 zl, mechanicz
ne, elektryczne, blacharskie i inne. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99, 0603/93-52-50
PEUGEOT J5, 1989 r., 2500 ccm, diesel: chłodnica, osprzęt 
silnika, belka tylna, półosie, zbiornik paliwa, szyba przednia, 
łnne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
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
[[[05268]]]

PEUGEOT J5 ,1990 r., 2500 ccm, turbo D : silnik kompletny, 
oclony, • 2.500 zl. Bytom Odrzański, tel. 068/38848-01 
PEUGEOT J5,1992 r., 2500 ccm, diesel: różne części blachar
skie i inne. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
PEUGEOT J9 ,1984 r., 2500 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów - 2.700 zl, zawieszenie, nadwozie, łtd. Borów, tel. 
071/393-34-09 wieczorem
PEUGEOT PARTNER : kompletny silnik DW-8 o przebiegu
30.000 km, z 2000 roku. Konin, tel. 063/244-53-88 po godz. 20, 
0502/12-53-83
PEUGEOT PARTNER : dużo różnych części. Poznań, tel. 
0607/71-71-99
PEUGEOT PARTNER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, McPhersony, obudowa z wen
tylatorami j inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT PARTNER, 1900 ccm, diesel: różne części mecha
niczne i blacharskie, lampy tylne, drzwi, zderzak tylny, skrzynia 
biegów, głowica, plastiki, osprzęt silnika i inne. Wrocław, tel. 
0603/10-18-70
POLONEZ, 1500 ccm : silnik, - 750 zl. Bielawa, tel. 
0605/65-31-56
POLONEZ, 1500 ccm: chłodnica + wentylator • 100 zl, zderzak 
przedni - 60 zł, zderzak tylny (wąski) • 60 zł, fotele przednie 
(komplet) • 180 zl, kanapa tylna • 140 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/30-24-81
POLONEZ, 1500 ccm : wszystkie części z rozbiórki. Bolków, 
tel. 075/741-30-19, 0605/93-65-20 
POLONEZ : silnik po remoncie - 850 zł, wał napędowy - 300 zł, 
skrzynia biegów (5) - 400 zł. Domasław, tel. 071/311-98-33 
POLONEZ 1500, 1600 ccm: głowice, moduł, wał napędowy, 
cewka. Marciszów, tel. 075/741-01-73, 0607/50-9045 
POLONEZ : drzwi, klapa tylna, kolumna kierownicy, koło, zde
rzak tylny, deska rozdz., pasy, lampy. Nasławice, tel. 
071/316-2249
POLONEZ : drzwi uzbrojone, amortyzatory, podsufitką, sprzę
gło, aparat zapłonu, zderzak przedni, maska, silnik, skrzynia 
biegów (5) i inne. Oleśnica, tel. 071/31540-51 .
POLONEZ, 1500 ccm : silnik, błotniki, drzwi, szyby, tylny most, 
skrzynia biegów (4 i 5). Paczków, tel. 0606/15*33-85 
POLONEZ : wszystkie części. Wrocław, tel. 071/344-4242, 
0608/75-16-34
POLONEZ : drzwi kpi., tanio. Wrocław, tel. 0600/53-2743 
POLONEZ: szyba przednia - 80 zł, (montaż), zderzak przedni - 
80 zł, atrapa z lampami -100 zł, gażnik - 60 zł, rozrusznik - 60 
zł, alternator • 60 zł, chłodnica • 60 zł, nagrzewnica • 60 zł: Wro
cław, tel. 0605/8249-57
POLONEZ : cewki zapłonowe, komputer, urządzenie mikropro
cesorowe 2 szt., do wtrysku 1-punktowego oraz zegary okrą
głe, 2 opony Kormoran 2000 185/70 R13 i inne. Wrocław, tei. 
0502/96-98-96
POLONEZ, 1600 ccm: drzwi przednie lewe I prawe, drzwi tylne 
lewe i prawe, stan b. dobry, z szybami, wał, resory, maska przed
nia, klapa tylna z szybą, silnik, skrzynia biegów (4). Wrocław, 
teł. 071/347-89-66
POLONEZ, 1983 r., 1500 ccm: drzwi, szyby, klapa, maska, most, 
silnik, tapicerki welurowe, serwa, chłodnica, silnik z dokumen
tacją i inne. Sobótka, tel. 071/316-34-02 po godz.17, 
0604/96-02-73
POLONEZ, 1985 r., 1500 ccm,: silnik • 200 zł, skrzynia biegów 
(4) • 50 zl, koła -120 zł, szyba przednia • 40 zł, tylna - 30 zł, 
rozrusznik - 40 zł, most tylny - 40 zł, resory • 50 zl, aaltemator - 
40 zl, chłodnica - 30 zl, akumulator • 40 zl, wał napędowy • 50 
zł, most tylny. Bolków, tel. 075/741-20-79 
POLONEZ, 1985 r.,: skrzynia biegów (4) • 160 zl, pokrywa ba
gażnika z szybą ogrzewaną i gumowym spoilerem -110 zł, lam
pa tylna prawa • 25 zł, zderzak tylny • 30 zł, kierownica - 20 zl, 
kolumna kierownicy • 60 zl. Świebodzice, tel. 074/854-35-75 
POLONEZ, 1986 r.: chłodnica z wentylatorem, rozrusznik, al
ternator, gażnik, stacyjka, przekładnia kierownicza, wał, półoś, 
tylna szyba, szyby drzwi, przednie zaciski hamulca, hak, szy

berdach, serwo, docisk 1 tarcza- sprzęgła, skrzynia biegów (4). 
Lubinjej. 076/842*53-06, 0604/51-78-99 
POLONE& 1986 r., 1500 ccm: silnik w b. dobrym stanie - 420 
zł, skrzynia biegów (5) • 300 zł, (4) • 100 zł, most, szyby, drzwi, 
maska, klapa, zawieszenie i inne. Świebodzice, tel. 
074/855-77-75 po godz. 18
POLONEZ, 1986 r.: skrzynia biegów (5) • 180 zl, akumulator - 
70 zł, 2 koła, 13*, z oponami + aluminiowe felgi - 70 zl/szt., 
fotele, czarne, ze śkaji - 40 zł/szt. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 
0608/16-25-78 1
POLONEZ, 1986 r. : most tylny, kwadratowy, stan b. dobry, • 
180 zł. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 071/312-94-84,0608/16-25-78 
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm : silnik, po remoncie 10 tys. km, 
możliwość montażu - 500 zl, skrzynia biegów (5) 200 zł. skrzy
nia biegów (4) • 50 zł, rozrusznik - 50 zł, nadwozie, stan dobry • 
200 zł i inne. .Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 090/34-14-92 
POLONEZ, 1989 r.: nadwozie do remontu, z pełną dokumenta
cją, • 450 zł. Legnickie Pole, tel. 0604/58-94-11 
POLONEZ GLE, 1989 r.: hak - 50 zł, fotele welurowe, czarne, 
kompl. -100 zł, zderzaki • 50 zl, zawieszenie - 200 zł, półka z 
zegarami • 80 zł, nowy ukł. wydech. - 40 zł, inne:\Ruszów, tel. 
075/77143-84
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, benzyna : blok, wal korbowy, 
błotniki, maska, nosek, tylne błotniki, gażnik, ap. zapłonowy. 
Wrocław, tel. 0605/96-0945
POLONEZ, 1990 r .: silnik z osprzętem - 350 zl, drzwi • 70 zł, 
skrzynia biegów -150 zl, tylna kłapa - 50 zł, tylny most -150 z|, 
zaciski • 30 zl. Wrocław, tel. 0609/52-74-75 
POLONEZ, 1990 r. : skrzynia biegów (5), most tylny, resory, 
drzwi, szyby, rozrusznik, gażnik, moduł żapłonu, zderzaki, kla
pa tylna i przednia. Wrocław, tel. 0601/76-64-36.
POLONEZ, 1991 r.: zderzak, atrapa, ramka reflektora, moduł, 
aparat, błotniki, rozrusznik, alternator, kierownica, półosie, gaż- 
nik, tłumik, skrzynia biegów (5), wahacze, przekładnia, chłodni
ca, grzejnik, fotele, zbiornik, zaciski, hak, koła 165x13. Wro
cław, tel. 071/37240-86 w godz. 9-17 
POLONEZ ATU, 1400 ccm, Rover: komputer, na gwarancji, - 
500 zł. Opole, tel. 0601/97-60-89 
POLONEZ ATU PLUS : lampy, zderzaki. Wrocław, tel. 
0502/2943-24
POLONEZ ATU GLE, 1998 r., 1600 ccm : silnik, skrzynię bie
gów, wał napędowy, most tylny, szyby, drzwi prawe przednie i 
tylne. Opole, tel. 077/474-38-72, 0602/65-3146 
POLONEZ ATU PLUS GLI, 2000 r., 15 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
: most Lucas, • 400 zł. Jawor, teł. 0504/94-75-99 
POLONEZ ATU PLUS, 2000 r., 10 tys. km, 1600 ccm, GSi : 
silnik (na części lub w całości), skrzynia biegów - 350 zi, most 
Lucas • 450 zł, szyba -100 zł, chłodnica -150 zl, koła • 400 zł, 
zawieszenie • 200 zł, fotele - 200 zł, drzwi • 550 zł, maska, lam
py, zderzak 1 inne. Legnica, tel. 0609/64-02-26 
POLONEZ CARO, 1600 ccm : silnik, kompletna dokumentacja,
- 1.200 zł.., tel. 0601/17-09-56
POLONEZ CARO : lampy przednie, drzwi prawe tylne, zawie
szenie, drabinka, zderzaki przednie i tylne, aparat zapłonu, urzą
dzenie wtryskowe, mikroprocesor, sonda Lambda, monowtrysk, 
wal napędowy, rozrusznik, alternator, przekł. kierownicy, klapa 
tylna, moduł zapłonowy. Jelenia Góra, tel. 075/752-27-61, 
0603/83-75-08
POLONEZ CARO: lampy tył • 25 zl, atrapa klapy, odblaskowa - 
30 zł. Kępno, tel. 0600/70-29-70 
POLONEZ CARO: wał korbowy • 120 zł, chłodnica, nagrzewni
ca, klapa tylna, szyba tylna, plastiki, kierownica, szybki tylne • 
20 Zł/szt., miska olejowa, pompa oleju, alternator - 50 zl i inne. 
Mrozów, woj. wrocławskie, tel. 0608/02-08-81 
POLONEZ CARO : klapa tylna, listwa tylna (nadzderzalćowa). 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80 
POLONEZ CARO, 1400 ccm, Rover: komputer, na gwarancji, - 
500 zl. Opole, tel. 0601/97-60-89 
POLONEZ CARO : lampy przednie, maska, drabinka, błotniki, 
zderzaki przednie i tylne oraz inne części. Świdnica, tel. 
0603/65-80-95
POLONEZ CARO : chłodnica, zawieszenie, zderzaki, fotele, 
szyby, mosty, felgi, zbiornik paliwa, półosie, lampy i inne. Wał
brzych, tel. 074/84649-57
POLONEZ CARO : błotnik lewy, przedni - 50 zł. Wrocław, tel. 
0600/61-05-00
POLONEZ CARO : silnik, stan b. dobry - 700 zl, silnik po re
moncie, kompl. bez przebiegu - 1300 zl, skrzynia biegów (5) • 
950 zl, przekł. kierownicy -100 zł, most tylny, kompl. • 300 zł, 
sprzęgło kompl. -100 zł. Wrocław, tel. 0605/8249-57 
POLONEZ CARO GLI: moduł, sonda, komputer, silniczek kro
kowy, wtrysk, most szeroki, chłodnica, półoś długa, maska, zde- - 
rzaki, reflektory, drabinka, pas przodu dolny i górny, progi, drzwi, 
katalizator, pompa paliwa, zbiornik, licznik, skrzynia biegów (5), 
rozrusznik alternator, hak, lampy przednie. Wrocław, teł. 
0603/85-13-62
POLONEZ CARO, 24 tys. km, 1400 ccm, Rover: nadwozie, 
głowica, tłoki, tuleje, wal, wtryski, przepustnica, alternator, kom
puter, sonda, most, chłodnica, pompa paliwa, zbiornik, wydech, 
skrzynia biegów, filtr powietrza, akumulator, sprzęgło, zestaw 
wycieraczek, zawieszenie przednie, przekładnia silnik. Wrocław, 
teł. 0601/80-99-18
POLONEZ CARO PLUS : stacyjka, klamki, listwy boczne, de
ska rozdzielcza, nagrzewnica, hak, komputer, wspomaganie, 
klapa tylna, blenda, spoilery, zderzaki, lampy tylne, półka, fote
le, półoś Lucas, zbiornik, pompa paliwa, hak, serwo, zaciski 
Lucas, maska, reflektory, wtrysk drabinka, chłodnica i inne. Wro
cław, tel. 0601/80-99-18
POLONEZ CARO, 1994 r., 97 tys. km, 1600 ccm, zielony: tylny 
most, 5-biegowy, przednia maska, klapa tytna, kpi. drzwi, ukł. 
klerów., cały osprzęt silnika oraz inne części. Wrocław, tel. 
071/343-00-04 po godz.20, 0502/89-74-29 
POLONEZ CARO : most szeroki, skrzynia biegów (5), półoś 
długa, tłoki 1.5 I szlif, tłoki 1.6 II szlif, nominał, wał korbowy, 
wałek rozrządu, głowica, pompa olejowa, przekładnia, fotele, 
wal napędowy. Wrocław, tel. 071/336-67-12 
POLONEZ CARO : drzwi, zderzaki, maska, błotniki, lampy, 
chłodnica, skrzynia biegów (5), most, wal, rozrusznik, serwo, 
alternator, nadwozie nieuszkodzone z dokumentacją, cewki 
zapłonowe, układ wtryskowy, klimatyzacja, kubełkowe fotele. 
Wrocław, tel. 0603/43-97-73
POLONEZ CARO PLUS : zestaw zapłonowy do GSi, stacyjka + 
immobilizer * komputer, przeróbka deski rozdzielczej - 1.000 
zł. Wrocław, tel. 0609/39-58-04 
POLONEZ CARO : różne części. Wrocław, tel. 0607/41-52-06 
POLONEZ CARO : tył karoserii i inne części używane. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
POLONEZ CARO, 1992 r., 58 tys. km, 1600 ccm : części z 
uszkodz. auta, silnik z dokum., stan b. dobry, zawiesz., szyby, 
drzwi, konsola, chłodnica i inne. Gierałtów, gm. Nowogrodziec, 
tel. 0606/10-1244
POLONEZ CARO, 1992 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, + osprzęt 
• 400 zł, skrzynia biegów (5) • 250 zl, wal - 50 zł, most z piórami 
i kołami - 200 zi, drzwi prawej strony - 40 zł/szt, zderzak tylny - 
80 zł, szybki tylne - 20 zł/szt. lampy tylne • 40 zl/szt. Modlęcin, 
tel. 074/854-01-36
POLONEZ CARO, 1992 r., 30 tys. km: klapa tylna, kompl. -100 
zł, lampy tylne • 35 zl/szt, półka tylna - 40 zł, zderzak tylny -100 
zi, błotniki przednie - 80 zł, serwo i pompa, silnik, po remoncie 
kapitalnym, stan b. dobry, bezpłatny montaż, gwarancja, • 1.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/8249-57 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1500 ccm : białe zegary, stary mo
del (okrągły: prędkościomierz, obrotomierz, zegarek; prostokąt
ny: poziom paliwa, ciśnienie oleju, temp. cieczy), • 50 zł. Lubin, 
tel. 076/846-25-14, 0603/9543-96 
POLONEZ CARO, 1993 r .: skrzynia biegów 151 - 300 zl, most 
tylny, wąski • 150 zl, szyba przednia • 70 zł, akumulator, przekł. 
kierownicy, wał, resory, rozrusznik, alternator, chłodnica i inne. 
Dzierżoniów, tel. 0608/70-64-85, 0503/09-9545 
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. : nadwozie nieuszkodzone z doku
mentacją. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO ROVER, 1994 r., 1400 ccm, 16V : silnik z 
dokumentacją, rozrusznik, skrzynia biegów, komputer, przepust
nica, alternator, nadwozie nieuszkodzone z dokumentacją, most 
i inne. Wrocław, tel. 0603/43-97-73 
POLONEZ CARO, 1995 r. : różne części, tanio. Milicz, tel. 
0503/08-10-89
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 1600 ccm : wszystkie części. 
Strzegom, tel. 074/649-18-68
POLONEZ CARO, 1995/96 r„ 1600 ccm. GLI: głowica, pompa
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wody, pompa oleju, alternator, rozrusznik, sprzęgło, skrzynia 
biegów (5), wal pędny, półosie i Inne. Legnica, teł. 0602/23-11-56 
POLONEZ CARO, 1996 r.: przekl. kierownicy, - 70 zł. Wrocław, 
tel. 071/364-16-65, 0606/73-98-09 
POLONEZ CARO, 1996 r., 1400 ccm, Rover, 16V : silnik, stan 
b. dobry - 2.500 zl, skrzynia biegów - 500 zl, alternator • 200 zł, 
pompa wody • 150 zł, poduszki - 75 zł/szt., listwa wtrysku • 200 
zi, kolektor ssący • 200 zł, wydechowy -100 zl, tuleje z tłokami 
- 250 zl/szt. Wrocław, tel. 0605/8249-57 
POLONEZ CARO, 1996 r., 1400 ccm: elementy karoserii, dużo 
części używanych. Wrocław, tel. 0601/44-33-17 po godz. 19 
POLONEZ CARO, 1997 r., 24 tys. km : nadwozie, drzwi, ma
ska, błotniki, drabinka, lampy, szyby, moduł od GU, chłodnica, 
nagrzewnica, zderzaki, liczniki, zawieszenie przednie, wspoma
ganie, skrzynia biegów, most, półoś, hak, resory, zbiornik, pom
pa paliwa, wtrysk, lusterka, blokada skrzyni biegów, tapicerki, 
podsufitką i inne. Wrocław, tel. 071/37240-86 w godz. 9-17 
POLONEZ CARO, 1997 r.: chłodnica z wentylatorem, alterna
tor, rozrusznik, wtrysk paliwa, cewka zapłonowa. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/81545-34
POLONEZ CARO, 1998 r.: drzwi tylne, przekl. kierownicy, most, 
zawieszenie przednie, chłodnica i inne części z demontażu. 
Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r.: lampy przednie i tylne, błotni
ki, drabinka, drzwi, pokrywa bagażnika (do zwykłego Poloneza, 
Plusa i Atu), zderzak, spoiler, skrzynia biegów (5), amortyzato
ry i inne. Wrocław, tel. 071/325-31-08 
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r .: silnik, drzwi, maska, klapa, 
zderzaki, drabinka, lampy, błotniki, szyby, lusterka, fotele, wał 
pędny I inne. Nowa Sól. tel. 068/388-74-59, 0603/59-06-62 
POLONEZ CARO PLUS, 2000 r., 11 tys. km, 1600 ccm, GSI: 
silnik w całości lub na części, skrzynia biegów - 350 zł, most 
Lukas - 450 zl, drzwi (5 szt.) • 550 zl, fotele - 200 zł, chłodnica • 
150 zi, 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 : kola, 5 szt. - 400 zł, most Lucas • 450 zł, skrzynia bie
gów • 350 zi, silnik • 800 zł, drzwi (4 szt.) • 550 zł, fotele - 200 zł, 
chłodnica -150 żł, wspomaganie - 200 zl, szyba -100 zł, zawie
szenie przednie - 200 zi, lampy, maska, zderzak i inne. Legni
ca, tel. 0609/64-02-26
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r.: zderzak tylny (lakierowany), 
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
[[[05349]]]

POLONEZ CARO, TRUCK, 1500 ccm, 1600 ccm : elementy 
blacharki, skrzynia biegów, tylny most, lampy, chłodnica, zde
rzak tylny, felgi z oponami, osprzęt silnika, fotele. Wrocław, tel. 
0603/13-93-13, 0602/21-31-94
POLONEZ CARO, TRUCK, 1989/93 r.: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, drzwi, mosty, szyby, belki, półosie, fotele, chłod
nica, osprzęt silnika i inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
POLONEZ CARO, TRUCK, 1996 r. : lampy, chłodnica, drzwi 
prawe, zawieszenie, tylny most, resory, kokpit, osprzęt silnika 
GLI, silnik, kompletna dokumentacja. Wrocław, tel. 
0603/13-93-13
POLONEZ PLUS, 1998 r. : podłużnice. Wrocław, tel. 
0605/14-74-83. 0600/87-31-59
POLONEZ TRUCK : drzwi, maski, szyby, zawieszenia, lampy, 
skrzynia biegów, most tylny, burty, nadbudówki, kratownice, al
ternator, koła. Dzierżoniów, tel. 0604/44-07-09 
POLONEZ TRUCK: części mech. i blach oraz silniki 800 cm3,
1,8 diesel, 1,6 GLI, GSI. Grodków, tel. 0608/74-02-04 
POLONEZ TRUCK: plastikowa obudowa dolnej części skrzyni 
ładunkowej, nowa, kpi. Nysa, tel. 077/433-09-20 
POLONEZ TRUCK : zawieszenie, szyby, chłodnica, koła, felgi, 
belki, półosie, fotele, mosty, lampy, błotniki, zderzak, inne. Wał
brzych, teł. 074/84649-57
POLONEZ TRUCK: katalizator, alternator, pompa paliwa, pom
pa wody, wał napędowy, chłodnica + wentylator i zbiornik, ter
mostat w obudowie. Wrocław, tel. 071/311̂ 72-34 
POLONEZ TRUCK : silnik po remoncie kapitalnym, bez prze
biegu 1.300 zł, skrzynia biegów (5) • 350 zł, wał pędny • 1.300 
zł, lusterka boczne - 35 zł/szt., koła • 40 zł/szt., bezpłatny mon
taż. Wrocław, tel. 0605/8249-57 
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel : most, półosie długie, 
wal napędowy, lusterka, resory, alternator, listwy drzwiowe, hak, 
lusterka, owiewki drzwiowe, lotka na maskę, instalacja elektrycz
ną, dolne zabudowy 2 m, skrzynia biegów (5), sprzęgło, roz
rusznik, opony, nowe wspomaganie - 800 zł silnik z dokumen
tacją, nowe felgi, burty aluminiowe 2.5 m. Wrocław, tel. 
071/37240-86 w godz. 9-17
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: głowica, blok, wal, tłoki, 
pompa wtryskowa, pompa wodna, kolektory. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel : nowa głowica, vacum 
pompa, kolektor ssący, pompa wtryskowa, pompa wodna. Wro
cław, teł. 071/336-00-83 po godz. 18 
POLONEZ TRUCK: resory 7-piórowe, skrzynia biegów (5), ko
lumna kierownicy, dolne osłony plastikowe skrzyni ładunkowej, 
błotniki, dywaniki, serwo, reflektor prawy, lampy tyłne, deska 
rozdzielcza, kolumna kierownicy, błotniki, deska rozdz., resory, 
osłony plastikowe dolne, reflektor, serwo, wal napędowy. Wro
cław, tel. 0609/47-97-91
POLONEZ TRUCK, 1989 r., 1600 ccm, benzyna,: nadwozie z 
korozją (dokumentacja), drzwi, maska, most tylny, wał korbo
wy, skrzynia biegów (5) i inne z demontażu. Wałbrzych, tel. 
074/848-58-54, 0605/39-50-37
POLONEZ TRUCK, 1998 r. : resory, wał. Wrocław, tel. 
0503/84-95-13
POLONEZ TRUCK PLUS, 1999 r., 14 tys. km, 1900 ccm. diesel 
:-koła - 500 zł, most - 700 zł, silnik (uzbrojony) • 2.000 zi, skrzy
nia biegów - 450 zl, fotele -150 zł, wspomaganie - 450 zł, wał 
napędowy • 150 zł, drzwi • 400 zi, skrzynia ładunkowa (2 m i 2.5* 
m) - 550 zi, nadbudowa - 550 zł. Legnica, tei. 0609/64-02-26 
POLONEZ TRUCK GLI, 2001 r., 1600 ccm: silnik (nowy), z kpi. 
dokumentacją, skrzynia biegów (5), most tylny, głowica, półosie, 
fotele. Wrocław, tel. 0602/86-35-51 
POMOC DROGOWA MERCEDES 608 : najazd kpi. Wrocław, 
tel. 0601/72-56-81
PONTIAC GRAND PRIX, 1991 r., 3100 ccm : zderzak tylny, 
komputer, błotnik lewy, klapa tylna, drzwi tylne prawe, lampy 
tylne, ABS, agregat klimatyzacji, półośka długa, rozrusznik, 
chłodnica, nagrzewnica + klimatyzacja, tarcze ham., kierowni
ca ♦ sterowanie, antena el. Brzeg, tel. 077/416-54-92, 
0503/31-66-21
PONTIAC TRANS SPORT, 2300 ccm, benzyna: łańcuszek roz
rządu * napinacz. Śmigiel, tel. 065/518-06-57 
PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r., 3100 ccm, wtrysk : maska, 
zderzak, kierownica, pompa paliwa. Wrocław, tel. 0607/80-08-60 
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r„ 3800 ccm : półosie, tarcze, 
docisk, klimatyzacja, tylna belka, kolumny McPhersona, klapa 
tylna, drzwi prawe i przesuwane, lampy tylne, zderzak tylny. 
Wrocław, tel. 0603/13-93-13 ■
PORSCHE 944: klapka wlewu paliwa, zbiornik paliwa, amorty
zatory klapy tylnej, belka zawieszenia przedniego, zaciski przed
nie, pompa paliwa, koło dojazdowe. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
PORSCHE CARRERA, 1989 r., 3600 ccm : elementy silnika, 
skrzynia biegów, rozrusznik, wal napędowy, szyba tylna, luster
ko prawe, zawieszenie tylne lewe, półosie przednie oraz na
kładki plastikowe na progi (strona prawa). Wrocław, tel. 
0604/13-37-05
O  PROWADZĘ SPRZEDAŻ CZĘŚCI do różnych aut 

Legn ica, tel. 0609/26-20-53 I Niemcy, 
0049/17-74-72-57-33 84017561 [[[05375]]]
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PRZYCZEPA lad. 6 1: kolo kompletne, 1200x20, • 200 zl. Bore- 
czek, woj. wrodawskie, tel. 0606/57-74-70 
PRZYCZEPA HL 8011 : piasty kół - nowe, 3 szt. • 150 zl/szt. i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/666-53-40, 0607/35-35-47 > 
PRZYCZEPA HL-80-11: piasty kół. 3 szt - 250 zł/szt. Tworzyja- 
nów, teł. 074/850-44-89
PRZYCZEPY : felgi 20", 6-otworowe, wypukłe, 4 szt., nowe, 
opony, prod. rosyjskiej, 16 i  19,2 szt., felgi 15 x 10, oś z piasta
mi. Trzebnica, tel. 07-1/387-01-40 
RENAULT 1340,1700 ccm: silniki. Legnica, tel. 076/854-10-69 
w g. 7-8 lub po 21
RENAULT 11 : wszystkie części z demontażu. Lubomierz, tel. 
0607/40-19-60
RENAULT 11,1100 ccm 2-drzwiowy : silnik, skrzynia biegów 
(4), sprzęgło (nowe), inne części. Wrocław, tel. 071/345-14-23 
RENAULT 11, 1987 r. : silnik, skrzynia biegów (5), chłodnica, 
lampy, zderzaki, drzwi, błotniki, zawieszenie tylne i przednie, 
elementy tapicerki, stacyjka, zbiornik paliwa, szyby, konsola. 
Świdnica, tel. 074/850-98-23 po godz. 17 
RENAULT 11,1987 r .: zawieszenie, chłodnica, dach, silnik + 
osprzęt, kola, felgi, belki, zbiornik paliwa, maska, mosty, błotni
kî  zderzaki, półosie, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
RENAULT 11,1988 r, 1400 ccm, benzyna: silnik kompl., uzbro
jony, - 750 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
RENAULT 11,1991 r., 1700 ccm, benzyna : skrzynia biegów, • 
450 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
RENAULT 11,9 : benzyna, diesel, różne części z demontażu, 
el. blach, oraz części mech., silnik, skrzynia biegów, zawiesz., 
drzwi, szyby i inne. Lwówek śląski, tel. 0608/37-17-08 
RENAULT 19,1700 ccm, benzyna : komputer oraz rozrusznik. 
Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 0609/48-26-74 
RENAULT 19 : silnik (1992 r.), konsola + liczniki, komputer, 
pompa paliwa, siłowniczki centr. zamku, drzwi, silniczki reguł, 
świateł, tylna oś, moduł ukł. zapłonowego. Gubinek, tel. 
068/359-82-25
RENAULT 19 : różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
RENAULT 19: zderzak przedni z reflektorami, • 160 zł. Kamien
na Góra, teł. 075/744-27-92
RENAULT 19,1900 ccm, turbo O : blok silnika, wał, korbowody, 
tłoki oraz pompa wtryskowa. Niechlów, tel. 065/543-56-45, 
0605/12-71-19
RENAULT 19 : różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
RENAULT 19, 1800 ccm, benzyna : wzmocnienie przednie, 
ścianka tylna, silnik, skrzynia biegów, docisk sprzęgła, tarcza, 
półosie, nagrzewnica, oś tylna, drzwi, progi, konsola, pokrywa 
bagażnika, ława pod silnik, wahacze. Prochowice, tel. 
076/858-47-61, 0605/43-54-20
RENAULT 19: klapa tylna, tylne błotniki, tylny zderzak, maska, 
błotniki, zderzaki, chłodnica, belka pod silnik, grill, drzwi, waha
cze, zwrotnice, tylna ściana, tylna klapa, pompa hamulcowa i 
inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT 19,1800 ccm: silnik, dach, różne części. Wilkowice, 
tel. 065/534-11-53
RENAULT 19 : lampy tylne. Wrocław, tel. 071/341-52-47 
RENAULT 19,1700 ccm : ćwiartki, drzwi, klapa tylna, alterna
tor, rozrusznik, silnik, skrzynia biegów, przełączniki, fotele, kom
puter, zwrotnice, chłodnica, dmuchawa, nagrzewnica, klamki, 
zbiornik paliwa, plastiki wnętrza i inne. Wrocław, tel. 
071/354-36-81, 0604/36-89-38
RENAULT 19,1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, sprzęgło + 
docisk, łożyska, pompa wtryskowa, wtryskiwacze, alternator, 
rozrusznik, tłoki, silnik na części, inne. Wrocław, tel. 
0502/20-37-86
RENAULT 19: maska, zderzak, błotniki, atrapa, reflektory, kie
runkowskazy. Wrocław, teł. 0603/66-97-27 
RENAULT 19,1900 ccm, diesel: zbiornik, instalacja, dmucha
wa, licznik, konsola i inne drobne części. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54, 0604/53-18-57
RENAULT 19, 1989 r., 1400 ccm, : drzwi, klapa tylna, dach, 
fotele, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów (5), chłodnica i 
inne. Olszyna, tel. 0600/31-98-53, 075/721-24-73 
RENAULT 19,1989/91 r., 1400 ccm, 1.700 : silniki, dok. celna, 
skrzynie biegów (5), inne części używane, stan b. dobry. Wał
brzych, tel. 0605/13-20-23
RENAULT 19, 1990 r. : różne części. Długołęka, tel. 
071/315-28-72
RENAULT 19,1990 r., 1700 cćm, benzyna : silnik z dokumen
tacją, skrzynia biegów, części mechaniczne, elektryczne, za
wieszenia, części karoserii i inne.- Jelenia Góra, tel. 
075/752-26-06, 0607/40-34-26
RENAULT 19, 1990 r., 1700 ccm : silnik, skrzynia biegów 151, 
zawieszenia, drzwi, szyby, fotele i inne. Kalisz, tel. 
062/752-02-02
RENAULT 19, 1990 r., 1700 ccm : zawieszenie, skrzynia bie
gów, drzwi, szyby, maski, chłodnica, ćwiartki, dach, inne. Wał
brzych, tel. 074/846-49-57

RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, 16V: klapa tylna kpi. ze spo- 
ilerem, drzwi prawa strona, szyberdach, zawieszenie tylne, ser
wo, pompa ABS, reflektor prawy, lampa tylna lewa, zbiornik spry
skiwacza, pasy bezpieczeństwa, lusterka, chłodnica (1.7), pod- 
sufitka, podnośniki szyb (elektryczne). Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT 19,1991 r., 96 tys. km, 1700 ccm : silnik, skrzynia 
biegów, zawieszenie przednie, możliwość sprawdzenia, -1.800 
zł. Milicz, tel. 0606/44-66-83, 0608/48-77-29 
RENAULT 19, 1991 r., 1700 ccm, benzyna : silnik na części, 
stan b. dobry - 450 zl, skrzynia biegów • 350 zl, drzwi, szyby, 
klapa tylna, zderzak i lampy tylne, zawieszenie, instal. el., sie
dzenia, tapicerka, przełączniki, kokpit, szyberdach, osprzęt sil
nika i inne. Racibórz, tel. 0604/81-68-01 
RENAULT 19, 1991 r., 1700 ccm : różne części. Wrocław, tel. 
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. : różne części, nowe nadwozie. ., tel.
0502/30-76-56
RENAULT 19,1992 r., 1400 ccm, benzyna: drzwi, klapa tylna, 
zawieszenia, osprzęt silnika, deska rozdz. i inne. Lubań, tel. 
0602/87-22-14
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, benzyna: silnik kompl., uzbro
jony, - 750 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/79-63-94 
RENAULT 19,1992 r., diesel: maska przednia -180 zł, półosie 
- 250 zl/szt., tarcze hamulcowe • 50 zł/szt., rozrusznik • 200 zl, 
inst. elektr. • 200 zł, błotnik - 70 zł, lampa lewa • 140 zł, filtr 
powietrza -100 zl i inne. Wrocław, tel. 0501/98-13-82 
RENAULT 19, 1993 r. : klapa tylna z szybą - 250 zł, zderzak 
tylny • 100 zł. Lubin, tel. 076/846-78-35 po godz. 18, 
0602/29-28-41
RENAULT 19,1994 r., 1400 ccm : chłodnica -150 zi, drzwi tyl
ne, lewe, uzbrojone -180 zl. Wrocław, tel. 0601/73-74-90 
RENAULT 21: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
RENAULT 21: maska, błotniki, zderzaki, atrapa (nosek), refl. i 
inne. Siechnice, teł. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT 21: błotnik przedni, lewy. Torzym, tel. 0608/39-52-17, 
068/341-38-49
RENAULT 21: dużo częśd, - 80 zł. Wrodaw, tel. 071/329-26-61 
wewn. 67
RENAULT 21 KOMBI: komputer (monowtrysk), klapa tylna (se
dan), maska przednia, belka przednia, reflektor lewy. Wrodaw, 
teł. 0501/81-36-18
RENAULT 21,1986 r., 1700 ccm, benzyna, : różne częśd z 
rozbiórki, oprócz silnika i skrzyni biegów • od 10 zł. Łambinowi
ce, tel. 077/431-91-73, 0607/70-42-41 
RENAULT 21,1987 r., 1700 ccm : zawieszenie, szyby, maski, 
chłodnica, dach. silnik ♦ osprzęt kola, felgi, lampy, fotele, pół
osie, mosty, belki, inne. Wałbrzych, teł. 074/846-49-58 
RENAULT 21 D, 1987/88 r., 2068 ccm, diesel: stan b. dobry 
silnika, skrzynia biegów (5), felgi, rozrusznik, alternator, pompa 
wody, pompa Vacum i inne. Legnica, tel. 076/866-42-70 po 
godz.20
RENAULT 21,1987/91 r., 1700 ccm. 2.000,2.200: silniki, udo
kumentowane pochodzenie celne, skrzynie biegów (5), inne 
częśd. Wałbrzych, tel. 0605/13-20-23 
RENAULT 21 KOMBI, 1988 r., 1700 ccm : oblachowanie, czę
śd silnika, mechanika, częśd elektryczne, szyby Nevada, cena 
od 50 zl. Zielona Góra. tel. 0601/16-11-38

RENAULT
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAŻ

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

teL 071/311-5942,071/311-54-13,0-604607719.

RENAULT 25: maska, błotniki, zderzak, chłodnica, refl. Siech
nice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT 30 TX, 1982 r., 2664 ccm, V6, wtrysk : wszystkie 
częśd. Wrodaw, tel. 071/352-25-80 
RENAULT 5 R : silnik 1108 ccm, w całości lub na częśd • 200 
zl, skrzynia biegów /4/, rozłożona, sprawna • 80 zl lub zamienię 
na radioodtwarzacz z RDS. Jelenia Góra, tel. 075/762-15-62 
RENAULT 5 R, 1108 ccm: częśd do silnika lub silnik w całości 
• 200 zł, skrzynia biegów 141, rozłożona, kompletna - 80 zł lub 
zamienię na radioodtwarzacz z RDS. Jelenia Góra, tel. 
075/762-15-62
RENAULT 5 : głowica z turbodoładowaniem. Międzylesie, tel. 
074/812-66-85
RENAULT 5 ALPINE, 1400 ccm, benzyna : głowica, pompy, 
pokrywy, tłoki I inne części silnika. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-15-97, 0605/07-02-21
RENAULT 5 : skrzynia biegów, drzwi, błotniki, zderzaki. Wro
daw, tel. 0606/40-03-11
RENAULT 5: lampy tylne. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT 5,1980/89 r.: zderzak, maska przednia, lampy, szy
by, nagrzewnice, deska rozdz., półosie do poj. 850,1.300,1.100,
1.400 ccm, siedzenia, tapicerka kremowa, skrzynia biegów (4). 
Brzeg. tel. 0502/52-09̂ 54
RENAULT 5.1985/91 r.. 1100 ccm, 1.400,1S700 : silniki, udo
kumentowane pochodzenie celne, skrzynie biegów (4) i (5), inne. 
Wałbrzych, tel. 0605/13-20-23
RENAULT 5,1987 r., 1600 ccm, diesel: pompa wtryskowa, roz
rusznik i inne. Głogów, tel. 0606/38-64-75 
RENAULT 5,1987 r.: zawieszenie, szyby, chłodnica, dach, sil
nik * osprzęt, kola, felgi, lampy, fotele, półosie, katalizator, bel
ki, inne. Wałbrzych, teł. 074/846-49-57 
RENAULT 5,1988 r.: różne częśd blacharskie i mechaniczne, 
do modelu 3-drzwiowego. Leszno, tel. 065/537-05-47 
RENAULT 5,1990 r. 3-drzwiowy: drzwi prawe, chłodnica ♦ wen
tylator, sanld, lampy tylne, silnik wyderaczek przednich i tyl
nych. Jelenia Góra, tel. 0607/35-70-73 
RENAULT 5,1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik • 
1400 zł, skrzynia biegów - 350 zł, półosie -100 zł/szt. Lubin, tel. 
0607/57-49-98
RENAULT 5,19,FUEGO rok 90 - 92, częsd używane. Wrocław, 
tel. 07J/34842-16
RENAULT 7,1987 r.: zawieszenie, chłodnica, silnik + osprzęt, 
belki, mosty, błotniki, zderzaki, skrcynia biegów, szyby, inne. 
Wałbrzych, tel. 074/84649-58
RENAULT 9,1340 ccm, 1700 ccm : lampy, drzwi, szyby, silniki.
Legnica, tel. 076/854-10-69 po godz.21
RENAULT 9 : wszystkie częśd z demontażu. Lubomierz, tel.
0607/40-19-60
RENAULT 9, 1400 ccm : wszystkie częśd z demontażu. Wał
brzych, tel. 0607/42-81-22
RENAULT 9,1984 r.: częśd z rozbiórki. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 071/312-5341
RENAULT 9,11; 1600 ccm, diesel: silnik, różne częśd. Oleśni
ca, tel. 071/31540-51
RENAULT 9,11 : drzwi, stabilizator, sprzęgło, elementy tapi
cerki, zadski hamulcowe i inne. Wałbrzych, tel. 074/844ł82-1 7 
RENAULT.9,11,1984/88 r, 1.1-1.4 I : silnik, skrzynia biegów, 
gażniki, rozrusznik, alternator, chłodnica, zbiornik paliwa, re
flektory i lampy tylne, szyby, drzwi, moduły, pompa ham. * ser
wo, pompa wody, inst. elektryczna, elementy wnętrza, kolumna 
kierownicy, półosie. Niechlów, tel. 065/543-5645,0605/12-71-19 
RENAULT 9,11,1986 r.: refl., kierunkowskazy, atrapa, błotniki, 
drzwi lewe i prawe (3-drzwiowy), loże. Wrocław, tel. 
071/354-1043
RENAULT 9,11,19 : silnik, zawieszenie, oblachowanie. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
RENAULT 9,11,21: zaciski hamulcowe, przednie, nowe. Mar- 
dszów, tel. 075/741-01-73, 0607/50-9045 
RENAULT 9, 11, 21 : chłodnica aluminiowa. Świdnica, tel. 
0503/03-24-58
RENAULT 9-11,1982/87 r., 1100 ccm, 1.400,1.700: silniki 1.1, 
t.4,1.7, dok. celna, skrzynie biegów (4) i (5), części używane, 
sprowadzone z Niemiec. Wałbrzych, tel. 0605/13-20-23 
RENAULT BERUNGO : zawieszenie przednie. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11

RENAULT CUOII: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, refl., 
chłodnica wody i klimatyzacji, zderzaki, obudowa z wentylato
rami, belka pod silnik, tylna śdana, tylna klapa, obudowa filtra 
powietrza i inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT CLIO II: lampy tylne, zderzak + ścianka tylna, chłod
nice, przekł. kierownicy, pompa wspomagania, półosie, belka 
tylna, lusterko prawe (el. regulacja), drzwi (model 3-drzwiowy), 
skrzynia biegów, pod. powietrzna i wiele innych. Wrocław, tel. 
0502/93-90-21
RENAULT CUO, 1200 ccm Energy : skrzynia biegów - 330 zł, 
rozrusznik, drzwi prawe -120 zl. Wrocław, tel. 071/781-76-36, 
0601/15-67-24
RENAULT CLIO II: maska, błotniki, lampy, rama pod silnik, pra
wy próg, wzmocnienie przednie, chłodnice. Wrocław, tel. 
071/344-55-06, 0604/50-00-89
RENAULT CUO, 1992 r., 1800 ccm, 16V: poduszka pod silnik, 
wahacz przedni, elem. deski rozdzielczej, pompa wspomaga
nia, deska rozdzielcza (górna część), podszybie plastikowe. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
RENAULT CLIO, 1993 r., 1200 ccm: głowica, rozrusznik, alter
nator, tarcze ham., zadski, łapy silnika, kolektory, gażnik i inne. 
Oleśnica', tel. 071/314-33-73, 0601/41-23-29 
RENAULT CUO, 1998 r .: wózek, wahacze, listwa kierownicy, 
zwrotnice, półosie, McPhersony, stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
RENAULT CLIO, 1998 r.: maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
RENAULT CLIO II, 1999 r .: reflektory, maska, halogeny, zde
rzak, felgi stalowe. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
RENAULT CUO II, 1999 r.: wahacze, zwrotnice, półosie, listwa 
kierownicza, stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
314-38-54
RENAULT CUO II, 2000 r.: skrzynia biegów (5), półosie, pia
sty, koła, zaciski hamulcowe, części silnika. Polkowice, tel. 
0501/62-27-65
RENAULT CUO, 19,1990/94 r., benzyna, diesel: różne części 
z rozbiórki. Wilczyce, tel. 071/399-08-18 
RENAULT ESPACE : roleta tylna - 200 zł, szczęki hamulcowe 
tylne - 90 zl. Długołęka, tel. 071/315-28-56, 0605/104041 
RENAULT ESPACE : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe i inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT ESPACE, 1997 r., 2200 ccm, turbo D : częśd silnika, 
skrzynia biegów, komputery grzania świec. Lubin, tel. 
076/842-36-18, 0603/39-69-17
RENAULT ESPACE, 1997/01 r.: lampa tylna lewa, blenda tylna 
na klapę Valeo. Wrodaw, tel. 0605/10-83-08 
RENAULT EXPRESS : atrapa, belka pod silnik, zderzak, tylne 
drzwi. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT EXPRESS, 1985/95 r.: wszystkie częśd oprócz szy
by, • 170 zl. Radwanice, tel. 071/359-10-64 
RENAULT EXPRESS, 1990 r., 1400 ccm : silnik, stan b. dobry, 
gwarancja, rozrusznik, alternator, maska, atrapa, drzwi, szyby, 
zawieszenie tylne. Wałbrzych, teł. 0603/53-31-20 
RENAULT EXPRESS, 1999 r.: klapa tylna. kpi. Smardzów, tel. 
071/398-33-51, 314-38-54
RENAULT KANGOO : lampy tylne I przednie. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
RENAULT KANGOO: drzwi, maska, błotniki, zderzaki, wzmoc
nienie czołowe, refl., wahacze, belka pod silnik, tylna klapa, 
wentylator z obudową, chłodnice, tylne lampy i inne. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65

RENAULT KANGOO : drzwi przednie prawe. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
RENAULT LAGUNA, 95 tys. km, 1800 ccm : różne częśd me
chaniczne i blacharskie. Leszno, tel. 0607/09-85-14 
RENAULT LAGUNA: dach. Poznań, tel. 0503/57-63-32 
RENAULT LAGUNA, 2000 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5), 
- 1.800 zł. Przeworno, tel. 074/810-22-83 
RENAULT LAGUNA : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, bel
ka pod silnik, reflektory, chłodnice, tylna klapa, tylne lamy, obu
dowa z wentylatorami i inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT LAGUNA: błotniki, atrapa, belki, wzmocnienie przed
nie, chłodnice, podszybie. Wrocław, tel. 071/344-55-06, 
0604/50-00-89
RENAULT LAGUNA: klapa tylna. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
RENAULT LAGUNA, 1800 ccm : skrzynia biegów, półosie, -
1.600 zł. Zawada, gm. Zielona Góra, tel. 0502/61-27-26 
RENAULT LAGUNA, 1994/00 r.: ABS + sterownik, komputery, 
głowice silników 1.8,2.0,2.2TD i 1.9 DTI, wentylator nagrzew
nicy, chłodnica do 2.016V, sterownik do 2.2 TD, felgi 15", sprę
żarka, napinacze pasów, skrzynia biegów do 2.2 D, radio Phi
lips i inne. Leszno, tel. 0605/82-85-18 
RENAULT LAGUNA, 1994/99 r.: lusterka boczne, kompletne, 
ręcznie lub el. sterowane, stan idealny. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
O  RENAULT LAGUNA, 1995/99 r .: przednie ćwiart

ki i tylna prawa, dach, drzwi, lusterka, klapa tyl
na, poduszka pow., koła z oponami, tapicerka, 
elem. plastikowe, deska rozdz.; lampy tylne, zde
rzak tylny, półosie, elementy silnika, skrzynia 
biegów, łapy silnika, zbiorniczki, zamki uszczel
ki i inne. Św idn ica , tel. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87025401 [[[05485]]]

RENAULT LAGUNA, 1996 r.: różne częśd (duży wybór). Lesz
no. tel. 0601/75-56-60
RENAULT LAGUNA, 1996 r. : drzwi przednie, prawe i tylne, 
kompletne, klapa tylna, kompletna, z blendą, oś tylna. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
RENAULT LAGUNA, 1997 r., 2200 ccm, turbo D : częśd silni
ka, skrzynia biegów, komputery grzania świec. Lubin, tel. 
076/842-36-18, 0603/39-69-17
RENAULT LAGUNA, 1997 r.: zderzaki, wzmocnienie przednie. 
Radwanice, tel. 0602/8849-71
RENAULT LAGUNA, MEGANE : różne częśd z demontażu. 
Wschowa, tel. 0605/91-8841, 0049/1744-96-98-61 
RENAULT LAGUNA, SCENIC, 1999 r.: halogeny, lampy. Wro
daw, tel. 0605/13-07-05
RENAULT LAGUNA, TWINGO, 1994/96 r. : częśd używane. 
Wrodaw, tel. 071/372-87-60
RENAULT MASTER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, 
halogeny i inne. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
O  RENAULT MASTER, 1990 r., 2500 ccm, d ie se l: 

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
[[[05499]]}

RENAULT MASTER, 1990/97 r. : elementy zawieszeń, waha
cze, piasty przednie, resory, inst. elektryczne, alternatory, roz
ruszniki, urządzenie do rozruchu zimowego kpi. oraz inne czę
śd z demontażu (silniki, skrzynie biegów, możliwość sprowa
dzenia, wysyłki). Góra, gm. Leszno, tel. 0501/77-03-81, 
0601/91-97-74
RENAULT MEGANE SCENIC : szyba przednia'(odblaskowa) • 
490 zl. Długołęka, tel. 071/315-28-56, 0605/104 041 
RENAULT MEGANE KOMBI: półka tylna - 80 zl. Leszno, tel. 
0603/05-84-80
RENAULT MEGANE : zderzak przedni. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-15-80
RENAULT MEGANE : pólka tylna, roleta bagażnika (kombi). 
Oława, tel. 071/303-89-80
RENAULT MEGANE : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, chłod
nice, obudowa z wentylatorami, tylna klapa, tylna ściana i inne. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT MEGANE COUPE : zderzak, drzwi, klapa tylna i 
CLASSIC : klapa tylna, tylne lampy, tylny zderzak. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT MEGANE SCENIC : maska, błotniki, zderzaki, refl., 
belka pod silnik, drzwi, chłodnica i inne. Siechnice, tel. 

. 071/311-39-14, 0602/71-26-65

RENAULT MEGANE II : felga nowa 15" I czujnik klimatyzacji. 
Torzym, tel. 0608/39-52-17, 068/341-3849 
RENAULT MEGANE : nadkole plastikowe. Wrocław, tel. 
071/35248-58, 0609/47-06-98
RENAULT MEGANE: progi (nowe). Wrodaw, tel. 071/333-70-92, 
0601/56-17-22
RENAULT MEGANE COUPE : klapa tylna. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
RENAULT MEGANE : maska, zderzak, grill, rama silnika, 
wzmocnienie przednie, błotniki, klapa tylna. Wrocław, tel. 
071/344-55-06, 0604/50-00-89
RENAULT MEGANE: zderzak tylny. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
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 
[[[05503]]]

RENAULT MEGANE, 1998 r , 1600 ccm : silnik, głowica, roz
rusznik, alternator, Inst., uszczelka tylnych prawych drzwi, lam
pa lewy przód, mech. wyderaczek przednich, lewa półoś i inne. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0601/41-23-29 
RENAULT MEGANE, 2000 r .: klapa tylna, błotniki, zawiesze
nie, 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 MEGANE, SCENIC, 1997 r., 1600 ccm : drzwi tylne, 
kompletne, wózek, wahacze, półosie, zwrotnice, McPhersony, 
klapy tylne, kompletne, do modelu 5-drzwiowego. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51, 314-38-54
RENAULT SAFRANE : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, tylne lampy, zwrotnice, 
McPhersony, belka pod silnik, tylna klapa, reflektory, obudowa 
z wentylatorami, tylne błotniki i inne. Siechnice, tel. 
071/311-39-14, 0602/71-26-65
RENAULT SAFRANE: silnik, skrzynia biegów 2,0, tylne zawiesz. 
Siechnice, tel. 0602/71-2442
RENAULT SAFRANE : błotnik przedni i inne. Wrodaw, tel. 
071/785-76-94, 0602/81-52-87, 0604/71-66-24 
RENAULT SAFRANE: pompa ABS. Wrodaw, tel. 0503/84-95-13 
RENAULT SAFRANE. 1993 r.. 2200 ccm, benzyna: silnik (J 7T, 
na części) i inne. Żarów,'tel. 074/858-00-32 w godz. 10-18, 
074/858-93-50 po godz. 19, 0607/45-56-57 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2000 ccm, benzyna: różne czę
śd. Wrocław, tel. 0605/93-06-69

RENAULT
WARSZTAT - 800-17M ul. Paczkowska 26 

tel. 071/36913 88 
SKLEP -8"-17" ul. Kośc iuszk i 181

l tel. 071/372 46 58 J
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RENAULT SAFRANE, 1994 r.: skrzynie biegów na częśd, fote
le, tapicerki, el. podnośniki szyb, podłokietnik. wentylator na
wiewu, nagrzewnice, tylna klapa i inne. Oława, tel. 
071/313-15-89
RENAULT SAFRANE, 1997 r., 2200 ccm, turbo D : częśd silni
ka, skrzynia biegów, komputery grzania świec. Lubin, tel. 
076/842-36-18, 0603/39-69-17
O  RENAULT SCENIC, 1997/01 r . : siln ik 1.9 D, 1.6, 

2 .0 ,1 .41, maska, lampy, błotniki, zderzaki, szy
by, chłodnice, wzmocnienia, felgi alum., 2 i 4 po
duszki pow., drzwi, klapa tylna, lusterka, progi, 
dach, klimatyzacja, ćwiartki, fotele, deska, elem. 
plastikowe, zawieszenia, wózek skrzynia biegów. 
Św idnica, tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87025411 [[[05531]]]

RENAULT SCENIC : maska, błotniki, grille, zderzała, rama sil
nika i inne. Wrocław, tel. 071/344-55-06. 0604/50-00-89 
RENAULT SCENIC, 2000 r., 1600 ccm, 16V: tapicerka. lampy 
tylne, lusterka, szyby, klimatronic, kdumny McPhersona, pół
osie, zbiorniczki, ukł. wydechowy, pompa ABS, plastiki i inne. 
Legnica, tel. 0607/54-05-96
RENAULT SCENIC, 2000 r. : drzwi tylne prawe, kompletne. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
RENAULT SCENIC, ESPACE, 2000 r.: komplet siedzeń, inter- 
coolery i inne częśd. Wrodaw, teł. 0606/62-65-10 
O  RENAULT TRAFIĆ, 2100 ccm, diesel: 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 [[[05542]]]

RENAULT TRAFIĆ: różne częśd. Oleśnica, tei. 071/31540-51 
RENAULT TRAFIĆ, 80 tys. km, benzyna : sinik (kompj. doku
mentacja celna), lawa pod silnik, wahacze. Prochowice, tel. 
076/85847-61, 0605/43-54-20
RENAULT TRAFIĆ : maska, błotnik, zderzaki, drzwi prawe. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/71-26-65 
RENAULT TRAFIĆ, 1985/91 r., 2068 ccm, diesel: stan silnika 
w dobrym stanie, wszystkie częśd silnika, skrzynia biegów (5), 
częśd skrzyni, kolumna kierów., półosie i inne. Legnica, tel. 
0602/23-11-56
RENAULT TRAFIĆ, 1986 r., 2100 ccm, diesel: wszystkie czę
śd. Świdnica, tel. 0602/2844-77
RENAULT TRAFIĆ, 1986 r. : różne częśd. Wrodaw, tel. 
071/312-5341
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2500 ccm, diesel: różne częśd z 
demontażu. Olszanica 17, gm. Zagrodno, tel. 0603/19-51-72 
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2200 ccm, benzyna : silnik, waha
cze, lawa pod silnik. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2100 ccm, diesel: różne częśd 
mechaniczne i blacharskie, elektronika, silnik, skrzynia biegów. 
Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
RENAULT TRAFIĆ, 1991/92 r„ 2500 ccm. diesel: chłodnica 
deju, koło zamachowe, pompa oleju, głowica kpi., półoś, piasty 
kół, wahacze, pompa Vacum,. serwo z pompą ham. i inne. Le
gnica, tel. 0606/68-30-86
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r. 5 wszystkie częśd. Bralin, tel. 
062/781-27-31, 0606/81-19-28
RENAULT TRAFIĆ, FUEGO, 21, 2000 ccm. benzyna : silnik. 
Wąsosz, teł. 065/543-76-59
RENAULT TWINGO : sprężyny sportowe, - 300 zl. Jawor, tel. 
0602/11-38-80
RENAULT TWINGO : bębny kompl. z piastami i inkami, pólka 
tylna. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66 
RENAULT TWINGO : maska, błotnik, zderzaki, wzmocnienie 
czołowe, refl., chłodnice, tylna klapa, tylna oś, zwrotnice, wen
tylator I inne. Siechnice, tei. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT TWINGO : błotnik przedni lewy. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
RENAULT TWINGO, 1989/94 r. : dużo częśd. Wrocław, tel. 
329-26-61 wewn. 67
ROBUR: różne częśd. Bielany Wrodawskie, tel. 0601/91-27-21 
ROBUR nowe : zbiornik paliwa -150 zl, linka hamulca ręczne
go - 20 zl, bęben hamulcowy -100 zl, okładziny hamulcowe kpi. 
- 60 zl, tłumik emanowany -150 zł, kdumna kier. - 300 zł. Le
gnica. tel. 076/818-63-17
ROBUR : różne częśd. Legnica, tel. 0601/16-87-69 
ROBUR: cały na częśd, -1.000 zl. Syców, tel. 0601/05-44-20 
ROBUR, diesel: rozrusznik, mało używany, • 500 zt. Wałbrzych, 
teł. 0603/73-60-86
ROBUR, 1986 r., diesel : różne części. Wrocław, 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, te l. 071/311-27-88, 
0603/08-05-08 81013661 [[[05558]]]

ROVER 214. 1400 ccm. 16V : blok silnika, tłoki, korbowody, 
kolektor wydechowy, kolektor ssący z wtryskami. Gostyń, tel. 
0604/33-86-50
ROVER 214 i, 1995 r, 1400 ccm: kolektor ssący i wydechowy, 
korbowody, doki, miska dejowa. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 
0604/33-86-50
ROVER 214,1998 r., 1400 ccm : półosie, lampy, skrzynia bie
gów (5), podlużnica przednia, szyby, fotele, elementy wnętrza, 
częśd silnika, kimatyzacja, zaślepki, poduszki powietrzne, za
wieszenia, kolumna kierownicza. Bolesławiec, tel. 
0608/74-74-65
ROVER 214,216,1994 r.: McPherson przedni, zadski hamul
cowe, tarcze hamulcowe, pompa ABS, stabilizator przedni. Wro
daw, tel. 0501/81-36-18
ROVER 416 SI, 1998 r., 1600 ccm: zderzak przedni, drzwi kom
pletne, tapicerka, błotnik tylny prawy, zawieszenie, silnik na 
częśd, skrzynia biegów (5). Bolesławiec, tei. 0604/08-89-33 
ROVER 420 SDI: drzwi, błotniki, pod. powietrzna, kdektor, nad
wozie, zawieszenie, lampy. Niechlów, tel. 0608/88-9547 
ROVER 820 Tl, 1993 r., 2000 ccm, turbo : dach, podlużnica, 
zawieszenie, skrzynia biegów, osprzęt sinika, drzwi, szyby, lu
sterka, skórzana tapicerka, kimatyzacja, ABS, półosie, felgi aju- 
miniowe, plastiki, ukł. kierowniczy. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
ROVER 820-825, 1992/97 r., 80 tys. km, 2000 ccm, DOHC : 
silnik kpi. (stan b. dobry, w całośd lub na częśd), skrzynia bie
gów (5), dach, progi, podłużnice, błotniki tylne kpi., klapa tylna, 
lampy przednie i tylne, środek kpi., konsola, zawieszenia przed
nie i tylne, komputery i inne, możliwość wysyłki w cenie od 50 
zl/szt.. Góra, gm. Leszno, td. 0601/91-97-74, 0501/77-03-81 
SAAB 900, 1996 r .: maska przednia - 300 zt zderzak tylny - 
250 zl. Niemodin, tel. 077/460-80-39 
SAAB 9000 CD : chłodnica pow. i klimatyzacji. Legnica, tel. 
076/86642-70 po godz.20
SAAB 9000 CD : zderzak. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
SEAT ALHAMBRA, 2000 r., 1900 ccm, TD i: silnik, skrzynia 
biegów (6), zawieszenie, maska, reflektory, chłodnica, podłuż
nice, drzwi, szyby, wzmocnienie czołowe, relingi dachowe, pla
stiki, tłumiki i inne. Lubin, teł. 0603/4847-12 
SEAT ALHAMBRA, 2000 r .: dach, błotniki tylne, Idapa tylna, 
tapicerka, ukl. wydechowy, zawieszenie tylne, poduszka pow., 
klimatyzacja, plastiki, lampy I inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
SEAT AROSA, 1998 r., 1000 ccm, wtrysk : silnik, wahacze, 
amortyzatory, zwrotnice, półosie, chłodnice, drążki kierownicze, 
stacyjka, zamki, licznik, przełączniki, filtr węglowy, ABS, serwo, 
pompa hamulcowa, zbiorniczki i inne. Legnica, tel. 
0605/13-16-60, 0601/71-02-84
SEAT CORDOBA: przednia belka, amortyzatory, sinik, skrzy
nia biegów, przednie zawieszenie, alternator, rozrusznik. Ja
wor, tel. 076/870-04-77
SEAT CORDOBA: tylna klapa, tylne lampy, przedni i tylny zde
rzak, szerokie lakierowane kpi. Miejska Górka, tel. 
065/547-53-38
SEAT CORDOBA: zderzak tylny. Wrocław, teł. 0501/81-36-18 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1900 ccm, TD: maska, felgi, częsd 
silnika, łapy, pompy, wspomaganie, inne. Wrocław, tel. 
0602/23-68-66

SEAT CORDOBA, 1994/99 r. : chłodnica (1.6), nagrzewnica, 
filtr, lusterka, przełączniki, prowadnice z szybami, tapicerka 
drzwi, lampy tylne, inne częśd. Nysa, tel. 077/433-53-22. 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 100 tys. km: kierownica z zaślepką, 
przednia nakładka zderzaka, dolna blacha, przełączniki, prawy 
błotnik (Golf IV), - 400 zl. Kłodzko, tel. 074/647-19-44, 
0602/36-18-07
SEAT CORDOBA, 1996 r., 1600 ccm, wtrysk 3-drzwiowy: różne 
częśd mechaniczne i blacharskie, elektronika, sinik, skrzynia 
biegów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
SEAT IBIZA : lampy, zderzaki, drzwi, chłodnice, elementy za
wieszeń, połośki, ćwiartki, głowica 1200 ccm, rozrusznik, alter
nator, inne. Bdeslawiec, tel. 075/644-94-78, 0606/78-56-39 
SEAT IBIZA: maska. Borów, tel. 071/393-31-12 
SEAT IBIZA, 90 tys. km : drzwi tylne prawe, kolumny McPher
sona, tylne lampy, instalacja elektr. i inne. Gać, woj. wrocław
skie, tel. 0600/92-05-13
SEAT IBIZA: zderzaki, maska, przedni pas drzwi. Kłodzko, tel. 
0607/35-35-70
SEAT IBIZA : skrzynie biegów 0,9 I - 330 zl. Wrodaw, tel. 
071/781-76-36, 0601/15-67-24
SEAT IBIZA : różne częśd z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-8841, 0049/1744-96-98-61 
SEAT IBIZA, 1986/93 r.: szyby od drzwi do modelu 3-drzwio
wego, wkład lusterka prawego. Bolesławiec, tei. 075/73249-08 
SEAT IBIZA, 1988 r.: drzwi kpi. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1500 ccm : silnik z dokumentacją, dach, 
różne częśd. Wrocław, td. 0604/87-79-01 
SEAT IBIZA, 1990 r., porsche : silnik, osprzęt silnika, inne. 
Opde, tel. 0602/65-3146
SEAT IBIZA, 1990/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
SEAT IBIZA, 1991 r., 1200 ccm, benzyna : różne częśd z de
montażu. Chojnów, tel. 076/819-17-56 
SEAT IBIZA, 1991 r.: drzwi kpi., klapy tylne, zawieszenie i inne. 
Prusice, td. 071/312-54-33 po godz. 15. 0601/79-30-54 
SEAT IBIZA, 1991 r. 1.2.1,5: szyby, drzwi, osprzęt silnika, ma
ski, koła, ćwiartki, zbiornik paliwa, wnętrze auta, skrzynia bie
gów i inne. Wałbrzych, td. 074/84649-58 
SEAT IBIZA, 1993 r.. 1200 ccm, benzyna : silnik, stan idealny, 
skrzynia biegów (5), drzwi, zderzak, Idapa tylna, zawieszenia. 
Wrodaw, td. 0608/29-29-83
SEAT IBIZA, 1994 r.: lampa lewa tylna, zderzak tylny wąski - 
150 zl. Rawicz, td. 0502/61-39-65 
SEAT IBIZA, 2000 r.: różne częśd, nowy model. Dzierżoniów, 
td. 0604/21-1742
SEAT IBIZA, 2000 r.: kołpaki 14', nowe. 4 sztuki, - 220 zl. Wro
cław, tel. 0608/16-52-81
SEAT IBIZA, CORDOBA, 1996/99 r.: reflektory, kierunkowska
zy, atrapa, zaślepki halogenów. Wrodaw, td. 0601/59-21-76 
SEAT MALAGA : lampy przód-tył, zawieszenia, skrzynia bie
gów, głowica 1500 ccm, inne. Bolesławiec, td. 075/644-94-78, 
0606/78-56-39
SEAT MARBELLA : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
SEAT TERRA: różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
SEAT TOLEDO : zawieszenia, skrzynia biegów, połoski, zde
rzaki, drzwi, ćwiartki, dach, inne. Bolesławiec, tel. 
075/644-94-78, 0606/78-56-39
SEAT TOLEDO : drzwi tylne lewe, uzbrojone - 90 zl. Bdesła- 
wiec, td. 075/644-90-94, 0604/40-53-70 
SEAT TOLEDO, 1900 ccm, turbo D : skrzynia biegów (uszko
dzony III i IV bieg) -120 zł, felgi aluminiowe 14* - 220 zł. Namy
słów, tel. 0600/53-85-00
SEAT TOLEDO: klapa tylna, kompletna, z lampami. Smardzów, 
td. 071/398-33-51, 314-38-54
SEAT TOLEDO: klimatyzacja kpi. Wilkowice, td. 065/534-11-53 
SEAT TOLEDO: lusterko boczne lewe, czarne, kompletne, ręcz
nie lub el. sterowane. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
SEAT TOLEDO, 1800 ccm : tyl karoserii i inne częśd używane. 
Wrodaw, td. 0601/70-17-36
SEAT TOLEDO nowy model: maska przednia, klapa tylna, - 
350 zl. Zidona Góra, td. 0601/56-57-30 
SEAT TOLEDO, 1992/94 r., 1900 ccm, turbo D : dach. tylne 
błotniki, zawieszenia, zderzak tylny, klapa tylna, nagrzewnica, 
ABS kpi., kaseta biegów, układ wydechowy, instalaqa. Legni
ca, tel. 0607/17-66-93
SEAT TOLEDO, 1992/98 r. 1800 E/1900 TD/1900 TDI: drzwi, 
lusterka, przepływomierz, chłodnica, wspomaganie, lampy, czę
śd silnika, felgi stalowe, półoś, konsola, inne. Wrodaw, td. 
0602/23-68-66
SEAT TOLEDO, 1993 r.,: prawa, przednia ćwiartka z podszy
biem, - 300 zl. Bystrzyca Oławska, td. 071/303-07-23 
SEAT TOLEDO. 1993 r.. 1800 ccm 1600 i 2000 ccm: dach, po
dłużnice, ćwiartki tylne, klapa, drzwi, lampy, zegary, chłodnica, 
serwo, nagrzewnica, lusterka, hak, zbiorniczki, osprzęt silnika,

skrzynia biegów, zawieszenie, plastiki, ukl. wydechowy i kie
rowniczy, kierownica i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
SEAT TOLEDO, 1993 r.: drzwi, błotniki tylne, komputery, zbior
nik paliwa, reflektory i inne oraz nowe, oryginalne częśd do 
wszystkich modei Seata. Zgorzelec, tel. 0601/98-73-29 
SEAT TOLEDO, 1994 r. : pólka bagażnika. Bolesławiec, td. 
0608/18-83-69
SEAT TOLEDO, 1994 r.: zderzaki, tapicerka welurowa, konso
la, drzwi, klapa tylna, zawieszenia przednie i tylne, szyby, sinik 
1.8. Bdeslawiec. tel. 0608/47-98-06 
SEAT TOLEDO 1.1998 r.: drzwi z szybami, ćwiartka tylna lewa, 
belka tylna z ABS-em, zawieszenia, półosie, tapicerka, klapa 
tylna, lusterka d. regulowane, sinik (1600 ccm), skrzynia bie
gów, sanie, nagrzewnica, plastiki wnętrza, wzmocnienie przed
nie i jnne. Rudna k. Lubina, tel. 0607/04-26-69 
SEAT TOLEDO, 2001 r., 1900 ccm, TDi: drzwi, konsola, pod. 
powietrzne, zawieszenia. Wrodaw, td. 0608/29-29-83 
SEAT TOLEDO, LEON : klimatyzacje sterowane d., komplet
ne, wysyłka. Nowogrodziec, woj. jeleniogórskie, tel. 
0502/33-76-86, 0608/72-14-92
SILNIK PERKINS 3-cylindrowy: blok silnika, pompa wtrysko
wa, wtryskiwacze i inne. Wałbrzych, td. 0501/63-70-01 
SILNIK SW400 oraz SW400 turbo, kompletne, możliwość uru
chomienia - 1.500 zl/szt... td, 0606/29-34-13 
SILNIK SW400 : silnik bez walu • 1.200 zł. głowica -150 zl. 
obudowa sprzęgła - 200 zl, skrzynia biegów - 250 zl, pompa 
wtryskowa - 300 zł. Biała, tel. 076/818-6944.0602/82-11-26 
SILNIK SW400 do remontu. • 2.000 zl. Krotoszyce, tel. 
076/887-84-90, 0603/66-78-12
SILNIK SW400 : głowica uzbrojona, wtryskiwacze 6 szt., kla
wiatura, wałek rozrządu, korbowody z tłokami, pompa wody z 
korpusem, sprężarka powietrza, popychacze, pompa wtrsyko- 
wa (zużycie częśd 5%) - 800 zŁ Legnica, td. 076/818-63-17 
SILNIK SW400, turbo : zestaw naprawczy, bez tulei, fabrycz
nie nowy • 500 zl oraz pompa dejowa, nowa • 200 zł. Lubin, tel. 
0502/60-93-39
SILNIK SW400: nadaje dę do kombajnu Fadromy, Stara, stan 
b. dobry, - 2.000 zl. Łomnica, gm. Głuszyca, tel. 074/845-62-19 
SILNIK SW400 : głowica kpi. (fabrycznie nowa, nie używana), 
kola rozrządu kpi. (nowe), wtryskiwacze kpi., laski i popycha
cze zaworów, korbowody, pompa wspomagania, pompa wywro
tu, sprężarka powietrza, miska dejowa, mała obudowa kda, 
kolo zamachowe, docisk sprzęgła i inne drobne częśd. Środa 
Śląska, td. 071/795-1442
SILNIK SW400 : pompy wtryskowe, wtryskiwacze, osprzęt sil
nika. Wrocław, tel. 071/373-03-60 po godz. 20 
SILNIK SW400 po remonde kapitalnym, z gwarancją lub na 
wymianę. Zielona Góra, td. 068/327-18-09 
O  SILNIKI:Fiatlveco,łvecoEuroCargo6.0TDi,lve- 

co TurboDaily 2.8 TDi, 2.5 TDi, 2.5 D + mosty i 
skrzynie biegów, A lfa Romeo 2.0 116V Twin 
Spark, - 5.500 zł., tel. 071/318-30-86, 
0601/58-24-14 84019231 [[[05630]]]

O  SILNIKI OCLONE z  kpi. dokumentacją: VW Golf 
1600 D, Opel Corsa 1500 D, Ford Escorta 1600 D 
11800 D, VW Passat 1600 D i 1800 D, Peugeot 
1900 D, Opel Astra 1700 D, Fiat Ducato 2500 D, 
Seat 1000 E, ♦ skrzynie biegów (5). Sprowadzę 
także inne. Syców, tel. 0603/58-56-02 01035421 
U[18324]]]
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SKODA 105, 120 : silnik bez głowicy (na gwarancji), zestaw 
naprawczy silnika, głowica kpi. (po remoncie) i inne, nowe i 
używane. Lubin, tel. 0604/66-62-68, 076/846-30-98 
SKODA 120,105: skrzynia biegów (5) I (4), głowicę, bloki silni
ka, chłodnice, zbiorniki paliwa, zawieszenia, drzwi, szyby, czę
ści blacharskie i inne. Paczków, tel. 0606/15:33-85 
SKODA RT : most tylny z blokadą, resory, koła, oś przednia, 
kolumna kierownicy, głowica. Polanica Zdrój, tel. 0604/50-95-78 
SKODA 120 L : skrzynie biegów (4) i (5), chłodnice, drzwi kpi., 
maski i inne. Racławice Wielkie, gm. Kobierzyce, tel. 
071/311-90-81
SKODA 105 oraz 120: silniki, po remoncie kapitalnym, sprze
daż z montażem u klienta, z gwarancją, głowice (same), rów
nież z montażem, wały korbowe. Wałbrzych, tel. 074/845-39-15, 
0608/13-24-80
SKODA S-110 R : drzwi, błotniki, szyby i inne: Wrocław, tel. 
0503/95-90-38
SKODA 105,120 : el. blach., wszystkie podzespoły i części z 
rozbiórki sam. - od 10 zł do 100 zł. Złotoryja, tel. 076/878-39-63 
SKODA 105: chłodnica, klapy, siedzenia, okrągłe zegary i inne, 
w tym zawieszenie, całość -160 zł. Żarów, tel. 074/858-09-22 
SKODA 110 S DEL. 1974 r., 80 tys. km, : silnik kpi, • 250 zl. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-81-83 
SKODA 100S, 1977 r., 85 tys. km, 988 ccm, benzyna,: silnik • 
300 zł, karoseria - 300 zl; 500 zl/całość. Kamieniec Ząbkowicki, 
tel. 074/817-30-05
SKODA 120 L, 1984 r.: wszystkie części i podzespoły. Dzierżo
niów, tel. 074/830-10-61, 0502/23-04-69 
SKODA 105/120,1984 r.: różne części z demontażu. Młyńsko, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0601/57-22-41 
SKODA 105, 1986 r., 1100 ccm : chłodnica, skrzynia biegów, 
silnik + osprzęt, koła, felgi, drzwi, szyby, lampy, błotniki, zde
rzaki, maska, mosty, belki, półosie i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
SKODA 120,1986 r., 1200 ccm: silnik + osprzęt, zbiornik pali
wa, dach, koła, felgi, drzwi, szyby, lampy, maska, mosty, belki, 
półosie, zawieszenie, chłodnica, inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-58
SKODA 105 S : wal korbowy, korbowody - 250 zł, skrzynia bie
gów • 250 zł, hak • 50 zł, rozrusznik, alternator, tarcze i zaciski 
hamulcowe. Stanowice, gm. Strzegom, tel. 074/855-78-73 
SKODA 105,120: skrzynia biegów, most tylny, półosie, bębny,
- 500 zł. Wschowa, tel. 065/540-14-16 
SKODA 120 L : zawieszenie przednie, nagrzewnica, drzwi stro
ny prawej, siedzenia tylne, kierownica ze stacyjką i przełączni
kami, deska rozdz. z zegarami, felgi, opony (używane) i inne 
części z rozbiórki. Długołęka, tel. 071/315-23-68,0609/24-56-17 
SKODA 120 LS, 1989 r.: karoseria, silnik, skrzynia biegów (5), 
półosie z bębnami, zawieszenie przednie z ukl. listwowym, licz
nik z obrotomierzem, chłodnica, rozrusznik, alternator, drzwi, 
błotnik prawy, lampy przednie i tylne, siedzenia, atrapa przed
nia, stacyjka, zbiornik paliwa, dźwignia zmiany biegów, felgi z 
oponami i inne. Piława Górna, woj. wałbrzyskie, tei. 
0602/60-19-47
SKODA FAVORIT,: grill (znaczek z boku), - 25 zł. Leszno, tel. 
0601/89-41-59
SKODA FAVORIT : zderzak przedni. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-15-80
SKODA FAVORIT : różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
SKODA FAYORIT: pas przedni, drzwi nowe, lampy, szkła, czę
ści elektr. i mechaniczne, wkłady zamków, pasy klinowe + farba 
w sprayu, kolor groszkowy. Wrocław, tel. 071/343-66-26 
SKODA FAVORIT, 1991 r., : zawieszenie tylne, zawieszenie 
przednie, obudowa filtra pow., lampa tylna, drzwi, serwo, przekl. 
kierownicy, kolumna kierownicy, belka pod silnik, wahacze I inne. 
Świebodzice, lei. 074/858-99-67, 0606/12-99-22 
SKODA FAVORIT, 1991 r.: silnik + osprzęt, drzwi, szyby, chłod
nica, koła, felgi, półosie, belki, maska, dach, zbiornik paliwa, 
most, fotele, zderzaki, błotniki i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-57
SKODA FAYORIT, 1991 r.: zawieszenie, szyby, chłodnica, dach, 
silnik + osprzęt, koła, felgi,, lampy, belki, półosie, drzwi, zbiornik 
paliwa, maska, mosty, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
SKODA FAVORIT, 1991 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
SKODA FAVORIT, 1992 r., 50 tys. km, 1300 ccm: części mech. 
i blach. Wrocław, tel. 0502/45-12-47 
SKODA FAVORIT, 1992 r. : elementy blacharki, silnik, zawie-' 
szenie przednie, kolumny McPhersona, oś tylna, gażnik, pół
osie, koła, chłodnica, zbiornik paliwa, szyby, klamki, zamki, lin
ki, układ kierowniczy i wydechowy, stacyjka, instalacja elektrycz
na, przełączniki, lampy. Legnica, tel. 076/852-46-02 do godz. 
23, 0602/30-32-49
SKODA FAYORIT, 1992 r. : różne części. Wałbrzych, tel. 
074/843-36-30
SKODA FEUCIA: głowica kompletna, wał, tłoki, tuleje, miska. 
Gryfów Śl., lei. 075/781-24-22
SKODA FELICIA : szyba tylna ogrzewana, pokrywa silnika, 
gumowe dywaniki (do kombi), pompa wody, reflektory. Oława, 
tel. 071/302-81-84, 0607/18-86-05 
SKODA FEUCIA klimatyzacja kompletna, • 800 zł. Oława, tel. 
071/302-85-44, 0602/70-20-85
SKODA FEUCIA: reflektor przedni lewy, hak tylny, używany, - 
300 zł. Wrocław, tel. 071/343-66-26 
SKODA FEUCIA KOMBI: zderzak tylny, zbiornik paliwa, piasty 
kół, amortyzatory tylne, lampy tylne, silnik, mechanizm różni
cowy, belka zawieszenia (tylna), sprzęgło. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
SKODA FEUCIA, 1995/99 r. : lusterko boczne, lewe, ręcznie 
lub el. sterowane. Wrodaw, tel. 0604/94-65-21 
SKODA FELICIA, 1998 r. : różne częśd. Groblice, woj. wro
dawskie, tel. 0602/88-49-71
SKODA FEUCIA, 1998 r., 1300 ccm : 4 drzwi, maska, klapa 
tylna, skrzynia biegów, osprzęt silnika, zawieszenie, komputer. 
Wrocław, teł. 0603/13̂ 93-13
SKODA FEUCIA, 1999 r.: lampy, maski, błotniki, zderzak), za
wieszenia, chłodnice, szyby, ukl. kierowniczy, nagrzewnice i 
inne. Legnica, tel. 0607/37-55-56 
SKODA FEUCIA, OCTAVIA : lampy przednie, zawieszenie 
przednie i tylne, błotniki, zderzaki. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
SKODA UAZ: silnik, skrzynia biegów, most tyfny, zawieszenie 
przednie, kabiny oraz inne, tanio. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11
SKODA OCTAVIA: silnik, głowica, skrzynia biegów, pompa wtry
skowa, klimatyzacja, lampy, deska rozdz., zawieszenie przed
nie, turbo, komputery, atrapy, inne częśd, możliwa wysyłka. 
Jelenia Góra, tel. 075/754-16-96, 0603/77-93-50 
SKODA OCTAVlA :maska przednia, błotnik lewy i prawy, inne 
elementy przodu. Oława, tel. 071/302-85-44, 0602/70-20-85 
SKODA OCTAVIA: turbosprężarka z kolektorem wydechowym 
i ssącym, nowa, - 1.200 zł. Wałbrzych, tel. 0602/17-71 -36 
SKODA OCTAVIA, 1998/99 r., 1900 ccm, TD i: klapa tylna z 
szybą, drzwi, osprzęt silnika, kolumny McPhersona, półosie, 
poduszki pow., sensor, napinacze, konsola, podsufitka, głowi
ca + osprzęt, ukł. kierowniczy oraz zbiorniczki. Lubin, tel. 
0605/57-87-37
SKODA OCTAVIA, 1999 r., 1900 ccm, TDi: dach, błotniki tylne, 
klapa tylna, tapicerka, ukl. wydechowy, zawieszenie tylne, po
duszka pow., klimatyzacja, lampy i inne. Lubin, tel. 
0603/48-47-12
SKODA OCTAVIA, FABIA : poduszki powietrzne, taśmy, sen
sory, rozruszniki, sondy lambda, pompa wspomagania, grill, 
lusterka, światła tylne od modelu kombi, komputery, regulator 
wys. kierownicy, inne bez blacharki. Wałbrzych, tel. 
074/841-05-83
SKODA RTO: kolumna, głowica, dodsk, półosie, końcówki wtry
sku, tłoki, zawory, pierścienie i inne. Wałbrzych, tel. 
0604/11-59-68
SKRZYNIA ŁADUNKOWA: aluminiowa przednia śdana, wym. 
650 x 240 x 60, bez plandeki i stelaża, - 1.200 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-18-87, 0601/76-65-34 
SPYCHARKA S-103M : kola napinające, 2 szt - 500 zł. Opole, 
tel. 077/474-89r66
SPYCHARKA DT 75 : lemiesz hydrauliczny, ziywak i wiele in
nych częśd. Wolibórz, tel. 074/872-12-68.

SPYCHARKA RUMUNEK S-651: różne części. Ostrów Wielko
polski, tel. 062/734-13-27
STAR: zbiornik paliwa, poj. 1501 - 80 zł, przednia szyba -100 
zł. Komprachdce, tel. 077/464-73-63 w godź. 18-20 
STAR : zbiornik na paliwo, poj. 150 I. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-29-63, 0502/89-68-04
STAR, SW-400 : pompa wtryskowa, nowa, z nową sprężarką 
powietrza, • 1.400 zł. Stary Ujazd, gm. Ujazd Śl., tel. 
0608/79-85-70
STAR : tarcza sprzęgła, bębny, półosie, głowice, wał pędny, 
zwrotnice i inne. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
STAR : skrzynia ładunkowa wywrotu z siłownikiem o dł. 460 
cm, wał korbowy nominalny (do założenia), głowica. Wałbrzych, 
tel. 074/846-46-50
STAR: skrzynia ładunkowa, nowa, wywrót starego typu, • 200 
zł. Wrocław, tel. 0502/30-00-07
STAR: skrzynia lad. z burtami (nowa podłoga i burty), • 500 zł. 
Wrodaw, tel. 0602/65-34-63
STAR: pompa wspomagania ukl. kierowniczego. Zawonia, tel. 
071/312-90-73
STAR 1142 : rama • 1.200 zł, most tylny z amortyzatorami - 
1.300 zl, wspomaganie -1.200 zl, hydroklapa aluminiowa - 2.200 
zł, stalowa -1.200 zł, oś przednia • 400 zl, koła - 350 zl, pompa, 
resory, wały napędowe, łtd. Borów, tel. 071/393-34-09 wieczo
rem
STAR 1142: izoterma biała, bez reklam, do produktów spożyw
czych, wnętrze aluminiowe, drzwi z boku, na 10 europalet 
5.20x2.38x1.95, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0603/36-37-01 
STAR 200 : skrzynia biegów - 200 zł, kabina (nowy typ) z 3 
wyderaczkami, do lakierowania i poprawek -1.000 zi, tylny most
• 800 zł.., tel. 0606/29-34-13
STAR 200 : silnik - 1.300 zł, kabina nowego typu • 1.200 zl, 
most tylny - 700 zł. Biała, tel. 076/818-69-44, 0602/82-11-26 
STAR 200, SW-400 : most tylny, resory i inne części. Bielany 
Wrodawskie, tel. 0601/91-27-21 
STAR 200: układ mostu (6), bębny, głowice, resory, blok silnika 
SW-400, skrzynia biegów, przystawka z pompą do wywrotu, oś 
przednia, kabina nowego typu, skrzynia ładunkowa, rama -do 
wywrotki krótkiej, - 5.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-96-52
STAR 200: skrzynia biegów - 300 zl, silnik SW-400 po częśdo- 
wym remoncie • 1.200 zl. Bolesławiec, tel. 075/644-90-94, 
0604/40-53-70
STAR 200 : silnik SW-400, skiZynia biegów, most tylny Auto- 
san. Bukowiec, tel. 075/718-29-40 
STAR 200 : alternator, zbiornik paliwa, rozrusznik, nowy. Dłu
gopole Góme, tel. 074/813-98-37 
STAR 200 : alternator. 12 V, nowy, wspornik wspomagania na 
wąską ramę, nowy, końcówki drążka kierów., nowe. częśd do 
SW-400, dodsk sprzęgła, nowy, alternator 24 V, używany, pom
pa wtryskowa, używana • 1.000 zl. Marcinkowice, tel. 
071/302-86-31, 071/302-82-41
STAR 200 : silnik, w całości lub na części, - 800 zł. Nysa, tel. 
077/435-44-44
STAR 200 : silniki, blok żeliwny lub aluminiowy, stan b. dobry, 
silnik SW-400 i SW-680 i inne części. Paszowice, tel. 
076/870-12-21, 0605/82-59-16
STAR 200: przystawka do wywrotu, kpi., pasuje do skrzyń ZF, 
np. do MAN-a, - 400 zl. Sława, tel. 068/356-62-78 wieczorem 
STAR 200 : hak holowniczy, filtry oleju i paliwa, wtryskiwacze, 
paski klinowe, lampy. Trzebnica, tel. 071/387-12-78.
STAR 200 : silnik kompletny - 1.500 zł, skrzynia biegów • 450 
zł, belka kompletna - 500 zł, most • 1.000 zl, kabina - 500 zł, 
opony • 100 zł, wał napędowy, skrzynka na akumulatory i inne. 
Wałbrzych, tel. ‘074/842-69-64 po godz. 17 Łukasz 
STAR 200 : wspomaganie, głowice, korbowody, miska olejowa, 
kolektory, obudowa sprzęgła, sprężarka, rozrusznik, uchwyt 
szczęk, bębny hamulcowe, piasta tylna, szpilki. Wałbrzych, teł. 
074/840-01-13 po godz. 17, 0601/57-20-08 
STAR 200 : zbiornik oleju do kipra • 150 zl, pompa wywrotu - 
200 zł, głowice - 80 zł/szt., chłodnica - 200 zł, most tylny - 200 
zł, siłowniki -100 zł/szt., piasty • 100 zł/szt., wałek rozrządu - 
100 zł, koło zamachowe -100 zi, obudowa, pompa i miska ole
ju, inne. Wałbrzych, tel. 074/849-05-24, 0606/81-26-16 
STAR 200: kabina nowy typ, po remoncie i lakierowaniu, uzbro
jona, możliwość montażu, - 3.000 zł. Wiązów, woj. wrodawskie, 
tel. 0609/48-60-10
STAR 200 : częśd skrzyni biegów. Wrocław, tel. 071/373-03-60 
po godz. 20
STAR 200 : wkład mostu (szybki, prawie nowy) • 950 zł, skrzy
nia biegów • 300 zł, rama (długa) • 250 zł, zawieszenie przed
nie (prawie nowe) • 550 zł, resory • 70 zł/szt., chłodnica • 120 zł, 
zderzak z lampami -100 zł, serwo z pompą -170 zł, rozrusznik
• 250 zł pochwa mostu • 180 zł oraz alternator (24V) -100 zł. 
Wrocław, teł. 071/387-82-95, 0605/63-87-11
STAR 200, S-359: silnik, po remonde kapitalnym, bez przebie
gu, blok żeliwny, wyjśde na wspomaganie, możliwość odpale
nia • 3.500 zł, skrzynia biegów • 500 zł, skrzynia ładunkowa - 
400 zł, rama długa • 500 zł. Zawidów, gm. Sulików, tel. 
075/778-93-02. 0607/46-82-20
STAR 200: skrzynia ład. wywrotka kpi. (4.6 m), przystawka na 
koło pasowe (do beczki asenizacyjnej), most tylny kpi. Zielona 
Góra, tel. 0603/59-45-59
STAR 200,1984 r., SW-400: przednia belka po remoncie, skrzy
nia biegów, głowica 100 %, tłoki, pompa wtiyskowa i inne. Zło
toryja, tel. 076/878-16-63, 0602/18-19-30 
STAR 200,244,28: most tylny i przedni, skrzynia biegów, przy
stawka i pompy, serwo, felgi, bębny, opony, resory, kolektory, 
wał korbowy, rozrusznik, alternator, wały napędowe, chłodnica, 
pompa wtryskowa, hak. Wrocław, tel. 0601/76-37-70 
STAR 200,28 : wały, głowice, dociski, półosie, pompy, siodło, 
skrzynia biegów, skrzynka akumulatora, szyby, drzwi, błotniki, 
resory, rozrusznik i inne. Wrociaw, teł. 071/355-31-12, 
0605/07-77-88
STAR 200, 28 : Star 200: półoś, Star 28: obudowa filtra pow., 
wał napędowy, szyba czołowa, siłowniki. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
STAR 28: wywrotka z uszkodzoną blokadą - 1.300 zl. Biała, tel. 
076/818-69-44, 0602/82-11-26
STAR 28, 34 tys. km : silnik nominalny - 500 zl, różne częśd. 
Dębska Kuźnia, tel. 077/421-85-07, 0603/28-52-78 
STAR 28: kolumna kierownicza- 40 zl, nowa choinka do skrzy
ni biegów z klinami- 70 zł, pompa wtryskowa dobra- 35 zł, nowe 
końcówki wtrysku (6 szt.)- 40 zł, nowe świece żarowe (6 szt.)- 
20 zł. Świebodzice, tel. 074/854-11-85 
STAR 28: wał korbowy • 250 zł, skrzynia biegów - 250 zł, most 
tylny (wkład) -180 zł, chłodnica • 200 zł, alternator -100 zł, 
prądnica, sprężarka • 150 zł, wał napędowy, długi -150 zł, pia
sty, kolo zamachowe -100 zł, tarcza i dodsk sprzęgła -150 zł i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/849-05-24, 0606/81-26-16 
STAR 29 : kabina, - 500 zł. Biała, tel. 076/818-69-44, 
0602/82-11-26
STEYR : siłownik kpi. bez podstawy mocującej, • 650 zi. Wro
daw, tel. 071/329-54-11, 0602/39-27-94 
SUBARU IMPREZA ; różne części. Świebodzice, tel. 
074/853-43-20
SUBARU IMPREZA KOMBI, 1997 r.: nagrzewnica z klimatyza
cją, wzmocnienie tylne boczne. Wrodaw, tel. 0501/81-36-18 
SUBARU JUSTY : maska przednia i tylna, zderzak, błotniki, 
atrapy, ukł. wydechowy, lampy. Oleśnica, tei. 071/315-40-51 
SUBARU LEONE KOMBI, 1985 r.: wszystkie częśd. Prusice, 
woj. wrodawskie, tel. 071/312-53-41 
SUZUKI BALENO : zderzak, maska przednia i tylna, lampy i 
inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
SUZUKI CARRY, 1986 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45
SUZUKI MARUTI, 1993 r .: silnik + osprzęt, zawieszenie, ma
ski, zbiornik paliwa, drzwi, szyby, kola, felgi, dach, belki, pół
osie, fotele, skrzynia biegów i inne. Wałbrzych, tel. 
074/846-49̂ 58
SUZUKI SWIFT : zderzaki, pompa wspomagania, lampy, za
wieszenia i inne. Mojesz, woj; jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04, 
0502/67-28-28
SUZUKI SWIFT : błotniki, zawieszenia, zderzaki, drzwi, klapy, 
lampy, tapicerka, ukł. wydechowy. Wrocław,.tel. 0601/72-56-81
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SUZUKI SWIFT, 1992 r., 1300 ccm, 16V : wszystkie części 
oprócz maski, lamp i błotników przednich lub w calośd - 700 
DEM. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
SUZUKI VITARA : maska przednia, zderzaki, atrapa, kda, szy
ba przednia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
SUZUKI VITARA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk : osprzęt silnika, 
mosty, skrzynia biegów, zawieszenie, maski, szyby, wnętrze auta 
i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
SUZUKI WAGON R+: drzwi, klapa tylna, maska, lusterka. Wro
daw, tel. 0601/95-16-78
TALBOT, 1400 ccm : skrzynia biegów, światła, szyby, inne. 
Wrocław, tel. 071/325-29-20, 0606/97-10-62 
TALBOT HORIZON, 1442 ccm : skrzynię biegów, podzespoły 
silnika, lampy, piasty przednie, przeguby, inne. Namysłów, tel. 
077/410-15-36, 0604/89-65-56
TALBOT HORIZON : drzwi - 50 zł, szyby • 40 zł, wał -130 zł, 
zawieszenie przednie -100 zł, pompa oleju • 50 zł, kolo zama
chowe - 50 zl, lampy przednie - 30 zł. Strzegom, tel. 
074/855-55-75
TALBOT HORIZON, 1984 r.: silnik, skrzynia biegów, zawiesze
nie, lampy, drzwi, szyby, mosty, belki, kola, chłodnica i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-57
TALBOT HORIZON, 1984 r.: alternator, osprzęt silnika, zawie
szenie, mosty, belki, półosie, koła, dach, drzwi, szyby, zbiornik 
paliwa, zderzaki, błotniki i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
TARPAN HONKER, 1990 r.: skrzynia • 650 zl, resory, felgi, wal 
krótki -150 zl, zbiornik - 50 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
TARPAN ŻUK: kontener, stan b. dobry, • 220 zł. Biały Kośdół, 
gm. Strzelin, tel. 071/392-66-73 
TATRA 815 : głowice, skrzynia rozdzielcza (nowa), komplet 
naprawczy, tuito, dodsk, wal główny skrzyni biegów (nowy), 
siłownik wywrotu i hamulca, bęben ham., silnik 12-cylindrowy, 
zawory, elementy osi przedniej i tylnej, rozrusznik, inne częśd, 
możliwa wysyłka. Jelenia Góra, tel. 075/754*16-96, 
0603/77-93-50
TOYOTA: silnik 1,8 diesel, uszkodzony w wypadku. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
TOYOTA AVENSIS : różne części. Ostrzeszów, tel. 
0608/86-18-93
TOYOTA AVENSIS : różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
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, tei. 
0604/82-66-90, 0607/64-52-82 87025391
[[[05743]]]

TOYOTA AVENSIS, 1999 r.: fotele z poduszkami pow., zawie
szenie przednie i tylne, błotnik przedni prawy, drzwi, ćwiarka 
przednia itp. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
TOYOTA CAMRY, diesel, benzyna do 90 r.: częśd różne. Wscho
wa, tel. 0603/45-67-49
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1989 r., 250 tys. km, 2000 ccm, turbo 
D : skrzynia biegów, głowica, świece, rozrusznik, alternator, wal 
korbowy, tłoki, blacharka przednia, inne. Opole, tel. 
0604/59-30-11
TOYOTA CARINA: różne częśd. Wrodaw, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA CARINA E : klapa tylna • 100 zl. Wrocław, tel. 
071/302-72-09"
TOYOTA CARINA li, 1985/87 r., 2000 ccm. diesel: różne czę
śd. Trzebnica, tel. 071/387-08-10, 0602/68-90-83 
TOYOTA CARINA II, 1986/87 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia 
biegów (5) -.500 zł, półosie, kompletne - 220 zl, sprzęgło, kom
pletne -150 zł, rozrusznik - 300 zi, wahacze przednie, dolne • 
100 zł/szt., drzwi z szybami • 250 zł/szt., lampy tylne, zespolo
ne -150 zł/szt. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 0602/43-09-41 
TOYOTA CARINA, 1992 r., 2000 ccm: błotnik + reflektor, przed
ni, lewy. Polkowice, tel. 076/749-88-08, 0607/68-36-45 
TOYOTA CARINA E, 1993/96 r., 1600 ccm, 16V : fotele, ukł. 
wydechowy, kpi. ABS, tylna belka, kolektory, poduszki pod sil
nik, konsola, boczki, filtry, szyby, pompy i inne. Legnica, tel. 
0601/84-47-45
TOYOTA CARINA E, 1995 r., 1600 ccm, 16V 5-drzwiowy: różne 
częśd mechaniczne i blacharskie, elektronika, silnik, skrzynia 
biegów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
TOYOTA CARINA II, COROLLA : zawieszenie, zderzaki, błot
niki, lampy, silnik 1400 ćcm, 12V. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
TOYOTA CARINA, COROLLA: lampy, zderzaki i inne. Trzebni
ca, teL J0606/40-03-11
TOYOTA CELICA : klapa tylna, lampy, koła. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
TOYOTA CELICA, 1989. r. : drzwi, klapa tylna, maska i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
TOYOTA CELICA, 1990/94 r.: różne częśd. Gorzów Wlkp., tel. 
0608/50-89-01
TOYOTA CELICA, 1992 r., 2000 ccm, 16V : silnik, kolektory,
półosie, ABS, głowica, podłużnica, silniczek wyderaczek i szy-
berdachu. Wrocław, tel. 0501/23-01-13
TOYOTA COROLLA GT, Twin Cam, 16 V : skrzynia biegów (5),
stan b. dobry. Borów, tel. 071/393-31-12
TOYOTA COROLLA : maska silnika, zderzaki. Wałbrzych, tel.
0607/36-85-64
TOYOTA COROLLA: różne częśd. Wrodaw, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA COROLLA, 1300 ccm, benzyna : skrzynia biegów (5) 
- 360 zł. Wrocław, tel. 071/345-64-09 po godz.19,0603/35-98-20 
TOYOTA COROLLA, 1400 ccm, benzyna, 12V: silnik, skrzynia 
biegów, maska, drzwi, klapa tylna, dach, zawieszenie, zderza
ki. Wrocław, tel. 0606/40-03-11
TOYOTA COROLLA, 1986/89 r. poj. 1300-1800 ccm diesel: 
wszystkie częśd z demontażu do modelu 3- i 5-drzwiowego. 
Świdnica, tel. 0601/55-97-11
TOYOTA COROLLA, 1987/92 r., 1300 ccm, 12V, benzyna: róż
ne części z demontażu. Stefanowice 8, tel. 074/858-50-02, 
0600/36-13-01
TOYOTA COROLLA, 1988 r. : różne części. Brzeg, tel. 
077/416-30-78
TOYOTA COROLLA, 1990 r., .1600 ćcm, 16V liftback: konsola, 
licznik, zwrotnice, blenda tylna, stacyjka, dmuchawa, obudowa 
nagrzewnicy, ukł. hamulcowy, zbiornik paliwa, zamki, klamki i 
inne. Wrocław, tel. 071/354-36-81, 0604/36-89-38 ‘
TOYOTA COROLLA, 1992/99 r., 1400 ccm: lampy, błotniki, dach 
do modelu 3-drzwiowego, 95 r., zawiesz. i inne. Świebodzice, 
tel. 074/854-32-01, 0605/55-55-37 
TOYOTA COROLLA LIFTBACK, 1994 r. : nowa kolumna kie
rownicza (regulowana) ze stacyjką i kluczykiem, • 500 zl. Lu
bin, tel. 076/749-48-50
TOYOTA COROLLA, 1998 r.: drzwi przednie prawe, belka pod 
silnik, rozrusznik, alternator, głowica i inne. Wrocław, teł. 
0601/26-88-38
TOYOTA COROLLA, 1999 r., 1400 ccm, 16V : osprzęt silnika, 
tarcza + dodsk sprzęgła, głowica, węże wody, rozrusznik, al
ternator. Kąty Wrodawskie, tel. 0717316-86-07 
TOYOTA COROLLA, CARINA, CAMRY, 1800 ccm, 2000ccm, 
turbo D : głowice silnika, splanowane, sprawdzone, szczelne, z 
zaworami lub sam korpus, .6 szt, - 600 zł. WrodawL tel. 

: 0601/70-22-78 po godz.7 \

TOYOTA HDJ-80 : tarcze ham. przednie. Wrocław, tel. 
071/354-23-35,'0608/59-73-52
TOYOTA HIACE, 1985/89 r., 2400 ccm, diesel: most, skrzynia 
biegów, zawiesz., lampy, chłodnica, wal pędny i inne części z 
rozbiórki. Wiązów, tel. 0605/62-69-98 
TOYOTA HIACE, LITEACE, CARINA E : różne częśd mecha
niczne i blacharskie, silniki Liteace 1.3 E, skrzynie biegów, szy
by, mosty, drzwi, lampy, fotele, blacharka, felgi, części zawie
szeń, częśd silnika 2.4 D, 2.4 E, mechanika, częśd od Hiace 
do 1996 r., dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51, 0601/56-42-29
TOYOTA LAND CRUISER, 1980 r., 2500 ccm, diesel: silnik z
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osprzętem, skrzynia biegów, mosty, resory, elementy blacharki, 
instalacja, lampy, szyby, - 2.000 zl. Bielawa, tel. 0603/22-55-40 
TOYOTA LAND CRUISER, 1998 r.: różne częśd blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel! 061/810-51-57, 0601/72-46-69 
TOYOTA LAND CRUISER : klapa tylna. Wałbrzych, teł. 
074/847-79-49
TOYOTA LEXUS : zderzak tylny. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
TOYOTA LEXUS, 2000 r., V6 : częśd przodu, zawieszenia, 
poduszki powietrzne, drzwi i inne części. Wrocław; tel. 
0606/62-65-10
TOYOTA PREVIA : klapa tylna, -błotniki. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
TOYOTA STARLET: różne częśd. Wrocław, teł. 0502/50-44-46 
TOYOTA STARLET, 1984 r., 1000 ćcm: częśd z demontażu do 
modelu 3-drzwiowego. Świdnica, tel. 0601/55-97-11 
TOYOTA STARLET, 1988 r., 1300 ccm: częśd z demontażu do 
modelu 5-drzwiowego. Świdnica, tel. 0601/55-97-11 
TOYOTA STARLET, 1991/94 r., 1300 ccm : drzwi, klapa tylna, 
zderzak tylny, alternator, rozrusznik, szyby tylne uchylane, pól
ka tylna, błotniki przednie i tylne do modelu 3-drzwiowego i inne. 
Wrocław, tel. 0503/36-60-05
TOYOTA YARIS : różne częśd. Wrodaw, tel. 0502/61-160-22, 
0502/50-44-46
TOYOTA YARIS, 2000 r. 5-drzwiowy: drzwi kompletne, luster
ka, wózek, półosie, zwrotnice, McPhersony, listwa kierownicy, 
stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
TRABANT 601: różne części. Wałbrzych, tel. 074/848-31-08 
TRABANT 601 : elementy karoserii, opony, szyby, linki, liczni
ki, przełączniki, tłoki, gażnik i inne. Wrocław, tel. 0501/74-73-71 
TRABANT 601S, 1986 r .: różne częśd z demontażu. Młyńsko, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0601/57-22-41 
TRABANT POLO, 1100 ccm : lampy tylne, koło, rozrusznik, 
chłodnica. Opole, tel. 077/456-71-62 
TRABANT POLO, 1991 r., 90 tys. km, .1100 ccm,: II wlaśddel, 
RM, model przejściowy, po regeneracji, nowy akumulator, 2 nowe 
opony, ważny przegląd, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry • 
3.800 zł. Sobótka Zach., tei. 0604/12-53-23 \  -
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm : różne częśd używane. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
UAZ: różne częśd. Wrocław, (el. 0601/36-23-64 .
VOLVO, 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa kompl., spraw
dzona. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66 
VOLVO, 1992 r., 2500 ccm, turbo : silnik ♦ skrzynia biegów. 
Leszno, tel. 0603/77-52-88
VOLVO 240,1985 r.: różne częśd. Prusice, woj. wrodawskie, 
tel. 071/312-53-41
VOLVO 244 : pompy, zderzaki, maski, lampy i inne. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
VOLVO 244, 1980 r. : różne części. Ostrów Wlkp., tel. 
0601/88-14-62
VOLVO 244 KOMBI, 1985 r., 2400 ccm, diesel: silnik, stan b. 
dobry, chłodnica, rozrusznik, wał nepędowy, most tylny, zawie
szenie tylne, zawieszenie przednie, błotniki przednie, maska, 
atrapa, zderzaki, lampy przednie, drzwi, szyby, McPhersony i 
inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
VOLVO 340 : różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
VOLVO 340 : lampy przednie (lewa i prawa). Siechnice, tel. 
0603/53-74-09
VOLVO 340,1983 r., 2000 ccm : silnik, rozrusznik, filtr powie
trza, chłodnica, kompletna dokumentacja, - 500 zł. Krzywina, 
gm. Przeworno, tel. 074/816-12-83 
VÓLVO 340,1986 r., 1400 ccm : skrzynia biegów (5) z półosia- 
mi - 600 zl, resory, zbiornik paliwa i inne. Krzywina, gm. Prze
worno, tel. 074/816-12-83
VOLVO 340, 1987 f., 1600 ccm, diesel : głowica kpi., lampy 
tylne - 450 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50̂ 85 
VOLVO 340,440 : skrzynia biegów, maska, klapa, drzwi, roz
rusznik, chłodnica, silnik (stan b. dobry), koła, lampy, zderzak, 
konsola, głowica, tłoki, -170 zł. Wrocław, tel. 071/370-01-15 
VOLVO 343,1980 r., 1400 ccm: silnik, skrzynia biegów, zawie
szenie, lampy, osprzęt-silnika, chłodnica, drzwi, dach, szyby, 
mosty, belki, bak, błotniki, zderzaki i inne. Wałbrzych, tei. 
074/846-49-58
VOLVO 343, 1980 r., 1400 ccm : chłodnica, zbiornik paliwa, 
alternator, maski, dach, drzwi, szyby, mosty, półosie, belki, fo
tele, zawieszenie i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
VOLVO 343,1981 r., 1400 ccm, benzyna : błotniki, zawiesze
nie i inne. Żary, tel. 068/374-82-99 
VOLVO 360 : różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
VOLVO 360, 1983 r., 2000 ccm, benzyna 5-drzwiowy : drzwi, 
wal napędowy, skrzynia biegów (5), lampy tylne, głowica, roz
rusznik, przekł. kierownicy, belka tylna i inne, • 4.000 zł. Nysa, 
tel. 077/448-04-52, 0600/35-51-39 
VOLVO 440 : drzwi, progi, lampy, dach, fotele, zawieszenie 
przednie i tylne, hamulce, klapa bagażnika, komputer, osprzęt 
silnika (1.7 wtrysk), półosie, filtr powietrza. Wrocław, tel. 
0602/62-61-53
VOLVQ 440,1988/93 r., 1800 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów, klapa tylna, zawiesz. i inne w tym 2 szt. felgi aluminio
we ♦ opony 4 szt., również do Forda Sierry kombi, od 82 do 86 
r., wszystkie częśd.., tel. 074/819-08-87,0600/57-51-85 
VOLVO 440,1991 r .: drzwi prawe przedni kpi. -150 zł, tylne 
lewe (blacha) • 50 zi, klapa bagażnika kpi., z szybą -160 zł. 
Mirsk, tel. 075/783-45-96, 0607/11-49-19 
VOLVO 440,460: zderzaki, drzwi, maska silnika, szyby, lampy 
tylne, tapicerka, kola zimowe, skrzynia biegów do 1700 ccm i 
inne części. Bolesławiec, tel. 0607/69-90-83 po godz. 16 
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, skrzynia

biegów (5), zawieszenia, dach, śdanka tylna, osprzęt silnika, 
tapicerka kpi. i inne. Legnica, tel. 0603/67-61-05 
VOLVO 480 : lampa lewa przednie kpi, • 300 zł. Mirsk, tel. 
075/783-45-96, 0607/11-49-19
VOLVO 700, 900 : błotniki, klapy, drzwi, zderzaki, szyby, turbi
na, pompy, tarcze, sprężyny, wahacze, zwrotnice, sworznie, 
wały, skrzynia biegów, hak, przekł. kierownicy, dodski, zbior
nik, możliwość wysyłki. Oleśnica, }e\. 071/314-32-49, 
0502/27-50-17
VOLVO 740 : różne części. Legnica, tel. 0605/22-00-82 
VOLVO 740 : pokrywa silnika, zderzak przedni z halogenami, 
błotniki, szyby. Wrocław, tel. 0602/62-61-53 
VOLVO 740, 760 : nagrzewnica, kokpit z kierów., podszybie, 
wiązki el., uszczelki drzwi i inne. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
VOLVO 740,850 : elementy blacharki i zawieszenia. Oleśnica, 
tel. 071/315-40-51
VOLVO 850: McPhersony przednie, oryg., fabr. nowe. Wrodaw, 
tel. 071/345-57-85
VOLVO 850: maska, zderzaki, błotniki, lampy, atrapa, pas przed
ni, hamulce, zawieszenie, komputer, pompa ABS, drzwi, listwy, 
szyby, klapa bagażnika, filtr powietrza, nadkola, półosie. Wro
daw, tel. 0602/62-61-53
VOLVO 850,1996 r., 2500 ccm, 20V: różne częśd mechanicz
ne i blacharskie. Legnica, tel. 0608/10-53-44, 0607/85-23-13 
VOLVO 940, 960 : reflektory, kierunkowskazy, wyderaczki re
flektorów, listwy podreflektorowe. Wrocław, tel. 0605/434-32-50 
VOLVO S40, V40 : konsola, pod. powietrzna kierowcy, lampy; 
pas przedni, drzwi, błotniki, listwy dachowe i progowe, lampki w 
zderzaku, spoilery dolne, węże klimatyzacji, blenda tylna. Wro
daw, tel. 0602/62-61-53
VOLVO S40, V40, S70, V70 : maska. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
VOLVO S40, V40, S70, V70,1998 r. 1.9-2.5 TDI: skrzynie bie
gów. Wrocław, tel, 0606/62-65-10 
VOLVO S80 : maska silnika, zderzaki, konsola, pod. powietrz
na kierowcy, drzwi. Wrociaw, tel. 0602/62-61 -53 
VOLVO S80, V70, 2000 r.: części przodu, zawieszenia, drzwi, 
felgi aluminiowe, poduszki powietrzne i inne częśd. Wrocław, 
tel. 0606/62-65-10
O  VOLVO V40,1997/01 r . : drzwi tylne, listwa pro

gowa, prawa ćwiartka, silnik, kpi. wnętrze (skó
rzane), zawieszenie tylne i przednie, „wózek” pod 
silnik, elem. plastikowe, osłona pod silnik, koła 
z oponam i. Św idn ica , te l. 0604/82-66-90, 
0607/64-52-82 87025431 [[[05839]]]

VOLVO V40, S40: atrapa przednia, pokrywa silnika, drzwi, zde
rzaki, błotniki, klapa tylna, przekł. kierownicy, listwy progowe, 
hamulce, zawieszenie, kołyska silnika, wahacze, węże klimaty
zacji. Wrocław, tel. 0605/434-32-50 
VOLVO V40, S40, V70, 850 : oblachowanie, oświetlenie, za
wieszenie przednie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
VOLVO V40, V70,740,850: el. zawieszenia, silnik i inne. Trzeb
nica. tel. 0606/40-03-11
VOLVO V40, V70, S80 : różne części. Poznań, tel. 
0601/44-47-61
VOLVO V70, S70 : atrapa przednia, błotniki, drzwi, pas przed
ni, lampy, listwy progowe, nadkola, zawieszenie, konsola gór
na, zderzaki, chłodnica, 4 kola stalowe, błotnik tylny prawy. 
Wrocław, tel. 0605/434-32-50
VW, 1900 ccm, turbo D : turbosprężarka, nowa, firmy Garret GT 
1749V, • 1.000 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-64-24 
VW, 138 tys. km, 1600 ccm, benzyna : silnik, osprzęt, doku
mentacja, • 500 zl. Jelenia Góra, tel. 075/764-84-82 
VW poj. 1.5D, 1.6D, 1.9D: silniki, głowice, pompy wtryskowe, 
rozruszniki, alternatory, skrzynia biegów, sprzęgła, półosie, ko
lektory, pompy wodne i hamulcowe, tłoki, korbowody, chłodni
ce, węże, zbiorniczki, klamki, linki, nagrzewnice, klocki, tarcze, 
bębny. Legnica, tel. 076/852-46-02,0602/30-32-49 do godz. 23 
VW, TDI: visco z wentylatorem. Oława, tel. 0601/21-28-89 
VW, 1600 ccm, turbo D : silnik, oclony. Osiecznica, tel. 
075/731-23-76, 0607/81-19-76
VW: turbosprężarka z kolektorem wydechowym i ssącym, nowa,
- 1.200 zl. Wałbrzych, tel. 0602/17-71-36
VW, 1600 ccm, diesel : silnik, skrzynia biegów, oświetlenie, 
zawieszenie, oblachowanie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
VW: koła 175/70 R13,2 szt, • 100 zł. Wrocław, tel. 0503/04-69-47 
VW, 1600 ccm, turbo D : pompa wtryskowa. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
VW, 1900 ccm, diesel: różne częśd do silnika. Wrodaw, tel. 
071/322-68-21
VW, 1600 ccm, diesel : silnik. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/810-31-68
VW, .1800 ccm, benzyna: silnik 1,8. benzyna, monowtrysk, kom
pletny, sprawny, mały przebieg. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-15-75
VW, 1999/01 r., TDI 1900, 2500: napinacz paska rozrządu i 
paska klinowego, przepływomierz, simeringi i inne. Legnica, tel. 
076/855-09-92, 0608/85-60-05
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk : podłuźnice, ćwiartki tyl
ne, drzwi, klapa, fotele, lampy, tapicerki, wzmocnienie, zawie
szenie, ukl. wydechowy, ABS, ukł. kierowniczy, szyby, zegary, 
skrzynia biegów, osprzęt silnika, silnik, plastiki, zbiorniczki, 
nagrzewnica, serwo, półosie, obudowa chłodnicy i inne. Legni
ca, tel. 0603/80-26-88
VW BORA, 2000 r., 1900 ccm, turbo D : ćwiartka lewa przednia
- 500 zl. Kłodzko, tel. 074/811-24-83
VW BORA, GOLF IV, 1999/00 r.: poduszki pow., sensor, taśma 
pod kierownicę, schowek, pirotech. napinacze pasów. Wrocław, 
tel. 0606/23-35-56
VW BORA, GOLF, PASSAT, LUPO : klimatyzacje kpi., z de
montażu, części silnika; podłokietniki, różne częśd mechanicz
ne, elementy blacharki i inne, możl. wysyłki. Nowogrodziec, woj. 
jeleniogórskie, tei. 0502/33-76-86, 0608/72-14-92 
VW BUS : głowica, • 200 zl. Nowa Sól, tel. 0601/96-08-52 
VW BUS .ogórek*: drzwi przednie. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
VW CADDY, 1997 r. : zderzak tylny, - 70 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-17-13, 074/842-47-23
VW CADDY, 1999 r, 1900 ccm, SD i: skrzynia biegów, drzwi, 
zawieszenia, dach, siedzenia i inne. Zielona Góra, teł. 
0600/54-93-56
VW CORRADO G 60 : skrzynia biegów, silnik, pompa paliwa, 
komputer, zbiornik paliwa i inne. Długołęka, tel. 071/315-94-49 
VW CORRADO: różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
VW CORRADO, 1990 r, 1800 ccm, G-60: drzwi, dach, podłuż
nica, lusterko, klapa, osprzęt silnika, zawieszenie, szyby, zbior
niczki, nagrzewnica, plastiki. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW CORRADO, 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 
częśd oraz częśd mech. z demontażu do VW Corrado. Bole
sławiec, tel. 0604/69-58-47
VW DERBY : różne częśd. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
VW DERBY, 1977/81 r. : różne częśd z demontażu. Młyńsko, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0601/57-22-41 
VW DERBY, 1980 r.: pokrywa bagażnika - stan dobry, - 65 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/848-17,19
VW GARBUS: silnik do remontu. Łagiewniki, tel. 0608/21-96-03 
VW GARBUS, 1600 ccm : silnik z osprzętem, stan b. dobry - 
1.300 zl, skrzynia biegów • 350 zł, rozrusznik, zawieszenie, 
szyby, felgi i inne części. Świdnica, tel. 074/640-66-88, 
0607/35-30-69
VW GARBUS : kola, opony, bębny, błotniki, maski, wahacze, 
zawieszenie przednie i tylne, stacyjka, klamki, zbiornik paliwa, 
szyby, dach i inne. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58,0602/35-61-24 
VW GARBUS : gażnik, regulator napięda 6V, reflektory przed
nie -100 zł, pompa oleju • 300 zł, aparat zapłonowy - 300 zł. 
Wałbrzych, tel. 0607/48-04-55 prosić Roberta 
VW GARBUS : dużo częśd, do wszystkich modeli, z demonta
żu. Wrocław, tel. 0501/16-93-32
VW GARBUS : końcówka tłumika chromowana, nowa, prod. 
niemieckiej. Wrodaw, tei. 0609/47-97-91 
VW GARBUS, 1965 r. : kpi. nadwozie, stan dobry + skrzynia 
biegów (blacharka bez rdzy), -1.000 zl. Kamieniec Ząbkowicki, 
tel. 074/817-44-93
VW GARBUS, 1968 r .: skrzynia biegów (4), półosie, stan do
bry, - 170 zl. Wysocko Wielkie, gm. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-08-83
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VW GARBUS, 1986 r.,: pokrywa silnika ze spoilerem, • 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/343-72-00
VW GARBUS, TRANSPORTER T2, 1600 ccm, boxer: silnik 
chłodzony powietrzem, nowe panewki, pierścienie, sworznie, 
lekko uszkodzony - .na chodzie*, + instalacja gazowa i inne 
części silnika, • 350 zł. Lubin, tel. 0502/17-81-85 
O  VW GOLF IV 1.4,1.6,1.9 TD I: maska, błotniki, 

półosie, zawieszenia, lampy, błotniki tylne, 
osprzęty silników, skrzynie biegów, drzwi, klapa, 
oś, podłużnice, chłodnice, klimatyzacja manual
na, kompletna (1.4), głowice, sanie, zbiorniczki, 
ABS, ESP, serwo wspomaganie, konsola, elemen
ty tapicerki, fotele, pod. pow. I wiele innych, Pro
chow ice, tel. 0606/64-09-98 84018791
[[[18323]]]

VW GOLF III : zielona, tylna szyba ze spoilerem., tel. 
0606/36-19-64
VW GOLF III: zawieszenie tylne, drzwi prawe, plastiki. Bie
lawa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16 
VW GOLF : drzwi, lampy, błotniki, wzmocnienie, zawiesze
nia, skrzynie biegów, półośki, pokrywy, lusterka, chłodnice, 
szyby. inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-76,0606/78-56-39 
VW GOLF II: chłodnica - 80 zł, lampa przednia - 25 zl, grill 
- 40 zł, pas przedni • 20 zł, szyby boczne. Dzierżoniów, tel. 
074/645-91-43
VW GOLF II: drzwi, dach, szyberdach, kołyska pod silnik, 
ćwiartki przednie, zderzak, chłodnica. Gryfów Śl., tel. 
075/781-24-22
VW GOLF : półka tylna z głośnikami. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-04-68
VW GOLF III KOMBI: klapa tylna, • 100 zl. Jelcz-Laskowice, 
tel. 0609/34-99-53
VW GOLF II: sprężyny sportowe .Jamex*, -100 zł. Kalisz, 
tel. 0607/54-42-10
VW GOLF IV: drzwi przednie, kpi. - 300 zl, drzwi tylne, lewe, 
bez szyby -150 zł, tylna, lewa ćwiartka - 200 zl, tylna pólka 
-100 zł, zaślepka poduszki powietrznej pasażera • 100 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-37-87
VW GOLF, 1600 ccm, benzyna : skrzynia biegów (4) - 200 
zł, tarcze hamulcowe • 30 zł, bębny hamulcowe • 30 zl, pół
osie kompletne - 50 zł. Legnica, tel. 076/852-38-32 
VW GOLF II, 1800 ccm, GTI : tablica rozdzielcza Digital, 
pasy, fotele, tapicerka, zderzak tylny, hak, półka tylna. Le
gnica, tel. 076/857-51-07,0603/19-43-16, 0609/08-43-84 
VW GOLF III : dach do wersji 5-drzwiowej. Leszno, tel. 
0602/18-36-93
VW GOLF III KOMBI: hak holowniczy, oryginalny, opdpina- 
ny - 450 zł, roleta bagażnika, czarna, kompletna z boczkami 
• 450 zl. 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 III, 1800 ccm : skrzynia biegów automatyczna. 
Lubań, tel. 0608/25-36-94,0603/60-36-74 
VW GOLF III : silnik 1.4 i 1.8. Lubań, tel. 0608/25-36-94, 
0603/60-36-74
VW GOLF II: wszystkie części. Lubin, tel. 0602/79-49-60 
VW GOLF IV, 1900 ccm, TD i: 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 III, 1.4,1.6,1.8,1.9 diesel: drzwi, elem. plastiko
we, tylna pólka, 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, diesel : chłodnica wody. Niemcza, tel. 
074/837-87-08 po godz. 20, 0603/48-31-67 
VW GOLF III: 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 II CABRIO : szyba przednia. Oleśnica, tel. 
0601/72-56-81
VW GOLF III KOMBI: relingi i listwy dachowe, filtr powietrza 
(diesel i turbo D), kierownica skórzana. Oława, tel. 
0604/85-40-04
VW GOLF II, 86 tys. km, 1600: silniki, części silnika, skrzy
nię 5-biegową, drzwi, lampy, zawieszenie, inne. Opole, tel. 
077/474-38-72
VW GOLF IV : maska, błotniki, drzwi, klapa tylna, pompa 
wtryskowa do 1.9 TDI, turbosprężarka, półka tylna, półosie i 
inne. Opole, tel. 0601/71-67-25 
VW GOLF III 3-drzwiowy: bok tylny lewy, nowy, - 300 zł. Pie
szyce, tel. 0605/85-19-08
VW GOLF: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Pru
sice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
VW GOLF, 1500 ccm: wszystkie części silnika (wał po szli
fie, głowica, tłoki itp.). Radoszyce, tel. 076/843-96-52 
VW GOLF II11.8,1.9 TD. 2.0 VR6: wózki, wahacze, półosie, 
zwrotnice, McPhersony, stabilizatory, lusterka (el. regulacja). 
Smardzów, tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
VW GOLF IV, 1900 ccm, TDI: klapa tylna, kompletna, pół
osie. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
VW GOLF I : drzwi, klapa tylna, chłodnica 1,6 diesel, amor
tyzatory i inne. Sobótka, tel. 071/316-34-02 po godz. 17, 
0604/96-02-73
VW GOLF, 1400 ccm : silnik uszkodzony, kompletna doku
mentacja, zarejestrowany, • 550 zł. Trzebnica, tel. 
0601/70-59-53
VW GOLF II : lampa tylna prawa. Wałbrzych, tel. 
074/640-78-19
VW GOLF II. diesel: skrzynia biegów (5), pasy, fotele, tapi
cerka, przeguby, szyberdach, dach, wydech i inne. Wał
brzych, tel. 0606/95-10-15
VW GOLF III: lusterka, lampy, felgi stalowe, obudowa filtra 
do modelu turbo D. Wałbrzych, tel. 074/842-28-58, 
0602/35-61-24
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: głowica • 400 zł, wtryski. Wał
brzych, tel. 0603/53-31-20
VW GOLF, 1600 ccm, diesel: silnik, techn. sprawny -1.200 
zł ♦ clo 400 zł, rozrusznik, chłodnica, inne. Wałbrzych, tel. 
0603/53-31-20
VW GOLF : silniki: 1.3, 1.6, 1.8, 1.6 D, skrzynia biegów, 
zawieszenie, inne części. Wilkowice, tei. 065/534-11-53

"AUTO - CZĘŚCI" \  
Pastuszyn k. Miłakowa 

na trasie Lubin • Zielona Góra 
warsztat, tel. 06a/38M2-70,M01773134 
Nowa Stij, tel. 068/35-62-358,0-607 611577 

czynne w godz. 8-16 
w ciągłej sprzedaży: \

- silniki diesel VW, AUDI' $>
- skrzynie 4- i 5-biegowe VW, AUDI

SER W IS  - V W  B U S
- naprawa skrzyń biegów
- skup silników i skrzyń 

C E N Y  K O N K U R E N C Y J N E
Zapraszamy codziennie 

od godz. 8“  do 15". .
\  W  k a żd ą  so b o tę  G ie łd a  Lu b in . J r

VOLKSWAGEN
LUPO, POLO, GOLF III, IV, PASSAT 

SKUP - SPRZEDAŻ  
części mechaniczne I  blacharskie  ; 

MOŻLIWOŚĆ WYSYŁKI 
L u b in ,  tel. 0-603 646 414

VW GOLF I, II : lampy tylne, reflektor, szyba tylna. Wrocław, 
tel. 071/372-22-86
VW GOLF III: reflektory z halogenami, wzmocnienie czoło? 
we, zderzak przedni, kierunkowskazy. Wrocław, tel: 
071/364-21-96
VW GOLF III, IV: lampy, klimatyzacja, zderzaki, pompy, błot
niki, maski, tapicąrki, szyby i inne. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
VW GOLF I, 1600 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów 
(4), drzwi prawe i lewe (2-drzwiowy), klapa tylna z szybą pod
grzewaną, chłodnica z wentylatorem, pompa hamulcowa, 
szyby boczne, zbiornik, zawieszenia. Wrocław, tel. 
0600/80-70-84
VW GOLF I : maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, 
wzmocnienie czołowe, progi, reparaturki błotników tylnych. 
Wrocław, tel. 0601/59-21-76

AUTO-CZĘŚCI 
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VW GOLF III: maska, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, 
zaślepki halogenów, atrapa, nagrzewnica, nakładki błotni
ków, progi. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
VW GOLF II: McPherson, rozrusznik, wzmocnienie zderza
ka przedniego. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW GOLF III: reflektor prawy (soczewkowy), linka sprzęgła 
z samoregulacją. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW GOLF 1.4,1.6,1.8, 2.0,1.9 D, TD: pompa wspomaga
nia, głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, części silni- 

. ka, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW GOLF II: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zde
rzaki szerokie, atrapa z halogenami, reflektory, kierunkow
skazy, progi, nagrzewnica, nakładki błotników, listwy na 
drzwi. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
VW GOLF III: reflektor lewy podwójny, błotnik prawy przed
ni, kierownica skórzana (wersja z poduszką pow.), sprężar
ka klimatyzacji VR6, cewka 6-biegunowa VR6, pokrywa fil
tra pow. oraz inne części silnika VR6. Zielona Góra, tel. 
0607/20-07-07
VW GOLF IV : kolumna kierownicy, - 550 zł. Żerniki Wro
cławskie, tel. 0504/98-95-65
VW GOLF I GTI, 1976/81 r., 1600 ccm : wszystkie części z 
demontażu. Bolesławiec, teł. 0606/36-44-93

VW GOLF, 1986 r .: silnik 1600 cpm, stan dobry, chłodnica, 
półosie, części zawieszenia przedniego i tylnego, drzwi, szy
by, pokrywa silnika i bagażnika, zderzaki, wyposażenie wnę
trza, skrzynia biegów, lampy, ćwiartki przednie, błotniki tyl
ne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
VW GOLF II, 1986/91 r. : wszystkie części mechaniczne i 
blacharskie. Strzelce Opolskie, tel. 0607/76-35-80 
VW GOLF II, 1987 r. : maska, drzwi, szyby, zawieszenie, 
nagrzewnica, instalacja i inne z demontażu. Złotoryja, tel. 
0602/69-16-37
VW GOLF, 1987 r.t 1600 ccm, diesel: silnik kompletny, stan 
b. dobry, - 800 zł. Cybinka, tel. 068/391-18-83 
VW GOLF II, 1987 r„ 1600 ccm, turbo D 3-drzwiowy, popie
laty: zawieszenie przednie, ćwiartki karoserii, dach z szy
berdachem, drzwi, klapa tylna uzbrojona, szyby, tapicerka 
wewnętrzna, wygluszenie maski przedniej i dużo innych czę

ś c i;  Kluczborki tel. 077/418-03-47, 077/418-54-66, 
0601/48-40-83
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 : elementy blachar
ki, szyby, lampy, zawieszenie przednie, oś tylna, tłoki, gło
wica, pompa wtryskowa, alternator, skrzynia biegów (5), pół
osie, felgi, zbiornik paliwa, chłodnica, ukł. kierowniczy, ukł. 
wydechowy, akumulator, klamki, zamki instalacja elektrycz
na. Legnica, tel. 076/852-46-02 do godz. 23,0602/30-32-49 
VW GOLF II, 1*987 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów (5), kpi., oclony. Szprotawa, tel. 0604/82-06-70 
VW GOLF II, 1987 r. 1300, 1400, 3- i 4-drzwiowe: drzwi - 
600 zł, klapy drzwi -100 zł, tapicerka kpi. do modelu 4-drzwio- 
wego, atrapa, zawieszenia, błotniki, instalacja, dach do mo
delu 3-drzwiowego i inne. Świdnica, tel. 074/852-18-28, 
0605/46-25-03
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, diesel : maska, błotniki, 
wzmocnienie czołowe, drzwi, klapa tylna, silnik, rozrusznik, 
alternator, konsola, półoś, zwrotnice, stacyjka, chłodnica, 
reflektory i inne. Wrocław, tel. 071/354-36-81,0604/36-89-38 
VW GOLF II, 1987/90 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk: silnik, 

_ osprzęt silnika, chłodnica, skrzynia biegów (4), zawiesze
nie, elementy blacharki i tapicerki, fotele. Legnica, tel. 
0603/46-41-45, 0607/40-46-17 
VW GOLF II, 1988 r. : maska, drzwi, klapa tylna, błotniki 
przednie i tylne, pas dolny, wzmocnienie przednie, podsufit- 
ka, dywany, tapicerka, szyby, podnośniki szyb, lusterka, nad
kola, kanapa, pasy, licznik, kierownica, konsola, pólka, lam
py, zderzak wąski, silnik (1.8 E) gażnik, felgi, wahacz, klam
ka, zwrotnica, chłodnica i inne. Wrocław, tel. 071/357-50-70 
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, 1989 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, części blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 
075/721-17-75
VW GOLF II, 1990 r., 1300 ccm : silnik, szyby, fotele, alter
nator, rozrusznik, plastiki, konsola, elementy blacharki i inne. 
Głuchołazy, tel. 0601/19-62-25 
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

TURBOSPRĘŻARKI 
SPRĘŻARKI POWIETRZA

naprawa - sprzedaż - skup - gw arancja  
w szystkie-typy pojazdów  

PPHU "AKARA", Raków 1 k. Wrocławia, gm. Długołę 
tel./fax 071/314-81-12,0-601 719 768, e-mail: tturbo@poczta.onet.pl

VW GOLF 1,1980 r., 1300 ccm, benzyna: drzwi, silnik kom
pletny, skrzynia biegów, komplet siedzeń, zawieszenie tyl
ne, McPhersony. Kobierzyce, tel. 071/311-17^94, 
0607/48-86-73
VW GOLF 1,1980 r., 1600 ccm, benzyna: drzwi, 4 szt., ma
ska, silnik, skrzynia biegów, inne. Szklarska Poręba, tel. 
0501/04-05-34
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, benzyna : silnik na części, 
maska przednia, drzwi, skrzynia biegów, elementy zawiesze
nia przedniego, hak, felgi aluminiowe i inne części z demon
tażu. Karpacz, tel. 075/761-98-15,0605/22-02-22 
VW GOLF I, 1981 r. : podszybie, drzwi, maska, błotniki, 
przednie wzmocnienie, zbiornik, fotele, tapicerka, plastiki, 
zawieszenie, silnik 1600 ccm na części, kolumna kierowni
cza, ukł. kierowniczy, tylna belka i inne. Wrocław, tel. 
0503/91-65-81
VW GOLF 1,1982 f., 1500 ccm : silnik 1,5, bez przeglądu,
zarejestrowany w Polsce, obniżony, składak 1991 r, -1.200
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/85-35-79
VW GOLF I, 1983 r. : różne części. Osiecznica, tel.
075/731-23-76,0607/81-19-76
VW GOLF 1,1983 r. 4-drzwiowy: drzwi - 80 zł. Świdnica, tel.
074/850-12-49
VW GOLF, 1983 r., 96 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik,pom
pa wtryskowa, skrzynia biegów, półosie, nowe przeguby, 
drzwi, maski, alum. felgi 14* • 5-ramienne gwiazdy + opony,

VW GOLF II, 1990 r. 4-drzwiowy: szyby, dach, tapicerka, 
drzwi, felgi aluminiowe. Polkowice, tel. 0606/55-12-22 
VW GOLF II, 1990 r . : lampy tylne, kierownica, podsufitką, 
lusterko lewe. Wrocław, tel. 321-75-79, 0608/16-76-17 
VW GOLF II, 1990 r., 1800 ccm : nagrzewnica, kierownica, 
amortyzatory tylne, deska rozdz., półki, nadkola, alternator, 
szyberdach, tylne lampy, drzwi tylne lewe, wózek, silnik, 
skrzynia biegów automat., szyby, chłodnica. Wrocław, tel. 
071/339-11-35
VW GOLF, 1990 r.: błotniki - 40 zł, rozrusznik - 50 zł, półoś
ki • 60 zł/szt., chłodnica - 60 zł, komputer -100 zł, przełącz
niki, inst. i inne. Żary, tel. 068/375-35-64, 0600/32-48-63 
VW GOLF III, 1992 r.: lampy tylne (ciemne), halogeny. Wro
cław, tel. 0605/10-83-08
VW GOLF VR6,1992 r., 2800 ccm, benzyna : skrzynia bie
gów, komputer, podłużnice przednie, tapicerka, plastiki i inne. 
Lubin, tel. 0602/88-75-75
VW GOLF III, 1992 r., 38 tys. km, 1800 ccm, benzyna : sil
nik, stan b. dobry, • 800 zł. Pęgów, tel. 071/310-74-46 
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm: różne części. Wrocław, tel. 
0602/68-90-83
VW GOLF III, 1992/98 r. 1900 TDI/1900 TD/VR-6: części sil
nika, lusterka, wentylatory, poduszki, łapy, felgi, filtr powie
trza, przepływomierz, lampy, części klimatyzacji, wspoma
ganie, halogeny, skrzynia biegów, inne. Wrocław, tel. 
0602/23-68-66
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wałek rozrządu i inne, - 800 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-80-01, 
0601/07-54-00
VW GOLF 1,1983 r., 1600 ccm, diesel: części silnika, skrzy
nia biegów, drzwi prawe, turbina • 450 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99, 0603/93-52-50 .
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm: silnik, kompletny, oclony, • 
800 zł. Środa śląska, woj. wrocławskie, tel. 0601/41-85-82 
po 17
VW GOLF, 1984 r., 1600 ccm, diesel: silnik na części, pom
pa wtryskowa, serwo, sprzęgło i inne. Złotoryja, tel. 
0606/67-07-22 .
VW GOLF II, 1984/91 r., 1600 ccm, TD : głowice, tłoki, czę
ści silnika, inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
VW GOLF II, 1985 r., 150 tys. km, 1600 ccm : silnik GTI ze 
skrzynią biegów (4) oraz całym osprzętem, - 850 zł. Ścinaw- 
ka Średnia, tel. 074/871-53-21,0608/88-63-38 
VW GOLF, 1985 r., 1600 ccm: chłodnica, zderzaki, błotniki, 
zawieszenie, maska, półosie, zbiornik paliwa, belki, mosty, 
fotele, drzwi, szyby i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
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, zbior
nik paliwa - 50 zł, zderzak • 50 zł, półosie - 50 zl, ćwiartki - 
150 zł, skrzynia biegów - 100 zł, dach z szyberdachem • 100 
zl, atrapa - 50 zł, błotnik • 40 zł, wzmocnienie - 30 zł, klapa • 
70 zł, Ijcznik - 50 zl, konsola • 50 zł. Chojnów, tel. 
076/818-19-91,0602/89-20-52 
VW GOLF II, 1986 r. poj. 1.3-1.6 ccm E i D: błotnik prawy, 
klapa tylna, drzwi, dach, chłodnica, ukł. kierowniczy, zawie
szenia, rozrusznik, zbiornik paliwa, przełączniki, nagrzew
nica, serwo, sprzęgło, ukl. wydechowy i inne. Prudnik, tel. 
077/436-09-95,0601/08-46-09

AUTOMATY TOKARSKIE WIELOWRZECIONOWE 
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Wrocław, ul. Krzemieniecka 90 |
tel. 071/357-08-63 *

VW GOLF III, 1993 r. : drzwi tylne prawe, zderzak tylny, 
uszczelki drzwiowe, linka sprzęgła, zamki el., silnik wycie
raczek. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
VW GOLF III, 1994 r., 48 tys. km, 1800 ccm, benzyna : sil
nik, półosie, alternator, pompa wody, łapy silnika, kompute
ry, inne części. Jelenia Góra, tel. 0603/44-55-69 
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, podsufitką, zbiorniczki wspo
magania, poduszka pow. kierowcy kpi. i inne. Lubań, tel. 
0608/25-36-94
VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : silnik, skrzynia 
biegów (5). Szprotawa, tel. 0604/82-06-70 
VW GOLF, 1995 r., 1600 ccm, 2000 : drzwi lewe, zderzak 
tylny, zbiornik, skrzynia biegów, belka silnika, szyby boczne 
i inne. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
VW GOLF KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, benzyna: silnik, stan 
b. dobry, zawieszenia, plastiki, fotele, relingi dachowe, role
ta bagażnika. Borowa, tel. 071/315-10-19 
VW GOLF III, 1995 r., benzyna poj. 1.4,1.81: błotnik prawy 
tylny, drzwi do modelu 3-drzwiowego, klapa tylna do kombi, 
fotele, zawieszenia, podłużnica prawa, podsufitką, ukł. wy
dechowy. Lubań, tel. 0603/60-36-74 
VW GOLF III, 1995 r„ 1800 ccm : plastiki wnętrza, części 
mechaniczne, kompresor klimatyzacji, różne części oprócz 
silnika, skrzyni biegów i oblachowania. Łambinowice, tel. 
077/431-91-73,0607/70-42-41 
VW GOLF III, 1995 r.: wzmocnienie przednie, maska, klapa 
tylna, kompresor klimatyzacji z klapką i napinaczem, zamki, 
klamki. Złotoryja, tel. 076/878-22-64 
VW GOLF III, 1996 r., 1800 ccm: różne części. Legnica, tel. 
0601/84-47-45
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VW GOLF III 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, lam
py, konsola z poduszkami, podłużnice przednie, nagrzewni
ce, sanie, silnik (1.6,1.8 GTi), skrzynie biegów i inne. Rud
na k. Lubina, tel. 0607/04-26-69 
VW GOLF III, 1997 r>, 1900 ccm, SD i: blok silnika, stan ide
alny, - 800 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
VW GOLF III, 1997 r. : fotele przednie i kanapa tylna, do 
modelu 5-drzwiowego, stan b. dobry., tel. 0608/45-18-80 
VW GOLF III, 1997 r., 1900 ccm, TDi 5-drzwiowy: dach bez 
podsufitki (odcięty poniżej podszybia), - 400 zl. Wrocław, tel. 
0502/84-10-08
VW GOLF IV, 1998 r., 1900 ccm, TDi 3-drzwiowy: klapa tyl
na z szybą, reflektory, kierownica 4-ramienna (z poduszką 
pow.), maska, lampa tylna, felgi stalowe 15*, fotele z podusz
kami pow., skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0503/84-40-14 
VW GOLF IV, 1999 r.: ćwiartki, poduszki pow., sensory, pasy, 
konsola, zderzaki, nagrzewnice, chłodnice, liczniki, tapicer
ki, zawieszenia, półosie, silniki, osprzęt silnika, fotele i inne. 
Opole, tel. 0604/44-16-73
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, TD i: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, drzwi tylne, fotele, konsola. Bolesławiec, 
tel. 0608/47-98-06
VW GOLF II, 1999 r., 120 tys. km, 1300 ccm, wtrysk : silnik 
oclony, stan b. dobry, • 850 zl. Jelenia Góra, tel. 
0502/15-74-67
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, TD i: skrzynia biegów (5), 
drzwi, zawieszenia, elementy wnętrza. Wrocław, teł. 
0605/36-53-43
VW GOLF IV, 2000 r.: zderzaki. Siechnice, tel. 071/311-76-55

VW LT 28-55,1975/95 r.: różne części mechaniczne, w ce
nie od 10 zł/szt. Wrocław, tel. 0602/47-44-67 
VW LT 28-58, 1992 r., 2400 ccm, turbo D : silnik kpi., stan 
idealny, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0602/47-44-67 
VW LT 31,1982/92 r., 2400 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów (4) i (5), zawieszenie, chłodnica, nagrzewnica, drzwi. 
Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
VW LT 35: skrzynia biegów, wał silnika Perkins, koła wzmac
niane (od .bliźniaków"). Chorzów, tel. 0607/25-21-53 
VW LT 35,1999 r.: drzwi tylne, kompletne, do modelu śred
niego. Smardzów, tel. 071/398-33-51,314-38-54 
VW LUPO : różne części karoseryjne. Poznań, tel. 
0503/57-63-32
VW LUPO: konsola, - 800 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-19-77 
po godz. 20
VW LUPO, 1999 r., 1400 ccm, 1f>V: maska, lampy, błotniki, 
zderzaki, chłodnica, silnik, skrzynia biegów, klimatyzacja, za
wieszenia, tapicerka, szyby, poduszki pow., plastiki i inne. 
Lubin, tel. 0603/48-47-12
VW LUPO, 1999 r .: błotniki tylne, dach, zawieszenie tylne, 
lampy tylne, zderzak tylny, klapa tylna, tapicerka, podsufit- 
ka, ukł. wydechowy, klimatyzacja, zbiornik paliwa, szyby, 
plastiki i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
VW NEW BEETLE, 2000 r., 1900 ccm, TD i: pod. powietrz
ne. Wrocław, tel. 0605/36-53-43 
VW PASSAT: kołpaki oryginalne na koła 15*. Bielawa, tel. 
074/833-02-15 po godz. 16
VW PASSAT: błotniki, lampy, drzwi, ćwiartki, zawieszenia, 
chłodnice, dach, pokrywy, skrzynie biegów, półośki, szyby, 
inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
VW PASSAT: klapa. Borów. (el. 071/393-31-12
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VW GOLF IV KOMBI, 2000 r .: tapicerka, części blacharki, 
mechaniczne, inne. Wrodaw, tel. 0607/19-90-88 
VW GOLF GTI II, 16V : silnik i inne części. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
VW GOLF, JETTA : silniki, skrzynia biegów (4 i 5), gaźniki, 
aparat zapłonu, alternatory, półosie, wahacze, przekl. kie
rownicy. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
VW GOLF, PASSAT, 1600 ccm, 1900 ccm, diesel.: głowice 
silnika, różne, szczelne, z zaworami lub sam korpus, 20 szt, 
- 500 zł. Wrocław, tel. 324-81-08 po godz.8, 0601/70-22-78 
po godz.7
VW GOLF, PASSAT, 1993 r.: głowice, tłoki, wały, pompa oleju 
i inne. Gryfów Śl., tel. 075/781-24-22 
VW JETTA, diesel : chłodnica wody. Niemcza, tel. 
074/837-87-08 po godz. 20, 0603/48-31-67 
VW JETTA II: silnik 1800 ccm wtrysk + skrzynia biegów (5) 
♦ dokumentacja, zbiornik, rozrusznik, pompka paliwa (wtrysk 
jednopunktowy). Wałbrzych, tel. 0606/95-10-15 
VW JETTA: drzwi prawe przednie, hak, zderzak tylny, amor
tyzatory, elementy zawieszenia. Wrocław, tel. 0502/51-50-31 
VW JETTA, 1987 r.: drzwi tylne prawe, reflektory przednie. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
VW JETTA II, 1989 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk: silnik 
oclony, sprowadzony z Niemiec, • 850 zl. Jelenia Góra, tel. 
0502/15-74-67
VW JETTA, 1991 r., 1600 ccm : zawieszenie, szyby, chłod
nica, dach, osprzęt silnika, koła, felgi, belki, półosie, zbior
nik paliwa, maski, fotele, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
VW LT, 2400 ccm, turbo D : głowica silnika • 700 zł. Lubin, 
tel. 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, diesel: skrzynia biegów (5), - 1.000 zł.~Wałbrzych, 
tel. 0604/48-20-18
VW LT : oblachowanie (do LT 28-55), podszybia, błotniki 
przednie i tylne, stopnie, poszycia drzwi, narożniki przednie

VW PASSAT: reflektor lewy, halogeny, rozrusznik, alterna
tor, filtr paliwa, kolektor wydechowy, kierunkowskaz prawy. 
Brzeg, tel. 077/416-54-92,0503/31-66-21 
VW PASSAT, diesel: alternator, rozrusznik. Chojnów, tel. 
076/818-67-43,0601/88-01-75 
VW PASSAT B-5, GOLF IV: dach, ćwiartki tylne, podsufitki, 
szyby, szyberdachy, drzwi, lusterka i inne. Dzierżoniów, tel. 
0604/43-07-16
VW PASSAT: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
VW PASSAT B4, B5,1900 ccm, 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. Lubań, 
tel. 0608/25-36-94, 0603/60-36-74 
VW PASSAT : silnik 1600 ccm diesel, skrzynia biegów (4), 
alternator, rozrusznik, drzwi przednie lewe, klapa tylna, wen
tylator chłodnicy, nagrzewnicy, zawieszenie przednie, zbior
niki, kolumna kierownicza. Ludwikowice, tel. 0604/29-12-52 
VW PASSAT B5 KOMBI: klapa tylna, kompletna. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51, 314-38-54 
VW PASSAT: szyba klapy tylnej od modelu kombi, turbina z 
kolektorami do silnika 1900 ccm TDI, nowa. Wałbrzych, tel. 
0603/45-72-19
VW PASSAT : serwo, przekładnia kier. ze wspomaganiem. 
Wrocław, tel. 0601/73-20-98
VW PASSAT: zderzak przedni, stan b. dobry • 200 zł. Wro
cław, tel. 0503/94-51-52
VW PASSAT : silnik 1600 ccm benz., stan dobry, skrzynia 
biegów (5), półosie, chłodnica, części zawieszenia przed
niego i tylnego, szyby, pokrywa silnika i bagażnika, wyposa
żenie wnętrza, lampy, drzwi, zderzaki, wzmocnienie przed
nie, błotniki tylne. Wrocław, tel. 322-26-42 w godz.9-16 
VW PASSAT VR6 : sprężarka klimatyzacji, cewka 6-biegu
nowa, kierownica skórzana (wersja z poduszką pow.) i inne 
części silnika. Zielona Góra, tel. 0607/20-07-07 
VW PASSAT, 1976/80 r., 1500 ccm, diesel: silnik, elementy 
blacharki, szyby, lampy, kierunkowskazy, zbiornik paliwa, 
zderzaki, hak, chłodnica, fotele, blok silnika, wal. tłoki, z kor-
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i tylne, końcówki boków (nowe). Stanisław Nitecki, 52-326 
Wrocław, ul. Waflowa 1/2
VW LT, 1980/96 r., 2400 ccm, diesel i turbo D : różne części 
używane (możliwość montażu, gwarancja). Wrocław, tel. 
0606/20-00-14
VW LT, 1983 r., 2400 ccm, diesel: różne części silnika. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
VW LT, 1998 r.: wal pędny, długi. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
VW LT 28 : silniki (1.6 D, 2.4 D), z dokumentacją. Leszno, 
tel. 0601/75-56-60
VW LT 28, 2400 ccm, diesel: silnik, kompletna dokumenta-, 
cja, gwarancja, most tylny, części do silnika benzynowego. 
Nowa Sól, tel. 0607/61-15-77
VW LT 28, 1980 r. 2,0 E, 2,4 D, 2,7 D: części silników, za
wieszeń, skrzynia biegów, elementy blacharskie. Wałbrzych, 
tel. 074/847-87-99, 0603/93-52-50 
VW LT 28, 1981 r. 2,4, 2,7: skrzynia biegów, zawieszenie, 
kola, osprzęt silnika, koła. dach, szyby i inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-57
VW LT 28, 1992 r., 2400 ccm, diesel: drzwi, wal korbowy. 
Bolesławiec, tel. 0502/29-11-45 lub, 0603/10-29-47 
VW LT 28-45 : silniki, skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, 
ukł. kierowniczy, wały pędne i inne. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
VW LT 28-55 : skrzynie biegów (5) i (4) - do modeli z lat 
1975-95, wały napędowe, piasty, tarcze, pompa wtryskowa 
oraz chłodnica, stan b. dobry, z demontażu, w cenie od 10 
zl/szt. Wrocław, tel. 0602/47-44-67

bowodami, głowica, pompa wtryskowa, rozrusznik, alterna
tor, skrzynia biegów (5), półosie, ukł. kierowniczy felgi i inne. 
Legnica, tel. 076/852-46-02,0602/30-32-49 do godz. 23 
VW PASSAT, 1979 r., 1470 ccm, diesel: klapa tylna, lampy, 
zderzak, szyby, podnośnik szyb, skrzynia biegów (4), kolum
ny McPhersona, ukl. kierowniczy, pompa hamulcowa i inne. 
Jugowice, gm. Walim, tel. 074/845-32-10 
VW PASSAT, 1979 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów, szyby, lampy, zawieszenie, blacharka, koła, siedze
nie i inne. Świebodzice, tel. 074/855-77-75 po godz. 18, 
0603/43-68-28
VW PASSAT, 1979/82 r.: maska silnika, błotniki, szyby, kla
pa tylna, skrzynia biegów, zawieszenie i inne. Lubin, tel. 
0600/28-93-27
O  VW PASSAT, 1980 r . : części z demontażu. Wro

cław, tel. 0502/30-10-07 02028861 [[[18208]]]
VW PASSAT, 1980 r., 1500 ccm, diesel kolumny McPhersona, • 
200 zl, częśd z rozbiórki silnika oprócz bloku. Czamy Bór, tel. 
074/845-07-01
VW PASSAT KOMBI, 1980 r. : lampy tylne. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
VW PASSAT, 1980/86 r. : części i silnik 1.8 z dokumentacją. 
Zbąszynek, tel. 0608/82-52-06
VW PASSAT KOMBI, 1981/87/., diesel, benzyna: maska, pas 
przedni, błotniki, lampy, halogeny, atrapa, chłodnica, alterna
tor, rozrusznik, sprzęgło, skrzynia biegów (4), półosie, zawie
szenia, szyba przednia, drzwi, klapa tylna, relingi, pulpit, hak, 
konsola, fotele kpi., dywany, tłumiki, szyberdach i inne. Wro
cław, tel. 071/355-51-86, 0601/92-97-24

HAMULCE od A do Z
(klocki, szczęki, tarcze, bębny, akcesoria...)

AMORTYZATORY KAYABA
HURT - DETAL - MONTAŻ 
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Remonty kapitalne silników benzynowych i Diesla (gwarancja), naprawy głowic silnikowych
Lubin, ul. Budziszyńska 10, tel. kom, 0-601 42 28 18, tel.. 076/841-21-56 

tel. do warsztatu 0-602 53 50 32,0-607 20 93 83

AUTOCZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

do samochodów zachodnich I krajowych
SILNIKI, SKRZYNIE BIEGÓW, CZĘŚCI KAROSERII I INNE

JELENIA GÓRA 
® 075/752-26-09

VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm: różne części mechaniczne 
i elementy blacharki (drzwi, błotniki, dach do kombi). Bieru
tów, woj. wrocławskie, tel. 0609/48-26-74 
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm : rozrusznik, alternator, mi
ska olejowa. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1982/86 r. : hak, • 80 zł. Świdnica, tel. 
074/858-76-73
VW PASSAT, 1982/87 r., 1600 ccm, diesel: elementy bla
charki, szyby, lampy, silnik, tłoki, wał, głowica, pompa wtry
skowa, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów (5), półosie, 
kolumny McPhersona, pas przedni, klamki, zamki, ukl. kie
rowniczy, ukł. wydechowy, akumulator, szyberdach, ukł. ha- 
mul. Legnica, tel. 076/85246-02 do godz. 23,0602/30-3249 
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, benzyna: błotniki- 60 zł/szt., 
maska- 70 zł, drzwi- 70 zł/szt., zderzak przedni- 60 zł, lam
py przednie- 50 zl, lampa tylna prawa- 35 zł, ukł. kierowni
czy- 70 zł, pompa hamulcowa- 80 zł, szyby i inne. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/733-18-01
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel: różne czę
ści. Jelenia Góra, tel. 0609/63-96-19 
VW PASSAT, 1984 r., 1600 ccm, diesel: rozrusznik, • 250 zł. 
Leśna, tel. 075/721-17-73
VW PASSAT KOMBI, 1984/88 r., 1600 ccm, diesel : różne 
części. Jelenia Góra, tei. 0607/65-59-61 
VW PASSAT, 1985 r .: szyba przednia, maska, błotniki, re
flektory. Opole, tel. 0601/71-67-25 
VW PASSAT, 1985 r .: maska przednia - 200 zl, pompa ha
mulcowa - 50 zł, przekładnia kierownicza • 50 zł, nagrzewni
ca - 40 zł, lampy przednie kpi. - 250 zł, lampy tylne kpi. • 150 
zł, silnik dmuchawy - 35 zł, nagrzewnica • 50 zł. Legnica, tel. 
0607/05-56-96
VW PASSAT, 1985 r., poj. 1600 ccm benzyna i 1600 ccm 
diesel: drzwi, maska, podsufitka do modelu Kombi, skrzynia 
automatyczna, fotele, plastiki do wnętrza, silnik 1600 ccm 
benzyna na części, wał do 1600 ccm diesel. Wałbrzych, tel. 
074/848-58-54,0605/39-50-37 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, benzyna : silnik, + 
osprzęt, dach, półosie, serwo i pompa, szyby boczne, ukł. 
kierowniczy, silniczki. Kotowice, tel. 071/310-75-84 
VW PASSAT, 1986 r.: silnik (1.6 E, 1.6 D, 1.6 turbo D), czę
ści silnika, skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, drzwi, kla
pa (kombi), dach. Opole, tel. 0602/65-3146 
VW PASSAT, 1986 r. 1,6,1,8: silnik + osprzęt, zawieszenie, 
maski, mosty, półosie, belki, dach, szyby, zbiornik paliwa, 
drzwi, zderzaki, błotniki, fotele i inne. Wałbrzych, tel. 
074/84649-57
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., benzyna: silnik 1.8E, 1.8i, ma
ska, drzwi, lusterka, rozrusznik, alternator, plastiki bagażni
ka, lampy, fotele, stacyjka, zderzaki. Wrocław, tel. 373-87-98, 
0606/49-34-97
VW PASSAT, 1986/96 r .: klimatyzacja, skrzynia biegów do
1.9 TOI, 1.8 DOHC 16V, 1.8 oraz skrzynia biegów automa
tyczna do silnika 1.8 I, tapicerka, drzwi do kombi, dach do 
limuzyny i kombi, elementy zawieszenie  ̂do wersji VR6, po
krywa bagażnika (1992 r.), podłużnice przednie. Lubań, tel. 
0608/25-36-94
VW PASSAT, 1987 r.: skrzynia biegów (5), VW Golf • 200 zł, 
silnik (1.8 E, stan b. dobry) • 320 zł, felgi stalowe 14* (5 szt.) 
• 150 zł i inne części. Trzebnica, tel. 071/312-90-76, 
0609/21-02-15
VW PASSAT, 1987 r. : silnik (1.6 D), skrzynia biegów (4), 
blok silnika (1.8 E, 1.6 D) i inne części. Wrocław, tel. 
071/355-51-86,0601/92-97-24 
VW PASSAT, 1987 r., 2000 ccm : skrzynia biegów (5), most 
tylny, zawieszenia, wał napędowy, ukł. wydechowy, elemen
ty blacharki, ukł. ABS, elementy tapicerki i inne części z de
montażu. Giebułtów, gm. Mirsk, tel. 075/78344-11 
VW PASSAT II, KOMBI, 1987 r.: różne części. Osiecznica, 
tel. 075/731-23-76, 0607/81-19-76 
VW PASSAT, 1988 r.: 4 drzwi komletne, dach z szyberda
chem i podsufitką. Leszno, teł. 065/520-10-31, 
0607/55-72-55
VW PASSAT, 1988/00 r. 1.4,1.6,1.8,2.0,1.9 D, TD: pompa 
wspomagania, przekładnia kierownicza ze wspomaganiem 
(model B 5), głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, czę
ści silnika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW PASSAT, 1988/92 r. : różne części. Legnica, tel. 
0603/16-12-11
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: głowice, 
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.: belka zawieszenia tylnego (do 1600 
ccm, kombi), błotnik tylny lewy (do kombi), klapa tylna (do 
sedana), lampy tylne na klapę, błotnik tylny prawy (do seda- 
na), drzwi tylne prawe (do kombi), alternator, zderzak tylny 
(do kombi), podsufitka z otworem skrzynia biegów (do 1600 
ccm), lusterko prawe el. reguł.. Opole, tel. 0607/83-9046 
VW PASSAT, 1988/93 r .: kierunkowskazy, lampy, felgi sta
lowe, halogeny, ramki, roleta, klamki, lusterka, blenda na 
klapę. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
VW PASSAT KOMBI. 1988/93 r., 2000 ccm, benzyna : ma
ska, zderzaki, atrapa, błotniki, lampy, wzmocnienia (góra, 
dół), chłodnica, drzwi, lusterka, klamki, klapa tylna, komplet
na, relingi, roleta, monowtrysk, hak oryginalny. Wrocław, tel. 
0600/16-89-64 '
VW PASSAT, 1988/93 r. 1900 TDI/2000 E/1800 E/VR-6/1600 
TDI: tarcze hamulcowe, belki, liczniki, wzmocnienie czoło
we, wspomaganie, półoś, wentylatory, rozrusznik, części sil
nika 1900 TD, pompa wtryskowa, części blacharskie, inne. 
Wrocław, tel. 0602/23-68-66
VW PASSAT, 1988/93 r. : zderzak, wzmocnienie czołowe, 
atrapa, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, nagrzewnica, 
progi. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
VW PASSAT. 1988/96 r., 1800 ccm, benzyna, 16V: skrzynia 
biegów, drzwi przednie i tylne, błotniki tylne, dach, podsufit
ka, fotele kpi., zawieszenia zwykłe i do VR6. Lubań, tel. 
0603/60-36-74
VW PASSAT KOMBI, 1988/96 r.: roleta bagażnika. Trzebni- 
.ca, teł. 071/312-32-91
VW PASSAT, 1988/97 r.: części blacharki, cięte, mechanicz
ne (VR6,2,0,1,8,1,9D, 1.9TD), lampy, plastiki, lusterka, szy
by, filtry, deski rozdzielcze, pod. powietrzne, RO, chłodnice, 
oś, zawieszenie, skrzynie biegów, elektronika, duży wybór. 
Oleśnica, tel. 0602/15-35-30
VW PASSAT, 1989/92 r. : maska. Trzebnica, tel. 
071/387-08-91
VW PASSAT, 1989/92 r.: maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
VW PASSAT, .1989/93 r.: 1 felga z oponą - 50 zl, wycieraczki 
Bosch, nowe • 30 zł, szczęki hamulcowe kpi., nowe • 50 zł. 
Kalisz, tel. 062/764-88-77,0602/75^1-15 
VW PASSAT, 1990 r.: drzwi tylne lewe i prawe, uzbrojone - 
90 zł, klapa tylna • 100 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-90-94, 
0604/40-53-70
VW PASSAT KOMBI, 1990 r.: siedzenia, tapicerka, zderzak 
tylny z hakiem, • 400 zł. Lubań, tel. 075/722-20-93 
VW PASSAT, 19901. : kierunkowskaz lewy - 25 zł i inne czę
ści. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1991 r., 2000 ccm: drzwi przednie i tylne, dach, 
błotnik tylny, głowica, amortyzatory, błotniki przednie, skrzy
nia biegów, wahacze, półośka, lusterka i inne. Wrocław, tel. 
0609/37-27-17
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, benzyna : osprzęt 
silnika, dach • 200 zt, ćwiartki przednie i tylne • 200 zl/szt., 
drzwi (4 szt.) -100 zł, elementy wnętrza. Krosno Odrzań
skie, tel. 0503/77-57-25

VW{PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, benzyna : maska 
silnika, błotniki, drzwi, klapa tylna z szybą, zderzak tylny, 
lampy tylne, zawieszenie tylne, skrzynia biegów (5) i inne. 
Legnica, tel. 0501/56-63-28
VW PASSAT, 1991 r., 1900 ccm, turbo D : drzwi, belka pod 
silnik, nagrzewnica, reflektor lewy, błotnik lewy, lusterka, fo
tele, zbiorniczki, przekł. kierownicy, chłodnica i inne. Nysa, 
tel. 0607/10-06-67
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.: lewa lampa tylna, wózek, wa
hacze, belka pod silnik, nagrzewnica, siłownik centralnego 
zamka,"Siłowniki klapy tylnej i inne. Świebodzice, tel. 
074/858-99-67,0606/12-99-22 
VW PASSAT, 1992 r.: skrzynia biegów (5), do silnika benzy
nowego • 500 zł, drążki kierownicze • 25 zł/szt., komputer 
ABS-u -150 zł oraz przekł. kierownicy (hydrauliczne i zwy
kłe). Wrocław, tel; 0503/30-69-03 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r. : zawieszenie tylne, ćwiartka 
tylna lewa, deska rozdzielcza. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
VW PASSAT, 1992 r., 2000 ccm: drzwi, silnik, zawieszenia, 
zderzaki, lampy, tapicerka. Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06 
VW PASSAT, 1992 r.: pompa paliwa, elektryczna, zatapial- 
na, - 250 zł. Legnica, tel. 0607/05-56-96 
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm: silnik, skrzynia biegów (au
tomatic). Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1900 ccm, turbo D : drzwi, lam
py, zawieszenia, dach, tapicerka welurowa, błotniki, chłod
nice. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
VW PASSAT SEDAN, 1992/99 r.: drzwi lewe przednie, pra
we tylne, serwo hamulcowe, zaciski, piasty z łożyskami, bęb
ny tylne, fotele tylne, 1996 r.: drzwi prawe i lewe przednie, 
zderzak tylny, kombi (1999 r.): maska, drzwi lewe przednie. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r .: silnik, skrzynia biegów, lam
py, chłodnice, zawieszenia, tapicerka, konsola, szyby, ukł. 
wydechowy, klapa tylna, dach z szyberdachem, zbiornik pa
liwa, błotniki tylne, plastiki i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
VW PASSAT, 1993 r., 1900 ccm, turbo D : rozrusznik, stan b. 
dobry, • 150 zł. Pęgów, tel. 0602/47-02-35 
VW PASSAT, 1993 r., 1900 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów (5). Szprotawa, tel. 0604/82-06-70 
VW PASSAT, 1993/95 r. : maska. Trzebnica, tel. 
071/387-08-91

VW PASSAT, 1993/95 r.: maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
VW PASSAT, 1993/96 r . : poduszka powietrzna pasażera. 
Oława, tel. 0604/8540-04
VW PASSAT, 1994 r.: szyby drzwi prawych, zamki. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
VW PASSAT, 1994 r., 1900 ccm, turbo O : pompa wtryskowa, 
- 350 zł. Leśna, tel. 075/721-17-73 
VW PASSAT, 1994/96 r . : model przejściowy, różne części 
mechaniczne i blacharskie. Kalisz, tel. 0606/22-68-93 
VW PASSAT, 1994/96 r. 1900 TDI/1900 TD/2000 E/1800 E: 
pedały, części silnika, nadkola, lusterka, klimatyzacja, felgi, 
zwrotnica, łapy, podnośniki, lampy, halogeny, inne. Wrocław, 
tel. 0602/23-68-66
VW PASSAT, 1994/97 r., benzyna : chłodnica. Lubin, tel. 
0602/7949-60
VW PASSAT, 1995 r. model przejściowy: drzwi tylne, prawe i 
lewe, zderzak tylny, silnik 2.0E, zawieszenie przednie i tyl
ne. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TDI: filtr powietrza, łapy, 
poduszki silnika, półosie i inne. Chojnów, tel. 0608/18-83-69 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 1800 ccm 2000 ccm: podłużni
ce, drzwi, ćwiartki tylne, części zawieszenia, chłodnica, 
skrzynia biegów, osprzęt silnika, półosie, zbiorniczki, ABS, 
lampy. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW PASSAT, 1995 r., 1.8,2.0,1.9 TD: drzwi, wahacze, .san
ki', 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, TD i: różne części blachar
skie i mechaniczne. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
VW PASSAT, 1995 r . : zderzak przedni, reflektory, kierun
kowskazy, halogeny, kratka w zderzak, szyba czołowa, wen
tylatory, silnik VR6, do VW Golfa. Wrocław, tel. 071/364-21-96 
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TDi: głowica, ABS. części 
zawieszenia, zderzak tylny kombi. Zielona Góra, teł. 
0609/15-17-07
VW PASSAT, 1996 r .: felgi aluminiowe z oponami 205/50 
R15, oryginalne, 4 sztuki, stan b. dobry, -1.400 zł. Wrocław, 
tel. 071/79345-44,0601/97-14-34 
VW PASSAT, 1996/00 r.: elem. plastikowe, lampy, poduszki 
pow., sensory, pasy pirotechniczne, lusterka, szyby, klamki, 
zamki, nagrzewnica, deska rozdz. i inne. Wrocław, tei. 
0606/23-35-56
VW PASSAT, 1997 r., 1600 ccm: rozrusznik, alternator, kom
putery, części silnika, wał korbowodowy, głowica silnika. Wro
cław, tel. 0504/82-70-68
VW PASSAT B5,1997 r., 1600 ccm: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie przednie i tylne, koła, zderzak tylny, tapicerka, 
klimatyzacja, szyby; elementy blacharki. Bolesławiec, tel. 
0608/47-98-06 <
VW PASSAT B, 1998 r.: zderzak przedni, ćwiartka przednia 
lewa, listwa progowa prawa, nadkola tylne. Jelenia Góra, tel. 
075/755-83-14,0502/30-08-56 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 1900 ccm, TDI: skrzynia bie
gów automatic, tył nadwozia, drzwi. Jelenia Góra, tel. 
0607/34-30-13
VW PASSAT KOMBI, B5, 1998 r .: dach, błotniki tylne, za
wieszenie tylne, klapa tylna, lampy tylne, ukł. wydechowy, 
zbiornik paliwa, tapicerka, podsufitka, konsola, szyby, inst. 
elektryczna i inne. Lubin, tel. 0603/4847-12 
VW PASSAT B5,1998 r., 1900 ccm, TD i: skrzynia biegów; 
zawieszenia, podłużnice przednie, błotniki tylne, dach, kla
pa tylna, drzwi. Lubin, tel. 0609/41-29-35 
VW PASSAT B5,1998 r., 1800 ccm, turbo : części silnika, 
drzwi, szyby, zawieszenie przednie, ABS, fotele welurowe z 
poduszkami pow., półośki, serwo, klapa tylna, półka tylna ze 
światłem stopu. Zielona Góra, tel. 0608/71-01-32 
VW PASSAT, 1998/99 r., 1.8 T, 1.9 TDi 110 PS: szyby, drzwi 
(przednie j tylne), klapa tylna (sedan), poduszki pow. + sen
sory, napinacze, głowica, osprzęt silnika, półosie, turbiny, 
wahacze, .sanki* silnika, podsufitka, pompa ABS, układ kie
rowniczy, błotnik tylny lewy. Lubin, tel. 0605/57-87-37 
VW PASSAT KOMBI. 1999 r.: skrzynia biegów (1.9 TDi), bel
ka tylna z ABS-em, klapa tylna, tapicerka czarna z boczka
mi, ćwiartka tylna prawa, podlużnica prawa, plastiki wnętrza, 
osprzęt silnika (1800 ccm, turbo), zawieszenia i inne. Rud
na k. Lubina, tel. 0607/04-26-69 
VW PASSAT B5,1999 r., 1900 ccm, TDI: różne części.., tel. 
0608/17-96-55
VW PASSAT B5 SEDAN, 1999 r., 1800 ccm, turbo 20V: drzwi, 
szyby, tapicerka, poduszki, sensor, zawieszenie, osprzęt sil
nika, skrzynia biegów, lampy tylne, zderzak-tylny, dach, kli

matyzacja, chłodnice, nadwozie tylne. Jelenia Góra, tel. 
0603/48-42-05
VW PASSAT B5 KOMBI, 1999 r., 1900 ccm, TDI: dach, po
dłużnice, tył karoserii, zawieszenie, silnik, skrzynia biegów, 
wnętrze, poduszka pow., szyby, kola, układ kierowniczy, pla
stiki, lampy i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
VW PASSAT, 1999 r.: deska rozdz. z poduszkami pow., fo
tele, roleta, plastiki wnętrza, podsufitka, zderzak tylny, pas 
przedni, chłodnica wody, błotniki przednie. Lubań, tel. 
0603/60-36-74
VW PASSAT B5,1999 r., 1900 ccm, turbo D : dach do kombi, 
drzwi, błotniki, el. zawiesz., deska rozdzielcza, poduszka 
pow. + kierów, i inne. Lubań, tel. 0608/25-36-94 
VW PASSAT KOMBI, B5, 1999 r.,1900 ccm, TDi : silnik, 
skrzynia biegów, zderzak, chłodnice, zawieszenie, wzmoc
nienie, klimatyzacja, tapicerka, podłużnice przednie, plasti
ki i inne. Lubin, tel. 0602/88-75-75 
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TDI: części mechaniczne i 
blacharskie. Lubin, tel. 0605/3649-90 
VW PASSAT, 1999 r.: maska silnika, wzmocnienie czołowe, 
chłodnice, intercooler, błotniki przednie, reflektory, kirunkow- 
skazy, osłona pod silnik, nadkola, teleskop pod maskę, wy- 
głuszenie maski, lusterka, drzwi, błotniki tylne, nowe. Wro
cław, tel. 0601/73-97-72
VW PASSAT KOMBI, 1999 r .: tylne błotnki, tylna ścianka. 
Wrocław, tel. 0602/23-68-66
VW PASSAT B5,1999 r., 1800 ccm, benzyna: silnik + skrzy
nia biegów. Wrocław, tel. 0602/68-90-83

VW PASSAT, 1999 r . : klapa tylna • 130 zl, zderzak tylny • 
100 zł. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, TDI: turbina, pompa wody, 
pompa olejowa, kolektor ssący, koło pasowe, kółko napina- 
cza, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
VW PASSAT B5, 2000 r., 20 tys. km, 1900 ccm, turbo D : 
silnik kompletny, instalacja el., skrzynia biegów, - 4.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-74-39
VW PASSAT, 2000 r., 1900 ccm, TDI, 115 KM: skrzynia bie
gów (5), zawieszenie przednie i tylne, zderzak tylny. Wro
cław, tel. 0602/80-01-02
VW PASSAT, 2001 r. najnowszy model: różne części mecha
niczne, elementy blacharki i inne, możl. wysyłki. Nowogro
dziec, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/33-76-86, 
0049/17-5740-99-22
VW PASSAT, 2001 r.: błotnik lewy, atrapa, nadkola, reflek
tory, lampy tylne, drzwi, lusterka. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
VW PASSAT B5,2001 r.: koło kompletne, nowe, opona Con
tinental Contact CP 205/60 R15 91V, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0606/97-34-24 .
VW PASSAT B5, B6, KOMBI, 2001 r., 1900 ccm, turbo D, 
wtrysk: części blacharki, zawieszenie, oświetlenie, silnik 130 
KM, skrzynia biegów, inne. Wrocław, tel. 0504/91-71-16 
VW PASSAT, GOLF : silniki 1.5 D, 1.6 E, głowice, kolumny 
McPhersona, osie tylne, skrzynie biegów, chłodnice, cała bla
charka, szyby i inne części. Paczków, woj. opolskie, tei. 
0606/15-33-85
VW PASSAT, GOLF: różne części. Wołów, tel. 071/389-65-86 
VW POLO: drzwi, lampy, atrapy, lusterka, chłodnice, pokry
wy, zderzaki, zawieszenia, półośki, błotniki, inne. Bolesła
wiec, tel. 075/644-94-78, 0606/78-56-39 
VW POLO KOMBI: wszystkie części z rozbiórki. Brzeg, tel. 
0502/52-09-54
VW POLO : półosie, chłodnica, alternator, aparat zapłonu. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-25-23 
VW POLO: różne części. Jelenia Góra, tel. 0609/26-96-78 
VW POLO: McPherson, przód prawy i lewy, sprężyny spor
towe, 4 szt. Marciszów, tel. 075/741-01-73,0607/50-9045 
VW POLO, 1043 ccm, benzyna: silnik, skrzynia biegów (4), 
kolumny McPhersona, przekł. kierownicy, dmuchawa, wycie
raczki (przednie i tylne), lampy tylne, półosie, alternator, pom
pa hamulcowa, lusterka. Opole, teł. 0606/97-00-66 
VW POLO: silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 
15,0601/79-30-54 £
VW POLO : szyba przednia. Wiązów, tel. 071/393-10-05 
VW POLO, 1300 ccm : aparat zapłonowy Bosch. Wrocław, 
tel. 071/372-22-86
VW POLO, 1977/81 r.: różne części z demontażu. Młyńsko, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0601/57-2241 
VW POLO, 1979 r., 900 ccm: skrzynia biegów, szyby, drzwi. 
Milicz, tel. 071/384-17-09
VW POLO, 1980 r.: drz î, szyby, skrzynia biegów, inne. Wro
cław, tel. 071/78942-54, 0604/51-39-66 
VW POLO, 1985 r .: maska przednia, klapa tylna. Wrocław, 
tel. 0501/81-36-18
VW POLO, 1987 r.: części różne. Borów, tel. 071/393-31-12 
VW POLO, 1988 r., 1000 ccm, benzyna: silnik, skrzynia bie
gów i inne. Leśna, tel. 075/721-17-75 
VW POLO, 1988 r., 1400 ccm, diesel: silnik kompletny, oclo
ny, -1.700 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/38848-01 
VW POLO, 1988 r.: silnik 1000 ccm, stan dobry, chłodnica, 
półosie, części zawieszenia przedniego i tylnego, drzwi, szy
by, pokrywa silnika i bagażnika, zderzaki, wyposażenie wnę
trza, lampy, wzmocnienie przednie. Wrocław, tel. 322-2642 
wgodz.9-16
VW POLO, 1992 r., 1000 ccm: skrzynia biegów - 250 zł, ap. 
zapłonowy -150 zł, drzwi prawe -100 zł, błotnik prawy • 50 
zł, amortyzator przedni -130 zł, tapicerki - po 45 zł, łapy 
silnika • po 50 zł, felgi z oponami - 350 zł, tylna oś • 300 zł, 
amortyzatory tylne • po 50 zł wahacze przednie - po 45 zł, 
chłodnica - 110 zl. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0601/41-23-29
VW POLO, 1992 r.: różne części - fotele, silnik i inne. Ostrów 
Wlkp., tel. 0601/88-14-62
VW POLO, 1992 r.: lampy tylne, nowe (w cenie używanych). 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
VW POLO CLASSIC. 1994 r.. 1900 ccm, TD : felgi, maska, 
części silnika, łapy, pompy, wspomaganie, inne. Wrocław, 
tel. 0602/23-68-66
VW POLO, 1995 r.: szyby oryginalne z uszczelkami, używa
ne. Łomnica, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/29-66-00 
VW POLO, 1995 r., 1900 ccm, TD : drzwi, felgi, części silni
ka, wahacze, inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66

VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, benzyna : belka zawieszenia 
przedniego. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
VW POLO, 1998 r., 54 tys. km, 1400 ccm ; silnik, półoś, al
ternator, rozrusznik, drzwi lewe, belka pod silnik, wahacze, 
piasty, napinacze pasów, komputer, licznik, sportowe zawie
szenie. Jelenia Góra, tel. 0606/97-58-11 
VW POLO, 2000 r.: maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
VW POLO, 2000 r .: poduszki pow., sensor, pirotech. napi
nacze pasów. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
VW SCIROCCO II : różne części. Jelenia Góra, tel. 
0609/26-96-78
VW SHARAN : części blacharskie i mechaniczne, duży wy
bór. Drezdenko, tel. 095/762-01-06,0602/1844-78 
VW SHARAN: inst. elektryczna kpi., bez klimatyzacji, silnik
2.0 16V. Grudzielec, tel. 062/734-47-43, 0604/33-78-67, 
0608/33-02-66
VW SHARAN : zderzak przedni, -150 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 0609/34-99-53
VW SHARAN : drzwi prawe przednie i tylne • 150 zł/szt. 
Trzebnica, tel. 071/387-1742
VW SHARAN, 1995 r.: zegary elektroniczne z programacją 
Gubin, tel. 068/359-55-75 lub 0604/98-39-30 
VW SHARAN, 1996 r., 2800 ccm, VR6 automatic: różne czę
ści. Świdnica, tel. 0603/8548-06 
VW SHARAN, 1997/99 r .: różne części mechaniczne i bla
charskie. Jelenia Góra, tel. 0604/4741-88 
VW TRANSPORTER T2 : drzwi przednie lewe i prawe, szy
by, tapicerki, lusterka, klamki, rozrusznik, chłodnica, atrapa, 
lampy i inne. Bielawa, tel. 0603/22-5540 
VW TRANSPORTER T4 : wzmocnienie czołowe, zawiesze
nie, drzwi, osłona pod silnik, pokrywa tylna, szyby drzwio
we, inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
VW TRANSPORTER T4 : drzwi, maski, klapy, zawieszenia, 
tapicerka, skrzynia biegów, koła, lampy, grill, rozrusznik, al
ternator, dywaniki. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
VW TRANSPORTER T4, T5,1900 ccm, turbo D 2400 ccm D: 
lampy, zderzaki, błotniki, drzwi, zbiorniczki, zawieszenia, na
grzewnice, zderzak z hakiem, szyby, obudowa filtra pow., 
układy wydechowe, wspomaganie i inne. Legnica, tel. 
0607/54-05-96
VW TRANSPORTER T4 : zderzak przedni i tylny, przód T5, 
chłodnica, grill, drzwi, szyby rozsuwane, tapicerka Multivan, 
rozrusznik, filtr powietrza, nagrzewnice, kokpit miękki i inne. 
Lubin, tel. 0607/75-77-35,0607/75-76-76 
VW TRANSPORTER T4 : głowice silników 1.9TD - 500 zl i 
2.4D • 600 zł oraz inne części silników. Lubin, tel. 
076/841-21 -56,0601/42-28-18 
VW TRANSPORTER T4,2500 ccm, wtrysk: silnik, komplet
na dokumentacja, stan dobry. Nowa Sól. tel. 0607/61-15-77 
VW TRANSPORTER T4 : lampy, zderzaki, chłodnice, grille, 
zawieszenia, konsole, nagrzewnice, lusterka, drzwi, klapy 
tylne, ćwiartki, błotniki i inne. Obora k. Lubina, tel. 
0607/04-26-69
VW TRANSPORTER T2: silnik 1600 ccm, diesel. 1900 ccm, 
benzyna, lampy, pokrywy, zawiesenia i inne. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
VW TRANSPORTER .ogórek*: skrzynia biegów, szyby, drzwi 
boczne. Oława, tel. 0608/61-05-84 
VW TRANSPORTER T 4 : zawiesz., przednie wzmocnienie, 
lampy, nagrzewnice, drzwi, zderzaki, przetoczniki, spręży
ny, osprzęt silnika i inne. Wrocław, tel. 0602/63-19-13 
VW TRANSPORTER T4 : szyba czołowa, maska, lampy, 
chłodnica, alternator, rozrusznik, wzmocnienie czołowe, zde
rzaki, przełączniki, felgi aluminiowe 16*, poduszki pow., 
amortyzatory, inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
VW TRANSPORTER T3: słupki na dach, nadkola. Wrocław, 
tel. 0503/99-07-05 .
VW TRANSPORTER 1.6D, 1.6TD, 1.7D, 1.9D, 1.9TD, 2.4D: 
głowice silnika, różne, szczelne, z zaworami lub sam kor
pus, 20 szt, • 500 zl. Wrocław, tel. 324-81-08 po godz.8, 
0601/70-22-78 po godz.7
VW TRANSPORTER T4 : przekładnia kier. ze wspomaga
niem. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
VW TRANSPORTER T4: drzwi przednie prawe, maska. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
VW TRANSPORTER do 1990 r.: drzwi przednie, drzwi bocz
ne do podwójnej kabiny, zawieszenie przednie i tylne, hak, 
pompa ham. oraz inst. gazowa (1001), z dokumentacją. Wro
cław, tel. 0603/22-85-77
VW TRANSPORTER T5: lampa lewa, kompresor klimatyza
cji. Złotoryja, tel. 076/878-22-64 
VW TRANSPORTER, 1980/90 r .: skrzynie biegów (4) i (5). 
Wrocław, tel. 071/353-84-92,0502/64-02-63 
VW TRANSPORTER, 1981 r. 1600,2000 ccm: silnik na czę
ści, zawieszenie, szyby, skrzynie biegów, półosie, mosty, bel
ki. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
VW TRANSPORTER, 1981 r. 1,6, 2,0: silniki na części, za
wieszenie, szyby, skrzynia biegów, półosie, mosty, belki I 
inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
VW TRANSPORTER II, 1982 r.: części silnika i skrzyni bie
gów, skrzynia biegów (5), turbina • 450 zł, drzwi. Wałbrzych, 
tel. 074/847-87-99
VW TRANSPORTER T2,1984 r., 2(100 ccm, boxer: silnik, 
na części, skrzynia biegów, automatic, rozrusznik, alterna
tor, zawieszenie i inne. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
VW TRANSPORTER, 1985 r. 1.6 diesel, 1.7 diesel: skrzy
nia biegów (4), głowica 1.7 diesel, zaciski hamulcowe i inne. 
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 i inne. 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. 
068/38848-01
VW TRANSPORTER, 1988 r., 1900 ccm, benzyna: skrzynia 
biegów, - 550 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 
0603/79-63-94
VW TRANSPORTER, 1988 r., 1600 ccm, turbo D : silnik, ukł. 
kierowniczy, rozrusznik, zbiornik paliwa, licznik, chłodnica, 
opony, nagrzewnica, części zawieszenia i inne. Pęgów, gm. 
Oborniki Śląskie, tel. 0602/47-02-35 
VW TRANSPORTER T-3,1989 r., 1600 ccm. turbo D : skrzy
nia biegów (5). zablokowany 5 bieg, klapa tylna, tłumik, sil
nik, łapy i inne. Nysa, tel. 0602/74-92-58 
VW TRANSPORTER T4, T5, CARAVELLE, 1990/01 r.: skrzy
nie biegów, części do skrzyń biegów. Wrocław, tel. 341-50-52 
do 15,0602/85-0345 do 18
VW TRANSPORTER IV, 1992 r., 1900 ccm, diesel: części 
silnika, zawieszeń, blacharskie. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99
VW TRANSPORTER T4,1992 r.: klapę tylną drzwi prawe, 
bok prawy, dmuchawę, inne. Złotoryja, ul. w, tel. 
076/878-37-54,0607/43-12-55 
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

S K L E P  - S P R Z E D A Ż  C Z Ę Ś C I  

U Ż Y W A N Y C H  0P002737
VW TRANSPORTER, T2 I T3 

LT 28-50 od 1980 do 1991 r. 
Wrocław tel. 0-602 47 44 07 

ul. Skarbowców (teren schrotu)

TANIE C Z Ę Ś C I 0P010624 
H A M U L C A  I Z A W IE S Z E Ń

DO SA M O C H O D Ó W  NIEM IECKICH 
W rocław , ul. Ł ę czy cka  9, tel. 355-27-54 

D O  A U T  JA P O Ń S K IC H  I K O R EA Ń SK IC H  
W rocław , ul. Ł ę c zy cka  20, te l. 373-47-87

VW TRANSPORTER T4, 1993 r., 2400 ccm, diesel: skrzy
nia biegów, pompa sprzęgła, tarcza + docisk, chłodnica z 
wentylatorami, wal do szlifu, korbowody, tłoki, chłodnica kpi., 
lusterko lewe, osłony pasków rozrządu, zbiornik wyrównaw
czy chłodnicy, grill, zaślepka lewa pod reflektor. Marciszów, 
tel. 075/741-06-32
VW TRANSPORTER T4,1993 r.: drzwi, klapa tylna, plastiki, 
dmuchawa, części zawieszenia, amortyzatory, prawy bok i 
inne. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 2400 ccm, diesel: pompa 
wspomagania, zbiorniczek wspomagania, chłodnica, wspo
maganie, pompa oleju, głowica silnika 2.4 D, 1.9 D, TD, czę
ści silnika, skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 1900 ccm, turbo D : lampy, 
łapy silnika, chłodnica, wózek, zawieszenie, koła, pompa 
wspomagania, maglownica, zderzak, błotniki, drzwi, skrzy
nia biegów, sprzęgło, rozrusznik, alternator, zbiorniczki. Le
gnica, tel. 0607/27-68-58
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 1900 ccm, turbo D : pompa 
wspomagania, maska, szyby, drzwi, konsola, sprzęgło, za
wieszenia i inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56
0  VW TRANSPORTER CARAVELLE i MULTWAN 

103,1997/00 r., 2500 ccm, TDi 150 PS: silnik, w 
całości lub na części, klimatyzacja, tapicerka, 
skrzynia biegów kpi., felgi aluminiowe i stalowe, 
komputery, maski, lampy, zderzaki, szyby (czar
ne), wahacze przednie i tylne, klapa, drzwi, po
d łużn ice i inne. Lub in, tel. 0601/34-41-73 
84018581 [[[06214]]]

VW TRANSPORTER T5,1999 r., 2500 ccm, TDI: drzwi, kla
pa, zawieszenie, skrzynia, kpi. blok. Lubin, tel. 0605/3649-90 
VW TRANSPORTER, MULTIVAN : siedzenia 3-osobowe, roz
kładane, - 750 zł. Lubin, tel. 0601/72-11-78 
VW TRANSPORTER, MULTIVAN, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, wyposażenie, możliwość wystawienia faktury VAT. Nowa 
Sól, tel. 068/38842-70
VW VENTO : kpi. wnętrze (welurowe), konsola, thermotronic 
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, amortyzatoryT komputery, listwy dachowe, podłużni- 
ca, ukł. kierowniczy, el. podn. szyb. Lubin, tel. 0605/28-93-07 
VW VENTO : konsola, wózek pod silnik, lampa tylna prawa, 
narożna (czarno-czerwona), lusterka zewnętrzne i wewnętrz
ne. Oława, tel. 0601/21-28-89 
VW VENTO, 1993 r., 1900 ccm, turbo D : silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, dach z szyberdachem, podłużnice, tapi
cerka, drzwi, ukł. wydechowy, zbiornik paliwa, plastiki i inne. 
Lubin, tel. 0602/88-75-75
VW, AUDI, 1980 r., 1500 ccm, diesel: pompa wtryskowa z 
wtryskiwaczami, blok silnika (uszkodzony), wał korbowy z 
tłokami i panewkami, pompa oleju i inne. Budzów, tel. 
074/818-14-07, 0601/89-16-35
VW, AUDI : komputery, liczniki, wtryski, katalizator, podło
kietnik, aparat zapłonu, zaślepka pod. powietrznej, sondy, 
przepustnica, rozdzielacz wtrysku, przekl. kierownicy. Dzier
żoniów, tel. 0604/3443-84
VW, AUDI: silniki 1.9 TDi. 2.4 D, 1.6 D. 1.8 16V. 2.0i, 2.6 V6
1 Inne. Pyskowice, gm. Gliwice, tel. 0606/34-02-98, 
0604/84-70-95
VW, AUDI, 60-tys. km, 1800 ccm, benzyna : silnik z osprzę
tem, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/34641-59, 334-65-41 
WARSZAWA SEDAN : klapa tylna. Wrocław, tel. 
071/339-72-81
WARTBURG 353 : skrzynia biegów, amortyzatory, kolumna 
kierownicy, drzwi, szyby, uszczelki, rozruszniki, alternatory, 
koła, inne części. Jelenia Góra, tel. 075/764-99-15 
WARTBURG 353 : drzwi, 4 szt. oraz szyby, stan b. dobry, - 
200 zł. Kszewie Małe, gm. Olszyna Lubańska, tel. 
075/721-24-98 po godz. 20
WARTBURG 353 : chłodnica, - 80 zł. Legnica, tel. 
0604/35-58-96
WARTBURG 353 S : silnik, stan b. dobry. Opole, tel. 
077/456-71-62
WARTBURG 353 : silnik cały kpi., rozrusznik, docisk, sprzę
gła, półośki, skrzynia biegów i inne. Wrocław, tel. 
0717321-26-62
WARTBURG : przeguby, błotniki, rozrusznik i inne. Wscho
wa, tel. 065/540-35-44
WARTBURG, 1986 r. : różne części. Opole, tel. 
0607/83-9046
WARTBURG 353 W : wszystkie części z rozbiórki. Wrocław, 
tel. 0605/42-40-59
WARTBURG GOLF, 1300 ccm : różne części. Gostyń, teł. 
0601/73-92-95
WARTBURG GOLF, 1300 ccm : silnik z dokumentacją ele
menty zawieszenia i karoserii oraz inne części. Karpacz, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0607/40-34-26 
WOŁGA 24 GAZ : klosze do lamp, pompa paliwa i sprzęgła, 
lampy przednie, cylinderki, panewki, rozrusznik, końcówki 
drążków i inne. Wałbrzych, tel. 074/665-74-03 
WÓZEK WIDŁOWY: łyżka do materiałów sypkich ♦,siłownik 
i przewód hydrauliczny, - 1.300 zl. Strzegom, tel. 
074/855-11-23
WÓZEK WIDŁOWY PERKINS 3P : silnik spalinowy, po re
moncie, do wózka widłowego DV 1733. Kłodzko, tel. 
074/867-38-50, 0601/56-29-10 
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR DV 1733 : silnik spalino
wy Perkins, po remoncie, • 2.600 zł. Ceków, tel. 
062/763-1344
ZASTAWA 11 OOP : silnik. Międzylesie, tel. 074/812-66-85 
ZASTAWA 1100, 1979/83 r. : różne części. Wrocław, tel. 
071/783-49-11, 0609/02-00-64
ŻUK: skrzynia biegów, rozrusznik, tarcza sprzęgła, rury wod
ne, -100 zł. Bolków, tel. 075/741-44-25 
ŻUK : silnik, w b. dobrym stanie • 600 zl, most napędowy • 
250 zl, skrzynia biegów - 200 zl, głowica • 200 zł i inne. Do- 
masław, tel. 071/311-98-33
ŻUK : skrzynie biegów, resory, drzwi, kabiny, kolumna kie
rownicy, rozrusznik, sprzęgło, opony i inne. .Jarocin, tel. 
062/505-41-58
ŻUK : wał korbowy po szlifie + nominał, rozrusznik nowy, 
pompa wodna (nowa), pompa olejowa (nowa), ap. zapłono
wy, gażnik Webera, głowica po remoncie kpi., półosie i inne. 
Wrocław, tel. 071/784-69-45 
ŻUK : drzwi kpi., tanio; Wrocław, tel. 0600/53-2743 
ŻUK : alternator, prądnica, półoś, mechanizm różnicowy z 
kołem i wałkiem, docisk sprzęgła, gażnik, koła 15 cali z no
wymi oponami. Wrocław, iel. 0603/85-13-62 
ŻUK: wał obrotowy, nie używany, nowy -120 zl, alternator • 
80 zł. Żelazno, woj. wałbrzyskie, tel. 0606/21-47-22 
ŻUK A-13B, 1988 r. : rama w b. dobrym stanie, most tylny, 
skrzynia biegów (4), bębny hamulcowe nowe, resory, kolek
tor, przednia belka zawieszenia, zwrotnice nowe, zawiesze
nie przednie do remontu, feigi, opona bieżnikowana. Marci
szów, tel. 075/741-06-32
ŻUK, 1989 r., 2120 ccm: skrzynia biegów (4) • 230 zł, skrzy
nia biegów (3) • 90 zl, skrzynia ładunkowa z burtami i podło
gą w b. dobrym stanie - 240 zł, most tylny - 2 szt. w b. do
brym stanie • 150 zł/szt., resory - 80 zl/komplet, nowe piasty 
i zwrotnice - 50 zł I inne. Świdnica, tel. 074/853-66-08, 
0604/73-89-11
ŻUK, 1989 r., 2120 ccm, benzyna : silnik w b. dobrym stanie 
• 480 zl, skrzynia biegów (3) • 100 zl, most • 160 zł, zawie
szenie przednie -100 zł, szyby, blacharka i inne. Świebodzi
ce, tel. 074/855-77-75 po godz. 18, 0603/43-68-28 
ŻUK NYSA: filtry oleju, fabrycznie nowe • 4 zl/szt. Wrocław, 
tel. 071/784-38-71
ŻUK, Nysa: skrzynia biegów (4), po remoncie-120 zl, zbior
nik paliwa- 40 zł, chłodnica mało używana- 70 zł, aiternator- 
20 zł. Świebodzice, tel. 074/854-11-85 
ŻUK, NYSA: rama • stan b. dobry, nowa plandeka, skrzynia 
biegów (4 i 3), chłodnice, tylne mosty, resory, kpi. zawiesze
nia i inne. Paczków, tel. 0606/15-33-85

OP006243

Najtańsze OP012221

P I E L U S Z K I
we Wrocławiu 

Już od 45 zł za 10.0 sztuk
S k le p y  f a b r y c z n e :

ul. Kwidzyńska 6
teren Viscoplastu ui. Przyjaźni 2/4
tel. 071/784-71-65 tel. 071/366-20-71, 72

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 60 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 22.06.2001



•  REGEN ERACJA GŁOWIC DO SAMOCHODÓW o p p io s 45 
CIĄGNIKÓW I CZĘŚCI MASZYN

•  SPAWANIE GŁOWIC, ALUMINIUM I ŻELIWA 
SKUP, SPRZEDAŻ, WYMIANA

•  SZLIFOWANIE WAŁÓW KORBOWYCH I CYLINDRÓW  
5 5 - 0 1 2  Ż e r n lk i  W r o c ł a w s k i e ,  u l .  O r l a  1 2 , t e l . / f a x  0 7 1 /3 1 1 -3 3 - 6 0
’ (500 m za granicą Wrocławia w kierunku na Strzelin, 50 m za tablicą drogową ”Źerniki Wrocławskie* w prawo)

BMW 735 i, 1985 r., 3500 cćm, wtrysk na części, - 3.000

SAMOCHODY 
NA CZĘŚCI

O  AUTA NA ZACHODNICH TABLICACH R E JE 
STRACYJNYCH. Sprzedajemy auta osobowe i 
busy, roczniki od 1985 r. i nowsze (na eksport 
cłowy). Możliwość negocjacji cen, dostawy do 
nabywcy. Doradztwo techniczne. Realizujemy 
również zamówienia. Niemcy, Goerlltz k. Zgo
rzelca, tel. 0503/85-22-70 01029991 [[[15650]]]

AUD1100, 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
AUD1100,1981 r, 1800 ccm, wtrysk 5-biegowy, alum. fel
gi, - 1.400 zł. Domaszkowice, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-09-41

AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, bordowy metalic, 4-drzwiowy, 
stan dobry, na białych tablicach - 900 DEM. Wrocław, tel. 
0608/66-22-21
AUDI 80 B4,1988 r., 1800 ccm, benzyna alum. felgi, bez 
prawa rejestracji, stan techn. b. dobry, - 5.000 zł. Strzelin, 
tel. 0604/23-67-10
AUTOBUS TAM 170,1979 r., DEUTZ w całości lub na czę
ści • 5.000,zł lub zamienię na przyczepę towarową, ład. 12 
t, sprzęt rolniczy, lub samochód osobowy. Sędzimirów, tel. 
076/877-52-92
AVIAA21,1986 r., niebieski, w całości lub na części, -1.500 
zł. Oleśnica, tel. 0601/55-57-16 
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 316,1988 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, w całości 
lub na części, • 2.000 zł. Mrozów, gm Miękinia, tel. 
071/317-06-12, 0503/65-88-37 
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 318,1987 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 320,1979 r., 2000 ccm, benzyna w całości lub na 
części, - 1.300 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
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 528 i, 1982 r., 76 tys. km, 2800 ccm, zielony metalic, 
wspomaganie, klimatyzacja, pełna elektryka, welurowa ta
picerka, stan idealny - 1.200 DEM. Wrocław, tel. 
0600/19-73-74

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

OP010169 I
wtrysk paliwa, ABS, liczniki, A/T I 

Wrocław, tel. 0-602 318-411

U W A G A

Informujemy, ź e  sp o ś ró d  kupo nó w  og ło 
szen io w ych  zb ie ra n y ch  n a  g ie łd a c h  s a 
m o c h o d o w y c h , p ie rw s z e ń s tw o  d ru k u  
b ę d ą  m ia ły  o g ło s z e n ia  z ło ż o n e  n a  k u 
p o n a c h  w y c ię t y c h  z  d w ó c h  o s ta tn ic h  
nu m e rów  g a ze t (wtorkowego i piątkowego). 
Inne o g ło s ze n ia  (na  k upo na ch  z e  sta r
s z y ch  g a ze t)  d ru kow a ć  b ęd z iem y  w  m ia 
rę  w o ln ego  m ie jsca . 

C h c ie lib y śm y  ta k że  p rz e s trz e c  P ań s tw a  
p rzed  kupow an iem  na  g ie łdach  sam o cho 
d o w y ch  s a m y c h  ku p o n ó w  o g ło s ze n io 
w ych , o fe row anych  po  n iż s ze j c e n ie  i rze 
kom o  w yc ię ty ch  w cze śn ie j z  gaze ty . Z d e 
cydo w an a  w ię k s zo ś ć  z  n ich  to "podrób
ki", d ru kow ane  po ką tn ie  i n ie  m a ją ce  n ic  
w spó ln ego  z  A u to  G ie łdą . Tak ich  og łoszeń  
pub likow ać n ie  będziem y, pow ęd ru ją  o n e  
d o  ko sza .

in form ujem y, że  k ie ru jem y s ię  

następu jącym i za sadam i 

przy kwalifikowaniu oołoszeń do druku:

✓ w  p ie rw s ze j k o le jn o ś c i d ru k u je m y  
og ło szen ia  bezp łatne , z ło żo n e  na  ku
ponach wyciętych z dwóch 
ostatnich numerów gazet,

✓ o g ło s zen ia  b e zp ła tn e  o  tej sam e j tre
śc i drukujem y dw a  razy  w  tygodniu w y 
łą c z n ie  w te d y , je że li o b a  og ło s zen ia  
z ło żon e  s ą  n a  k upo na ch  w yc ię ty ch  z  
dw óch  osta tn ich  nu m e rów  g a ze t

✓ n ie  za m ie sz c za m y  og ło s zeń  b e z  ceny, 
a  w  p rzypadku sam ochodów , b e z  ceny  
i roku  produkcji,

✓ n ie  z a m ie s z c z a m y  bezp ła tn ie  og ło 
s zeń , k tórych  t re ść  w skazu je , ż e  s ą  
o ne  re k lam ą  firm, o só b  p row adzących  
d z ia ła ln o ść  go spo da rczą ,

✓ n ie  z a m ie s z c z a m y  b e zp ła tn ie  d rob 
nych  o g ło s zeń  au tokom isów , firm  za j
m u jących  s ię  hand lem  sam ochodam i, 
c zę śc iam i sam ochodow ym i, ofert b iur 
n ie ru cho m ośc i itp. 

Redakcja

zł. Trzebnica, tel. 071/387-01-20, 312-12-77 
CITROEN AX, 1988 r., 105 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, hak, bez prawa rejestracji, stan b. dobry, - 
1.4Q0 zł. Wrocław, tel. 071/347-77-77 
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 VISA VD, 1986 r., 1100 ccm, metalic, 5-drzwio-

OP012597
wy, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, w całości lub na 
części, - 700 zł. Bucz, gm. Przemęt, tel. 0608/19-58-25 
CITROEN ZX, 1992 r., 108 tys. km, 1400 ccm, REFLEX, 
czerwony, po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany, 
.twardy* dowód, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 
071/348-34-78
DACIA KOMBI, 1982 r, 1289 ccm, kolor wiśniowy, stan 
dobry, w całości lub na części, - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/352-25-80
DACIA 1310p, 1985 r, 1289 ccm, benzyna w całości lub 
na części, stan silnika dobry, .na chodzie*, przegląd do

10.2001 r., nie zarejestrowany, blacharka do remontu, - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/341-48-43, 0601/75-82-22 
DAF 2100,1978 r., - 3.600 zł. Rybnica Leśna, gm. Wał
brzych, tel. 074/845-15-91, 074/845-15-54 
DAIHATSU S60 MINIBUS, 1987 r. w całości lub na części, 
techn. sprawny, - 2.000 zł. Milicz, tel. 071/383-04-68 
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, kość słoniowa, w całości 
lub na części, - 400 zł. Prudnik, tel. 077/436-16-59, 
0602/65-07-25
FIAT 126p stan dobry, zarejestrowany, w całości lub na
części, - 500 zł. Rawicz, tel. 065/543-60-31
FIAT 126p, 1979 r., zielony, w całości lub na części, - 300
zł. Krzyżanowice, tel. 071/387-80-06
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, benzyna, żółty, alternator, w
całości lub na części, - 400 zł. Wrocław, tel. 0600/57-86-86
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, biały, do remontu lub na czę:
ści, • 550 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-45-34
FIAT 126p, 1985 r., 652 ccm. brązowy, sprawny, uszko

dzona tylna klapa, w całości lub na części, brak przeglądu,
stan dobry, - 510 zł. Wrocław, tel. 0501/48-36-36
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, żółty, na części, -150 zł.
Polkowice, tel. 076/847-95-59
FIAT 127, 1978 r. na części lub w całości, dokumenty, -
200 zł. Ziębice, tel. 074/819-25-10, 0602/39-99-86
FIAT FIORINO, 1984 r., 70 tys. km w całości lub na części,
- 2.300 zł. Wrocław
FIAT RITMO, 1985 r., 1700 ccm, granatowy, w całości lub „  
na części, uszkodzona pompa wtryskowa, • 2.500 zł. Dłu
gołęka, woj. wrocławskie, tel. 0607/41-59-27 
FIAT UNO, 1990 r., 900 ccm, benzyna, biały, bez prawa 
rejestracji - 850 DEM. Wrocław, tel. 0501/63-58-07 
FORD BUS, 1976/78 r., 1600 ccm 2 auta, blaszak, doku
mentacja, skrzyniowy, bez prśwa rej. - 1.500 zl. Bolków, 
tel. 075/741-32-51
FORD CARGO AFMA, 1990 r. do odzyskania kabina, rama, 
szyby drzwi, tylny most, wał napędowy, półosie przednie i 
tylne, zawieszenie, kolumna kierownicy i inne drobne czę
ści, koła 16" - od 100 zł. Zielona Góra, tel. 0604/66-60-47 
FORD ESCORT, 1980/90 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, “brązowy metalic, w całości lub na części, 5-drzwiowy, 
dużo części wymienionych na nowe, silnik z 90r., skrzynia 
biegów, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 338-30-76, 362-11-37 
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, biały, 5-biegowy,
5-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, • 1.800 zł. Jawor, 
tel. 076/870-37-13
FORD ESCORT, 1990 r., 110 tys. km, 1400 ccm, biały, bez

prawa rejestracji, 3-drzwiowy, sportowe zawieszenie, kie
rownica, szyberdach, lotka, • 2.600 zł. Góra śl., tel. 
0600/52-27-39
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. 
0607/74-62-48
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, 3-drzwio- 
wy, na białych tablicach • 3.700 zł. Świdnica, tel. 
0606/12-99-22
FORD FIESTA, 1981 r., 1100 ccm 2 szt., w całości lub na 
części, sprawne tech., blacharka do remontu, • 600 zł. Wał
brzych, tel. 074/847-76-72
FORD FIESTA, 13&3 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, i 
właściciel, stan b. dobry, na białych tablicach - 550 DEM. 
Lądek Zdrój, tel. 0604/33-82-53 
FORD FIESTA, 1983 r., 77 tys. km, 1100 ccm, benzyna,

Punkty przyjmowania 
reklam płatnych:

WROCŁAW:
AGENCJA REKLAMOWA "Echo"
ul. Świdnicka 19 (wejście od K. Wielkiego,
przy przejściu podziemnym,
tel. 341-06-28, tel./fax 341-06-25
tel. kom. 0-502 09 37 27
e-mail: echo@amnet.pl
AGENCJA REKLAMOWA "Wojtas”
ul. Zielińskiego 20 (wjazd od ul. Gwiaździstej) *
tcl./fax 071/362-39-13
tel. kom. 0-601 07 77 13
e-mail: wojtas@wojtas.home.pl
SKLEP, ul. Dokerska 4, tel. 373-96-56
AGENCJA REKLAMOWA "Piotr"
tel. 071/372-07-33, 0-501 03 65 53
AGENCJA REKLAMOWA "Akard"
ul. Komandorska 147 (pawilon - 1 p.)
tel. 071/783-30-(33+34)
"DAM-WID"
50-349 Wrocław, ul. Sienkiewicza 43
tel/fax 071/372-28-34,0-601 154 997, damwid@hot.pl
AGENCJA REKLAMOWA "Dyzmen"
ul. Krakowska 29d (teren spółdzielni "ZOAS”)
tei. 071/343-21-57, 0-607 464 969
e-mail: igielda@igielda.com
LUBIN, LEGNICA:
"A Info - Press", Janusz Czajka,
tel./fax 076/846-90-34, 0-604 48 21 07
BIURO, tel./fax 076/841-52-30, 841-52-15
59-300 Lubin, ul. Kolejowa 6, Dworzec PKP, 1 p.
pn.-pt. w godz. 9°°-17“  i na terenie giełdy
samochodowej Lubin (kasa nr 3)
sob. w godz. ó^-H 00, niedz. w godz. 9“ -12°°
H. Kupiński
tel. 0-605 359 428, 076/724-06-33 
"KENTECH"
Legnica, ul. Libana 12, pok. 17 
tel. 076/855-32-06, 0-603 472 258 
KŁODZKO:
G. Święcicki, teren giełdy samochodowej
DZIERŻONIÓW:
os. Złote 5A/6,
tel./fax 074/31-27-51 (700 - 2100)
JELENIA GÓRA:
J. Majski, tel. 075/76-78-707,9°°-14“
"ECO-POL" R. Kiljan, tel. 0-603 50 52 81 
OPOLE:
A. Pieczonka, tel. 0-601 70 46 78, kom.
"MA" Opole, ul. Ozimska 40, pok. 33, 
tel. 071/361-49-48, 077/442-72-40 
LESZNO:
L. Bretsznajder, tel.065/529-99-36,
0-606 234 258, 0-605 828 424 
TRZEBNICA:
ul. Kościelna 7, tel. 071/312-02-06 
BRZEG:
E. Tniss, tel. 077/46-37-06, 
pon.-sob. w  godz. 1900-2200 
ŚRODA ŚLĄSKA:
"H-D-POL", ul. Malczycka 4, tel. 071/317-48-27 
"MART-MARK", Biuro Ogłoszeń, ul. Legnicka 16, 
tel. 071/317-66-12 
ŚWIDNICA:
Biuro Usług Gospodarczych,
ul. Konopnickiej 13, tel. 074/853-82-12,851-21-33
e-mail: bugJj@wb.onet.pl
OŁAWA:
"KA-KAW", TEL. 071/313-23-22,0-602 46 72 32 
ZIELONA GÓRA:
Biuro Usług Gospodarczych "Koraz", ul. Miła 9 
lelVfax 068/327-02-75, pn.-pt. 10-18 
e-mail: koraz@go2.pl 
ŻARY:
MARDO, 68-200, ul. Rynek 8/9, 
tel/fax 068/375-99-93 
pon.-pt w godz. 10°°-16“
Firma Handlowa, Żary, ul. Mieszka 113 (budynek
Inkubatora), tel. 068/374-37-87 w. 406
BOLESŁAWIEC:
ul. Widok 23, tel. 0-601 88 45 65
WAŁBRZYCH:
Agencja Reklamowa DESSART
Dariusz Stachurski, tei. 0-602 781 868,0-501615 511
WAB ART Druk i Reklama
Szczawno Zdrój, ul. Solicka 6, tel. 074/840-24-02,
0-606 894 860,0-602 346 092
WOŁÓW:
Firma Handlowo-Usługowa KLIK 
56-160 Wińsko-Wołów, ul. Piłsudskiego 14 
(przyziemie Plusa), tel. 389-80-80 (wt., czw., pt.) 
w godz. 1200-1600, 0-600 453 620 
JAWOR:
Biuro Reklam i Ogłoszeń Prasowych 
ul. Strzegomska 6/3, pon.-pt. 10-18 
tel. 076/870-72-43, tel./fax 076/870-72-44 
KALISZ:
CENTRUM OGŁOSZENIOWE "ARGUS" 
tel/fax 062/764-90-46 pon.-pt. 8-16 
oraz na terenie giełdy samochodowej (kiosk) 
RAWICZ:
PHU "TOSKA"
ul. Piłsudskiego 1, tel. 065/546-11-02 
SZAMOTUŁY:
B.H.U. "Mariąns"
ul. Kapłańska 3, tel. 061/29-25-266 
w godz. 8“ -18°°
POLKOWICE:
MARCUS, ul. 3-go Maja 18a 
tel. 076/749-88-18 
POZNAŃ:
GUERICA - R. Paszkiewicz 
tel. 0-501 590 007 
tel./fax 061/867-72-07 
OLEŚNICA:
MarMac
ul. 3 Maja 12, tel. 071/398-33-47 
NAMYSŁÓW:
Rynek Ratusz pok. 11 
tel. 077/410-02-96

Przyjmowanie ogłoszeń bezpłatnych poza redakcją 

ZIELONA GÓRA:
teł. 068/327-02-75 (pn.-pt. 1000-1800, sob. 8“ -14°°) 
TRZEBNICA:
biuro współpracujące z Auto Giełdą: 
tel./fax 071/312-02-06 
(pn.-pt. 900-1800, sob. 900-1300)

a także nasi akw izy to rzy  
na g ie łdach sam ochodowych.
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AUTO GIEŁDA W  INTERNECIE
w w w .o g lo sze n ia .p o p .p l

Informujemy, ż e  po cząw szy  od  25.03.1999 r z a  pośrednictwem  Auto  G ie łdy  Dolnośląskiej m oż
na  u m ie szcza ć  w  internecie zd jęcia  sam ochodów , dom ów  i innych obiektów, które og łaszac ie  
P ań stw o  w  nasze j gazec ie . O g ło szen ia  bezpłatne osób, które w yku p ią  opcję  "og łoszen ie  ze  
zd jęciam i w  internecie" o trzym ają specja lny num er katalogowy. B ęd zie  on  d rukow any na końcu 
og łoszen ia . Num er ten o zna cza ł będzie, ż e  sam ochód , dom  c z y  inny obiekt, którego og łosze 
nie dotyczy m ożna obejrzeć w  internecie na stronie: Wirtualny Katalog Zdjęć, www.sattech.com.pl/ 
katalog. D o  każdego  og łoszen ia  z  num erem  do łącza ć  będziem y w  internecie 3  ko lorowe zd ję
c ia  obiektu, z  trzech  różnych ujęć. Zd jęc ia  te m ożna  będzie  obe jrzeć po  w p isan iu  num eru 
z  og łoszen ia  w  p rzeg lądarce  internetowej. 
K o s z t  p u b lik a c ji z d ję ć  w y n o s i 14  z ł  (z  VAT) z a  28  d n i ekspozycji na se rw erze  internetowym. 
D oda tkow ych  in form acji u d z ie lam y  pod  n r te lefonów : 071/781 -71 -22 ,781 -71 -23

A d r e s y  f ir m  w y k o n u ją c y c h  z d ję c ia  d o  k a ta lo n u  z d ję ć  w  in t e r n e c ie :  

W ro cław :
S A T T E C H  Com puters, ul. T ęczow a  57, tel./fax 071 781-71-22, 781-71-23 
Au to  G ie łda  D olnośląska, ul. K ośc iu szk i 135, tel. 071 372 -56-54 ,341-54-02  
Agencja  Rek lam ow a W O JT A S , ul. Z ie liń sk iego  20, tel./fax 071/362-39-13 
Lu b in : 
A IN F O -P R E S S ,  G ie łda  Sam ochodow a, tel. 0604 48-21-07, tel. 076  84-69-034 
o ra z  firm a Korbut, tel. 0-601 56-94-92 
K om is  Auto  Centrum  M A Z U R , ul. M . Curie-Skłodow skie j 97, tel. 076  844-39-32
L e s z n o  
J e le n ia  Góra:
F irm a Rek lam ow a "3D  effects", ul. O k rze i 13, tel. 075  76 -71 -600 ,0603  92-74-64 
B o le s ła w ie c :  
Z H iU  "LOKIS", ul. Sob ie sk iego  20, tel. 075  732-37-33 
Ś w id n ic a :
"R O D W IL ’ , ul. Saperów  3b. teł. 074/853 -57 -39 ,0602  70-43-46, e-mail: u2@ box.pop.p l 
Zatrudnimy współpracowników do wirtualnego katalogu zdieć z  Wałbrzycha. Opola I Zielonel Góry.

PRZYCIEMNIANIE ĄUTOSZYB TYTANEM
działa jak klirńatyzdcja-amerykańska technologia - tel. 0 -6Ó3  29-39-91
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czerwony, dużo nowych części, stan idealny, na białych ta
blicach - 550 DEM. Stronie, tel. 074/814-27-96 
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 
O  FORD GRANADA, 1983 r. el. otw. szyby, cen

tralny zamek, welurowa tapicerka, uszkodzony 
silnik, • 1.800 zł. Trzebnica, tel. 071/387-26-93, 
0608/19-95-63 82001431 [[[18234]]]

FORD GRANADA, 1983 r., 2100 ccm, diesel polska do- 
kum. - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0605/07-09-33 
FORD SCORPIO GL, 1989 r., 125 tys.'km. 2000 ccm, ben
zyna, siwy metalic, ABS. 5-biegowy, szyberdach, el. otwie
rane szyby, welurowa tapicerka, stan idealny, na białych 
tablicach - 1.050 DEM. Kłodzko, tel. 0604/33-82-53 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, stalowy me
talic, w całości lub na części, 5-biegowy, ABS, el. otw. szy
by, stan idealny, na białych tablicach -1.050 DEM. Stronie 
Śląskie, tel. 074/814-27-96
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, czer
wony, w całości lub na części, bez prawa rejestracji, • 2.000 
zł. Głogów, tel. 0502/36-19-78 
FORD SIERRA CLX, 1988 r., 165 tys. km. 2000 ccm, czar
ny, 5-drzwiowy, stan idealny, w całości lub na części, na . 
białych tablicach - 1.200 DEM. Sowin, tel. 077/431-13-84 
FORD SIERRA, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, biały, stan b. 
dobry, bez prawa rejestracji, na białych tablicach, - 2.300 
zł. Żarka. tel. 075/778-73-41
FORD SIERRA KOMBI CLX, 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 zł. Lubin, tel. 076/846-08-63, 
0502/36-19-81
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk; CLX, 
biały, w całości lub na części, mocno uszkodzony przód, 
zarejestrowany przód, • 4.300 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36
FORD TAUNUS, 1981 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
ciemnozielony, po wypadku, w całości lub na części, nowe:
4 amortyzatory, akumulator, opony, RO, • 1.500 zł. Scinaw- 
ka Średnia, gm. Radków, tel. 074/871-54-82 
FORD TRANSIT FURGON. 1995 r., 108 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D. biały, w całości lub na części, bez prawa rejestra
cji, dokumentacja niemiecka - 6.000 DEM. Trzebnica, tel. 
0608/62-50-85
HONDA ACCORD SEDAN, 1986 r., 2000 ccm, 12V, nie
bieski metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicer
ka, stan b. dobry, na białych tablicach -1.400 DEM. Obor
niki Śl., tel. 0603/10-46-24
HONDA CIV)C, 1985 r, 1300 ccm, niebieski metalic, stan, 
silnika b. dobry, skrzynia biegów (5), bez prawa rejestracji,
- 850 zł. Lubań, tel. 0603/28-02-72
HONDA CIVIC, 1989 r., 14 tys. km, 1500 ccm, granatowy,
uszkodzone mocowanie tylnego wahacza, stan b. dobry,
na białych tablicach - 1.200 DEM. Jelenia Góra, tel.
0502/11-98-85
HONDA CIVIC, 1990 r., 124 tys. km, 1300 ccm, 16V, błę
kitny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RM Philips + głośni
ki, książka serwisowa, udokum. przebieg, stan idealny, I 
właściciel, bez prawa rej. -1.150 DEM.., tel. 0601/17-50-59 
HONDA CONCERTO. 1995 r., 1800 ccm, TDI, srebrny me
talic, w całości lub na części, mocno uszkodzony przód, 
pełna dokumentacja, zarejestrowany, - 5.700 z ł, do uzgod.. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
HONDA CRX, 1985 r., 180 tys. km, 1500 ccm. 12V, czar
ny, w całości lub na części, na zachodnich tablicach, • 1.400 
zł., tel. 0604/25-64-51 po godz. 17 
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 ccm, wtrysk, biały, wszyst
kie części z demontażu, skrzynia biegów (5) uszkodzona, 
silnik w b. dobrym stanie. Wałbrzych, tel. 074/847-76-72 
ISUZU MIDI, 1992/93 r., 80 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
biały, blaszak, długi, 5-biegowy, na białych tablicach -1600 
DM. Zgorzelec, tel. 0602/28-06-94 
JELCZ 315,1975 r., 11000 ccm, diesel wywrotka, ład. 8 1, 
w całości lub na części, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0503/16-61-08, 0501/83-54-52 
JELCZ 317 3W, 1982 r., niebieski, 3-stronny wywrót, stan 
b. dobry, kabina do poprawek blacharskich, stan opon do
bry, w całości lub na części, przegląd do 06.2002 r, - 7.800 
z ł. ., tel. 0603/12-74-08
JELCZ 325,1982 r. stan dobry, w całości lub na części, 
zarejestrowany, + plandeki, - 4.500 zł. Legnica, tel. 
076/850-21-61
UAZ, 1984 r., 1200 ccm, turbo, niebieski, ciągnik siodło
wy, po remoncie blacharki, lakierowaniu, silnik po remon
cie, opony bezdętkowe + silnik Jelcz turbo, rama, przednie 
zawieszenie, - 9.000 zł. Stary. Wielisław, gm. Kłodzko, tel. 
074/868-12-77
MERCEDES 123 D zarejestrowany, w całości lub na czę
ści, 5 szt. - 1.500 zł/szt. Wrocław, tel. 071/363-40-66 w 
godz. 10-16
MERCEDES 20012&D, 1976 r., 200 tys. km w całości lub 
na części, nadwozie skorodowane, zarejestrowany, kpi. do
kumentacja, stan silnika dobry, - 1.700 zł lub zamienię na 
felgi aluminiowe 17”, do Forda Probe. Piława Górna, gm. 
Dzierżoniów, tel. 0503/68-55-50 
MERCEDES 200 123,1979 r., diesel, biały, w całości lub 
na części, po wypadku, zarejestrowany, .twardy” dowód 
rejestracyjny, -1.550 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 240 123,1981 r., 150 tys. km, 2400 ccm, die
sel, marchewkowy, w całości lub na części, silnik po re
moncie, - 2.000 zł. Chmielów, gm. Kostomłoty, tel. 
071/795-15-10, 0602/70-87-79 
MERCEDES 300123 D, 1979 r.. 3000 ccm, diesel, biały, w 
całości lub na części, polska dokumentacja, przegląd do
10.2001 r., w ciągłej eksploatacji, - 2.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/840-81 -56 lub, 0602/18-44-54 
MERCEDES 500 126, 1985 r., 220 tys. km, 5000 ccm, 
srebrny metalik, pełne wyposażenie, stan idealny, na bia
łych tablicach, • 11.000 zł. Wrocław, tel. 0503/92-70-00 
O  MERCEDES SPRINTER 312 TD, 1998 r. po wy

padku, na części, na białych tablicach - 5.000 
DEM. Wrocław, tel. 071/357-70-57 02028391
[[[15721]]]

MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 138 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, brązowy metalic, pełne wyposażenie, w całości 
lub na części, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 3.500 
zł. Legnica, tel. 076/75-76-39 
MITSUBISHI LANCER, 1980 r., 1400 ccm, niebieski me
talic, techn. sprawny, zarejestrowany, w całości lub na czę
ści, w ciągłej eksploatacji, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0503/84-09-32
NISSAN BLUEBIRD, 1983 r., 2000 ccm, diesel w całości 
lub na części, - 1.200 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-77-52
NISSAN CHERRY, czerwony, na części, - 500 zł. Świerza
wa, tel. 075/713-45-64
NISSAN SENTRA, 1984 r. techn. sprawny, na części, -
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/349-36-08 
NISSAN SUNNY, 1985 r., 1500 ccm. złoty metalic. trzy- 
drzwiowy. uszkodzony silnik. • 1.000 zł. Gostyń, tel. 
0606/98-92-41lub 065/572-29-15 
NISSAN SUNNY. 1988 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, stan b. dobry, na białych tablicach -1.100 DEM. 
Wrocław, tel. 0608/66-22-21
NYSATOWOS. 1983 r. techn. sprawna, - 600 zi. Wrocław, 
tel. 0503/99-55-10

NYSA, 1984 r., 2120 ccm w całości lub na części, silflik 
stan b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 0501/62-82-09 
OLTCIT CLUB, 1992 r., srebrny metalic, • 500 zł. Kliczków, 
tel. 075/731-20-71
OPEL ASCONA SEDAN, 1983 r., 60 tys. km, 1600 ccm,
benzyna, czerwony, inst. gazowa, 4-drzwiowy, bez prawa
rejestracji, możliwość sprzedaży pojedynczych części, • 500
zł. Zielona Góra, tel. 068/323-03-88
OPEL CORSA, 1987 r., 1200 ccm, benzyna 3-drzwiowy,
na białych tablicach - 600 DEM. Zgorzelec, tel.
0602/87-73-60
OPEL CORSA, 1990 r., 45 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, na białych tablicach • 1.000 DEM. Lubań, tel. 
075/722-20-93
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny me
talic, sedan, szyberdach, reguł. wys. mocowania pasów, 
bez prawa rejestracji, - 1.000 zł. Krosno Odrzańskie, woj. 
zielonogórskie, tel. 0603/07-40-48 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, na białych tablicach, - 1.200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0502/29-72-27
OPEL KADETT, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
.łezka”, 5-drzwiowy, bez prawa rejestracji, - 1.500 zł. Zgo
rzelec, tel. 0606/43-36-31
OPEL KADETT, 1990 r., 1700 ccm, diesel, biały, bez pra
wa rejestracji - 1.000 DEM. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0503/64-67-38
OPEL KADETT, 1990 r., 123 tys. km, 1400 ccm, biały, 
5-drzwiowy, silnik od Astry, stan dobry, bez rdzy, na białych 
tablicach - 1.700 zł. Olszyna, tel. 0600/31-98-53 - 
OPEL KADETT, 1990 r., 114 tys. km, 1600 ccm, kolor wi
śniowy metalic, 5-biegowy, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, 
szyberdach, dzielona kanapa, • 1.950 zł. Strzelce Opol- 

‘  skie, tel. 0606/59-82-27 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 85 tys. km, 1400 ccm, El, 
biały, 4-drzwiowy, bez rdzy, techn. sprawny, białe tablice, -
2.600 zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-15 
OPEL OMEGA, 1977 r., inst. gaz., czamy, w całości lub na 
części, - 1.200 zl. Łagiewniki, tel. 071/393-95-79, 
0604/88-71-11
OPEL REKORD KOMBI, 1978 r., 2000 ccm, E + gaz auto
matic, stan silnika i skrzyni biegów b. dobry, uszkodzony 
przód, ważny przegląd i ubezpieczenie, w całości lub na 
części, • 1.100 zl. Jelenia Góra, tel. 075/752-27-61, 
0603/83-75-08
OPEL REKORD, 1979 r., 170 tys. km, 1875 ccm, benzyna, 
zielony, inst. gazowa, hak, dużo części, zarejestrowany, 
sprawny, kekko uszkodzony prawy bok (otarty o drzewo), 
po remoncie sprzęgła i skrzyni biegów, w całości lub na 
części, - 650 zł. Brzeg, tel. 0503/79-24-12 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy, 4-drzwiowy, uszkodzony przód, na białych tablicach, •
2.200 zł. Środa Śląska, tel. 0606/12-99-22 
PEUGEOT 104, 1975 r.. 954 ccm, biały, techn. sprawny,
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4-drzwiowy, blacharka do małych poprawek, w całości lub 
na części, - 700 zł lub zamienię na Fiata 126p, w tej cenie. 
Sobótka, tel. 071/390-35-00
PEUGEOT 205,1986 r., 1100 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 
szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach • 900 DEM. 
Wrocław, tel. 0608/66-22-21
PEUGEOT 205,1991 r., 98 tys.km, 1400 ccm, czerwony, 
katalizator, el. otw. szyby, szyberdach, w całości lub na czę
ści albo inne propozycje, • 2.500 zł. Świerzawa, tel. 
075/713-53-92
PEUGEOT 309,1989 r., 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, centralny zamek, el. otw. szyby, duży szyberdach, 
stan b. dobry, na białych tablicach - 1.300 DEM. Wrocław, 
tel. 0608/66-22-21
PEUGEOT 309,1991 r., 110 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
wtrysk, czerwony, 3-drzwiowy, eł. otw. szyby, szyberdach, 
centr. zamek, alum. felgi, obniżony, na części, stan b. do
bry, - 2.750 zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-15 
PEUGEOT 309,1992 r., 110 tys. km, 1400 ccm, El, czer
wony, 75 KM, 3-drzwiówy, el. otw. szyby, centr. zamek, ob
niżony, wydech Remus, alum. felgi, białe tablice, • 2.750 
żł. Wschowa, tel. 0605/06-95-18.
POLONEZ, 1980 r., 1500 ccm w całości lub na części, -
300 zł. Świdnica, tel. 074/853-54-93
POLONEZ SLX, 1981/86 r., 130 tys. km, 1500 ccm, kolor
gołębi, do użytku lub na części, - 600 zł. Wrocław, tel.
071/359-28-67
POLONEZ, 1987 r. bez silnika, brak przeglądu, po remon
cie karoserii i malowaniu, w całości lub na części, • 350 zł. 
Głogów, tel. 0603/44-31-12
POLONEZ TRUCK, 1989 r., 1600 ccm, czerwony, spraw
ny, do poprawek blacharskich, w całości lub na części, -
1.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-76-72 
PONTIAC TRANS SPORT, 1991 r,| 160 tys. km, 3100 ccm, 
benzyna, biały, automatic, klimatyzacja, 7-osobowy, techn. 
sprawny, białe tablice, - 6.500 zł. Polkowice, tel. 
0608/57-99-27
RENAULT 19, 1990 r., 1700 ccm na części, bez prawa 
rejestracji. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
RENAULT 19, 1990 r., 160 tys. km, 1700 ccm, El, szary 
metalic, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, białe tablice, szyber
dach, - 2.150 zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-15 
RENAULT 19,1990 r., 160 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
szary metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, centr. 
zamek, na części, stan dobry, - 2.250 zł. Wschowa, tel. 
0605/06-95-15
RENAULT 20 TL, 1977 r., 1647 ccm, benzyna, złoty meta
lic, w ciągłej eksploatacji, - 1.500 zł. Siekierczyn, tei. 
075/722-14-90
RENAULT 5,1100 ccm po wypadku, na części, kpi. doku
mentacja, - 500 zł. Szczytna, tel. 074/866-81-41 
RENAULT 5,1981 r., 1100 ccm do remontu blacharka, kpi. 
dokumentacja, .na chodzie”, w całości lub na części, -1.000 
zł. Nowa Ruda, tel. 0609/39-51-67 
RENAULT 5, 1987 r., 145 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, 5-drzwiowy, hak, RO, bez prawa 
rejestracji, - 1.700 zł. Szprotawa, tel. 068/376-74-84, 
0603/55-08-54 / ••
RENAULT 9 GTL, 1983 r., 1400 ccm, benzyna, zielony, 
zarejestrowany, w całości lub na części, -1.000 zł. Bogaty
nia, tel. 075/773-95-08, 0608/16-35-83 
RENAULT RAPID KOMBI, 1992 r., 130 tys. km. 1900 ccm, 
diesel, czerwony, 5-osobowy, oszklony, sprowadzę - 2.000 
DEM. Gubin, tel. 0606/80-49-73 
SEAT TERRA, 1990 r., 63 tys. km. 1300 ccm, diesel, biały, 
stan b. dobry, na białych tablicach -1.400 DEM. Oleśnica, 
tel. 0503/89-92-39
SKODA 100, SKŁADAK, 1976 r., 1200 ccm w całości lub 
na części, - 400 zł. Zamienice, gm. Chojnów, tel. 
0608/52-36-19
SKODA 106L, 1981 r., 87 tys. km, 1046 ccm, czerwony, 
stan dobry, w całości lub na części, części zapasowe, - 
650 zł. Kulin Kłodzki, tel. 0603/61-58-29 
SKODA 120,1983 r., 90 tys. km, czerwony, w całości lub 
na części, aktualny przegląd, na białych tablicach, uszko-

• dzóny - koszt naprawy 100 zł, - 430 żK Wałbrzych, lei. 
i 074/843-80-01, 0601/07-54-00 

SKODA 105,1984 r., 1050 ccm, brązowy, techn. sprawny, 
w całości lub na części, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0501/04-50-99
SKODA 135 L, 1991 r., 1300 ccm, zielony, Pick-up, biała 
podwyższona nadbudówka, tył oszklony, zamykany, stan 
b. dobry, na białych tablicach - 1.400 DEM. Wrocław, tel. 
0608/66-22-21
STAR 200,1985 r., 6842 ccm chłodnia, stan dobry, możli
wość sprzedaży w całości lub na części, - 6.300 zł. Ple
szew, tel. 0602/48-13-90
STAR 28r 1978 r., SW-400 w całości lub na części, - 2.000 
zł. Szczytnica, tel. 076/818-96-75 
SUBARU JUSTY, 1985 r., 1000 ccm 4 WD, bez prawa re
jestracji, - 800 z ł.., gm. Złotoryja, tel. 076/878-67-01 
SUZUKI ALTO, 1988 r., 800 ccm, granatowy, stan b. do
bry, na białych tablicach, • 2.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
0502/11-98-85
SYRENA, 1978 r., 10 tys. km, kremowy, .na chodzie”, wy
rejestrowany, w całości lub na części,1 - 300 zł. Wiry, tel. 
074/850-56-82. 0609/50-79-14 
TOYOTA HIACE, 1985 r., 2400 ccm, diesel, biały, zarej., 
po wypadku, brak silnika, w całości lub na części, do 89 r. 
- 2.200 zł. Wiązów, tel. 0605/62-69-98 
TOYOTA STARLET, 1991 r., 1300 ccm, beżowy metalic, 
po wypadku, uszkodzony przód, 3-drzwiowy, kpi. dokumen
tacja, w całości lub na części, • 3.100 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-60-05
VOLVO 245 KOMBI, 1978 r., 2100 ccm, benzyna, czerwo
ny, na części, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, • 950 zł. 
Wrocław, tel. 0600/55-08-61
VW 1573,1981 r. prawdopodobnie zatarty silnik. Gryfów, 
tel. 075/781-26-61, 0606/55-34-28 
VW BUS, 1978 r.. 1600 ccm, bordowo-biały, .ogórek”, pod
wyższony, zarejestrowany, przegląd do 2002 r., aktualne 
OC, w całości lub na części, - 800 zł. Ścierki, tel. 
0602/86-88-09
VW GARBUS, 1969 r. na białych tablicach, -1.400 zł. Wro
cław, tel. 071/795-17-75
VW GOLF, 1977 r., 131 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, 4-drzwiowy, rozkładana tylna kanapa, RM, alarm, w 
całości lub na części, techn. sprawny, • 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/314-43-77 po godz. 20 
VW GOLF i, 1977 r., 1500 ccm, czamy, kpi. dokumentacja, 
po wypadku, brak przeglądu, • 500 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/78-89-06
VW GOLF 1,1977 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, silnik 
z 86 r., zarejestrowany, kpi. dokumentacja, w całości lub 
na części, - 1.200 zł. Żary, tel. 0609/53-52-40 
VW GOLF 1,1982 r., 1100 ccm, benzyna rozłożony na czę
ści, przegląd do 10.2001 r, • 1.300 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0607/23-81-65
VW GOLF, 1984 r., 1600 ccm, diesel, biaiy, 3-drzwiowy, 
bez prawa rejestracji, - 2.100 zł. Lubin, tel. 0607/04-26-80 
VW GOLF II, 1986 r., 187 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, bez wypadku, w kraju od 3 dni, w całości lub na 
części, na zachodnich tablicach - 1.700 zł. Głogów, tel. 
076/834-64-92
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
bez prawa rejestracji, w całości lub na części, -1.300 zł lub 
zamienię na motorower Simson, z prawem do rejestracji. 
Leszno, tel. 065/520-29-79
VW GOLF, 1987 r., czerwony, 3-drzwiowy, nadwozie, bez 
osprzętu, stan b. dobry, bez dokum. • 700 zł. ., tel. 
0606/30-08-34
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm, benzyna 4-drzwiowy, szy
berdach, reguł. wys. pasów, centralny zamek, bez prawa 
rejestracji, -1.500 zł lub zamienię. Krosno Odrzańskie, woj. 
zielonogórskie, tel. 0603/07-40-48 
VW GOLF II, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, alum. 
felgi, bez prawa rejestracji, na białych tablicach -1.000 
DEM. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0503/64-67-38 
VW GOLF, 1990 r., 133 tys. km, 1300 ccm, ciemnoczerwo
ny, na części, 2-drzwiowy, RO, stan dobry, na białych tabli
cach, - 3.300 zł. Kluczbork, tel. 077/418-37-83 
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 części zamiennych, w 
całości lub na części. - 2.200 zł lub zamienię na inny sa
mochód. Kłodzko, tel. 074/647-44-31 
VW JETTA. 1986 r., 1600 ccm stan dobry, zadbany, stan 
b. dobry, szyberdach, hak, radio, bez prawa rejestracji, -
2.500 zł. Wrocław, tel. 0603/57-18-98 
VW JETTA. 1987 r.. 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, stalowy rozsuwany dach, kpł. dokumentacja, na części, 
stan idealny, na zachodnich tablicach - 1.300 DEM. Zielo
na Góra, tel. 068/327-62-92, 0603/44-06-23 
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 LT 28 D, 1981 r. bez silnika, kontener, w całości lub na 
części, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0602/47-44-67 
VW PASSAT SEDAN, 1977 r., 150 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, stan ogólny dobry, alu. felgi, szyberdach, silnik z 1988 
r., brak ważnego przeglądu, - 1.150 zł. Wrocław, tel. 
0606/19-34-62
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, relingi, szyberdach, hak, na białych tablicach -
1.000 zł lub 600 DEM. Żary, tel. 0600/85-20-69 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 200 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, czamy metalic, automatic, stan dobry, białe tablice, - 
1.350 zł. Wschowa, tel. 0605/06-95-18 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 200 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, czamy metalic, na części, stan dobry, na białych ta
blicach, - 1.250 zl. Wschowa, tel. 0605/06-95-15 
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. 075/771-36-43, 0502/66-20-42 
VW PASSAT SEDAN, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, die
sel szyberdach, wspomaganie, z urzędu celnego, koła zi
mowe, w całości lub na części, - 10.500 zł. Pleszew, tel. 
0602/51-27-95
VW POLO, 1986 r., 1300 ccm, zielony metalic, na białych 
tablicach - 900 OE:M. Wrocław, tel. 0608/66-22-21 
VW POLO COUPE, 1989 r., 1300 ccm, wtrysk, biały, na 
białych tablicach, • 1.700 zł. Lipniki, tel. 0605/29-58-24 
VW SCIROCCO, 1984 r., czerwony, - 500 zł. Wołów, tel. 
0606/39-40-96
WARTBURG 353,1984 r., niebiesko-biały, przetarte drzwi 
prawe, nowe sprzęgło, ważny przegląd, w całości lub na 
części, stan dobry, • 400. zł. Zielona Góra, tel. 
068/325-04-69. 0601/18-89-01 
WARTBURG 353 W. 1985 r.. 172 tys. km, 992 ccm, 2-suw, 
pomarańczowy, w całości lub na części, - 400 zł. Wrocław, 
tel. 350-87-47, 0501/27-62-50 
WARTBURG 353, 1986 r., 40 tys. km, 992 ccm, 2-suw. 
niebieski, lewarek w podłodze, tylna szyba, ogrzewanie, 
stan średni, - 550 zł. Wrocław, tel. 0501/62-82-09 
WARTBURG 353 KOMBI, 1984 r., kolor piaskowy, rejestra
cja, w ciągłej eksploatacji, w całości lub na części, • 800 zł. 
Piława Górna, tel. 074/837-17-75 po godz.20 
WARTBURG GOLF, 1300 ccm z silnikiem VW, kpi. doku
mentacja, na części, - 1.800 zl. Karpacz, woj. jeleniogór
skie, tel. 0604/62-27-34

ZASTAWA 1100R 1981 r. w całości lub na części, doku
menty, - 200 zł. Ziębice, tel. 074/819-25-10,0602/39-99-86 
ŻUK, 40 tys. km, czerwony, nowy silnik, alternator, w cało
ści lub na części, sprawny, - 1.300 zł. Chojnów, tel. 
0601/88-01-75

STAROCIE
AMFIBIA, 1968 r., 7000 ccm, nowe opony i felgi, stan do
bry, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/373-47-03 prosić Kamila 
BMW 1602,1969 r., 1600 ccm oryginalny w 100% + drugi 
na części, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 0605/94-04-36 
BMW 340,1946 r., benzyna, stan techniczny b. dobry, za
rejestrowany, kompletna dokumentacja, • 25.000 zł. Oła 
wa, tel. 071/313-91-17 po 19 
CZĘŚCI DO CITROENA BL II nowe i używane, po przy 
stępnej cenie, łącznie 420 kg, -1.500 zł lub osobno, deta 
licznie oraz felgi - 50 zł/szt.. Wrocław, tel. 071/352-76-94 
CZĘŚCI DO GAZA, UAZA lata 60.: tylne lampy, szpera 
cze, .notki” i lampy z lat 30-70, szybkościomierz, ampero
mierz, kontrolki, termometry, inne, ceny od 10 zł, zamienię 
na silniczki rowerowe, części do motocykli. Wrocław, tel. 
0604/73-65-24 
CZĘŚCI DO WARSZAWY 223,224,203,204 : różne czę- 
ści, silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, układ kier., orygi 
nalne, nowe. Jelenia Góra, tel. 075/752-41-31 
FIAT 128 SPORT COUPE S L 1100, oldtimer, nowe progi 
błotniki i lakier, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/322-15-69 
FIAT 128 SPORT, 1974 r., 1100 ccm, benzyna czerwony 
odrestaurowany w 2000 r, • 7.000 zł. Wrocław, tel 
0609/35-49-34

WÓZKI WIDŁOWE I PALETOWE 
sprzedaż, części, serwis | 

remonty, dzierżawa wózków.
KONKURENCYJNE CENY!

WROCŁAW, Pułaskiego 48/50 
tel./fax (071) 344-40-26 w. 313 
k o m . 0 6 0 6  2 1 -4 3 -4 0

WAŁBRZYCH, Wrocławska 60 
te l./fax (074) 846-73-61, 
0502 61-50-31, 0604 43-72-66 IECHMA.

OKAZJA!!!
Sp rzedam  sam ochód

Warszawa - „garbus”
1963 r., po generalnym remoncie, 

stan idealny. 0P012619

Tel. 0-601 590-747

FIAT TOPOLINO, 1936 r. do remontu, blacharka w b. do
brym stanie, - 4.000 zl lub zamienię na inny samochód. 
Opole, tel. 077/456-72-95
FORD 17 M, 1965 r., 150 tys. km, 1500 ccm, V4, po całko
witej renowacji, oryginalny, stan idealny, skórzana bi& 
ło-czerwona tapicerka, - 8.700 zł. Opole, tel. 0608/49-11-22 
FORD TAUNUS 17 M, 1965 r., 1595 ccm, V4, po komplek
sowej renowacji silnika oraz blacharki, po lakierowaniu 
dużo części zamiennych, - 4.800 zł. Wrocław, tel 
071/321-64-51
MERCEDES 110, 1967 r.. 2000 ccm, diesel szyberdach 
oryginalne RO, zadbany, techn. sprawny, - 13.000 zł. Ja* 
wor, tel. 0503/66-18-92
MERCEDES 111, 1960 r., 2000 ccm, diesel, .skrzydlak' 
stan blacharki b. dobry, wykończony drewnem, skóra, szy 
berdach + drugi na części, do wykończenia, • 8.000 zł 
Wrocław, tel. 0501/16-93-32
MERCEDES 250 CE, 1970 r.. 2500 ccm, automatic, skóra, 
• 16.900 zł. Kępno, tel. 0607/35-01-40 
MERCEDES UNIMOG, 1969 r., 2200 ccm. benzyna kolor 
.khaki', napęd 4x4, oryginalny w 100%, stan b. dobry, •
12.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0601/58-51-25 
MOTOCYKL HERKULES SACHS, 1936 r., 98 ccm przygo
towany do lakierowania, małe braki w osprzęcie kierowni
cy, - 550 zł. Wrocław, tel. 355-24-44, 0502/98-46-55 
OPEL KADETT B, 1969 r., 130 tys. km, 1100 ccm. stan 
blacharki dobry, sportowa sylwetka, zarejestrowany, • 1.500 
zł. Opole, tel. 077/456-72-95 
OPEL KADETT COUPE, 1969 r., wersja sportowa, techn. 
sprawny, po remoncie, ciemne szyby tylne + dużo części, 
pilnie. - 1.800 zł. Wrocław, tel. 346-42-14, 0600/61-03-58 
OPEL REKORD, 1959 r., 1000 ccm, 4-cylindrowy, dla ko
lekcjonera, silnik po remoncie, oryginał, - 2.500 zł. Namy
słów, tel. 077/410-11-43 po 21 
OPEL REKORD LIMUZYNA, 1964 r., 1700 ccm, benzyna 
do kapit. remontu, 100 % oryg. - 1.000 zł. Brzeg Opolski, 
tel. 077/416-75-99
OPEL REKORD OLIMPIA, 1965 r., 1500 ccm, benzyna, 
sprawny, zarejestrowany, dużo części oryginalnych, -1.000 
zł. Szymanowo, tel. 065/546-62-64 
SKODA OCTAVIA, 1962 r., 1200 ccm, po remoncie kapi
talnym podwozia i silnika, czasowo wyrejestrowany, odbu
dowany w komplecie, sprawny + części zapasowe: silnik, 
skrzynia biegów, - 6.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-27-49 
WARSZAWA PICK-UP, 1960 r., 2100 ccm do poprawek, 
silnik dolnozaworowy, stan dobry, - 3.900 zł lub zamienię. 
Niemodlin, tel. 0604/84-79-40 
WARSZAWA 223, 1967 r.. 10 tys. km, 2100 ccm po re
moncie kapitalnym silnika, nowa tapicerka, zadbany, - 3.900 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-36-87 
WARSZAWA 204,1968 r., 60 tys. km, 2100 ccm, benzyna, 
stan silnika (gómozaworowy) i ukł. jezdnego dobry, biegi 
w podłodze, hak, RO, + druga z nadwoziem w lepszym 
stanie, faktura VAT, - 2.700 zł. Zielina-Moszna, tel. 
077/466-84-62
ŻUK A-03,1962 r., 17 tys. km, 2120 ccm w PZU opłata 50 
% (weteran), przegląd do 07.2001 r., .na chodzie”, - 800 
zł. Milików, tel. 071/731-71-73

PO JAZD Y  
S P EC JA LN E

ASENIZACYJNY, 1986 r. 10.0001, - 30.000 zi. Leszno, tel. 
065/543-49-31
ASENIZACYJNY SKODA LIAZ MTS 27, 1982/91 r. poj. 
beczki 83001, • 18.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-17-28 
ASENIZACYJNY STAR, 1970 r., - 4.000 zl. Przemków, tel. 
0605/34-09*31
O  AUTOCYSTERNA STAR 200 A 3 ,1984 r. do prze

wozu paliw, zbiornik stalowy SHL Kielce, na 
podwoziu samochodowym o kształcie kufro
wym, poj. 5200 litrów, 2-komorowy, dystrybutor 
z  legalizacją, samochód po remoncie kapital
nym. Cena do uzgodnienia. Brzeg, ul. Starobrze- 
ska  34, te l. 077/404-51-00, 077/411-15-55 
077/411-20-20, 0602/71-69-87 01034621
[[[06290]]]

AUTOKEMPING VW T4 WESTFALIA, 1994 r., 32 tys. km, 
2400 ccm, diesel biały, wspomaganie kier., udźwig, hak, 
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 internecie pod numerem - AG0222 www.au- 
togielda.com.pl)
AUTOLAWETA FIAT DUCATO, 1988 r., 2500 ccm, diesel

zarejestrowany jako specjalny, na kat. B, -14.500 zł. Świe
bodzice, tel. 0607/57-80-43
AUTOLAWETA MERCEDES 1213,1976 r., 5800 ccm, die
sel ład. 6t, posiada dźwig pozakabinowy Palfmger, - 20.000 
zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 0601/08-00-86̂  
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 zi + 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 
CIĄGNIK LEŚNY LKT 80,1980 r., - 25.000 zł. Lubań. tel. 
0603/84-58-50
O  CZĘŚCI DO K O PAREK  NOBAS UB-1233, 

UB-1232, ULB 632 części do koparki Waryński 
K-406, K-408, ramy, ramiona, łyżki, kabiny, hy
drau lika, opony, gąsien ice, s iłow nik i., tel. 
076/818-49-88, 0608/82-23-39 84019311
[[[07359]]]

0  CZĘŚCI DO ŁADOWAREK Ł-34, Ł-200, Ł-201, 
Ł-220 nowe i używane: ramy, łyżki, ramiona, si
łowniki, zmienniki, skrzynie biegów, pompy, 
w ę ie , hydrau lika, opony, fe lg i., tel. 
076/818-49-88, 0608/82-23-39 84019251 
[[[07360]]]

DŹWIG BUMAR na podwoziu Romana. 121, łyżka do roz- 
. ładowania wagonów, towarów sypkich * drugi na części, 
HDS firmy Hiab, 1500 kg - 34.000 zł. Oława, tel. 
071/313-40-27 wieczorem, 0602/71-77-58 
DŹWIG BUMAR 18101.1985 r. udźwig 181. podwozie Ta
tra 148 6 x 6. po remoncie, - 50.000 zł. Czechy, tei. 
0042/06-02-13-31-23
DŹWIG HYDROS, 1980 r. udźwig 40 ton, wysięg 27 m, 
stan dobry, -100.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
DŹWIG IMIELLER MKRS 80, 1991 r. dł. wysuwu 9.5 m, 
ład. 800 kg, • 17.000 zł. Antonin, woj. kaliskie, tel. 
0603/27-83-65, 0607/09-33-53 
DŹWIG UAZ BUMAR, 1985 r. - 20.000 zł + VAT. Klucz
bork, tel. 0608/77-14-31
DŹWIG POLAN, 1982 r. udźwig 16 t, po kapitalnym re
moncie, książka dozorów, sprawny technicznie, stan b. 
dobry, - 25.000 zł. Niemcza, tel. 0502/45-18-26 
DŹWIG ROMAN 163, diesel pomarańczowy, udźwig 161, 
w ciągłej eksploatacji, po remoncie kapitalnym, kpł. doku
mentacja, - 70.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-82-40 
DŹWIG STAR 66, 1975 r., 17 tys. km. 4860 ccm udźwig
6.3 t, 3 napędy, wysięg 13 m. kompletna dokumentacja, 
stan dobry, - 5.200 zł. Komprachcice, teł. 077/464-62-80 w 
godz. 18-22
DŹWIG STAR 660, benzyna 6,3 t, sprawny, brak dozoru 
technicznego, - 4.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, teł. 
077/483-20-08, 0605/25-59-60 
DŹWIG TATRA 148 AD16,1982 r., stan b. dobry, udźwig 
16 ton, czeskie dozory, do sprowadzenia, - 35.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29. 0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r.. stan b. dobry, udźwig 
20 ton, czeskie dozowy, do sprowadzenia z Czech, • 50.000 
zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 815 AD 28, 1988 r. teleskopowy, udźwig 
281, wysięg 32 m, po remoncie, -110.000 zł. Niemcy, tel. 
0042/06-02-13-31-23
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 815,1990 r. teleskopowy, nadstawka Bu- 
mar, udźwig 20 t, - 110.000 zł. Niemcy, tel. 
0042/06-02-13-31-23
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 
GASTRONOMICZNY PEUGEOT J5, 1993 r., 80 tys. km, 
2500 ccm, turbo D biały, rożen ceramiczny na 91 kurcza
ków, pełne wyposażenie, chłodnia, zlewozmywak, atest sa
nepidu, stan idealny, - 35.000 zł. Śmigiel, tel. 0601/70-71-28 
GASTRONOMICZNY STAR 660,1994 r. typ wojskowy, kotły
1 terma na ciepłą wodę, podgrzewane olejem, zbiornik na 
olej i wodę, lodówka, zamrażarka, odbiór sanepidu, stan 
idealny, • 15.000 zł. Mietków k. Wrocławia, tel. 
0602/33-94-48
KOPARKA na gąsienicach, dużo nowych części, -12.000 
zł. Wygnanów, tel. 041/385-37-16, 0604/19-75-21 
KOPARKA, 1987 r., prod. rosyjskiej, stan b. dobry, po re
moncie, łyżka 1.2 m, na kołach, z przodu lemiesz do rów
nania, - 21.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 0603/71-67-11 
KOPARKA ATLAS 1302, 1982 r. kołowa, 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
O  KOPARKA ATLAS 1602,1985 r. nieeksploatowa- 

na w kraju, kołowa, łyżka 1 m3, waga 16 ton, 
lemiesz, stan b. dobry, • 29.900 zł + VAT. Choj
nów, tel. 0606/78-08-04 84019431 [[[07385]]] 

KOPARKA ATLAS 1304,1992 r., 6000 mtg - 22.000 DEM

WÓZKI WIDŁOWE
TYLKO ZACHODNIE • NOWE I UŻYWANE

NAJNOWSZA OFERTA: CLARK, 
CATERPILLAR, K0MATSU, l 

TOYOTA, JCBI INNE \

KAN-BUD KĄKOLEWO 
tel. 065/529-50-09 

0-602 83 31 31, po godz. 16.00
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Centrum Wózków 
Podnośnikowych

Wrocław, ul. Swojczycka 21, teUta 348-04-94 do 96

se rw is  gw arancy jny , rem on ty  
SPRZEDAŻ WÓZKÓW, CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
BATERII TRAKCYJNYCH I AKUMULATORÓW, 

lOOUMIENIA ■ WCISKANIE OPON NA PRASIE^

(posiadam różne typy ładowarek, koparek w Niemczech). 
Wałbrzych, tel. 0606/40-11-39 
KOPARKA CASE POCLAIN 688 P, 1991 r. kołowa, waga 
161, lemiesz, łyżka 0.9 m3 + druga 0.35 m3, silnik Perkins 
turbo, b. mało używana, stan idealny, - 55.000 zł + VAT. 
Bolesławiec, tel. 076/732-24-49 
KOPARKA CASTOR 603 silnik SW-400, zielona, typ woj
skowy, kołowa, z chwytakiem, po remoncie w 2000 r, * 
14.500 zł. Leszno, tel. 065/520-64-94 
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 DH101,1989 r. gąsienicowa, poj. łyżki 1.3-1.6 
kubika, do głębokich wykopów, gwarancja 6-miesięczna, -
41.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-93-47, 0608/51-35-97 
O  KOPARKA FUCHS 713-4 WD, 1984 r. kołowa, hy

draulika, wyjście na młot, 2 łyżki zapasowe, stan 
idealny, dżojstiki, • 35.000 z ł.., tel. 071/311-42-98, 
0501/63-15-89 02028891 [[[18140]]]

KOPARKA KM-251 na Starze 66, długi wysięgnik, części, 
-14.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734-13-27 
KOPARKA KS-251 linowa, samojezdna, na Starze 660, 
techn. sprawna, stan b. dobry, • 12.000 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-13-43 w godz. 7-15 
KOPARKA LIEBHERR 911, 1987 r. silnik Deutz 5-cylin- 
drowy, poj. łyżki 1 m3, stan b. dobry, - 35.000 zł. Międzyle
sie, tel. 074/813-68-61
KOPARKA NOBAS chwytakowa, gąsienicowa, silnik Ify, 
4-cylindrowy, ramię 12 m, chwytak 1.6 m3, -15.000 zł. Zie
lona Góra, tel. 0501/85-67-40, 0501/22-72-67 
O  KOPARKA NOBAS UB 1233-1,1990 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
[[[07393]]]

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 MH4, 1977 r. kołowa, stan idealny, •
25.000 zł + VAT. Legnica, teł. 076/850-60-77, 
0604/42-17-44
KOPARKA O&K 3,1985 r. stan dobry, kołowa, - 25.000 zł 
+ VAT. Kalisz, tel. 062/764-77-38, 0604/07-06-67

F O R T S C H R I T T  
I F A  - N O B A S  

A G R E G A T Y  ( D D R )

A U T 0 - 8 0 S \
CZĘŚCI DO  SILNIKÓW 

B ie la n y  W ro c ław sk ie , u l. W ro c ław sk a  48 
te l. 071/311-27-00,0-601 569  266, S^ -M 00

stan b. dobry, • 36.000 zł. Gostyń, tel. 
065/571-03-72 25000241 [[[07410]]]

KOPARKOŁADOWARKA HYMAC 370C, 1986 r. łyżka 1.2 
m3, kopiąca 60 cm, pompa hydrauliczna, waga 9 ton. Wro
cław, tel. 0604/57-56-09.
KOPARKOŁADOWARKA JCB, 1980 r., -18.000 zł + VAT. 
Legnica, tel. 076/850-60-77, 0604/42-17-44 
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3D, 1990 r., turbo 2 łyżki, 
teleskop, szczęka, 4x4, gotowa do pracy, stan b. dobry, • 
66.000 zł. Raciborowice, woj. legnickie, tel. 076/818-96-49, 
0607/06-07-63
KOPARKOŁADOWARKA JCB 2CX HESS, 1990 r. prze
bieg 3.100 mtg, łamana, 4 łyżki do kopania, widły, łyżka 
otwierana, - 41.000 zł. Złotoryja, tel. 0603/19-43-20 
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162 w ciągłej 
eksploatacji, 3 łyżki, - 32.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-53-84
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, 1984 r., -15.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/58-61-09 
KOPARKOŁADOWARKA TIH 445, 1982 r. chwytakowa, 
silnik Perkins, stan b. dobry, • 8.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-68-08
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1979 r. typ budów- 
lany, stan dobry, - 5.500 zł. Łomnica, gm. Głuszyca, tel. 
074/880-91-37, 0604/84-98-02 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1980 r. typ budow
lany, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, - 8.500 zł. Pa- 
stewnik, gm. Marciszów, tel. 075/741-09-66 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1982 r. typ rolniczy, 
po remoncie silnika w 1998 r., + części, - 5.500 zł. Wołów, 
tel. 071/389-06-35
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1984 r., stan b. do
bry - 6.700 z ł. ., tel. 077/482-60-45 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1987 r. stan dobry, 
• 14.000 zł. Czernica, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 
0609/45-54-46 /
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1988 r.fstan b. do
bry, kwadratowa kabina, typ budowlany, stan opon dobry, 
stan techn. idealny, - 15.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 
0607/42-45-35
O  KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1989 r. roi- 

nicza, nowy typ, po remoncie kapitalnym, • 7.000 
zł. Żary, tel. 068/374-87-88 01034761 [[[07425]]] 

O  KOPARKO SPYCH ARKA BIAŁORUŚ, 1989 r. 
nowy typ, po remoncie kapitalnym, • 6.500 zł. 
Żary, tel. 068/374-87-88 01034751 [[[07426]]]

KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1989 r. typ budów- 
lany, kwadratowa kabina, 2 łyżki, gotowa do pracy, -15.000 
zł. Głuchołazy, tel. 077/439-24-55 
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK w ciągłej eksploata-
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tel. kom. 0-603 134 628, 0-601 872 629, 0-502 433 939 
MASZYNY BUDOWLANE, CZĘŚCI ZAMIENNE, NAPRAWY - REMONTY

KOPARKA UDS, 1987 r. odbiór z Czech, • 37.000 zł. 
^  Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-09?36 

^  KOPARKA WARYŃSKI na Starze 66, linowa, bez akumu
latorów, • 7.000 zł lub zamienię na samochód osobowy. 
Bolesławiec, tel. 0502/84-30-95 
KOPARKA WARYŃSKI K-406 na kołach, silnik Ursus, -
12.000 zł lub zamienię na minikoparkę, możliwa dopłata. 
Kłodzko, tel. 0601/97-10-13
KOPARKA WARYŃSKI K 406A, 1982 r. silnik po remon
cie, sprowadzona z Czech, stan dobry, - 15.500 zł. Strze
lin, 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-606, 1984 r. stan b. dobry, - 
12.800 zł lub zamienię na osobowy. Wołczyn, tel. 
0604/56-09-37
KOPARKA WARYŃSKI K-606.1985 r., diesel, szerokie gą
sienice, stan b. dobry, - 25.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/483-20-08, 0605/25-59-60 
KOPARKA WARYŃSKI K-408, 1987 r., Leyland gąsieni
cowa, stan b. dobry, - 28.000 zł. Leszno, tel. 065/520-06-98, 
0604/60-32-46
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, 1990 r., stan b. dobry, po 
remoncie; na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, - 42.000 zł + VAT. 
Ratno Dolne, tel. 0603/71-67-11 
KOPARKA WARYŃSKI K-611, 1990 r., - 48.000 zł. Woł
czyn, tel. 077/469-81-57
KOPARKA WEIMAR M-700, 1994 r., diesel kołowa, sa
mojezdna, 5800 mth, na 4 bliźniaczych kołach, pełnospraw
na, w komplecie 3 łyżki 0,6 - 0,8 m3, łyżka szeroka do ni
welowania terenu, stoi 150 km od granicy niemieckiej,
20.000 DEM. Żary, tel. 0602/69-21-86

▲ O  KOPARKOŁADOWARKA CASE 580 G, 1986 r.
napęd 4x4, teleskop, głębokość kopania 5.6 m,

cji, nowe opony tylne, po wymianie silnika (nowy), • 9.000 
zł. Wałbrzych, tel. 0604/86-61-23 
KOPARKOSPYCHARKA OSTRÓWEK K-161,1980 r. stan 
techniczny b. dobry, kompletna kabina, - 5.900 zł., tel. 
0608/18-73-91
KUPIĘ ASENIZACYJNY STAR, JELCŻ, diesel poj. beczki
6.000 lub 7.000 I, w cenie do 13.000 zł. Wrocław, tel. 
071/387-80-06
KUPIĘ DŹWIG do 151. Św. Katarzyna, tel. 071/3fl-41-45 
KUPIĘ WÓZEK PODNOŚNIKOWY 2.5-3 5 1. Bielany Wro
cławskie, tel. 071/311 -06-00
KUPIĘ WÓZEK WIDŁOWY spalinowy 1.5-2.51, na bliinia- 
czych kołach, do 4.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-49-88 
KUPIĘ WÓZEK WIDŁOWY RAK, GPW, BALKANAR, die- 
sel z wysokim masztem, może być do remontu • do 5.000 
zł. Sobótka, tel. 0600/63-30-62 
ŁADOWARKA FADROMA Ł-200 po remoncie kapitalnym, 
łyżka 2 m3, widły do trasportu bloków skalnych lub drew
na, - 37.000 zł + VAT. Jerzmanowice, tel. 076/818-67-41 
ŁADOWARKA FADROMA ŁK-1 złożona głównie z nowych 
części, cena - 23.000 zł lub zamienię na osobowy, Opel 
Omega B, Audi 100 C4, Peugeot 406, możliwa dopłata, -
23.000 zł. Lubin, tel. 0502/60-93-39 
ŁADOWARKA FADROMA L-2,1970 r. stan dobry, - 30.000 
zł. Mirosławice, gm. Sobótka, tel. 071/346-13-36 
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 L 201,1990 r.,-49.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/58-42-93
ŁADOWARKA FADROMA ŁK-1, 1995 r. udźwig 4t, łyżka 
2m3, złożona, zarejestr. Wrocław, tel. 0604/23-25-89 
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 internecie pod numerem - 
AG0225 www.autogielda.com.pl)
ŁADOWARKA FURUKAWA, 1986 r., turbo D czołowa, łyż-

OP99126SP U P H  "B A U M " S P R Z E D A
1. Koparko-ładowarka MECALAC 11 0X1,1991 r., 2 łyżki, widły, 

chwytak________ ________________________ _ 54.000WAT
11. Wózek widłowy 'BUŁGAR', 1989 r., udźwig 3,51__ ______  16.000WAT
12. Wózek widłowy terenowy DESTA, 1992 r., udźwig 3,51, duże koła..........

2. Koparka gąsienicowa FUCHS 714,1986 r., hydraulika na młot, waga 201, 
silnik 6 cylindrów DEUTZ, prądnica na elektromagnes....... 45.000 ♦ VAT

3. Ładowarka czołowa L-34,1906 r„ po rancnde ♦ drugi zniemk,
stan b. dobry_____________ ______ __________68 0̂Ó+VAT

-------------------------------------------------------- -----28.000WAT
11 Wózek widłowy, diesel, udźwig 1,6ł ,1991 r . ................ ....  12.000WAT
14. Wózek widłowy elektryczny, udźwig 1 1, nowe baterie, ładowarka,

dużo zapasowych częśd........................ ...................  5.500WAT
4. Ładowarka kołowa FORTSCHRITT T-174-1, bez podpór,

napęd 4x4,  chwytak do rozładunku__ „__ ;___________  8.000WAT
5. Naczepa niskopodwoziowa LANGENDORF, 1988 r„

przegląjj międzynarodowy..... .......... ....___________ 48.000 ♦ VAT
6. Pla do cięcia betonu STUL ..... ........ ___________ ______ 1300 zł

15. Wózek widowy IRION, 1983 r., udźwig 2£ t, diesel,
silnie Mercedesa, przesuwny maszt......... „...................  13.000+VAT

16. Wózek widbwy terenowy LWÓW, benzyna, udźwig 5 1, dod. na części 
pompa, skrzynia biegów, przekładnia, duże bliźniacze koła .... 10.000WAT

17. Wózek widłowy HERKULIFT, udźwig 2,51,1994 r .......... ....  21.000WAT
7. Przyczepa samowyładowcza, rolnicza ri> f ............. . 2.100WAT 18. Wózek wktowy boczny TRANSPORTA, udźwigi t ...21.000WAT
8. Walec wibracyjny AM MAN, 1990 r........ ______________  10.000 ♦ VAT 19. Wózek wiciowy TAKRAF, udźwig 6 .31, 1988 r . ................. 20.000WAT
9. Wózek vwdłowy DESTA, udźwig 1,6 L _________________  5.000WAT

10. Wózek wiciowy NISSAN, 1990 r., udźwig 2,5t, przesuw wideł 20.000WAT
20. Zmiennie napędu do ładowarki Ł-34, po regeneracji 

z pompą jazdy--------------- ---- ---- -------- --- ------------ 2.500 + VAT

PRZESiECZANY (przy trasie A-4 Zgorzelec-Bolesławiec). Maszyny sprowadzane z Niemiec, 
nie pracowały w kraju, tel. 075/771-83-93 0-601 71 94 96, 0-607 285 941

KEMOXsc WÓZKI 
WIDŁOWE

TOYOTA IJNNE 
KOMIS, SERWIS, CZĘŚCI

Wrocław 
ul. Karmelkowa 66 
tel. 071/33-702-44 
fax 071/33-702-46

ka 2.6 m3, 4 x 4 , koła balony, • 35.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/57-56-09
ŁADOWARKA HANOMAG R16-66L, 1973 r. kołowa, masa 
181, uszkodzony silnik, w całości lub na części, • 18.000 zł 
+ VAT. Legnica, tel. 076/850-60-77, 0604/42-17-44 
ŁADOWARKA HON 53,1980 r., - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
316-50-98 po 21, 0604/65-22-05 
ŁADOWARKA KNB-250,1984 r.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., ładowar

ka Ł-201, do remontu, ładowarka Ł-220, do re
montu, koparka Waryński K-406, 4 szt., do re
montu, Waryński K-408, 3 sz t, do remontu lub 
na części., tel. 076/818-49-88, 0608/82-23-39 
84019321 [[[07447]]]

O  ŁADOWARKA Ł-34,1992 r. po odbudowie z  no
wych części, 24 miesiące gwarancji, ładowarka 
Ł-201,94 r., po odbudowie z nowych części, ła
dowarka Ł-220, po odbudowie z nowych części,

WÓZKI W IDŁOW E  
T R A N S P O R T
O 6 0 9  5 0  5 0  5 0  
O 6 0 1  4 1  5 1  0 6

gwarancja 24 m ies., te l. 076/818-49-88, 
0608/82-23-39 84019301 [[[07446]]]

ŁADOWARKA MF 400, 1985 r. gąsienicowa, waga 13 t , . 
otwierana łyżka, zrywak • 36.000 zł. Chojnów, tel. 
076/815-62-27, 0602/66-79-96 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA Ł-34,1983 r. stan b. do
bry, - 46.000 zł. Złotoryja, tel. 076/877-59-86 
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 ZETTELMEIER ZL-500 silnik Deutz, czoło
wa, ład. 0.7 m3, - 12.000 zł. Kalisz, tel. 062/751-25-28 
O  ŁADOWARKOKOPARKA ŁK -1 ,1986 r. stan ide

alny, po remoncie kapitalnym, • 23.000 z ł . t e l .  
071/311-42-98, 0501/63-15-89. 02028871
[[[18139]]]

MEBLOWÓZ NISSAN, 1997 r. klimatyzacja, ABS. serwo, 
aluminiowy kontener 19 m3 - 39.900 zł. Długołęka, tel. 
071/315-30-20
MINIKOPARKA łańcuchowa, samojezdna, - 7.800 zł. Sie- 
roszowice, woj. legnickie, tel. 0601/50-97-82 
MINIKOPARKA GEHL MB 288,1997 r. gąsienicowa, gu-

WÓZKI
PODNOŚNIKOWE
widłowe i paletowe

Wyiiajem, serwis, remonty, 
sprzedaż wózków używanych.
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Ceny konkurencyjne!!!

TEMER S p .zo . o. 
ul. Grabiszyńska 241, 53-234 WROCŁAW 

tel. 33 48 610; 0-501 276 203 fax. 33 48 408 
http://www.temer.pl e-mail: temer@temer.pl

mowe gąsienice, łyżka 0,5 m3, ogrz. kabina, - 38.000 zł + 
VAT. Leszno, tel. 065/529-50-09, 0602/83-31-31 
MINIKOPARKA NISSAN, 1995 r. gąsienicowa, 2 łyżki do 
kopania + skarpowa, - 37.000 zł. Nowa Wieś Mała, woj, 
opolskie, tel. 0604/33-88-44, 0502/65-01-09 
MINIKOPARKA NISSAN HANIX, 1990 r., • 16.500 zł. Wro
cław, tel. 316-50-98 po 21, 0604/65-22-05 
MINIKOPARKA POL-JOB EB 16.4,1995 r. waga 1600 kg, 
gumowa gąsienica, kabina ogrzewana, - 32.000 zł. Wią
zów, tel. 071/393-13-94, 0604/93-72-70 
PODNOŚNIK KOSZOWY P-183, 1985 r. ważny dozór 
techn. ITD, stan b. dobry, - 36.000 zł. Szymanowo, tel. 
065/546-44-75 /fax, 0601/56-39-28 
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 P 183,1980 r. po re- 
moncie, - 29.000 zł. Katowice, tel. 0601/58-79-44 
PODNOŚNIK KOSZOWY TATRA 815 wys. podnoszenia 
27 m, stan b. dobry, - 66.000 zł. Złotoryja, tel. 
0603/19-43-20
POMOC DROGOWA FORD CARGO, 1984/87 r., 318 tys. 
km, 6000 ccm, diesel pełne oświetlenie, .koguty1, el. wcią
garka .Wam’ , - 26.900 zł. Pleszew, tel. 0601/58-11-27 
POMOC DROGOWA HANOMAG F-65,1970 r., 3120 ccm, 
diesel, pełna platforma 5.30 x 2.20 m, 2 wciągarki, szpe
racz, kogut, po remoncie w 2000 r., stan dobry, ład. 3.31, - 
8.700 zł lub zamienię na Mercedesa 123, po 80 r.. Lądek 
Zdrój, tel. 074/814-81-72
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. 
0603/30-48-23
POMOC DROGOWAIVECO MAGIRUS, 1978 r., 3800ccm, 
diesel hak, halogeny, webasto, 2 .koguty*, pełna platfor
ma, wym. 6 x 2.5 m, do przewozu busów i samochodów 
osobowych, el. wciągarka, oznakowana, w ciągłej eksplo
atacji, zadbana, techn. sprawna, - 13.000 zł. Ozimek, tel. 
077/465-38-72, 0606/76-15-01 
POMOC DROGOWA IVECO MAGIRUS M-90,1980 r., 4098 
ccm oznakowany, po remoncie blacharki i lakierowaniu, za
dbany. - 12.000 zł. Wrocław, tel. 352-07-93 
POMOC DROGOWA MERCEDES 206,1971 r., 20 tys. km, 
.2400 ccm, diesel, pełna platforma, całkowicie opuszcza
na, 2 wciągarki, po remoncie, w ciągłej eksploatacji, belka 
świetlna, na kat. B prawa jazdy, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/57-69-95
POMOC DROGOWA MERCEDES 207,1978 r., 2400 ccm,

diesel, po remoncie silnika, wciągarka el., w ciągłej eks
ploatacji, stan b. dobry - 9.500 zł lub zamienię na sam. 
osobowy. Wołów, tel. 071/389-48-06 
POMOC DROGOWA MERCEDES 307 D, 1984 r., 2400 
ccm, diesel żółty, ład. 1500 kg, masa całk. 3500 kg, orygi
nalna platforma, faktura VAT, • 16.500 zł brutto. Oleśnica, 
tel. 071/314-46-83
POMOC DROGOWA MERCEDES 608,1976 r., 3800 ccm, 
diesel odbudowany w 1999 r., pełna podłoga, wymiary 5.5 
x 12.15 m, el. wyciągarka, pilot, stan b. dobry, - 14.700 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/767-68-24, 0601/56-08-59 
POMOC DROGOWA MERCEDES 608, 1978 r. po odbu
dowie w 2000 r., pełna hydraulika, stan b. dobry, - 22.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/56-49-33 
POMOC DROGOWA MERCEDES 609 D, 1987 r., 300 tys. 
km, 4000 ccm, diesel, atrakcyjny wygląd, wspomaganie ukł. 
kierowniczego, centralny zamek, aluminiowa platforma, •
28.000 zł lub zamienię na osobowy. Jelenia Góra, tel. 
075/643-65-12, 0607/52-20-29
POMOC DROGOWA MERCEDES 709 D, 1990 r.. 250 tys. 
km, 4000 ccm, diesel, podwójna kabina na 6 osób, weba
sto, wspomaganie kier., hak, wciągarka 8 1, platforma 2,20 
x 5,30, zadbany - 39.900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-83-86, 0601/45-99-84 
POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1980 r. wciągarka, 
hak sztywny i inne, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 325-18-48, 
0502/61-10-53
POMOC DROGOWA RENAULT RW 1 pełna platforma, el. 
wciągarka, wspomaganie kier., ład. 3 1, - 7.500 zł. Zawiść, 
gm. Pokój, tel. 0603/16-88-52 
POMOC DROGOWA ROBUR, 1986 r., diesel do częścio
wego remontu, długi najazd. • 3.200 zł. Wrocław, tel. 
0608/21-31-38
POMOC DROGOWA ROBUR, 1987 r., diesel pełna plat
forma, wciągarka ręczna, zarejestrowana, techn. spraw
na, hak do lawety, • 2.300 zł. Lubań, tel. 075/722-18-94, 
0602/36-41-54
POMOC DROGOWA VOLVO 407, 3600 ccm. turbo D dł. 
najazdów 6,2 m. stan b. dobry, - 25.000 zł. Ruda Śląska, 
tel. 0601/26-89-49
POMOC DROGOWA ZIŁ 130 G, 1988 r., 6800 ccm. diesel
5.000 km po przebudowie, duża 5,6 m x 2,6 m, ubezpie
czony, zarejestrowany, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/31-59-16
RÓWNIARKA DROGOWA BAUKEMA SHH-5 2100 PS, 
1990 r. stan b. dobry, • 46.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/877-59-86
SANITARKA VW LT 31,1993/94 r., 155 tys. km, 2400 ccm, 
turbo D po wymianie pasków rozrządu, wszystkie przyłą-
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Betonomieszarka Tatra T 148, napęd łańcuchowy, poj. 6 m3, 1980 r., 
1979 r„ 1977 r.
Ciągnik siodłowy MERCEDES 1948, relarder, poduszki, webaslo, wyjście 
do przystawki
Ciągnik siodłowy MAN, 372 KM, poduszki, duża kabina, webaslo, 1991 r. 
Ciągnik siodłowy RENAULT 340,1987 r., Globelrotter, resor paraboliczny, 
webasto
Gruszka do betonu, kompletna, 6 m, 1981 r.
Kompresor DICO, wydajność 240m3/h, 2 wyjścia 
Koparka gąsienicowa Ó&K, 121. odp. K 408,0,5 m3, łyżka chwyt, do zło
mu 5-ramienna, 1979 r.
Koparka gąsienicowa LIEBHERR 921,1982 r. łyżka 1 m3, silnik DEUTZ, 
4 cylindry
Koparka gąsienicowa O&K RH6,181,1978 r.
Koparka gąsienicowa DH 101, silnik Lłaza, głębokość kopania 9 m, 1981 r. 
Koparka gąsienicowa WARYŃSKI K606,1985 r„ błotniak 
Koparka gąsienicowa O&K, 1979 r., 121, silnik DEUTZ,
3 cylindry
Koparka gąsienicowa LIEBHERR 921 v 1982 r., silnik DEUTZ, 4-cytindro- 
wy, łyżka 1m3
Minikoparka gąsienicowa SCHAEFF HR02,1992, masa 1370 kg, slan dobry 
Minikoparka gąsienicowa O&K RH1.1,1993, masa 1540 kg, stan dobry 
Minikoparka gąsienicowa PEL JOB EB224,1993, masa 2324 kg, stan dobry 
Koparka-ładowarka JOHN DEERE 410-4,2 szt., 1984 r. 
Koparka-ładowarka chwytakowa T188, podpory hydrauliczne i pług do pracy 
z łyżką podsiębierną 0,5 m 3,1990 r.
Koparka-ładowarka OSTRÓWEK K 161, K  162, szt. 12, rok prod. 1976- 
1985
Koparka-ładowarka FAI595 TORBO, 1992 r., silnik Perkins, 4 cylindry 
Koparka-ładowarka WE CALA C 11 CX, 1991 r., dodał osprzęt 
Koparka-ładowarka MECALAC11CX, 1985 r„ w komplecie 2 łyżki ♦ widy 
Koparka kołowa T177, doskonała na skład węgla, stan dobry 
Koparka kołowa WEIMAR M1000, 1992 r.,.2 podpory, pług, wyjście na 
młot lub chwytak, łyżka
Koparka kołowa LIEBHERR 921,1980 r., 2 podpory hydrauliczne, łyżka 
0,8 m3
Koparka kołowa ZEPPELIN 214,980r., młot hydrauliczny
Koparka kołowa ATLAS 1004,1991 r., silnik Deutz, 4-cylindrowy, łyżka 0,6 m3
Kopaika kołowa O&K MHS, 1992 r., masa 161, silnik DEUTZ, 4 cylindry,
przystawka do pracy na torach kolejowych
Koparka kołowa T 177,1982 r., doskonała na skład węglowy .
Laweta NIEWIADÓWA2001A, 1996 r.. ład. 1400 kg, dopuszczalna masa 
całkowita 2000 kg, dwie osie
Ładowarka czołowa L K 1, górnicza, poj. łyż. 2,5 m 3,1986 r.

Ładowarka czołowa ZETTELMAYER ZL 401, łamana w połowie, łyżka kombi 
1 m3
Ładowarka czołowa FAUN, łamana w połowie. 2,5 m, 1979 r.,.
Ładowarka czołowa HANOMAG 55C, 1985 r., łyżka 2.5 m3, łamana w po
łowie
Ładowarka czołowa UN 053,1987 r., po remoncie 
Ładowarka czołowa ZETTELMAYER 2001,1984 r., poj. łyżki 2,5 m3, ła
mana w połowie 
Ladowariu czołowe L-200, Ł220
Miniladowarka BOBCAT 443,1989, stan dobry, masa 1050kg, łyżka 0,2m3 
Miniladowarka CASE 1840, 1992, stan b.dobry, 700mth, masa 2476kg,' 
łyżka 0,4m3, widły.
Maszyna do układania kostki brukowej OPTIMAS, 1990 r .
Miot VIBRARAM vrh100, masa 650 kg 
Młot hydrauliczny MPK, masa 1200 kg, do koparki 16-201 
Naczepa wywrotka KASSBOHRER, 1981 r., stal/alum., 3 osie, 
obj. 19,8 m3, ład. 27,5 L poduszki, 3-stronny wywrót 
Naczepa wywrotka KASSBOHRER, 1991, rama stalowa, góra 
aluminium, 3 osie, lad. 27,81, obj. 19,75 m3, poduszki, centralne smaro
wanie, podnoszona oś
Naczepa wywrotka BLUMHARDT, 1978, stal, 3 osie, obj.
17,7 m3, lad. 28,5 L resor
Naczepa wywrotka BLUMHARDT, 1989,3 osie, obj. 21,4 m3, lad. 26,9 L
3-stronny wywrót, poduszki, podnoszona oś
Naczepa wywrotka TFtAILOR, 1992 r., 35 m3, podnoszona oś
Naczepa skrzyniowa, plandeka, VAN HOOL, 1992 r., 3 osie, obj. 82,4 m3,
lad. 28,321, ABS, centralne smarowanie, poduszki
Naczepa skrzyniowa KRONE, 1992 r., stal/alum., burty dzielone, 3 osie, 2
osie podn., obj. 35m3, ład. 28,21, poduszki
Naczepa wywrotka TRAILOR 1991, stal/aluminium, 3 osie, obj. 61,5 m3.
lad. 26,51, ABS, poduszki
Naczepa wywrotka TRAILOR, 1991 r., góra i rama aluminiowa, 3 osie, obj. 
32,75 m3, lad. 28,9 Ł resor, ABS, centralne smarowanie, plandeka 
Naczepa niskopodwoziowa KOEGEL.1967 r., rama stalowa, 2 osie, ład. 
22,3 L resor
Naczepa niskopodwoziowa GUUANE, 1991, ratna stalowa, 3 osie, tylna 
oś skrętna, ład. 27,821
Nożyce do cięcia betonu i stali VIBRA • RAM AS 4000D, do zamontowania 
na.koparce
Nożyce do cięcia betonu, typ DR060 
Pługi do śniegu i piasku 
Płyta wibracyjna, 500 kg
Płyta wibracyjna DYNAPAC, 1991 r., masa 450 kg, szerokość płyty 75 cm 
Pompa do betonu PUTZMEISTER typ BSA1002D-VW. masa 2000 kg, 1982 r.

Płyta wibracyjna DELMAG, szerokość płyty 43 cm, silnik FARYMANN, 
masa 80 kg
Przecinarka do asfaltu, średnica tarczy 800 mm, przód-tył, podnoszenie, 
pompa schładzająca
Przyczepka NIEWIADÓW B1400,1996 r., ład. 1000 kg. dwie osie 
Przyczepa niskopodwoziowa 3 osie, najazdy, stan dobry 
Przyczepa wywrotka H L 161,11/D, ład.12 L 2 osie, bliźniacze kola, skrzy
nia 7 m, 1989 r.
Przyczepy-wywrotki BRANDYS, ład. 12 t, 2 osie, bezdętkowe, skrzynia 
ład. 5,20 m, ABS, 1992 r., 1987 r.
Przyczepa skrzyniowa HL 61.02, lad. 6,51,1986r., burty dzielone ocynkowane
Przyczepa jednoosiowa, przedłużka do dłużycy z obrotnicą na samochód
Ręban CRAMER, 1992 r., masa 650 kg, diesel
Ręban HUSMANN, 1992 r„ dwa wloty, benzyna
Rozścielacz masy asfaltowej BAUKEMA 750 ♦ drugi na części, 1983 r.
Równiarka drogowa FRISZ F 75,1979 r„ 3 osie, małe koła, 2 osie pędne,
zrywak hydr.
Równiarka drogowa SHM 3 BAUKEMA, małe koła, 2 osie pędne, 1978 r. 
Równiarka MBU G3, napęd na jedną oś, silnik DEUTZ, 3 cylindry 
Równiarka drogowa SHM 5 BAUKEMA, 1986 r., dwie osie pędne, zrywak 
Rusztowania elewacyjne 45 zł/m2.
Silnik SW 266, mały, LEYLAND, fabrycznie nowy 
Skoczki, benzyna
Skoczki do zagęszczania gruntu, 2 szt.
Sprężarka powietrzna DICO, 240 m/ h 
Spychaika-ladowarka HANOMAG, 1983 r., gąsienice, łyżka, zrywak 
Walec stalowy STAVOSTROJ, samojezdny, masa 4 t, 2 bębny, szer. rob. 
1,8 m. 1985 r.
Walec ogumiony GRW 20 HAMM, 5 kół gumowych z przodu i z tyłu
Walec drogowy wibracyjny, masa 111, typVSH 100 STAVO STRÓJ, 1986 r.
Walec wibracyjny ciągany, masa 8 1
Walec wibracyjny prowadzany, BOMAG BW 75, masa 1050 kg
Wózek widłowy TARKAF, silnik IFA 4,4 cyl., udźwig 6.31
Wózek widłowy "BUŁGAR*. 1987 r., udźwig 3 ,51
Wózek widłowy RAK udźwig 1 1
Zagęszczarka DYNAPAC, masa 450 kg, silnik HATZ, 1-cylindrowy 
Używane części do samochodu IFA L 60: mosty, skrzynie biegów, silniki, 
bloki, głowice
Używane części zamienne do maszyn budowlanych, rolniczych, przyczep, 
naczep
Łyżki chwytakowe, rotory, chwytaki, łyżki, siłowniki, części do gąsienic, 
opony do koparek i ładowarek
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ZADZWOŃ - CENY DO UZGODNIENIA!!! Na życzenie klienta przesyłamy szczegółową ofertę ze zdjęciami!11 
Lokalizacja: Jadwisin 24 - tuż przy autostradzie A-4. zjazd Jadwisin - Witkówek k. Chojnowa. 
Całodobowo: parking strzeżony i niestrzeżony dla TIR-ów oraz restauracja.
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POMOC DROGOWA

k o n k u re n cy jn ie
_________    O PP12569  ,

cza elektryczne i tlenowe, 3 gniazda 220 V, 3 gniazdka 12 
V, wspomaganie kier., samochód z pełnym wyposażeniem 
(nowe nosze, itp.), cena - 57.000 zł lub bez wyposażenia,
- 32.500 zł (możliwa zamiana). Góra, gm. Leszno, tel. 
065/543-31-71, 0501/91-97-74 
SPYCHARKA DT, 1978 r. gąsienicowy, mała kabina, techn. 
sprawny, - 4.300 zł. Jawor. tel. 076/872-82-47 
SPYCHARKA DT 75, 1980 r. po remoncie, na dotarciu, 
nowe: sprzęgło, hamulec, pompa hydrauliczna i inne, -
9.000 zł. Leg, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-82-17, 
0603/45-43-39
O  SPYCHARKA DT 75,1989 r. + drugi pług nastaw

ny i dodatkowo siln ik do remontu, -15.000 zł + 
VAT. Wrocław, tel. 0602/64-12-52 01034191
[[[07487]]]

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, teł. 
0603/71-67-11
SPYCHARKA HANOMAG 400D>J982 r. gąsienicowa, 
.błotniak", waga 131, pług uchylny, - 32.000 zł + VAT. Jerz
manowice, tel. 076/818-67-41 
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 T-100. • 8.000 zł. Kruków, gm. 
Żarów, tel. 074/858-01-92
SPYCHARKA STALINIEC S-100 gotowa do pracy, części 
zamienne, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
SPYCHARKA STALINIEC T-130, 1980 r., sprawna, -
24.000 zł. Poznań, tel. 061/282-42-58 
SPYCHARKA STALINIEC T-130,1986 r., - 28.000 zł. Kru
ków, gm. Żarów, tel. 074/858-01-92
SPYCHARKA STALINIEC T-170-40,1990 r. gąsienicowa, 
-40.000 zł + VAT. Antonin, woj. kaliskie, tel. 0603/27-83-65, 
0607/09-33-53
SPYCHARKA T-330,1990 r. gąsienicowa, 360 KM, waga 
50 t, szer. lemiesza 4,5 m, pełna hydraulika, sterowanie 
dżojstikiem, nowe podwozie, licencja herwester, stan b. 
dobry, - 37.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-96-88, 
0606/63-35-67
O  SPYCHARKA T100 M3 hydrauliczna, nowy sil

nik i pompy, po remoncie mostu, - 20.000 zł + 
VAT lub zamienię na minikoparkę. Wrocław, tel. 
0602/64-12-52 01034201 [[[07497]]]

ŚMIECIARKA JELCZ 317,1982 r., 130 tys. km na małe i 
duże pojemniki, stan b. dobry, • 21.000 zł. Zawiść, gm. Po
kój, tel. 0603/16-88-52
ŚMIECIARKA JELCZ 325, 1983 r. biała, na duże i małe 
pojemniki, szufladowa, techn. sprawna, zarejestrowana, 
stan b. dobry, - 16.000 zł. Lubin, tei. 076/842-62-02, 
0604/14-75-93
O  ŚMIECIARKA MAN 16.192,1985 r., 128 tys. km, 

granatowy, na małe i duże kontenery -15.400 
DEM, odbiór w Niemczech lub inne propozycje 
zdjęcia można zobaczyć w Internecie www.au- 
to.gow.pl.., woj. woj. lubuskie, tel. 0601/72-13-74 
87027611 [[[18110]]]

O  ŚMIECIARKA MERCEDES 1619,1982 r., 228 tys. 
km, granatowy, mies. prod. grudzień, 3-osiowy, 
zabudowa Hallera, wrzut na małe I duże konte
nery, poj. 20 m3, prasa -14.000 DEM, odbiór w 
Niemczech lub inne propozycje zdjęcia można 
zobaczyć w internecie www.auto.gow .pl.woj. 
woj. lubuskie, tel. 0601/72-13-74 87027601
[[[18109]]]

0  ŚMIECIARKA MERCEDES 1720,1992 r., 130 tys. 
km biały, 2-osiowy, krótki skład, załadunek kon
tenerów od przodu, automatic, poj. 20 m3, głów
ny kontener wysuwany • 18.500 DEM, odbiór w 
Niemczech lub inne propozycje zdjęcia można 
zobaczyć w internecie www.auto.gow.pl. ., woj. 
woj. lubuskie, tel. 0607/10-85-06 87027591 
[[[18108]]]

TECHNICZNY STAR 266,1981 r., 5 tys. km, warsztat na 
pojeżdzie, stan b. dobry, - 18.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0603/28-37-82
WALEC DROGOWY W  3403,89 r., wibracyjny, prowadzo
ny, - 5.500 zł. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
WALEC DROGOWY STAVOSTROJ W  1400 D, 1995 r. 
wibracyjny, mało używany, stalowo-gumowy, -110,000 zł. 
Niemcy, tel. 0042/06-02-13-31-23 
WÓZEK AKUMULATOROWY, 1986 r. platforma-wywrot- 
ka, ład. 2 1, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-54-60 
WÓZEK AKUMULATOROWY MELEX, 1989 r., - 2.000 zł. 
Krotoszyn, tel. 0602/83-17-03 
WÓZEK TRANSPORTOWY, 1992 r. „legar’ do kłód, do tra
ka firmy Link, - 15.000 zł. Kalisz, tel. 062/764-55-33, 
0601/74-55-33
WÓZEK WIDŁOWY elektryczny, - 1.700 zł. Biała, tel.
076/818-69-44, 0602/82-11-26
WÓZEK WIDŁOWY bez akumulatorów, wysięg 3.5 m, ład.
1 1, - 1.500 zł. Gostyń, tel. 065/572-15-56
WÓZEK WIDŁOWY prod. czeskiej, udźwig 1000 kg, techn. 
sprawny, w ciągłej eksploatacji, - 2.500 zł. Nowa Ruda, tei. 
074/872-46-70 do godz. 16
WÓZEK WIDŁOWY, diesel udźwig 6,31, wys. podnosze
nia 3,2 m, krótkie i długie widły + urządzenie dźwigowe, 
stan b. dobry, -17.000 zł. Węgliniec, tel. 0606/31-30-37 
WÓZEK WIDŁOWY, diesel silnik Multicara, udźwig 11, wys. 
podnoszenia 3,2 m, stan b. dobry, - 6.000 zł. Węgliniec, 
tel. 0606/31-30-37
WÓZEK WIDŁOWY, 1982 r. prod. niemieckiej, udźwig 1 1, 
wys. podnoszenia 3,2 m, z silnikiem diesla, - 4.400 zł. Lub
sko, tel. 068/371-81-86
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR EV 717 3372,1982 r., 
udźwig 2 1 na wysokości 3,3 m, po kapit. remoncie, nowe 
akumulatory, nowy lakier, stan b. dobry, w kraju od 2001 r., 
kpi. dokumentacja, - 5.700 zł + VAT. Żary, tel. 
0602/69-21-86
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR, 1988 r. wspomaganie, 
po kapitalnym remoncie, silnik Mercedesa 2200 ccm D, 
udźwig 3.5 tony, nowe opony, - 11.900 zł. Kalisz, tel. 
0607/47-11-82
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR, 1992 r., diesel udźwig 
1.6 t, po remoncie kapitalnym, stan idealny, - 10.000 zł. 
Chrząstowice, tel. 077/421-98-73 
WÓZEK WIDŁOWY CLARK, gaz, inst. gaz., po remoncie 
kapitalnym, nieeksploatowany w kraju, udźwig 2.5t, wys. 
podnoszenia 4 m, - 14.000 zł lub zamienię na przyczepę 
3-osiową. Nysa,.tel. 077/439-81-13 
WÓZEK WIDŁOWY CLARK, PĘRKINS 4-cylindrowy, 
udźwig 2.51, automatyczna skizynia biegów, wys. podno
szenia 4.5 m, -15.000 zł + VAT. Rudna, tel. 076/749-39-20

WÓZEK WIDŁOWY DATSUN, 1987 r., benzyna udźwig 4 
t, inst. gazowa, po remoncie kapitalnym silnika, kabina, stan 
dobry, - 26.000 zł (możliwe raty). Wałbrzych, tel. 
074/664-23-56, 0502/61-50-31 ..
WÓZEK WIDŁOWY DESTA, 1100 ccm, benzyna udźwig
1.5 t, wspomaganie kier., techn. sprawny, - 4.500 zł. Lu
bań Śl., 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 GPW 200 T, 1985 r. terenowy, udźwig 
3 1, wys. podnoszenia 3 m, po remoncie kapitalnym skrzy
ni biegów, tylnego wózka, ukł. hydraulicznego, silnika -
15.500 zł + Vat. Jawor, tel. 076/870-17-54, 0607/21-24-36 
WÓZEK WIDŁOWY GPW GLIWICE, 1987 r. bliźniacze koła, 
udźwig 2 t, stan b. dobry - 8.900 zł oraz wózek ręczny, 
elektryczny, udźwig 11, wys. podnoszenia 140 cm - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-02-88
WÓZEK WIDŁOWY HYSTER, 2500 ccm, diesel prod. bel
gijskiej, wspomaganie kier., wys. udźwigu 5.5 m, udźwig 
2.51, silnik Forda Transita, po remoncie hydrauliki, - 8.000 
zł + VAT od faktury. Rawicz, tel. 0604/71-03-60, 
0602/30-11-80
WÓZEK WIDŁOWY KOMATSU FG15 D-15,1993 r., die
sel udźwig 1,51, maszt 3.000 cm, serwisowany, stan do
bry, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 0606/23-39-01 
WÓZEK WIDŁOWY KRAFT udźwig 3 t, bliźniacze koła, 
techn. sprawny, - 11.000 zł. Antonin, woj. kaliskie, tel. 
0603/27-83-65, 0607/09-33-53 
WÓZEK WIDŁOWY LINDE. 1989 r., H-35, silnik Deutz, wys. 
podnoszenia 3,9 m, udźwig 3,5 t, stan techn. b. dobry, -
29.500 zł (możliwe raty). Wałbrzych, tel. 074/846-73-61, 
074/664-23-56, 0502/61-50-31
WÓZEK WIDŁOWY LWÓW, diesel udźwig 5 1, po remon
cie, - 12.000 zł. Dobromierz, tel. 0604/82-11-80 
WÓZEK WIDŁOWY LWÓW 5 t - 8.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-81-40, 0605/31-89-10 
WÓZEK WIDŁOWY RAK wysoka wieża, - 5.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/416-60-09
WÓZEK WIDŁOWY RAK udźwig 1250 kg, techn. sprawny, 
stan b. dobry, - 6.600 zł. Milicz, teł. 071/384-10-35 
WÓZEK WIDŁOWY RAK 2A, 1983 r., C-330 udźwig 1,25 
t, po remoncie, nowa pompa wtryskowa, nowe siłowniki, 
stan b. dobry, - 6.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-20-10 
WÓZEK WIDŁOWY RAK, 1992 r., Ursus C-330 wspoma
ganie kier., wysoki wysięg, w pełni sprawny, • 12.000 zł. 
Trzebnica, tel. 0603/68-76-12 
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 TAKRAF, diesel udźwig 2 1. wspoma
ganie kier., techn. sprawny, - 5.500 zł + VAT. Lubań SI., tel. 
075/722-18-94, 0602/36-41-54 
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 TAKRAF DFG 2002, 1984 r., diesel, 
silnik Multikar, udźwig 2250 kg na wysokości 3,2 m, 3900 
mth, bliźniacze koła, serwo, nowy lakier, stan b. dobry, w 
kraju od 2001 r., kpi. dokumentacja, - 7.500 zł + VAT. Żary, 
tel. 0602/69-21-86
WÓZEK WIDŁOWY TOYOTA FG 6-15,1996 r., 76 tys. km, 
benzyna, MTH, wspomaganie kier., panoramiczny maszt, 
ogumienie, superelastic, możliwość zamontowania inst. ga
zowej, części, - 38.000 zł. Wrocław, tel. 0502/61-50-31, 
0604/43-72-66
WÓZEK WIDŁOWY ZREMB GLIWICE udźwig 2.5 t, 3-4 
sekcje, silnik Perkins, po remoncie kapitalnym, -12.000 zł. 
Opole. tel. 077/464-44-15
ZAMIATARKA ULICZNA IFA, 1986 r. poj. zbiornika 6 m3, 
zraszacze, import z Niemiec, - 25.000 zł + VAT. Jerzmano
wice, tel. 076/818-67-41
ZAMIENIĘ POMOC DROGOWĄ STAR 742,1996 r., 4600 
ccm, turbo, kabina uchylana, najazd hydrauliczny, po prze
glądach, dług. najazdu 6 m, - 32.000 zł lub zamienię na 
samochód do 20.000 zł. Wrocław, tel. 071/318-46-05, 
0602/76-26-94
ZAMIENIĘ WÓZEK WIDŁOWY LWÓW udźwig 5 1, wysięg
4.5 m, zapłon iskrowy, po remoncie kapitalnym, 50% no
wych części, na koparkę kołową. Legnica, tel. 
076/850-70-72 .
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 szŁ, pługi PHX 4, PHX 5, PHX 6, PHX 7, 
c iągn ik i ro ln icze ., te l. 076/818-49-88, 
0608/82-23-39 84019341 [[[07539]]]

TERENOW E
O  ABSOLUTNIE AKTUALNE AUTA KUPIĘ CAŁE 

ORAZ PO WYPADKU, lekko lub mocno rozbite, 
również uszkodzone mechanicznie, do remon
tu blacharki, po pożarze i całkowicie rozbite - 
osobowe, terenowe, dostawcze, ciężarowe i 
vany. Jeżeli posiadasz takie auto dzwonili Zero 
formalności. Dojeżdżamy do klienta w każde 
miejsce odbieramy auta własnym transportem 
gratis!!! NAJLEPSZE. CENY! Fachowa i dyskret
na, obsługa, gotówka natychmiasŁ Wrocław, tel. 
0601/70-76-45 całą dobę, 0601/78-82-84 całą 
dobę 81014251 [[[18217]]]

DAEWOO MUSSO, 1999 r., 48 tys. km, 2900 ccm, turbo 
D, aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, 
katalizator, wspomaganie kier., ABS, rury przód i progi, ku
piony w salonie, stan b. dobry, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/28-82-79
FORD MAVERICK, 1993 r., 2700 ccm, turbo D. 3-drzwio
wy, do lakierowania tylny błotnik - 8.000 DEM + opłaty. 
Leszno, tel. 0603/03-10-33
FORD MAVERICK, 1994 r.. 130 tys. km, 2400 ccm, benzy
na, 7-osobowy, wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
reguł, lusterka, el. otwierane szyby, orurowanie, dodatko
we halogeny, hak, alarm, immobilizer, el- reguł, reflektory, 
aluminiowe felgi (2 kpi.), • 33.000 zł. Karpacz, tel. 
075/761-91-96 dom
FORD MAVERICK, 1994 r., 119 tys. km. 2700 ccm, TDi 
grafitowy, 7-osobowy, alarm, orurowany, klimatyzacja, - 
39.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-45-15 po godz. 20. 
071/316-40-07. 0601/77-67-26 
GAZ 69.1961 r.. 71 tys. km. 2120 ccm 8-osobowy, 4x4, po 
remoncie kapitalnym, nowe opony, stan b. dobry, - 7.600 
zł. Kościan, tel. 065/512-45-09 
GAZ 69, 1969 r., 6 tys. km, 2120 ccm, benzyna, 4 x 4 , 
techn. sprawny, nowy silnik, opony i felgi, 50% zniżki na 
OC, orurowana kabina i stelaż oraz plandeka, atrakcyjny 
wygląd, nowy przegląd do 04.2002 r., + silnik i inne części 
gratis, w rozliczeniu może być np. przyczepa rolnicza, Ur
sus C-355, C-360, - 5.700 zł możliwa dopłata do 4000 zł. 
Chojnów, tel. 0603/43-36-98
ISUZU TROOPER, 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzy
na + gaz, 5-drzwiowy, orurowany, RM, centralny zamek, 
wspomaganie kier., hak, halogeny, progi, stan idealny, • 
18.500 zł. Milicz, tel. 071/384-96-83

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. otwie
rane szyby, podgrzewany fotel, welur, hak,' - 26.000 zł. 
Wrocław, tel. 0502/14-23-08
ISUZU TROPER, 1987 r., 165 tys. km, 2200 ccm, TD nie
bieski, po remoncie, atrakcyjny, ekonomiczny - 15.900 zł

lub zamienię na tani samochód terenowy do remontu lub 
uszkodzony chętnie, chętnie Suzuki Samurai, może być na 
białych tablicach. Poznań, tel. 0604/97-40-16 
JEEP CHEROKEE 4X4,1976 r., 106 tys. km. 4000 ccm, 
automatic. instalacja gazowa, katalizator, wspomaganie 
kier., po całkowitej renowacji (zdjęcia), atrakcyjny wygląd, 
jedyny egzemplarz w Polsce, w internecie na str. www.gieł- 
da firm.pl/jeep, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 349-44-12 w 
godz. 9-17, 352-07-93, 0603/41-67-47 
JEEP CHEROKEE, 1993/97 r., 175 tys. km, 2100 ccm, tur
bo D, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, 
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 GRAND CHEROKEE, 1997 r., 4000 ccm, orurowa
ny, stan b. dobry, - 65.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-22-49 
KIA SPORTAGE, 1996 r., 60 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
centralny zamek, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, 
hak, chromowane rury, - 35.000 zł lub zamienię na osobo
wy. Jawor, tel. 076/870-17-71 
LADA NIVA, 1986/87 r., 1600 ccm, benzyna, po remoncie 
blacharki i zawieszeń, szyberdach, oryrowany, stan b. do
bry, - 9.000 zł. Lubań, tel. 075/721-49-74 
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, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, po 
remoncie silnika, 5-biegowy, orurowany, szyberdach, fote
le VW Golfa, inst. gazowa, hak, dużo nowych części, do
datkowy bagażnik, -10.500 zł. Opole, tel. 077/421-44-87 
O  LADA NI VA, 1993 r., 60 tys. km, 1600 ccm, żółty, 

dodatkowe lampy, szerokie koła, orurowany, 
stan dobry, - 10.500 zł (do uzgodnienia)., tel. 
071/312-71-76 02028051 [[[16080]]]

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 
MERCEDES 320 ML, 1998 r., 60 tys. km, 3200 ccm, pełne 
wyposażenie, - 140.000 zł lub zamiana. Kalisz, tel. 
0601/78-57-72
MITSUBISHI PAJERO, 1983 r., 272 tys. km, 2500 ccm, 
TD, hak, krótki, stan dobry, - 10.800 zł. Legnica, tel. 
0607/72-03-96
MITSUBISHI PAJERO, 1986 r., 2300 ccm, turbo D, 4x4, 
centralny zamek, el. owt. szyberdach, wspomaganie i reg. 
kier., drewno, busola, orurowany przód i progi, halogeny, 
hak, RO, długi, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 9-osobowy, zadba
ny, idealny na pomoc drogową lub do ciągnięcia przyczep, 
b. ekonomiczny, -18.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-80=-10 
MITSUBISHI PAJERO, 1986/95 r., 80 tys. km, 2300 ccm, 
turbo D, po remoncie silnika, dużo nowych części, pełna 
dokumentacja, 7 osób lub 680 kg, wspomaganie kier., szy
berdach, krata, zarejestrowany jako ciężarowo-osobowy, - 
14.800 zł lub zamienię na tańszy. Jelenia Góra, tel. 
075/713-72-14, 0601/88-12-62 
MITSUBISHI PAJERO, 1988 r., 2500 ccm, -19.000 zł lub 
zamienię na BMW, Mercedsa, inne propozycje. Wiązów, 
woj. wrocławskie, tel. 0609/37-64-30 
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 GLX, 1995 r.. 2800 ccm, TDi, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, - 48.000 zł. Włoszakowice, tel. 
0601/77-38-02
NISSAN KING CAB PICK-UP, 1991 r., 138 tys. km. 2500 
ccm, diesel, Terrano, 4 osoby + 1.100 kg, centralny za
mek, serwo, el. otwierane szyby, welur, orurowany, ospo
ilerowany. aluminiowe felgi, alarm, atrakcyjny wygląd, za
dbany, - 26.500 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61
NISSAN PATROL GR, 1989 r.. 270 tys. km, 2800 ccm, tur
bo D, centralny zamek, el. otwierane szyby, reling, progi, 
aluminiowe felgi, podgrzewane fotele, długi, ciemne szy
by, - 28.000 zł. Legnica, tel. 076/862-97-09,0605/51-72-86 
NISSAN TERRANO, 1988 r., - 30.000 zł. Karpacz, tel. 
075/761-91-16, 0601/85-54-01

NISSAN TERRANO. 1990 r., 2400 ccm, benzyna granato
wy metalic, inst. gazowa, 3-drzwiowy, el. reguł, lusterka, 
el. otwierane szyby, szyberdach, orurowany, alarm, hak, 
centralny zamek, aluminiowe felgi, - 25.000 zł lub zamie
nię. Nowa Ruda, tel. 074/872-17-57. 0604/79-97-49 
NISSAN TERRANO II. 1997 r.. 67 tys. km, 2700 ccm, TDI 
wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, 7-osobowy, 
aluminiowe felgi, RO, orurowany, airbag, - 58.500 zł. Sy
ców, tel. 0601/55-28-50
NISSAN TERRANO II, 1997 r.. 68 tys. km, 2700 ccm, 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, stan b. dobry, oru
rowany, długi, el. pełna, podgrzew. fotele i lusterka, drew
no, nowe opony - 72.000 zł. Oborniki Śląskie, 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 
internecie pod numerem - A00428 www.autogielda.com.pl) 
OPEL FRONTERA, 1992 r., 151 tys. km, benzyna, 5-drzwio
wy, orurowany, aluminiowe felgi, hak, szyberdach - 25.500 
zł, zamienię na Audi 100 Avant lub Mercedesa 124. Stro
nie Śląskie, tel. 074/814-22-85 
OPEL FRONTERA, 1992 r., 2300 ccm, turbo D. 5-drzwio
wy, zadbany, immobilizer, alarm, szyberdach, relingi da

chowe, aluminiowe felgi, - 27.000 zł lub zamienię na mniej
szy. Szklarska Poręba, tel. 075/717-25-70 
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, 1993 r.. 2300 ccm. TDI, orurowany, 
centralny zamek, ciemne szyby, - 28.000 zł lub zamienię. 
Wałbrzych, tel. 0601/97-45-45 
OPEL FRONTERA, 1993/94 r„ 175 tys. km, 2500 ccm. TDI 
długi, 5-drzwiowy, orurowany, progi, aluminiowe felgi, cen
tralny zamek, szyberdach, wspomaganie kier., napęd 4x4, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. reguł, reflektory.

PoMocXiDROGOWAN
Wrocław, tel. 0-603 393 9S6,071/315-12-97

regulowana kierownica, relingi, sprowadzony w całości, bez 
uszkodzeń, - 37.000 zł. Lwówek śląski, tel. 0606/53-67-57 
OPEL FRONTERA SPORT, 1994 r., 147 tys. km. 2000 ccm. 
benzyna, inst. gazowa, centralny zamek, el. otwierane szy
by, aluminiowe felgi, ciemne szyby, zdejmowany dach, blo
kada skrzyni biegów, relingi dachowe, halogeny, stan ide
alny, po wymianie pasków, olejów/hamulców, amortyzato
rów, - 34.800 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 
0601/71-40-64
OPEL FRONTERA CABRIO. 1995 r.. 120 tys. km, 2000 
ccm, benzyna, atrakc. wygląd, zadbany, stan techn. b. do
bry. - 33.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-70-37, 
0604/57,90-63
OPEL FRONTERA. 1997 r., 2500 ccm. TDS 5-drzwiowy. 2 
poduszki pow., aluminiowe felgi, szyberdach, centralny za
mek, welurowa tapicerka, - 46.000 zł. Stronie śl., tel. 
074/814-20-37
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 JIMMY, 2000 r.. 22 tys. km. 1300 ccm. wtrysk, 
16V wiśniowy metalic, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., 
4x4, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, atrakcyjny wy
gląd, można oglądać w salonie Suzuki w Poznaniu, - 47.500 
zł. Głogów, tel. 076/834-64-66 wieczorem, 0501/62-27-65 
SUZUKI SAMURAI 4WD..1999 r., 41 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D zielony metalic, bez wypadku, hak, rury, progi, 
wspomaganie, - 39.000 zł lub zamienię na osobowy. Ko
wary, tel. 075/718-31-01. 0602/52-53-33 
SUZUKI VITARA CABRIO. 1990 r.. 133 tys. km. 1600 ccm, 
wtrysk, 4x4, orurowany, eł.-otwierane szyby, wspomaga
nie kier., blokada skrzyni biegów, hak, halogeny, RM Pio
neer, szerokie koła 255 x 15, poszerzony, atrakcyjny wy
gląd, -16.500 zł lub zamienię. Siedlędn, tel. 075/713-74-87, 
0609/38-12-64
SUZUKI VITARA LONG, 1993 r.. 1600 ccm, 16V, składak, 
elektr. reg. wyposażenie, alarm, wspomaganie kier., ospo
ilerowany, aluminiowe felgi, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/89-49-05
SUZUKI VITARA. 1997 r.. 61 tys. km. 1600 ccm. 16V. 4 
WD, wspomaganie kier., inst. gazowa, RO, alarm, immobi
lizer, stan b. dobry, zadbany, - 33.000 zł lub zamienię na 
większy. Wołów, tel. 071/389-15-74, 0604/96-70-03

TOYOTA HJ60,1986 r., 4000 ccm. diesel brązowy, atrak
cyjny wygląd, wersja przedłużona, niskie opłaty eksploata
cyjne, hak, szerokie koła, regulowana kierownica, - 24.000 
zł. Jeszkowice, tel. 071/318-04-19 
TOYOTA LAND CRUISER HJ60.1986 r.. 4000 ccm. die
sel brązowy, atrakcyjny wygląd, wspomaganie kier., 4x4. 
ciężarowo-osobowy, hak, długi, - 26.000 zł lub zamienię. 
Jeszkowice, tel. 071/318-04-19 
TOYOTA LAND CRUISER, 1986/87 r., 250 tys. km, 2400 
ccm, turbo D, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, szy
berdach, chromowane felgi, progi, zderzaki, orurowany,

krótki, poszerzane nadkola, stan dobry, -19.300 zł. Jawor, 
tel. 076/870-39-29, 0605/10-45-64 
TOYOTA RAV4,1994 r., 100 tys. km, 2000 ccm, kataliza
tor, bez wypadku, wspomaganie kier., regulowana kierow
nica, szyberdach, poduszka pow., 4x4, RM, immobilizer, 
rozkładane siedzenia, zadbany, - 43.000 zł lub zamienię 
na tańszy, kombi, bus, van. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/735-63-13
UAZ, 1977 r. 2 szL, jeden sprawny, - 2.500 zł. Sulęcin, tel. 
095/755-91-37
UAZ 469 B, 1980 r.. 2000 ccm, diesel, po remoncie kapi
talnym karoserii, nowy lakier, nowa plandeka, nowy aku
mulator, orurowany, silnik w b. dobrym stanie, pokrowiec 
na koło zapasowe, RO, - 7.500 zł. Nowa Wieś Grodziska, 
teł. 076/877-56-77
UAZ, 1986 r., 2500 ccm, po remoncie kapitalnym, zmie
niony wygląd nadwozia, 3-drzwiowy, nowa blacharka styli
zowana (Jeep, Mercedes), szeroki rozstaw kół, halogeny, 
orurowany, - 8.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-42-97 
UAZ 469 B, 1988 r., 32 tys. km, 2400 ccm, benzyna, Cą- 
brio. orurowany, halogeny, plandeka, - 6.100 zł lub zamie
nię na osobowy, do 10.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-43-65. 0601/72-68-46 
UAZ 469 B, 1990 r.. 2400 ccm kolor khaki, • 4.000 zł. Rud
ki, tel. 061/438-24-17 po godz. 20 
UAZ 469 B, 1990 r., 35 tys. km, 2445 ccm, benzyna kolor 
khaki, 7-osobowy, inst. gazowa, hak, nowe amortyzatory, 
rozrusznik, alternator, opony i plandeka, stan techn. ideal
ny, - 9.000 zł lub zamienię na Ladę Nivę. Wrocław. teL 
071/351-39-08 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem -A00551 www.autogielda.com.pl) 
UAZ 469 B. 1994 r.. 72 tys. km, 2445 ccm, oryginał, nowe 
opony, nowe: wał napędowy, sprzęgło itp, w ciągłej eks
ploatacji, I rejestracja w 1995 r + wiele zapasowych czę
ści, stan b. dobry, - 8.500 zł. Lądek-Zdrój, tel. 
074/814-78-85
UAZ WILK, 1994 r., 26 tys. km, 1100 ccm, plandeka, stan 
dobry, - 5.600 zł. Lwówek Śląski, teł. 075/782-37-39

USZKODZONE
O  0601/71-69-78, 0601/77-87-40 to numery telefo

nów, które pozwolą Ci sprzedać auto całe jub 
po wypadku. Natychmiastowa wypłata gotów
ki, transport gratis - wystarczy zadzwonić. Wro
cław 81014141 [[[18241]]]

O  ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA KUPIĘ CAŁE 
ORAZ PO WYPADKU, lekko lub mocno rozbite, 
również uszkodzone mechanicznie, do remon
tu blacharki, po pożarze i całkowicie rozbite - 
osobowe, terenowe, dostawcze, ciężarowe i 
vany. Jeżeli posiadasz takie auto dzwoń!!! Zero 
formalności. Dojeżdżamy do klienta w każde 
miejsce odbieramy auta własnym transportem 
gratis!!! NAJLEPSZE. CENY! Fachowa i dyskret
na, obsługa, gotówka natychmiasŁ Wrocław, teł. 
0601/70-76-45 całą dobę, 0601/78-82-84 całą 
dobę 81014261 [[[18216]]]

O  ABSOLUTNIE  AUTO-HANDEL „P A LC A R S ” 
Sprzedaż - skup aut powypadkowych i całych. 
W ofercie na placu zawsze ponad 60 aut uszko
dzonych. CENY KONKURENCYJNE!!! Kupujący 
nie płaci podatku od kupna. Zapewniamy tani 
transport na terenie całego kraju. Prowadzimy 
również SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWANYCH CA
ŁODOBOWĄ POMOC DROGOWĄ I SKUP AUT, 
czynne w g. 8 -17.30. www.palcars.gratka.pl, 
E-mail: palcars@wp.pl, Wrocław, ul. Swojczyc- 
ka 99, wylot na Jelcz, tel. 0601/70-17-36 całą 
dobę, 0601/21-75-42 całą dobę, 071/348-34-78 
/fax 81014281 [[[18214]]]

O  ABSOLUTNIE, AKTUALNIE, ATRAKCYJNIE, 
CAŁE I POWYPADKOWE AUTA KUPIĘ - po wy
padku, całkowicie rozbite, spalone, płacę go
tówką natychmiast, własny transport, fachowe 
doradztwo, auta osobowe, dostawcze, jeepy, 
vany, najlepsze ceny, aktualne non-stop. Wro
cław, tel. 0605/38-04-78 81014111 [[[18231]]]

ALFA ROMEO 146. 1999 r.. 6 tys. km. 1400 ccm. 16V, 
benzyna, srebrny metalic, uszkodzony przód, 2 poduszki 
powietrzne, el. otw. szyby, wspomaganie, RO + CD, kupio
ny w salonie, kpi. dokumentacja, - 24.000 zł (możl. wysŁ 
fakt. VAT). Żurawiniec, gm. Miękinia, tel. 071/317-08-44. 
0607/40-10-88
ALFA ROME0156 KOMBI, 2000 r., 30 tys. km, 2000 ccm. 
srebrny metalic, po wypadku, pełne wyposażenie, kupiony 
w salonie, • 34.000 zł. Wrocław, tel. 0502/59-40-53. 
0601/56-59-90
ALFA ROME0164.1992 r.. 3000 ccm. V6. zielony meta
lic, instal. gazowa, uszkodzony prawy przód, klimatyzacja, 
ABS, aluminiowe felgi, el. reguł, szyby, lusterka, centralny 
zamek, komputer, wspomaganie i inne dodatki oprócz skóry, 
zarejestrowany, udokumentowane pochodzenie, stan b. 
dobry, zadbany, - 7.200 z ł , do neg.. Wrocław, tel. 
071/348-34-78. 0601/70-76-45 
ALFA ROMEO 33.1985 r., 130 tys. km, 1400 ccm, boxer, 
czamy, stan blacharki i lakieru dobry, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alum. felgi, lekko uszkodzona inst. elektr., stan do
bry, - 2.500 zł. Wrodaw, tel. 0607/52-47-97
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ALFA ROMEO SUD, 1983 r., 1337 ccm, benzyna, czarny, 
stan blacharki dobry, 5-biegowy, 4-drzwiowy, uszkodzony 
silnik, - 1.400 zł lub zamienię. Jelenia Góra, tel*- 
0503/67-68-81
AUDI B4,1994 r., 1_14_tys. km, 200.0 ccm, benzyna, czarny 
metalic, ABS, wspomaganie kierownicy, alarm, centralny 
zamek, el. otw. szyby i szyberdach, hak, alum. felgi, roleta 
bagażnika, relingi dachowe, uszkodzona klapa tylna, błot
nik, sprawny, nie eksploatowany w kraju, - 20.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/664-26-53, 0603/55-83-41 
AUD1100 CD, 1978 r., 2000 ccm, diesel, złoty, wersja ame
rykańska, 5-biegowy, centralny zamek, alum. felgi, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, uszkodzony przód, • 1.500 zł. Nowa 
Wieś, gm. Nowogrodziec, tel. 0603/30-77-79 
AUD1100,1980 r., 250 tys. km, 1600 ccm, benzyna ważny

alny przegląd, - 3.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-11-28, 
0605/74-73-41
BMW 316 i, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, do 
lakierowania kilka elementów, alarm, alum. felgi, ospoile- 
rowany, atrakc. 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. 0601/42-28-49 
BMW 316 E-36,1991 r., 1600 ccm, wtrysk, czarny, 4-drzwio- 
wy, mocno uszkodzony, z pełną dokumentacją niemiecką, 
odbiór przy granicy - 799 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-
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Wrocław, tel. 071/372-65-23, 0-609 200-864
przegląd, w całości lub na części, po kolizji, 5-biegowy, 
600 zł. Brzeg, tel. 0602/84-28-57 
AUD1100,1984 r., 1800 ccm, srebrny, instalacja gazowa 
uszkodzona lewa strona (zawieszenie, lampa, błotnik, zde 
rzak), geometria zachowana, welur, szyberdach, hak, RO, 
bez koroąi, zadbane wnętrze, kpi. dokumentacja, - 3.800 
zł lub bez inst. gazowej - 3.200 zł. Wrocław, tel. 
071/348-26-11, 0601/21-75-42 
AUD1100,1986 r., 2200 ccm, benzyna, granatowy, insta
lacja gazowa, uszkodzony lewy przód, zarejestrowany, 
4.100 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54, 071/348-34-78 
AUD1100 AVANT, 1989 r., 2200 ccm, srebrny, 4x4 , moc
no uszkodzony przód lewy, sprowadzony w całości, silnik 
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, - 16.300 zł. Wrocław, tel. 060.1/70-76-45 
071/348-26-11
AUD1100 C4, 1994 r., 170 tys. km, 2600 ccm, zielony 
uszkodzony, po wypadku, - 15.000 zł. Świdnica, tel 
0605/46-43-29
AUDI 80,1978 r., 1300 ccm uszkodzone sprzęgło, zareje
strowany, ważny przegląd, bez wypadku, -1.250 zł lub za 
mienię na przyczepę bagażową, niezarejestrowaną. Młyń 
sko, gm. Gryfów SI., tel. 0601/57-22-41 
AUDI 80,1979 r„ 1600 ccm, benzyna silnikz 1988 r., uszko
dzony tył, .na chodzie", - 2.000 zł. Namysłów, tel 
077/410-51-23
AUDI 80, 1987 r., 2300 ccm kpi. dokumentacja, zareje 
strowany, po pożarze, - 2.500 zł. Nowa Sól, tel 
0502/14-10-51
AUDI 80 B3,1987 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy meta 
lic, lekko uszkodzony; silnik sprawny, zarejestrowny, kpi. 
dokumentacja, - 5.300 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42 
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśniowy me
talic, uszkodzony lewy przód i prawy tył, - 5.800 zł. Wro
cław, tel. 071/372-87*60
AUDI 80 B3,1988/89 r., 1800 ccm, srebrny metalic, wgnie
ciony przedni lewy błotnik, wspomaganie, centralny zamek, 
sprowadzony w całości, sprawny, • 8.700 z ł , do uzgod.. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36, 071/348-26-11 
AUDI 80,1989 r., 1600 ccm, turbo D, niebieski, uszkodzo
na lampa i błotnik, ospoiłerowany, alum. felgi, • 10.900 zł. 
Legnica, tel. 0603/30-48-23
AUDI 80,1989 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, wspomaganie, szyberdach, uszkodzony prze
gub, poduszka pod skrzynię biegów, - 9.500 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-12-31
AUDI 80, 1991/92 r., 2000 ccm, 16V, czamy, 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, auto
matic, alarm, Mul-T-Lock, el. otw. szyberdach, el. reg. i pod
grzewane lusterka, el. reg. reflektor alum. felgi, podgrze
wane fotele, lekko uszkodz. tył, techn. sprawny, składak 
95, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 0501/21-23-78 
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, 2000/01 r., 4 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, 6-biegowy, pełne wyposażenie, ABS, 
4 poduszki powietrzne, sportowe zawieszenie, alarm, lam
py ksenonowe, klimatyzacja, lekko uszkodzony prawy 
przódr * 60.000 zł. Piecowice, gm. Długołęka, tel. 
0601/69-44-88
AUDI A4 AVANT, 1997 r., 88 tys. km, 1900 ccm, TDi, 110 
KM, granatowy metalic, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, uszko
dzony - 14.500 zł + cło. Wrocław, tel. 071/364-21-96
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dy* dowód rejestracyjny, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84, 071/348-26-11 
BMW 316 i E-36,1992 r., 104 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy, katalizator, wspomaganie, ABS, centr. zamek, 
szyberdach, alarm + pilot, w kraju od 4 dni, lekko przetarty 
bok, w pełni dojazdy, stan b. dobry, w cenie auta części, • 
17.200 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 
0606/34-66-37
BMW 316 COMPACT, 1995/96 r., zielony metalic, zareje
strowany, kompletna dokumentacja, alufelgi, 2 x poduszka 
powietrzna, el.szyby, uszkodzony dach,, na chodzie', - 
18.500 zł. Wrocław, tel. 071//348-42-16 
BMW 318,1981 r., 1800 ccm, wtrysk kompletnie zniszczo
ny, -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/330-03-81,0606/70-96-54

16V, granatowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, uszko
dzony prawy bok - 24,000 funtów fr. + cło + transport. Wał
brzych, tel. 074/666-56-63,0604/79-13-22,0604/77-39-30 
CITROEN XSARA, 1999 r., 1900 ccm, TDI, granatowy me
talic, pełne wyposażenie, lekko uszkodzony przód, cena • 
10.900 DEM + cło. Prochowice, tel. 076/858-44-51, 
071/355-68-10 ‘
CITROEN XSARA COMBI, 1999 r., 1600 ccm aluminiowe 
felgi, el. szyby, 2 poduszki powietrzne, kupiony w kraju, 
kpi. dokumentacja, po dachowaniu, - 15.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/348-42-16
CITROEN XSARA PICASSO, 2000 r., 13 tys. km, 2000 ccm, 
HDI, granatowy, pełne wyposażenie, do sprowadzenia, 
uszkodzony - 13.500 DEM. Głogów, tel. 076/835-24-41 
CITROEN ZX, 1992 r., 119 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, ko
lor grafitowy metalic, stan b. dobry, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centralny zamek, hak, RO, 5Hdizwiowy, w kraju 
od lutego 2001 r., kpi. dokumentacja, lekko wgnieciony pra
wy przedni błotnik* - 9.000 zł. Szprotawa, tel. 
068/376-74-84, 0603/55-08-54 
CITROEN ZX, 1992 r., 108 tys. km. 1400 ccm. REFLEX, 
czerwony, po mocnym dachowaniu, silnik sprawny, zareje
strowany, .twardy* dowód, kpi. dokumentacja, • 4.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 0601/70-17-36 
DAEWOO ESPERO GLX, 1997 r„ 49 tys. km, 1500 ccm, 
wtrysk, DOHC, 16V, zielony metalic, uszkodzony dach, zbite 
2 szyby, poobijane boki, sprawny, oryg. przebieg, I właści
ciel, klimatyzacja, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, cen
tralny zamek, wspomaganie, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, kupiony w, kraju, książka serwisowa, aktualny 
przegląd, .twardy* dowód rejestr. • 7.700 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36, 071/348-26-11 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 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, 16V, 
biały, mocno poobijany, kupiony w salonie, - 6.700 zł. Wro
cław, tel. 0604/36-89-38
DAEWOO UN OS SX, 1998/99 r., 1600 ccm, wtrysk, 16V
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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 
oow., klimatronic, komputer, ABS, el. reg. lusterka i świa
tła, el. otw. szyby, wspomaganie centralny zamek - 28.800 
zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/348-26-11 w 
godz. 8-18
BMW, 1983/84 r., 2300 ccm, benzyna, złoty metalic, E-30, 
3-drzwiowy, do poprawek i drobnych napraw, w pełni spraw
ny, szyberadch, el. reg. lusterka, kpi. dokumentacja, aktu-
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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 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. 
076/833-40-96
BMW 520,1988 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, stan dobry, 
inst. gazowa, uszkodzona panewka, bez wypadku, kpi. do
kumentacja, • 10.300 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
0606/82-16-26
BMW 520 i, 1992 r., 24V, kolor wiśniowy metalic, mocno 
uszkodzony, zarejestrowany, karta pojazdu, .twardy* do
wód rejestracyjny, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36, 
071/348-26-11
BMW 524 TD, 1988 r., 2400 ccm, turbo D, granatowy me
talic, do polakierowania prawy błotnik i maska, na chodzie, 
kpi. dokumentacja, stan silnika bardzo dobry, - 10.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-87-60
BMW 525,1993 r., 2500 ccm, benzyna klimatyzacja, po
duszka pow., altim. felgi, uszkodzony tył - 7.000 DEM + 
do. Bolesławiec, tel. 0604/97-06-97 
BMW 525 TDS, 1998 r., 2500 ccm, zielony metalic, pełne 
wyposażenie, skóra, klimatyzacja, lekko uszkodzony, 
sprawny, poduszki pow, - 56.500 zł. Tychy, tel. 
0607/19-00-95
BMW 735,1988 r., 160 tys. km, 3500 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, wszystkie dodatki, odbiór w Goerlitz, cena 
2.300 DEM. Lubin. tel. 0607/57-49-98 
BMW Z3 CABRIO, 1998 r., 1900 ccm, wtrysk, czamy, peł
ne wyposażenie, uszkodzony przód i tył, sprawny • 17.500 
DEM + cło + transport. Głogów, tel. 076/833-40-96 
CITROEN AX, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, zielony meta
lic, brązowe wnętrze, uszkodzona lewa zwrotnica i próg, 
silnik na chodzie, -  2.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
CITROEN AX, 1991 r., 139 tys. km, 1100 ccm, granatowy, 
uszkodzony prawy bok, techn. sprawny, - 3.000 zł. Sułów, 
tel. 0606/89-35-46
CITROEN AX, 1996 r., 40 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
metalic, uszkodzone drzwi, błotnik prawy tylny, pełna do
kumentacja, I właściciel w kraju, - 7.200 zł. Kłodzko, tel. 
0607/35-35-70
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. Leszno, tel. 0605/69-33-42 
CITROEN BX, 1991 r., 1400 ccm, TGE, srebrny metalic, 
uszkodzony silnik, bez korozji, zarejestrowany, 5-biegowy, 
centralny zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, 
stan ogólny b. dobry, • 4.500' zł. Wrocław, tel. 
0601/21-75-42, 071/348-34-78 
CITROEN CX, 1987 r., 2500 cćm, turbo D brak dokumen
tacji, uszkodzony silnik, -1.700 zł. Jawor, tel. 0504/81-46-36 
CITROEN SAXO, 1996 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, centr. zamek, lekko uszkodzo
ny, sprawny, - 13.500 zł. Kępno, tel. 062/782-49-58 
CITROEN XANTIA, 1994 r., 1900 ccm, TDI, biały metalic, 
5-drzwiowy, kołpaki, el. otw. szyby, ABS, centr. zamek, hy
drauliczne zawieszenie, lekko uszkodzony lewy tył, • 16.000 
zł. Krotoszyn, tel. 062/725-30-93, 0608/53-25-90 
CITROEN XANTIA, 1995 r, 119 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, regulowana kierownica, wspomaganie kier., 
el. otwierane szyby, hydraulika, 5-biegowy, nowe opony, 
welurowa tapicerka, pełna dokumentacja, uszkodzony pra
wy przód, - 13.500 zł lub zamienię. Bielawa, tel. 
0603/22-55-40
CITROEN XM, 1991 r., 3000 ccm, V6, grafitowy, klimaty
zacja, wszystkie el. dodatki, centralny zamek, oclony wca- 
łości, uszkodzona szyba przednia, • 7.900 zł. Legnica, tel. 
0603/30-48-23
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, 1999 r., 16 tys. km, 2000 ccm, benzyna,
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instal. gazowa, uszkodzony lewy przód, I rejestracja w 1999 
r., homologacja na ciężarowo - osobowy, 2 poduszki pow., 
ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek i inne do
datki, kupiony w Polsce, karta pojazdu, kpi. dokumentacja, 
możl. faktura VAT, • 10.700 zł. Wrodaw, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11
DAEWOO LANOS, 2000 r., zielony metalic, 5 drzwi, po 
dachowaniu,. jeżdżący., geometria zachowana, na gwa
rancji, I właściciel w kraju, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/20-79-37
DAEWOO NEXIA HB, 1997 r., 1500 ccm, bordowy meta
lic, mocno uszkodzony, udokumentowane pochodzenie, • 
3.000 zł lub na części. Krotoszyn, tel. 0604/37-24-01
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FIAT DUCATO, 1998 r. średni, zarejestrowany, uszkodzo
ny lewy bok, - 23.000 zł. Milicz, tel. 0607/43-16-95 
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. 0600/34-49-06 
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 MAREA WEEKEND, 1999 r„ 1600 ccm, SX, 16V, 100 
KM, grafitowy metalic, RO, wspomaganie kier., centr. za
mek, el. otw. szyby, klimatyzacja, ABS, relingi dachowe, 
książka serwisowa, kupiony w kraju, hak, uszkodzony, - 
24.900 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-92-72, 
0601/56-10-47, 0603/94-07-67 
O  FIAT PUNTO, 1700 ccm, turbo D pełne wyposa

żenie, skóra, lekko uszkodzony po wypadku 
(zwierzyna leśna), - 23.000 zł., tel. 062/785-65-75 
81014021 [[[18244]]]

FIAT PUNTO, 1995 r., 106 tys. km, 1700 ccm, TD, czamy, 
wspomaganie, centralny zamek, immobilizer, uszkodzony 
prawy tylny błotnik, technicznie sprawny, -15.500 zł. Boja
nowo, tel. 065/545-66-88
FIAT PUNTO, 1995 r., 82 tys. km, 1700 ccm, diesel, czer
wony, uszkodzony, 5-drzwiowy, odbiór w Goerlitz, pomoc 
w odeniu - 4.000 DEM ♦ cło. Gromadka, tel. 076/817-22-83, 
0608/79-72-53
FIAT PUNTO 60 SX, 1995 r., 74 tys. km, 1200 ccm, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, el. otwierane szyby, wspomaganie 
kier., centralny zamek, dzielona kanapa, obrotomierz, 
uszkodzony lewy błotnik, koszt naprawy ok. 300 zl, -14.000 
zł. Kobylin, tel. 065/548-40-09 
FIAT PUNTO II, 2000 r., 11 tys. km, 1200 ccm, elx, metalic, 
5-drzwiowy, sprowadzony z Niemiec, zarejestrowany w kra
ju, - 26.800 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-25-46 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 15 tys. km, 900 ccm, srebrny 
metalic, uszkodzony lewy przód, techn. sprawny, I właści
ciel, garażowany, - 12.500 zł. Oława, tel. 071/313-97-24 
FIAT SEICENTO, 2000/01 r., 900 ccm, benzyna, niebieski, 
lekko uszkodzony, - 15.200 zł. Bielawa, tel. 0603/22-55-40 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm całkowide zniszczony, - 
2.800 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06
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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 częśd, - 14.000 zł lub
17.000 zł na gotowo. Świebodzice, tel. 0604/93-15-72 
DAEWOO TICO, 1997 r., czerwony metalic, spalony, kpi. 
dokumentacja, faktura kupna, przegląd do 09. br, • 2.200 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0605/14-48-45
DAF 400 BUS, 1991 r., 2500 ccm, diesel częściowo spalo
ny, kpi. dokumentacja, - 5.000 zł. Młyńsko, gm. Biała, tel. 
043/841-96-87
FIAT 125p, 1988 r., 1500 ccm, kość słoniowa, stan bla
charki b. dobry, po remoncie silnika, okrągłe zegary, do
datkowe światło .stop*, RO, - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/336-74-74 po godz.18
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, czerwony, lekko uszkodzony 
bok, stan dobry, • 600 zł. Wrodaw, tel. 0604/39-55-66 
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, biały, alternator, fotele 
lotnicze, pełny lifting, uszkodz. przednia prawa strona 
(wgniecenie lampy), przegląd - 1.400 zł. Wrocław, tel. 
071/359-29-59
FIAT 126p BIS, 1989 r. po kradzieży, - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-65-44, 0502/96-51-22 
FIAT 126p el, 1995 r., 51 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, 
stan techn. b. dobry, ogrzew. tylna szyba, uchylne boczne 
tylne szyby, siedzenia z regulowanymi zagłówkami, zadba
ny, wgniecenie wielkości dłoni (płytkie) przy lewym reflek
torze, sprawny w 100%, przegląd do 31.05.2002 r, - 4.200 
zł. Kośdan, tel. 065/512-55-47, 0606/85-35-60 
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, 0601/53-46-55 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 700 ccm, zielony metalic, 
uszkodzona tylna klapa, prawy tylny błotnik, - 3.800 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-38-40
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 900 ccm, zielony, uszko
dzony przód, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 900 ccm, srebrny, lekko 
uszkodzony tył, techn. sprawny, el. otw. szyby, tylne uchy
lane, centralny zamek, alarm, • 9.000 zł. Nysa, tel. 
0606/37-81-43 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - A00552 www.autogielda.com.pl) 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 100 tys. km, 700 ccm, czer
wony, uszkodzony lewy przód i lekko dach, - 6.300 zł. Wro
cław, tei. 0604/36-89-38
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 900 ccm, różowy, uszko
dzony lekko prawy przód i tylny błotnik, - 8.300 zł. Nysa, 
tel. 0606/70-65-97 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć

FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, czamy metalic, 
lekko uszkodzony przód, zadbany, na białych tablicach, • 
1.900 zł. Wrodaw, tel. 071/372-65-23, 0609/20-08-64 
FIAT TIPO, 1990 r., 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, biały, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
uszkodz. wał korbowy • 7.500 zł lub zamienię. Leszno, tel. 
065/526-25-43
FIAT TIPO, 1993 r. uszkodzony, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-37-87
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, 1992 r., 1100 ccm, szary, mocno uszkodzony, - 
2.300 zł. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68
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FORD ESCORT, 1989 r., 204 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, uszkodz. lewy bok i bagażnik - 3.400 zł. Wro
daw, tel. 071/348-30-20
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, CLX, czamy, 
uszkodzony lewy przód, 5-drzwiowy, - 6.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/78-82-84, 071/348-26-11 
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, - 4.800 z ł , do uzgod.. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36, 071/348-34-78 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, diesel, czarny, 
3-drzwiowy, uszkodzony tylny błotnik, do sprowadzenia, -
10.500 zł. Leszno, teł. 0605/69-33-42
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm, czerwony, 3-drzWio- 
wy, centr. zamek, welurowa tapicerka, obrotomierz, prze
rysowany prawy bok -1.500 DEM + cło. Zielona Góra, tel. 
068/327-44-27, 0603/44-74-07 
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, tel. 
0605/12-80-66
FORD ESCORT COMBI, 1995 r., 1300 ccm Bolero, po moc
nym dachowaniu, - 7.200 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 90 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
ciemnoniebieski metalic, ks. serwisowa, 5-drzwiowy, po
duszka powietrzna, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, 
centralny zamek, lekko uszkodzony, .na chodzie”, kupują
cy zwolniony z opłaty skarbowej, - 18.800 zł. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
FORD ESCORT, 1996 r., 43 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
2-osobowy, poduszka pow., wspomaganie, RO oryginalny, 
uszkodzony lekko przód, do sprowadzenia z Niemiec, od
biór przy granicy • 4.800 DEM. Bolesławiec, tel. 
0603/10-25-21
FORD ESCORT, 1996 r., 118 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
bordowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, do lakierowania 2 elementy, • 20.800 zł. Gostyń, tel. 
065/572-41-75, 0603/13-67-61 
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, -19.500 
zł , możliwa faktura VAT. Wncław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-34-78
FORD ,FIESTA, 1986 r., 120 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, rozbity, -1.650 zł. Bolesławiec, tel. 
0501/22-27-12
FORD FIESTA, 1993 r., 1800 ccm, 16V, wiśniowy metalic, 
ospojlerowany, uszkodzony lewy i prawy bok, jeżdżący, - 
6.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FORD FIESTA, 1995 r., 110 tys. km, 1800 ccm, diesel, bia
ły, uszkodzone drzwi i błotnik, techn. sprawny, alum. felgi, 
centralny zamek, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, -
13.500 zł. Wierzbowa 58, gm. Gromadka, tel. 
076/817-30-29 •
FORD FIESTA, 1998 r., 43 tys. km, 1300 ccm, Zetec, fiole
towy, 5-drzwiowy, centralny zamek, el- otw. szyby, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie, radio, przetarty prawy 
bok, - 4.900 DEM. Kłodzko, tel. 0601/76-39-55, 
074/866-95-96
FORD FIESTA ZETEC, 1998 r., 25 tys. km, 1250 ccm, 16V, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaga
nie, eł. otw. szyby, lekko Uszkodzony przód, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, • 17.800 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
FORD FIESTA, 2000 r., 1300 ccm, bordowy metalic, 
5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centralny za
mek, el. otw. szyby, alum. felgi, b'. lekko uszkodzony przód
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FIAT UNO VAN, 1998 r., biały, uszkodzony przód, - 5.700 
zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FIAT UNO VAN, 1999 r., ie po dachowaniu, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, książka serwisowa, homologacja na osobowo • 
ciężarowy, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, • 7.900 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-61-54, 071/348-34-78 
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, silnik bez 
uszkodzeń, sprowadzony w całości, • 3.500 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*, 
.na chodzie*, w ciągłej eksploatacji, stan dobry - 2.800 zł. 
Bolesławiec, tel. 0604/69-58-47 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, szary, uszko
dzony lewy próg i prawe tylne nadkole korozją, welur, centr. 
zamek, obrotomierz, -5.100 zł. Głogów, tel. 076/834-65-92 
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
uszkodzony lewy tył, na białych tablicach • 500 DEM. Kę- 
dzierzyn-Kożle, tel. 0606/64-83-84 
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, biały, 5-drzwiowy, 
uszkodz. tylny prawy błotnik, klapa tylna, lampa, zderzak 
tylny, .na chodzie*, szyby całe - 5.400 zł. Stary Wielisław, 
gm. Kłodzko, tel. 074/868-27-77 
FORD ESCORT XR3i, 1989 r., 210 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, szary metalic, 3-drzwiowy, welur, szyberdach, ka
talizator, do remontu blacharka - prawe drzwi oraz tylne 
nadkole (lekko uderzone), koszt ok. 600 zł, przegląd do 
06.2002 r, * 6.000 zł. Żarów, tel. 074/853-58-36, po 20 
FORD ESCORT, 1989 r., 1100 ccm uszkodzony przód i sil
nik, - 3.800 zł. Wrocław,, tel. 0604/92-37-03

[TRANSPORT NA LAWECIE)
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- 7.000 DEM + cło i transport. Lubin, tel. 076/842-45-74, 
0603/32-19-50
FORD FOCUS, 1999 r., 1800 ccm, 16V, srebrny, 3-drzwio
wy, pełne wyposażenie, odbiór w Niemczech - 26.000 zł + 
naprawa. Oleszna, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-93-98, 
0503/10-90-22
FORD GRANADA, 1980 r., 2000 ccm, srebrny metalic, el. 
otw. szyby, centr. zamek, stan tapicerki i blacharki b. do
bry, silnik uszkodzony, • 1.800 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-26-93, 0608/19-95-63 
FORD KA, 1998 r., 60 tys. km, 1300 ccm, fioletowy, po 
wypadku, -13.800 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-73-61 
FORD MAYERICK, 1997 r., 78 tys. km, 2700 ccm, TDi,

UNIWEX - AUTO 
KUPI ZDECYDOWANIE 
KAŻDEGO ROZBITEGO

FIATA
126p

OP001554

Ł V - i v ,  ( • / .  0 7 1 / 3 7 2  0 3  3 - 4 .
I  0 - 6 0 2  2 8 4  0 3 3 .  0 - 6 0 3  7 2 9  3 5 5

•  wypłata gotówki natychmiast •  
•  posiadamy swój transport •  

Wrocław 
tel. 071/342-62-64 

kom. 0-501 403 135 
h h c  c* iĄ  d r lę

22.06.2001 spistreścf - patrz Strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 65

mailto:palcars@wp.pl
http://www.autogielda.com.pl
http://www.auto-kozlowski.de


granatowy metalic, długi; 5-drzwiowy, klimatyzacja, podusz
ka powietrzna, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, 
centralny zamek + pilot, alarm, alum. felgi, lekko uszko
dzony, 100% sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, -42.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 
0601/88-28-89
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r.,.105 tys. km, 1600 ccm, 
16V, niebieski, centralny zamek, wspomaganie, szyber
dach, RM, immobilizer, poduszka pow., uszkodzona 
uszczelka pod głowicą • 3.500 DEM + cło. Góra Śląska, 
tel. 065/543-49-60, 0503/02-18-14 
FORD MONDEO, 1993 r., 115 tys. km, 1800 ccm, 16V, me
talic, serwo, centralny zamek + pilot, alarm, wszystkie el. 
dodatki, klimatyzacja, SRS, RO, lekko uszkodzony przód i 
tył, koszt naprawy około 1.500 zł, stan b. dobry, -16.000 
zł. Legnica, tel. 076/855-09-92, 0608/85-60-05 
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. 0603^0-48-23

PROSTOWANIE RAM
sam. ciężarowych, terenowych 
naczep stalowych i aluminium. 

dokładny pomiar 
tel. 071/318-16-01, 0-602 59 55 43
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* POSIADAMY DO SPRZEDAŻY SAMOCHODY 
UŻYWANE SPROWADZONE Z NIEMIEC,
OCLONE, Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ 
OSOBOWE I DOSTAWCZE

•  SPROWADZIMY KAŻDY SAMOCHÓD 
OSOBOWY I DOSTAWCZY
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE 
ZGODNIE Z  NOWYMI ZASADAMI IMPORTU g  
SAMOCHODÓW UŻYWANYCH 5

•  PRZY ZAKUPIE W  ROZLICZENIU MOŻE o  
BYĆ "STARY" SAMOCHÓD

* ZAWSZE NA PLACU KILKANAŚCIE AUT 
DO NATYCHMIASTOWEGO ODBIORU

SPRZEDAŻ ZA GOTÓWKĘ, RATY, LEASING 
FAKTURY VAT, BEZ OPŁATY SKARBOWEJ 
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FORD MONDEO, 1995 r., 85 tys. km, 1800 ccm, 16V, perto- 
wofioletowy, 2 poduszki powietrzne, ABS, szyberdach, peł
ne 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, 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, 1997 r., 70 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, poduszka powietrzna, 
wspomaganie, centralny zamek, elektryka, lekko uszkodzo
ny - 23.000 FFR + cło + transport. Wałbrzych, tel. 
074/666-56-63, 0604/79-13-22, 0604/77-39-30 
FORD ORION, 1990/91 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy, nowy 
model, b. mocno uszkodzony, polska dokumentacja, - 3.900 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0501/23-01-19 
FORD SCORPIO SEDAN, 1991 r., 2000 ccm, DOHC, gra
natowy metalic, instal. elektryczna, ABS, serwo, centralny 
zamek, naprawa maks. 1.500 zł, - 6.400 zł. Wrocław, tel. 
071/329-25-01, 0602/37-40-86 
FORD SCORPIO, 1992 r., 2500 ccm, turbo D, kolor grafi
towy metalic, wykończenia w drewnie, szyberdach, hak, 
centralny zamek, welurowa tapicerka, ABS, sprowadzony

blacharka do remontu, silnik i skrzynia biegów w dobrym 
stanie (możliwość uruchomienia silnika), inne podzespoły 
w dobrym stanie, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/345-39-36, 
0604/25-06-84
FORD TRANSIT BUS, 1985 r., 2500 ccm, diesel po da
chowaniu, po remoncie kapitalnym silnika, przegląd do
12.2001 r, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0608/01-75-70 po 
godz. 18
FORD TRANSIT, 1986 r., 2500 ccm, diesel przedłużony, 
po wypadku, kpi. zniszczony, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 
071/349-27-14, 0608/07-97-34 
FORD TRANSIT, 1989 r. przedłużony, podwyższony, rej. w 
Polsce, 8 osób + 900 kg, ważny przegląd, spalony, - 4.200 
zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1997 r., 114 tys. km, 2500 ccm, Jurbo D, 
biały, skrzyniowy, alum. burty, oplandekowany, dł. 3.30 m, 
ABS, wspomaganie, koła 15”, szeroki rozstaw osi, książka 
serwisowa, lekko uszkodzony, w pełni sprawny, do jazdy, 
stan b. dobry, • 31.500 zł lub zamienię. Kępno, tel. 
062/581-04-18, 0606/34-66-37 
FORD TRANSIT, 1997 r., 48 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, LKW, poduszka pow., wspomaganie kier., książka ser
wisowa, raz podwyższony, krótki, stan b. dobry, sprowa
dzony na nowych zasadach, koszt naprawy 1.500 zł, techn. 
sprawny, - 30.000 zł z VAT. Ostrzeszów, tel. 062/730-30-78, 
062/730-17-12, 0601/25-95-69

WYJAZDY PO TANIE AUTA 
NIEMCY - HOLANDIA 

TRANSPORT NA LAWECIE 
ZAŁATWIANIE FORMALNOŚCI CELNYCH 

Polkowice, tel. 076/845-35-67
0-601 67 22 09 0 p9915 7

i zakup w 2000 r„ karta pojazdu, .twardy* dowód rejestr, -
6.700 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 071/348-26-11 w 
godz' 8-18
LADA 2107,1987 r. wersja fińska, poobijana, - 1.300 zł. 
Sobótka, tel. 071/390-34-35, 0601/72-40-04 
LEXUS IS 200,1999 r., 40 tys. km, 2000 ccm, srebmy me- 

v talie, klimatronic, 4 pod. powietrzne, automatic, wszystkie 
'  el. dodatki, nawigacja, uszkodzony tył, zadbany, zapew
niam części, do sprowadzenia, - 75.000 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-30-93, 0608/53-25-90 
MAGIRUS IVECO, 1987 r., 190 tys. km, 4060 ccm. biały, 
skrzyniowy, oplandekowany, spoiler, koła 17.5’ , ład. 3200 
kg, uszkodzona panewka w silniku, • 9.600 zł. Nowa Ruda, 
teł. 074/872-28-48
MAZDA 323 F, 1991 r. mocno uszkodzony przód, zareje
strowany w kraju, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
MERCEDES 124,1987 r., 2300 ccm, benzyna, kolor grafi
towy, uszkodzony przedni zderzak, kierunkowskaz przed
ni, do poprawek lakierniczych, -13.000 zł lub zamienię na 
inny osobowy. Wrocław, tel. 357-21-02, 0608/27-09-14 
MERCEDES 190 E, 1985 r., 136 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
ciemnofioletowa perła, sprowadzony w całości, stan bla
charki b. dobry, szerokie listwy i grill, alum. felgi 17”, nowe 
opony, ukł. wydechowy i klocki hamulcowe, alarm + 2 od
cięcia zapłonu, wspomaganie, ABS, el. otw. szyberdach,

K U P IĘ  A U T O ® K S 1 ?
USZKODZONE za 60% ceny giełdowe] - po 1990 r. 0-605 10 16 36
FORD TRANSIT 350M, 2000/01 r., 12 tys. km, 2400 ccm. 
TDi, srebmy metalic, najnowszy model, b. mocno uszko
dzony lewy przód, podwyższony, silnik, skrzynia biegów, 
most i wał nie uszkodzone, kupiony w salonie, faktura za
kupu, książka serwisowa, karta pojazdu, kpi. dokumenta
cja, - 26.800 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
w godz. 8-18
FORD TRANSIT, 2001 r., 2400 ccm. turbo D 90 KM, ABS, 
el. otw. szyby, nowy, podwyższony, przedłużony, uszkodzo
na przednia część dachu, - 39.000 zł lub 22.000 DEM + 
cło, VAT. Legnica, ul. w, 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, srebmy me
talic, po dachowaniu, uszkodzony lekko przód, lewy tył i 
dach, silnik .na chodzie", alum. felgi, bogate wyposażenie, 
sprowadzony w całości, zarejestrowany, kpi. dokumenta
cja, - 4.300 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11
HONDA ACCORD, 1991/92 r., 2000 ccm, 16V, wtrysk, ko
lor grafitowy, uszkodzony przód i lekko tył, sprawny, spro
wadzony w całości, zarejestrowany, aktualny przegląd, el. 
otw. szyby (4), el. reg. lusterka, reflektory, welur, centralny 
zamek, wspomaganie, el. reguł, fotele, kpi. dokumentacja, 
- 5.900 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/348-34-78 
HONDA ACCORD. 1996 r., 79 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
130 PS, wiśniowy metalic, do sprowadzenia z Niemiec, 
uszkodzony, pełne wyposażenie oprócz skóry, wersja eu
ropejska, cena -10.500 DEM. Chojnów, tel. 076/819-15-99, 
0602/58-06-18
HONDA CONCERTO, 1995 r., 96 tys. km, 1800 ccm, TDI,

el. reg. lusterka, centr. zamek, uszkodzony silnik, - 8.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/15-47-22 
MERCEDES 190 D, 1985 r., 150 tys. km, 2000 ccm, die
sel, grafitowy metalic, mocno uszkodzony przód, silnik 
sprawny, - 6.700 zł. Rybnica, tel. 075/751-45-85 
MERCEDES 190 E, 1985 r., 136 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
perłowofioletowy, sprowadzony w całości, stan blacharki 
b. dobry, szerokie listwy, szeroki grill, aluminiowe felgi 17", 
nowe opony, nowy układ wydechowy, alarm, wspomaga
nie kier., ABS, el. szyberdach, el. reguł, lusterka, centralny 
zamek, 4 zagłówki, radioodtwarzacz Sony, - 7.900 z l , 
uszkodzony silnik. Wrocław, tel. 0502/15-47-22 
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 
MERCEDES 200 123, 1978 r. mocno skorodowany, bez 
silnika, - 950 zł. Strzelin, tel. 071/392-21-85 
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. 0601/21-75-42, 0601/77-61-54 
MERCEDES 200 D, 1980 r., 2000 ccm, diesel doszczętnie 
zniszczony, kompletna polska dokumentacja, • 1.400 zł. 
Wrocław, tel. 0605/35-71-31
MERCEDES 240 123 D, 1984 (, 2400 ccm, diesel, czer
wony, uszkodzony, bez silnika, - 2.500 zł. Kalisz, tel. 
0604/43-56-75
MERCEDES 250 124 D. 1985 r., 2500 ccm. diesel, zielony
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warsztat, tel. 071/315-71-24, 0-606 58 57 40

O  MERCEDES SPRINTER 312, 2000 r., 2900 ccm, 
TDi, zielony, blaszak, średni, podwyższony, lek
ko uszkodzony, pomoc w sprowadzeniu do Pol
ski - 15.300 DEM + cło + transport Lubin, tel. 
076/840-89-26, 0601/86-19-32 84018831
CH18171]]]

O  MERCEDES. Skup modeli 123,124,201', 210,140 
i innych (całych lub powypadkowych), natych
miastowa wypłata gotówki, transport gratis, sa
tysfakcja  gwarantowana. Wrocław, tel. 
0601/77-87-40, 0605/62-00-14 81013361
[[[08804]]]

MITSUBISHI CARISMA. 1997 r.. 30 tys. km. 1800 ccm, 
granatowy metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, pełne 
wyposażenie elektr., książka serwisowa, lekko uszkodzo
ny, - 25.000 zł. Michałowice k. Brzegu Opolskiego, tel. 
0600/66-28-22, 077/404-51-40 
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r., 1600 ccm, granatowy me
talic, lekko uszkodzony, - 23.000 zł. Michałowice k. Brzegu 
Opolskiego, tel. 0600/66-28-22, 077/404-51-40 
MITSUBISHI CARISMA, 1999 r., 39 tys. km. 1900 ccm, 
turbo D, perłowoczamy, pełne wyposażenie, uszkodzone 
lewe drzwi, sprawny, cena -11.900 DEM + cło. Prochowi
ce, tel. 076/858-44-51, 071/355-68-10 
MITSUBISHI GALANT, 1986 r., 1800 ccm. turbo D uszko
dzony przód, zarejestrowany, st. silnika dobry, • 4.400 zł. 
Wrocław, tel. 071//348-42-16 
MITSUBISHI GALANT, 1988/89 r., 2000 ccm, 16V, czer
wony, uszkodzony przód, niekompletny, pełna dokumen
tacja, - 2.800 zł. Opole/tel. 0604/59-30-11 
MITSUBISHI GALANT SEDAN, 1989 r., 2000 ccm, grana
towy, pełne wyposażenie, uszkodzony lewy przód, do wy
miany lewa lampa, przednia ścianka, maska, błotnik, - 4.500 
zł. Wałbrzych, tei. 074/849-62-92 po godz. 18, 
0601/58-20-60
MITSUBISHI L400,1998 r., 75 tys. km. 2500 ccm. turbo 
D. biały, uszkodzony dach i 2 drzwi, sprawny, zarejestro
wany na 6 osób i 975 kg, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/48-59-13, 071/364-04-93 
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. 076/887-43-71 
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 x 4 -
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, kpi. do
kumentacja, - 6.600 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11
OPEL AGILA, 2000 r., 1 tys. km, 1200 ccm, niebieski me
talic, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, halogeny, alum. felgi, lekko uszkodzony przód, 
.na chodzie", kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
26.000 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 
0601/53-46-55
OPELASCONA SEDAN, 1983/84 r., 1300 ccm, OHC, srebr-
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tapicerka, centralny zamek, alarm - 10.500 zł. Lubin, teł. 
0607/10-25-01
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. 
0601/53-60-44
OPEL CORSA, 1998/99 r., 41 tys. km, 1400 ccm, benzyna 
5-drzwiowy, hak, wspomaganie, centralny zamek, uszko
dzony przód, - 13.800 zł. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 
0601/41-23-29
OPEL CORSA B, 1999 r.. 36 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
srebmy metalic, lekko uszkodzony przód. 4-drzwiowy, el. 
otw. szyberdach, ABS, centralny zamek, alum. felgi, 4 po
duszki powietrzne, welurowa tapicerka, wspomaganie -
16.000 zł + cło. Wrocław, tel. 071/364-21-96 
OPEL CORSA, 1999/00 r., granatowy metalik, 3-drzwio
wy, poduszka powietrzna, klimatyzacja, ABS, EPS, alum. 
felgi, oryginalne radio, po remoncie bblacharki, do lakiero
wania, - 19.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-26-22 
OPEL KADETT, 1979 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
mocno rozbity przód i lewy tył, bez silnika, - 200 zł. Wykro
ty, gm. Nowogrodziec, tel. 0502/33-76-60 
OPEL KADETT KOMBI, 1980 r. uszkodzony lewy tył, 
5-drzwiowy, po remoncie podłogi, bez silnika - 500 zł lub z 
silnikiem Ascony -1.200 zł. Stanowice, tel. 0601/14-88-60 
OPEL KADETT KOMBI, 1983 r., 1200 ccm, benzyna do
szczętnie zniszczony, zarejestrowany, twardy dowód, -
1.200 zł. Wrocław, tel. 0601/55-23-65
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel 3-drzwiowy, kpi. 
dokumentacja, uszkodzony silnik, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/37-20-42
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, wiśnio
wy, nowe opony, uszkodzona głowica, - 5.000 zł lub za
mienię. Lipa, tel. 0605/07-59-17 
OPEL KADETT SEDAN, 1986 r., 1600 ccm, diesel 4-drzwio
wy, - 3.700 zł. Kluczbork, tel. 077/413-25-06 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, uszkodz. 
prawy błotnik, - 3.700 zi. Syców, tel. 0605/15-01-95 
OPEL KADETT SEDAN. 1987 r., 1600 ccm. diesel mocno 
rozbity, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 0600/3449-06 
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 rozbity, - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 0600/3449-06
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm, czerwony,
5-drzwiowy, b. mocno rozbity, twardy dowód, przegląd, kpi. 
dokumentacja polska i niem. • 3.600 zł. Świdnica, tel. 
074/858-99-67, 0606/12-99-22
OPEL KADETT, 1991 r., 1800 ccm, kolor grafitowy meta
lic, szyberdach, kubełkowe fotele, spoiler na tylnej klapie, 
uszkodzona przednia szyba, do poprawek lakierniczych, -
7.200 zł. Stary Ujazd, gm. Ujazd Śl., tel. 0608/79-85-70 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm po pożarze, 
.twardy" dowód rejestracyjny, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 0601/77-61-54 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, złoty, do drobnych po-

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, skóra, lekko uszkodzony przód, na cho
dzie,- 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/34842-16 
FORD SCORPIO TDS, 1995 r., 2500 ccm, turbo D, grana
towy metalic, 2 poduszki powietrzne, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, wspomaganie, klimatyzacja, zestaw głóśnomó- 
wiący, ABS, zintegrowane radio, lekko uszkodzina maska i 
lampa, na chodzie - koszt naprawy ok. 2000 zł, >• 24.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-87-60
FORD SCORPIO, 1995 r., 2000 ccm uszkodzony, silnik i 
poduszki pow. sprawne, - 12.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-37-30
FORD SIERRA, 1985 r., 40 tys. km, 1800 ccm, czerwony, 
po remoncie silnika, inst. gazowa, opony nowe, sprężyny i 
amortyzatory nowe, po wypadku, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 
0607/1641-14
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, 3 
drzwi, uszkodzony silnik, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
071/34842-16
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebmy metalic, bla
charka do poprawek, zniszczona tapicerka, fotele kubeł

kowe, 3-drzwiowy, zarejestrowany, .na chodzie", spoiler, 
sportowa kierownicza, obrotomierz, - 2.100 zł. Wrocław, 
tel. 0601/21-7542, 071/348-26-11 
FORD SIERRA, 1988 r., 2300 ccm, diesel, srebmy 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, 1990 r., 150 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
czerwony, sedan, uszkodzony lewy tył (błotnik, zderzak, 
lampa), techn. sprawny, .na chodzie", wspomaganie kier., 
centralny zamek, szyberdach, alarm, 5-biegowy, zadbany, 
pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 4.600 zł. Nysa, tel. 
077/435-68-12, 0604/87-77-67 
FORD SIERRA CLX SEDAN, 1991/92 r., 2000 ccm, DOHC 
szyberdach, ABS, centralny zamek, brak przedniego i tyl
nego zderzaka oraz chłodnicy, blacharka w dobrym stanie, 
• 7.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-81-60 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, CLX, 
mocno uszkodzony przód (prawa strona), poszerzony tył, 
ciemne szyby, relingi dachowe, szyberdach, zarejestrowa
ny, 2 silniki z dokumentacją gratis, - 4.300 z ł , do uzgod.. 
Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 071/348-26-11 
FORD TAUNUS KOMBI, 1980 r., 1600 ccm, czerwony,

srebmy metalic, mocno uszkodzony przód i lekko tył, spro
wadzony w całości, w Polsce 3 lata, ABS, welur, wspoma
ganie, el. reguł, szyby, lusterka, szyberdach, centralny za
mek, udokumentowane pochodzenie, zarejestrowany, -
5.700 zł , do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/78-82-84, 
071/348-26-11
HONDA CRX, 1989 r., 1600 ccm, 16V, czarny, ciemne szy
by, lampy tylne, 136 KM, aluminiowe felgi, el. otwierany 
szyberdach, centralny zamek, alarm, lekko uszkodzony, -
8.600 zł lub zamienię. Ostrów Wlkp., tel. 0607/82-50-84 
HONDA CRX, 1991 r., 1600 ccm mocno rozbity, - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 0604/92-37-03
HYUNDAI PONY, 1991/92 r., 1500 ccm po dachowaniu, 
kompl. dokumentacja poiska, • 3.000 zł. Oborniki Śląskie, 
teł. 071/310-14-82, 0601/84-67-92 
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 - 
IVECO 79-10, 1984 r. silnik do remontu (pęknięty wał),

skrzyniowy, aluminiowe burty, wym. 6,1x2.35 m, - 6.000 zł. 
Strzelce Opolskie, tel. 077/461-07-24, 0604/26-15-94 
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 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 złi Wrocław, tel. 
0608/55-66-73
JELCZ 325 DH, 1987 r., diesel, biały, stan dobry, przysto
sowany do przewozu zboża, uszkodzony silnik, - 4.000 zł. 
Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-65-33, 0604/28-30-12 
KIA CERES, 1997 r., 17 tys. km, 2400 ccm, diesel, niebie
ski, lekko uszkodzona kabina (do naprawy), skrzynia alu
miniowa, stan b. dobry, - 8.700 zł. Kalisz, tel. 
062/751-3047, 0503/53-36-21 
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.

metalic, ABS, el. otwierany szyberdach, wspomaganie kier., 
drewno,' nowe opony, aluminiowe felgi, automatic, uszko
dzony przód i tył, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 0503/71-03-87 
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, .na chodzie", kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, sprowadzony na nowych warunkach, - 27.500 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 0601/88-28-89 
MERCEDES 250 C ELEGANCE, 1996 r., 102 tys. km, 2500 
ccm, TDI, granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki 
pow., el. dodatki, EDC, klucz na podczewień, uszkodzony, 
.na chodzie", - 37.000 z ł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. 
Ostrów Wlkp., tel. 0502/52-73-19 
MERCEDES 300 124,1986 r.. 270 tys. km. 3000 ccm. ben
zyna, zielony metalic, kombi, automat, szeroka listwa, ABS, 
ESO, klimatyzacja, el.szyby, lusterka, szyberdach, relingi, 
centralny zamek, alarm, felgi aluminiowe, nowe opony, 
uszkodzony przód, -11.300 zł. Wrocław, tel. 0601/73-97-97 
MERCEDES 307 D, 1986 r., 2400 ccm, biały, długi, wyso
ki, całkowicie spalony, - 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 SEL, 1985 r. skórzana tapicerka w kolo
rze popielatym, brak silnika i skrzyni biegów, na białych 
tablicach, • 5.000 zł. Jastrzębie Zdrój, tel. 032/471-91-94 
po godz. 18
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 
O  M ERCEDES 508 D zarejestrowany., tel.

0600/41-32-12 02028331 [[[08799]]]
MERCEDES 608 D, 1995 r., 3800 ccm, czerwony, składak, 
po remoncie silnika (2000 km), techn. sprawny, stan b. do
bry, kabina Do remontu, - 10.000 żł. Twardogóra, tel. 
071/315-90-01
MERCEDES 808, 1970 r., 3800 ccm, diesel, niebieski, 
skrzyniowy, oplandekowany, w ciągłej eksploatacji, dł. 5.70 
m, szer. 2.25 m, wys. 2 m, do remontu, - 4.800 zł. Toma
szów Bolesławiecki, tel. 076/818-94-65 po godz. 16, 
0603/52-67-83
MERCEDES SPRINTER 312,1998 r., 2900 ccm, turbo D 
poduszka pow., ABS, ABD, EDC, uszkodzony dach, • 42.000 
zł. Milicz, tel. 071/384-01-25
MERCEDES SPRINTER, 1998 r., 2900 ccm, TDi blaszak, 
uszkodzony tył, -40.000 zł + VAT. Nysa, tel. 077/433-68-35, 
0604/14-74-57
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ny metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. spraw
ny, .na chodzie", oryginalny lakier, blacharka do drobnych 
poprawek, pęknięta przednia szyba, - 2.100 z ł , do uzgod
nienia. Wrocław, tel. 071/348-34-78. 0601/77-61-54 
OPEL ASTRA SEDAN. 1993 r., 110 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, niebieski, centralny zamek, RO, wspomaganie 
kier., welurowa tapicerka, do sprowadzenia z Niemiec -
3.700 DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-56-12, 
0606/41-26-60
OPEL ASTRA, 1995 r., 82 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, uszkodzona lampa, zderzak, ma
ska, szyberdach, centralny zamek, do sprowadzenia, -
15.500 zł. Lubań, teł. 075/64647-15 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1995 r., benzyna mocno uszko
dzony, po dachowaniu, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 
071/372-87-60

OPEL ASTRA KOMBI. 1997 r.. 30 tys. km. 1400 ccm, 16V. 
biały, mocno uszkodzony przód, ABS, wspomaganie, relin
gi dachowe, -11.000 zł. Środa Śl., tel. 071/317-24=77 po 
godz. 19
OPEL ASTRA II. 1999/00 r., 10 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, 16V, zielony metalic, kpi. dokumentacja, 5-drzwiowy, 
pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, do malo
wania 3 elementy, - 29.900 zł lub zamienię na tańszy. Kłodz
ko, tel. 074/868-73-73. 0502/40-91-08 
OPEL ASTRA II, 2000 r., 30 tys. km, 2000 ccm, srebmy 
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., 4 tys. km, 1700 ccm, diesel, srebr
ny metalic, DTI - ECO, 2 poduszki powietrzne, serwo, cen
tralny zamek, RM, el. reg. reflektory, reg. fotel kierowcy, 
alum. felgi, zderzaki, lusterka, klamki, listwy, spoiler w ko
lorze nadwozia, do małych poprawek lakierniczych, - 45.000 
zł. Wałbrzych, teł. 074/848-66-13, 0601/79-66-69 
OPEL ASTRA KOMBI, CLASSIC, 2000 r.. 43 tys. km. 1600 
ccm, wtrysk, czerwony, lekko uszkodzony, homologaqa 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, - 22.500 zł. Wrocław, tel. 060*1/70-76-45, 
071/348-26-11
OPEL CORSA, 1998 r., 17 tys. km, 1000 ccm, benzyna 
uszkodz. przód, kupiony w salonie, 5-drzwioWy, welurowa

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., 2000 ccm, wiśnioWy meta
lic, el. otwierane szyby, lekko uszkodzony, .na chodzie", 
relingi dachowe, sprowadzony w całości, - 5.500 zł. Po
znań, tel. 0602/72-1541
OPEL OMEGA COMBI, 1990 r., 2300 ccm, diesel, biały, 
turbodiesel intercooler,, centralny zamek, el. lusterka, 
wspomaganie, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS,

zadbane wnętrze, hak, relingi, stuki w silniku, - 7.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-87-60
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 KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, biały, lekko 
uszkodzony przód, sprawny, - 6.000 zł. Nysa, teL 
0503/15-11-23
OPEL OMEGA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, srebmy me
talic, alufelgi, nie składak, zarejestrowany, ważny przegląd, 
po dachowaniu, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 071/34842-16 
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 zi. Bolesławiec, 
tel. 0603/51-97-06, 0604/97-06-97 
OPEL REKORD, 1980 r., 230 tys. km, 2000 ccm, niebie
ski, zarejestrowany, ważny przegląd, uszkodzony rozrusz
nik, w całości lub na części, -1.100 zł. Tarnów Opolski, teł. 
077/46446-00
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, diesel po spaleniu, 
przegląd do 03.2002 r, - 700 zł. Wrocław, tel. 0601/07-92-80 
OPEL REKORD KOMBI. 1986/92 r.. 175 tys. km. 2300 ccm, 
turbo D, beżowy, uszkodzony lewy przód. - 2.000 zł lub. 
zamienię. Radwanice, tel. 071/311-76-38 
OPEL VECTRA, 1989/90 r„ 170 tys. km, 1998 ccm, srebr
ny metalic, lekko uszkodzony, zarejestrowany, 1. właści-
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BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO
KABINA LAKIERNICZA, RAMA, WYSOKA JAKOŚĆ, GWARANaANAWyKONANĄUSŁUGĘ,RÓWNIEŻFAKTURYVAT

BARDZO ATRAKCYJNE CENY - ZADZWOŃ I SPRAWDŹ 
tel. 071/3 9 8-82-53,0503 972 051 OP010138

Kuplę koicie ciulo po wypadku |
| Lubin, tel. 0-601 881 192, 0-607 1 0 2 5 0 l |

P o m o c  d ro g o w a  24 h
osobowe, terenowe, dostawcze

i wózki widłowe OP012637 
Wrocław, tel. 071/346-66-35

0-601 791-336. 0-601 364-240

AUTORZECZOZNAWCA:
•  wyceny - Urzędy celne, skarbowe I
•  kosztorysy, naprawy Audatex I
•  roszczenia wobec firm ubezpieczeniowych 
tel. 0-601 55 47 55, fax 071/364-50-84

B L A C H A R S T W O  -  L A K I E R N I C T W O

a m jr- m m m m es F * o  w y p a d k u

ciel w Polsce, wspomaganie, welur, el. otw. szyby, centr. 
zamek, - 5.700 zł. Wrocław, teł. 071/351-07-49, 
0609/28-37-60
OPEL VECTRA SEDAN, 1994 r., 1700 ccm, turbo D, zielo
ny metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, lekko uszko
dzony przód i tył, cena - 4.000 OEM + cło. Wrocław, tel. 
071/355-68-10
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. 0601770-76-45, 071/348-34-78 
OPEL VECTRA, 1998 r., 80 tys, km, 2000 ccm, turbo D, 
16V, biały, bez klimatyzacji i skóry, bez wypadku, cena -
12.000 DEM. Bolesławiec, tel. 0607/06-07-15 
OPEL ZAFIRA, 2000 r., 2 tys. km, 1800 ccm, 16V, srebrny,

I K U P I Ę  
A U T O

chodzie", - 1.900 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-37-37, 
0603/81-99-38
RENAULT 5,1982 r. 4-drzwiowy, zarejestrowany, -1.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-69-72, 074/868-77-53 
RENAULT ESPACE, 1988 r., 2200 ccm mocno rozbity, -
4.200 zł. Wrocław, tel. 0600/34-49-06 
RENAULT FUEGO, 1982 r., 2000 ccm po wypadku, -1.600 
zł. Wąsosz, tel. 065/543-76-59 
RENAULT KANGOO, 2000 r., 30 tys. km, 1900 ccm, die
sel, niebieski, 5-osobowy, poobijany - 5.000 DEM. Wał
brzych, tel. 074/666-37-27
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 135 tys. km. 2000 ccm. 
wtrysk, granatowy, klimatyzacja, pełne wyposażenie elek
tryczne, wspomaganie kierownicy, immobilizer, uszkodzo
ny tył -13.500 funtów fr. + cło + transport. Wałbrzych, tel. 
074/666-56-63. 0604/79-13-22. 0604/77-39-30 
RENAULT LAGUNA, 1996/97 r., 86 tys. km, 1800 ccm,

-1 9 9 0

W Y JA Z D Y  P O  T A N IE  A U T A  
Niemcy - Holandia. Transport na lawecie. 

H  Załatwianie formalności Icelnych.

klimatyzacja, wersja komfort, lekko uszkodz., na gotowo -
55.000 zł -19.500 DEM + cło. Oleśnica, tel. 0601/74-10-55 
PEUGEOT 205 GTI, 1990 r., 1900 ccm, wtrysk, fioletowy 
metalic, kpi. dokumentacja, alum. felgi, spoilery, lekko 
uszkodzony błotnik, zderzak, lampa, sprawny, • 4.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/310-71-38, 0606/60-13-92 
PEUGEOT 206, 2000 r., 1100 ccm uszkodzony przód, •
17.000 zł. Nysa, tel. 0606/63-37-79
PEUGEOT 206.2000/01 r., 1400 ccm, wtrysk przebieg 2500 
km, lekko uszkodzony, I rejestracja w 2001 r.. 3-drzwiowy, 
2 poduszki pow., wspomaganie, centralny zamek, el. otw. 
szyby i inne dodatki, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, 
używany 1 miesiąc, - 26.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84, 071/348-26-11 
PEUGEOT 306,1997 r., 78 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wersja Signature, po lekkim dachowaniu, 
.na chodzie*, I właściciel, 3-drzwiowy, alum. felgi z szero
kim rantem, ciemne lampy, sportowy układ wydechowy, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, el. reguł, szyby, 
lusterka, RO, alarm, klimatyzacja zarejestr. w Polsce, atrak
cyjny wygląd - 12.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-34-78
PEUGEOT 309,1993 r., 1900 ccm mocno rozbity, - 4.300 
zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, benzyna, szary meta
lic, alum. felgi, el. otw. szyby, wspomaganie kierownicy, szy
berdach, na chodzie, uszkodzone lewe drzwi i próg, lekko 
przód, - 4.600 zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, ko
lor grafitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, 
kpi. dokumentacja, zarejestrowany, do drobnych poprawek 
(zbity kierunkowskaz, pęknięty spoiler przedniego zderza
ka), technicznie sprawny, okazja, - 6.600 z ł , do uzgod.. 
Wrocław, teł. 0601/78-82-84, 071/348-34-78 
PEUGEOT 405,1991 r.; 1600 ccm mocno rozbity, - 3.800 
zł. Wrocław, teł. 0604/92-37-03 
PEUGEOT 405 GL, 1994 r., 105 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, czerwony, I właściciel, kupiony w salonie, opony zi
mowe, lekko wgniecione drzwi, przednie, lewe, reg. kie
rownica, podgrzewane lusterka, blokada skrzyni biegów, 
alarm (wymaga naprawy), - 9.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-45-55, 0604/26-89-73 
PEUGEOT 405 GL, 1995 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, lekko 
uszkodzony prawy przód, geometria prawidłowa, silnik 
sprawny, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, książ
ka serwisowa, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, - 7.900 
z ł , 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, .na chodzie”, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 28.500 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/592-03-79, 0601/88-28-89 
PEUGEOT 505,1987 r., 2200 ccm, benzyna, srebrny me
talic, lekko uszkodzony bok, sprawny w 100%, welurowa 
tapicerka, el. otw. szyby, centralny zamek, klimatyzacja, 
podgrzewane fotele, wspomaganie, automatic, zarejestro
wany, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0604/36-89-38 
PEUGEOT 605,1992 r., 3000 ccm, zielony metalic, instal. 
gazowa, el. otw. szyby, regulowane siedzenia, el. reg. lu
sterka, lewy przód rozbity, - 11.000 zł. Szklarska Poręba, 
tel. 075/717-40-42
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., 80 tys. km, 1500 ccm, benzyna, nie- 
bieski, uszkodzony silnik, nowy akumulator, rozrusznik, po 
remoncie progi i zawieszenie, - 1.200 zł. Legnica, tel. 
076/862-15-79
POLONEZ CARO, 1994 r., 82 tys. km, 1600 ccm, zielony, 
po wypadku, w całości, dobrze utrzymany, I właściciel, 
uszkodzony przód, prawa strona, dobry silnik, 5-biegowy, 
nowe opony, wał, most, drzwi, lampy tylne, - 1.600 zł. Zło
toryja, tel. 076/878-41-71
POLONEZ CARO, 1995 r., 1400 ccm, ROVER mocno roz
bity, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
RENAULT 11 GTL, 1984 r., 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, garażowany, uszkodzony lewy przegub, przegląd do 
01.02 r - 2.700 zł lub zamienię na Fiata 126p. Stronie śl., 
tel. 074/814-29-93
RENAULT 19,1993 r., 110 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
blacharka do drobnych poprawek, amortyzatory przednie 
do wymiany, 3-drzwiowy, zadbany, ekonomiczny, w ciągłej 
eksploatacji, - 9.500 zł. Namysłów, tel. 0503/10-44-47 
RENAULT 5 ALPINE. 1981 r., 136 tys. km, 1400 ccm, tur
bo, granatowy, demne szyby, alum. felgi, obniżony, szy
berdach, welurowa tapicerka, sportowa kierownica, 120 
KM, oryg. lakier, stan b. dobry, uszkodzone panewki, .na

benzyna, morski metalic, ABS, cehtr. zamek z pilotem, 
alarm, immobilizer, welurowa tapicerka, drewniane dodat
ki, siedzenie dla dziecka, 5-biegowy, 90 KM, alum. felgi 
15”, el. otw. szyby, el. reg. szyberdach, wspomaganie kier., 
książka serwisowa, kpi. dokumentacja uszkodzona tylna 
klapa, cena - 24:500 zł. Polkowice, tel. 076/847-98-26, 
0602/11-07-98
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r., 40 tys. km. 1600 ccm, 
16V, złoty metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, lekko 
uszkodzony, - 31.000 zł. Góra, tel. 0603/07-75-24 
RENAULT LAGUNA, 1999 r., 1900 ccm, TDI, złoty meta
lic, 4 poduszki powietrzne, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, wspomaganie, centralny zamek, Immobilizer, lekko 
uszkodzony, cena - 12.500 DEM + cło. Prochowice, tel. 
076/858-44-51, 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, klimatronic, 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
O  RENAULT MASTER, 2000 r., 11 tys. km, 2500 

ccm, diesel, żółty, nowy model, 9-osobowy, lek
ko uszkodzony, pomoc w sprowadzeniu do Pol
ski - 12.300 DEM + cło ♦ transport. Lubin, tel. 
076/842-36-18, 0603/39-69-17 84018821
[[{18172]]]

RENAULT MEGANE. 1996 r., 1400 ccm, 16V, czerwony, 
bogate wyposażenie, kupiony w salonie, stan b. dobry, -
20.900 zł. Legnica, tel. 0603/3048-23 
RENAULT MEGANE SCENIC, 1996 r., 100 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, kolor grafitowy, uszkodzony błotnik i lampa 
- 6.500 DEM. Wałbrzych, tel. 074/666-37-27 
RENAULT MEGANE RT, 1998 r., 31 tys. km, 1600 ccm,

tel. 0-602 311 383, 0-602 310 857

O  SAMOCHODY USZKODZONE z Francji, osobo
we i busy, sprzedaż oraz pomoc w sprowadza
niu. P.U.H. Martex, Lubin, tel. 076/840-89-26, 
0601/86-19-32 84018841 [[[18170]]]

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 IBIZA, 1989 r., 1200 ccm uszkodzony przód, - 3.500 
zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1700 ccm, diesel całkowicie znisz
czony, - 2.000 zł. Wrooław, tel. 0600/34-49-06 
SEAT IBIZA, 1990 r., 168 tys. km, 1800 ccm, diesel, nie
bieski metalic, uszkodzony lewy przód, silnik .na chodzie”, 
• 3.600 zł. Kiełczów, tel. 071/398-81-99, 0502/93-39-72 
SEAT IBIZA, 1998/99 r., 43 tys. km, 1900 ccm, TDi, czamy 
metalic, wersja GT, ABS, 110 KM, klimatyzacja, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, wspomaganie, białe zegary, kubełko
we fotele, halogeny, alum. felgi, lekko uszkodzony lewy tył, 
w pełni do jazdy, • 26.900 zł lub zamienię. Kępno, tel. 
062/581-04-18, 0606/34-66-37 
SEAT IBIZA, 2000 r., 10 tys. km, 1400 ccm, czerwony, ABS, 
2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusteika, c. 
zamek, uszkodzony, - 21.000 zł. Odolanów, woj. kaliskie, 
tel. 0603/66-89-12
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., benzyna, niebieski, uszkodzony 

-przód, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 0607/20-79-37 
SEAT TOLEDO GUC, 1992/93 r., 135 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, uszkodzony, 5-drzwiowy, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, welurowa 
tapicerka, alum. felgi, zadbany, do lakierowania błotnik, 
zderzak, • 15.300 zł. Bojanowo, tel. 065/545-66-88 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, el. 
reg. lusterka, centralny zamek, wspomaganie, uszkodzo
ny, cena - 4.900 DEM + cło. Wrocław, tel. 071/355-68-10 
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 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 101 tys. km, 1900 ccm, TDi wspo
maganie, c. zamek, el. otw. szyby, do sprowadzenia, uszko
dzony, • 19.800 zł + naprawa 1.500 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-49-59, 0601/25-54-76 
SKODA 105 S, 1982 r., 120 tys. km, 1094 ccm, pomarań
czowy, lekko uszkodzony, nowe opony (gwarancja), - 400 
zł. Wrocław, tel. 350-06-85 wieczorem 
SKODA 120L, 1990 r., 52 tys. km, zielonoszary, uszkodz.

wspomaganie, brak akumulatorów i przegubów, - 6.000 zł. 
Międzylesie, tel. 074/812-69-22 
STAR 200,1983 r. uszkodzony silnik, - 3.500 zł. Legnica, 
tel. 0607/41-37-30
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-biegowy, -
4.700 zł. Wrocław, tel. 071/348-26-11, 0601/78-82-84 
SUZUKI SWIFT, 1999 r., 1000 ccm, zielony, ABS, 2 pod. 
powietrzne, RO z CD, centralny zamek, - 16.200 zł. Wro
cław, tel. 0603/84-99-80
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1988 r., 2000 ccm, turbo D 
uszkodzony, zdekompletowany, kupiony w kraju, ważny 
przegląd, - 2.800 zł. Kluczbork, tel. 0606/80-89-98 
TOYOTA CELICA, 1993 r., 2000 ccm, GTI, żółty, centralny 
zamek, wspomaganie, ABS, pełne wyposażenie el., 
uszkodz. przód - 6.100 zl lub zamienię na sprawny sam. 
Wołów, tel. 071/389-48-06
TOYOTA CELICA, 1995 r., 135 tys. km, czamy, atrakc. wy
gląd. lekko uszkodzony z przodu, • 12.000 zł. Świdnica, 
tel. 0502/42-42-73
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm, czerwony, zare
jestrowany, kompletna dokumentacja, uszkodzony lewy 
przód, silnik na chodzie, • 4.900 zł. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1996 r., 1400 ccm, 16V, zie
lony metalic, lekko uszkodzony tył, klapa tylna nie uszko
dzona, .na chodzie”, II właściciel, kupiony w salonie w Pol
sce, obrotomierz, centralny zamek, immobilizer, 4-drzwio- 
wy, 5-biegowy, - 15.300 z ł , do negocjacji. Wrocław, tel. 
0601/21-75-42, 071/348-34-78 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1999 r„ 1400 ccm, benzyna, 
zielony, uszkodzony, do sprowadzenia z Niemiec - 8.500 
DEM. Chojnów, tel. 076/818-71-35 
TOYOTA LAND CRUISER. 1999 r., 43 tys. km, 3400 ccm,

na chodzie, lekko uszkodzony lewy przód, - 35.900 zł. Wro
cław, tel. 071/348-42-16
VW CORRADO, 1991 r., 1800 ccm, turbo, fioletowy meta
lic, automatic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. fotele, 
szyberdach, skóra, ABS, alum. felgi, komputer, inne do
datki, uszkodzona skrzynia biegów, pilnie, -14.200 zł. Góra, 
tel. 065/544-46-25 po godz. 17, 0601/05-81-98 
VW GARBUS 1303,1974 r., 1300 ccm po spaleniu, kom
pletnie zniszczony, ważna dokumentacja, - 1.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/16-93-32
VW GOLF ł, 1977 r., 1500 ccm, diesel, zielony metalic, 
szyberdach, centr. zamek, 5-biegowy, uszkodzony tył, 
techn. sprawny, .twardy” dowód rej, - 1.900 zł. Nowa Sól, 
tel. 0606/27-90-81
VW GOLF, 1982 r., 1100 ccm, czamy, uszkodzony błotnik i 
maska, -1.200 zł lub zamienię na Fiata 126p, pilne. Wro
cław, tel.. 0501/83-83-64
VW GOLF II, 1986 r., kolor grafitowy metalic, po kradzieży, 
brak szyb, foteli przednich i tylnych lamp, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, zarejestrowany, .twardy dowód rejestracyjny, kpi. 
dokumentacja, • 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/348-34-78, 
0601/21-75-42
VW GOLF, 1987/88 r., 1800 ccm, 16V, czamy metalic, szy
berdach, uszkodzony przód, kompletna dokumentacja, za
rejestrowany, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
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, 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 III GTD, 1992 r., 1900 ccm, czamy, 4-drzwiowy, 
po wypadku, - 10.000 zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 
0601/79-15-44
VW GOLF III, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, po 
włamaniu, brak lamp, konsoli, przednich foteli, -11.000 zł. 
Legnica, tel. 0600/68-05-38

KUPIĘ AUTO USZKODZONE - POWYPADKOWE
g o t ó w k a  -  w ł a s n y  t r a n s p o r t ,  t e l .  0 - 6 0 6  3 0  1 7  7 6  OP012193

cKUPIĘ SAMOCHÓD. PO WYPADKU. DO REMONTU. 
___________Wrocław, tel. 0-601 766 436_______ opoiotsk

szary metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow. (całe), 
centr. zamek + pilot, welurowa tapicerka, książka serwiso
wa, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, uszkodzony, .na cho
dzie”, - 21.000 z l , kup. zwoln. z opł. skarbowej. Ostrów 
Wlkp., tel. 0502/52-73-19
RENAULT MEGANE II COUPE, 1999/00 r., 50 tys. km, 
1900 ccm, TDi, niebieski metalic, lekko uszkodzony prawy 
przód, części gratis (maska, reflektory, zderzak), 4 poduszki 
pow., el. otw. szyby (4), alum. felgi, spoiler, przyciemniane 
lampy, centralny zamek, ABS, wspomaganie, el. reg. lu
sterka, białe zegary, kpi. dokumentacja, - 28.800 zł. Wro
cław, tel. 071/348-26-11, 0601/70-76-45 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2000 ccm. benzyna, srebr
ny, po dachowaniu, kpi. dokumentacja, .twardy” dowód rej,
- 5.600 zł. Wrocław, tel. 0605/93-06-69
RENAULT SAFRANE. 1998 r., 90 tys. km, 2200 ccm, TDi. 
granatowy metalic, ks. serwisowa, wspomaganie, ABS, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, klima
tronic, welur, alum. felgi, halogeny, lekko uszkodzony, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 36.000 zł. Odola
nów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
RENAULT TRAFIĆ, 1984 r., 2100 ccm uszkodzony, do re
montu, brak lampy, zarejestrowany, • 3.000 zł. Świdnica, 
tel. 0602/28-44-77
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 2500 ccm, diesel maxi, po 
pożarze, 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 200 COUPE, 1994 r., 2000 ccm, DOHC, 16V, zie
lony metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
alum. felgi, spoiler, szerokie listwy, dach typu .targa”, atrakc. 
wygląd, uszkodzony, + części, - 16.700 zł. Janusz Krajka, 
63-700 Krotoszyn, ul. Koźmińska 75a 
ROVER 214, 1994 r., 1400 ccm, zielony metalic, mocno 
uszkodzony lewy przód, - 4.500 zł. Nysa, tel. 0606/70-65-97 
(zdjęcia do tej oferty-można zobaczyć w internecie pod nu
merem • A00554 www.autogielda.com.pl)
ROVER 620,1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, SDi, bordowy 
metalic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, centralny za
mek, elektryka, wspomaganie, lekko uszkodzony narożnik 
z przodu i z  tyłu, .na chodzie”, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, • 26.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17, 0601/53-46-55
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, el. 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

lewy przód, silnik , hamulce, szyby, wnętrze nieuszkodz., 
stan opon b. dobry, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 322-84-37, 
0602/12-46-83
SKODA FABIA KOMBI, 2001 r., 1900 ccm, TDi, granatowy 
metalic, 101 KM, 4 poduszki powietrzne, ABS, el. otw. szy
by, ASR, el. reg. lusterka, radioodtwarzacz oryginalny, cen
tralny zamek + pilot, wspomaganie, lekko uszkodzony tył, 
100% sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
43.600 zł. Kalisz, tel. 062/764-55-33, 0601/74-55-33 
SKODA OCTAVIA, 1998 r., 1900 ccm, TDi, zielony meta
lic, alum. felgi, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, 2 x po
duszka powietrzna, uszkodzony tył i lekko przód, na cho
dzie, zarejestrowany, • 24.800 zł. Wrocław, tel. 
071//348-42-16
STAR 200 S, 1977 r., 6842 ccm wywrotka, przedni napęd,

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, turbo, pierwszy właściciel, kupiona w sa
lonie, uszkodzony przód, lewa strona, - 52.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/79-30-14
TOYOTA TERCEL, 1982 r. po wypadku, .na chodzie”, -
2.000 zł. Krośnice, woj. wrocławskie, tel. 090/69-81-12 
TRABANT 601,1986 r., 60 tys. km, 596 ccm, jasnoniebie
ski, po wypadku, całkiem rozbity, kpi. dokumentacja -150 
zł. Wrocław, tel. 071/321-26-62 
VOLVO 244,1985 r., 2400 ccm, diesel, zielony, uszkodzo
ny prawy przód, silnik sprawny, szyby całe, - 2.400 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/93-60-05 
VOLVO 343,1987 r., 150 tys. km, 1400 ccm, zielony meta
lic, lekko uszkodzony przód, przegląd do 02.2001 r, - 2.200 
zł. Ścinawa, tel. 076/843-63-39, 076/843-68-11 
VOLVO 345, 1980/85 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
automatic, stan b. dobry, inst. gazowa, zabezpieczony an
tykorozyjnie, lotnicze fotele, nowy akumulator, pokrowce, 
zagłówki, brak przeglądu, do niewielkiej regulacji, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 0607/63-23-05 
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, -10.800 z ł, 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, peł
ne wyposażenie, skóra, uszkodzony, cena -12.900 DEM + 
cło. Wrocław, tel.* 071/355-68-10 
O  VOLVO V401.9 TDI, 1997 r., 126 tys. km, 90 KM, 

bordowy metalic, klimatyzacja, skóra, podusz
ki pow., elektr. dodatki, szyberdach, nieznacz
nie uszkodzony, do sprowadzenia z Niemiec na 
nowych zasadach, załatwiamy wszystkie formal
ności celne, - 34.500 zł z  cłem + koszty napra
wy. Świdnica, tel. 0600/10-57-00, 0603/85-48-06 
82001401 [[[08938]]]

VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, niebieski metalic, wspoma
ganie, klimatyzacja, el. otw. szyby, alarm + pilot, alum. fel
gi 16“, 2 x poduszka powietrzna, kupiony w salonie, silnik

VW GOLF IV, 1993 r., 1400 ccm, czerwony, sportowy układ 
wydechowy, kierów., gałka, uszkodz. przód, maska, 2 lam
py - 12.000 zł. Wrocław, tel. 0605/94-04-36 
VW GOLF III, 1993 r., 96 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, 
wspomaganie, blokada skrzyni biegów, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, do drobnej naprawy (uszkodzona pompa paliwa, 
koszt nowej 700 zl), 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 III, 1996 r., 1900 ccm, TDi wnętrze i komora 
silnika po pożarze, tył cały, zarejestrowany, karta pojazdu, 
w kraju od miesiąca, • 11.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84, 071/348-26-11 
VW GOLF III GTi, 1997 r., 84 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, wersja Edition, katalizator, klimatyzacja, ABS, 
RM, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, w kraju od 4 dni, 
lekko uszkodzony prawy tył, w pełni do jazdy, - 24.000 zł 
lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 0606/34-66-37 
VW GOLF IV, 1998 r., 1400 ccm, 16V, czerwony, 5-drzwio
wy, szyberdach, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, uszko
dzony - 12.000 DEM + cło i transport. Grabów, tel. 
062/730-82-52, 0605/65-75-11 
O  VW GOLF IV, 1998 r., 1900 ccm, TDI, 110 KM kli

matronic, poduszki pow., ABS, wspomaganie 
itd., nieznacznie uszkodzony, do sprowadzenia 
z  Niemiec na nowych zasadach, załatwiamy 
wszystkie formalności celne - 38.500 zł z  cłem * 
koszty naprawy. Świdnica, tel. 0600/10-57-00, 
0603/85-48-06 82001411 [[[08955]]]

VW JETTA, 1980 r., 130 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, techn. sprawny, uszkodz. przednia prawa strona - 
1.250 zł. Wrocław, teł. 071/322-26-42 w godz.9-16 
VW JETTA, 1983 r., 1500 ccm, benzyna, zielony, znisz
czony, pełna dokumentacja, • 1.200 zł. Dzierżoniów, tel. 
0503/09-95-45
VW JETTA, 1986 r., 1800 ccm, benzyna doszczętnie znisz
czony, polska dokumentacja, zarejestrowany, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/55-23-65
VW JETTA II, 1988/93 r., 1600 ccm, czamy metalic, b. moc

AUTO HANDEL “ P A L C A R S”
S P R Z E D A Ż  - S K U P  A U T  PO W YPAD KO W YCH  i C A ŁY C H

Wrocław, ul. Swojczycka 99 (kierunek Jelcz, 500m za CPN, przy przejeździe kolejowym) 
tei/fax 071/348  3 4  7 8 , tel. N O N  S T O P  - 0 6 0 1  7 0  7 6  4 5 ,  0 6 0 1  7 7  6 1  5 4  

w ofercie na placu zawsze 50 aut, ceny do negocjacji, zapewniamy tani transport na terenie całego kraju 
czynne pn. - pt. od 8 - 17.30, Sobota 8 do 14, zapraszamy na płacili, e-m ail: p a lc a rs @ w p .p l____

1. Alfa Romeo 164 3.0 + gaz 1992 r. uszk. prawy przód, pełne wyp.. 7.200 zł 29.
2. Audi 100 1.8 ♦ gaz, 1984 r, uszkodzony lewy przód......  ...... 3.800 zł 30.
3. Audi C4 100 Avant 2.3E, 1991/92 r. cały nie uszkodzony.  16.300 zł 31.
4. Audi 100, 22 * InsŁ Gazowa, 1986 r, uszk. Lewy przód  .... 4.100 zł 32.
5. Audi A6, 2.6 benzyna, 1995/96 r, delikatnie uszk, pełne wyp  28.800 zł 33.
6. Audi 80 B3, 1600ccm, 1987 r, lekko uszkodzony.....................5.300 zł 34.
7. Audi 80 B3, 1.8, 1988/89, wgnieciony pr. Błotnik, 100% sprawny.8.700 zł 35.
8. BMW 316 i E30, mocno uszkodzony, prawy przód...................5.500 zł 36.
9. BMW 5201, 1992 r, mocno uszk., Twardy dowód, karta pojazdu...8.900 zł 37.

10. Citroen ZX 1.4i, 1992 r. po dachowaniu, twardy dowód  4.200 zł 38.
11. Citroen XM, 2.0, 1991 r, po pożarze, twardy dowód..................... 4.100 zł 39.
12. Citroen BX, 1991 r, 14 wtrysk, uszk. pasek rozrządu, bogate wyp...4.500 zł 40.
13. Daewoo Lanos, 1.6i + gaz 16 V, 98/99 r, p.wyp. uszk. lewy przód, faktura VAT.10.700 zł 41.
14. Daewoo Espero GUC, 1997 r, 1.6 i DOHC 16V, klima, poobijany.. 7.700 zł 42.
15. Fiat UNO, 1.0b, 1992, uszkodzony lewy bok.....................  4.400 zł 43.
16. Fiat Uno, 1.4 ie VAN, 1999 r, po dachowaniu,faktura VAT............7.900 zł 44.
17. Ford Transit 2.4 TD, 2000/01, mocno rozbita lewa strona 26.900 zł 45.
18. Ford Escort Combi, 1.616V ZETEC, 2000 r, uszkod. Lewy bok. faktura VAT.19.500 zł 46.
19. Ford Escort 1.8 D, 1991 r, po mocnym dachowaniu.................... 4.800 zł 47.
20. Ford Escort CLX 14 wtrysk, 1991 r, uszk. Lewy przód, metalic, 6.500 zł 48.
21. Ford Sierra Combi 1.8 CLX, 1992 r, uszk. mocno lewy przód-... 4.300 zł 49.
22. Ford Sierra, 2.0I ES, 1985 r, na chodzie, zaniedbany.  2.100 zł 50.
23. Honda Accord, 2.0 benzyna, 1990r, po dachowaniu, silnik O.K.. 4.300 zł 51.
24. Honda Acord, 1991/92, 2.0 16V, uszk. Lekko tył i przód, ....... 5.900 zł 52.
25. Honda Concerto 1.8 TDI, 1995 r, mocno uszk. przód....nJ...... 5.800 zł 53.
26. KIA Pride, 1999/00 rok, uszkodzony dach I poobijany.  6.700 zł 54.
27. Mazda 626 Cronos 2.0I DOHC 16 V, 1996 r, bezwyp. p. wyp.33.800 zł 55.
28. Mercedes 126 500 SE, 1986/87 stan idealny,pełne wyp 24.500 zł 56.

Mercedes 123 200D, 1979/80 r. uszk lewy przód,częś.nlekompl. 1.550 zł 
Mercedes 115 220D 1976 r, na chodzie, zarejestrowany....................1.390 zł
Mercedes 208 D, 2.3 D, blaszak,stan dobry, bezwypadkowy. 25.900 zł
Nissan Primera, 2.0 sedan, 1991 r, po lekkim dachowaniu ..... 6.600 zł
Opel Astra Combi 1.6 2000 r. lekko uszkodzona, naprawa^500 zł 22.600 zł
Opel Ascona 1.3, 1983 r. na chodzie, silnik po remoncie...- -   2.100 zł
Opel Omega 2.0 automatic, 1988/89 r. bezwypadkowy.OKAZJA..... 6.400 zł 
Opel Kadet, 1.6 combi, 1991 r, po pożarze, zarej., twardy dowód...3.800 zł
Opel Vectra Combi 2.0 TDI, 16V, 1997/98 r. uszk. silnik. ....... 27.700 zł
Opel Omega Combi 2.4 wtrysk, 1990 r, na chodzie, TANIOI1I 6.900 zł
Peugeot 405 GRI Combi 1.6 i 1990/91 r. bezwypadkowy.................: 6.600 zł
Peugeot 405, 1.6 GL, 1995 r, salonu, uszk. Prawy przód -___ 7.900 zł
Peugeot 306 1.8, Signature 1997 r. po lekkim dachowaniu. —  12.900 zł
Peugeot 206, 14 wtrysk, 2000/01 z  salonu, uszk. Dach, 2xairbag,eL26.900 zł
Polonez Atu, 1.6 GLI, 1996/97, bezwypadkowy. - .........   7.900 zł

Polonez Truck, 1.611996 r, bezwypadkowy, faktura VAT., Zabudowa ATAREX. 5.900 zł
Renault Trafie Maxl, 2.5 D, 1994 r, po pożarze—..............   5.700 zł
Renault Megane II cupe, 99/00, 1.9 Dtl, uszk. prawy przód, części gatis.28.800 zł
Seat Iblza 1.21, 1993 r. uszk. mocno bok., twardy dowód  4.300 zł
Suzuki Super Carry, 1.0, do remontu, twardy dowód, 8 osob  2.550 zł
Suzuki Swift, 1300ccm, 1991 r, czamy, uszkodzony przód- 4.700 zł
Toyota Corolla Sedan 14 16V, 1996 r. lekko uszk. tył, jeżdżący- 15.300 zł
VW Polo Combi 1.1 1993/94 r. uszkodzony lewy przód — .. 5.700 zł
VW Passat Sedan 2.0I automatic, 1995 r, bezwyp., stan bdb  22.500 zł
VW Golf II, 1986 r, 1.3 b, brak lamp, szyb, foteli...- - ......... -..4.800 zł
VW Golf Ili, 1.6 i, 1993 r, cały, nie uszk., do wym. Pompa paliwowa13.900 zł 
VW Golf III Combi 1.9 TD, 96/97 r, po pożarze, zarejestrowany.....11.500 zł 
Vołvo 440 1.9 TD, 1994 r, uszkodzony lewy przód, alufeigi..-...-......10.600 zł

Zdjęcia oglądaj w internecie: wm.palears.gratka.pl W szys tk ie  au ta  z a re je s tro w a n e  w  P o ls c e  z  p e łn ą  d ok u m e n ta c ją  
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no uszkodzony, kompletna dokumentacja, zarejestrowany, 
• - 3.800 zł. Jelenia Góra. tel. 0606/17-24-79 
VW LT 28,1980 r., 2000 ccm, benzyna, biały, wyjęty silnik, 
do poprawek, - 1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99, 
0603/93-52-50
VW LT 28,1980 r., 2400 ccm, diesel, pomarańczowy, wy
jęty silnik, do poprawek, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99, 0603/93-52-50 
VW LT 28,2000 r., 4 tys. km, 2500 ccm, TDi klimatyzacja, 
średni, podwyższony, lekko uszkodzony, - 40.000 zł + VAT. 
Nysa, tel. 077/433^8-35. 0604/14-74-57 
VW LT 35,2000 r., 65 tys. km, 2500 ccm, TDi, kość słonio
wa, wersja maxi, 3 miejsca w kabinie, ABS, lekko uszko
dzony bok, w kraju od tygodnia, - 55.000 zł. Syców, tel. 
0503/01-56-88
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, b. moc
no uszkodzony, zarejestrowany, twardy dowód rejestracyj
ny, aktualny przegląd i OC, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-51-86, 0601/92-97-24 
VW PASSAT KOMBI. 1984 r.. 240 tys. km, 1800 ccm, zło
ty, zatarta panewka, zawieszenie remontowane na bieżą
co, stan b. dobry, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 071/354-25-29 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, zarej., 
mocno skorodowany - 3.500 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54, 0607/43-12-55 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 200 tys. km, 2000 ccm. ben
zyna, granatowy metalic, wspomaganie kier., relingi, role
ta, zadbany, bez uszkodzeń, cena po ocleniu, -13.900 zł. 
Legnica, tel. 07.6/854-45-42, 0603/97-45-70 
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., 1800 ccm. benzyna, czer
wony, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, po da
chowaniu, ważny przegląd, - 7.500 zł. Legnica, tel. 
076/866-46-74, 0607/83-06-25 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1600 ccm. TDi, kolor grafito
wy metalic, uszkodzony przód, el. otw. szyby, centralny za
mek, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, - 13.500 zł. 
Lubin, tel. 0502/634)2-35
VW PASSAT GL KOMBI, 1994/95 f., 137 tys. km. 1900 
ccm, TDi, srebrny metalic, ABS, centr. zamek, 2 pod. po
wietrzne, radio, relingi dachowe, welurowa tapicerka, role
ta bagażnika, do malowania klapa tylna, - 26.300 zł. So
bótka, tel. 071/390-37-69
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., 125 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, dem- 
nografitowy, uszkodzony lewy przód. 3-drzwiowy, zareje
strowany, udokumentowane pochodzenie, • 5.700 z ł , do 
uzgod.. Wrocław, tel. 0601/21-75-42, 071/348-34-78 
VW POLO, 1995 r., 1000 ccm składak, mocno rozbity -
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. 075/771-36-43, 
0502/66-20-42
VW POLO, 1996 r., 60 tys. km, 1046 ccm, szary metalic, 
3-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier., 2 poduszki 
pow., zadbany, kpi. dokumentacja, uszkodzony lewy tylny 
błotnik, -15.500 z ł , kup. zwoln. z opł. skarbowej. Rawicz, 
tel. 065/545-16-75, 0603/07-92-14 
VW POLO, 1999 r., 26 tys. km, 1900 ccm, diesel, butelko- 
wozielony metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., wspoma
ganie, centr. zamek, zadbany, w kraju od 4 dni, lekko uszko
dzony, w pełni do jazdy, koszt naprawy 1.000 zł, - 28.300 
zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
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 SCIROCCO, 1974 r., 1500 ccm, czerwony, silnik do 
remontu, -1.500 zł. Leszno, tel. 065/529-21-65 
VW TRANSPORTER T3,1992 r., 138 tys. km. 1700 ccm, 
diesel, żółty, podwyższony, hak, lekko uszkodzone prawa 
strona, sprawny, -10.900 zł. Lubachów, tel. 074/850-99-38, 
0502/52-04-87
VW TRANSPORTER T4 ,1996 r., 132 tys. km, 2500 ccm. 
TDi, biały, uszkodzone drzwi rozsuwane. • 32.000 zł. Szczyt
na, tel. 074/868-42-46
VW TRANSPORTER T5 ,1998 r., 2500 ccm, TDI klimaty
zacja, koszt naprawy 3.000 zł, cena, - 49.000 zł. Wrocław, 
teł. 0602/80-01-02
ZASTAWA 1100p, 1980 r., 70 tys. km, 1100 ccm, biały, hak, 
bez ważnego przeglądu, uszkodzone sprzęgło, brak aku
mulatora, silnik • stan b. dobry, - 400 zł. Turawa, tel. 
077/421-23-22

PR ZY C ZEPY
O  AUTONADWOZ1A, PRZYCZEPY. Oferujemy przy

czepy towarowe, ciężarowe, specjalne, ład. od 
750 kg do 3.5 tony, budowa i przebudowa skrzyń 
ładunkowych - stelaże, „firanki” , rolety, izoter
my. Ponadto oferujemy remonty naczep i kabin 
aut ciężarowych, spawanie aluminium, leasing. 
67-200 Głogów, u l. Końcow a 16, te l. 
0501/62-29-25 03003291 [[[15403]]]

CEMENTONACZEPA ZREMB CN 181E, 1988 r., - 6.000 
zł. Proszówka, tel. 075/781-35-63 
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. Wrodaw, tel. 0504/98-58-50, 
071/364-57-67 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
internecie pod numerem - A00265 www.autogielda.com.pl) 
O  KUPIĘ NACZEPĘ 1-osiową, dług. 13.60 m, w 

bardzo dobrym  stan ie  techn icznym ., tel. 
071/373-95-04 85001911 [Q15407]]]

KUPIĘ NACZEPĘ na 34 palety euro, bez plandeki. Bole
sławiec. teł. 0601/87-89-25
KUPIĘ NACZEPĘ o dł. 13.6 m, 84 m3, oplandekowaną

lub izotermę, w dobrym stanie, na białych tablicach. Wro
cław, teł. 0503/89-92-39
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ zarejestrowaną bezter
minowo, wym. ok. 200x110x40, w rozsądnej cenie. Mirsk, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0607/11-49-19 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ N-250 Niewiadów, pla
stikową, zamykaną. Strzelin, teł. 0600/91-68-39 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ SAM lub Niewiadów, za
rejestrowana, do 750 kg, do 1000 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
KUPIĘ PRZYCZEPĘ DO PRZEWOZU KONI zarej. Wro
cław. tel. 071/348-05-15
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ NIEWIADÓW N-126 
do remontu lub naprawy - od 700 do 1.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/642-56-02. 0601/88-12-76 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ po spaleniu albo wy
padku. Opole. tel. 077/474-31-67 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ 1-osiową, może być 
do małego remontu. Wrocław, tel. 0605/57-00-15 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ i bagażową. Wrocław, 
tel. 071/372-65-23, 0609/20-08-64 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ KOMFORT używaną,
1-osiową. Zielona Góra, tel. 0609/63-64-73 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ na podzespołach Knófa lub 
prod. zachodniej, koła chowane. Oleśnica, tel. 
0603/27-51-49
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ NIEWIADÓW stan dobry lub 
b. dobry, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
0601/21-75-42
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ SAM do Stara 742, za
czep na kulę. Nysa, tel. 077/433-76-07 
NACZEPA z dźwigiem Atlas, 3-osiowa, alum. burty, resor,
- 21.000 z ł.:. tel. 0601/72-29-41
NACZEPA wywrotka, 3-osiowa, na resorach, paraboli, sze
roki rozstaw osi, nowe koła i resory, stalowa, wywrót do 
tyłu, • 18.000 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/845-63-38, 0604/12-23-59 
NACZEPA 9 t, do remontu, - 2.200 zł. Żmigród, tel. 
0602/40-73-09
NACZEPA, 1986 r. .firana', 3-osiowa, 31 euro, dług. 12.8 
m, stan b. dobry, - 15.000 zł. Strzelce Opolskie, tel. 
0604/63-41-52
NACZEPA BRANDYS B55,1991 r., stan dobry, w ciągłej 
eksploatacji, dł. 12.6 m, aluminiowe burty, szeroki rozstaw 
osi, VAT od faktury, - 5.000 zł. Paczków, woj. opolskie, tel. 
0602/44-25-36
NACZEPA CN 22 do przewozu paliw, w ciągłej eksploata
cji, -10.000 zł. Świdnica, tel. 074/850-56-16,0601/79-25-31 
O  NACZEPA CYSTERNA LAG (silos) do przewozu 

chemicznych materiałów sypkich, poj. 45 m3, 
wykonana ze stali kwasoodpomej, układ ABS, 
szeroki rozstaw, zawieszenie pneumatyczne, po 
remoncie kapitalnym, elementy konstrukcyjne 
i zbiornik - piaskowane i lakierowane. Pełny 
dozór techniczny wraz z dokumentacją. Cena
98.000 zł netto. Brzeg, ul. Starobrzeska 34, tel. 
077/404-51-00, 077/411-15-55 077/411-20-20, 
0602/71-69-87 01034611 [[[15431]]]

O  NACZEPA CYSTERNA GOHUR, 1992 r. do prze
wozu kwasu, gumowana wewnętrznie, poj. 25 
tys. litrów, 3-komorowa (1. komora 13 tys. 1,2. - 
5 tys. i, 3. - 7 tys. I), oś podnoszona, zawiesze
nie pneumatyczne, szeroki rozstaw, po remon
cie kapitalnym, elementy konstrukcyjne i zbior
nik - piaskowane i lakierowane. Pełny dozór 
techn. wraz z  dokumentacją, Cena 120.000 zł 
netto. B rzeg, ul. S tarobrzeska 34, tel. 
077/404-51-00, 077/411-15-55 077/411-20-20, 
0602/71-69-87 01034601 [[[15430]]]

NACZEPA FRUEHAUF, 1983 r. 3-osiowa, nieeksploatowa- 
na w kraju, dług. 12.8 m, 31 euro, stan b. dobry, -10.000 
zł. Strzelce Opolskie, tel. 0604/63-41 -52 
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 KAISER, 1987 r., 3-osiowa (1 oś podnoszona), 
dł. 12,6 m, plandeka, na poduszkach, regulacja do rampy, 
aluminiowa rama - 19.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/349-40-86, 0604/41-35-45 
NACZEPA KASSBOHRER dł. 13.5 m, ład. 251,2-osiowa, 
aluminiowe burty,; 6.000 zł. Opole, tel. 077/464-44-15 
O  NACZEPA KEMF, 1993 r. wywrotka, oś podno

szona, na poduszkach, gładka, balkon, plande
ka, nie eksploatowana w kraju, - 52.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/75-32-85 02028691 [[[18198]]]

NACZEPA KOEGEL wywrotka, 3-osiowa, na resorze, alu- 
miniowo - stalowa>wywrot do tyłu, nowe hamulce, nad
stawki, plandeka, stan dobry, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 
071/789-14-00, 0601/75-15-31 
NACZEPA KOEGEL, 1999 r. chłodnia, ABS, SRS, dł. 13.6 
m, osie SAP, prawy bok lekko uszkodzony, agregat chłod
niczy Thermo King, na poduszkach, - 70.000 zł. Zielona 
Góra. tel. 0501/85-67-40. 0501/22-72-67 
NACZEPA KRONE, 1993 r. wywrót na 3 strony, 2-osiowa, 
na poduszkach, guma alum., o poj. 24 m3, do sprowadze
nia z Niemiec (posiadam różne naczepy), -17.000 zł. Wał
brzych, tel. 0606/40-11-39
NACZEPA LANGENDORF, 1988 r. wywrotka, 3-osiowa, na 
resorach parabolicznych, gładkie aluminium, szeroki roz
staw, wywrót do tyłu, ład. 281, nowe hamulce, • 28.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-14-00, 0601/75-15-31 
NACZEPA LANGENDORF, 1992 r., wywrotka, 3 osie, 1 
podnoszona, ABS, stalowo-aluminiowa, gładkie burty, za
wieszenie pneumatyczne, nowe amortyzatory, opony i ha
mulce, ład. 28 ton, stan b. dobry, - 60.000 zł + VAT. Wro
cław, tel. 071//325-99-63 0601/84-48-03 
NACZEPA PACTON, 1982 r., łosiowa, plandeka, dł. 12,4 
m, ład. 261, w ciągłej eksploatacji, po remoncie kapit., bez 
Vatu - 13.000 zł. Karłowice, tel. 077/469-71-30, 
0602/72-49-97
NACZEPA PIACENZA, 1985 r. niskopodwoziowa, koła bez- 
dętkowe, na poduszkach, paltfbrma o dł. 9 m, wys. 90 cm,
- 35.000 zł + VAT. Jerzmanowice, tel. 076/818-67-41 
NACZEPA PIACENZA S-36,1991 r. srebrna, na podusz
kach powietrznych, regulacja do rampy, dł. 13.6 m, ABS, 
przygotowana dojazdy, zarejestrowana i opłacona, - 29.000 
zł. Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-91-19, 0606/18-59-40 
NACZEPA SCHMITZ 3-osiowa, resor, w ciągłej eksploata
cji, plandeka, o dł. 12,30 m, • 10.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-01-13 po godz. 17. 0601/57-20-08 
NACZEPA TRAILOR, 1985 r. 3-osiowa, dł. 12.6 m, drzwi 
tylne otwierane, bez plandeki, aluminiowe burty, stan opon 
dobry. ład. 27.51, -10.000 zł. Białawy, tel. 071/389-05-87 
NACZEPA TRAILOR, 1988 r. na pod. powietrznych, regu
lacja do rampy, szeroki rozstaw osi, drzwi pełne z tyłu, .fi
ranka', rozpinany dach, ład. 28.700 kg, w ciągłej eksplo-

H A K I
HOLOWNICZE - WSZYSTKIE MODELE 

Wrocław, aleja Pracy 2 
(wjazd od ul GRABISZYŃSKIEJ)

071/339 OO 23, 0-601 786 28 8^

atacji,.stan dobry, - 19.500 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/336-30-59, 0608/74-02-47 
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 
O  NACZEPA WIELTON PTS 34-100, 2000 r. plan

deka, używana 3 m ies iące , p iln ie ., tel. 
0603/19-70-36 81014331 [[[18226]]]

NACZEPA ZREMB części: resor, - 200 zł. Lubań, tel. 
075/721-30-78 po godz. 20
NACZEPA ZREMB NW-180, 1982 r.. - 4.500 zł. Rybnica 
Leśna, gm. Wałbrzych, tel. 074/845-15-91,074/845-15-54 
NACZEPA ZREMB N-180,1987 r. wywrotka, w całości lub 
na części. Opole, tel. 077/464-44-15 
NACZEPY BRANDYS, 1980/90 r. wywrotki, skrzyniowe,
2-osiowe, 3-osiowe, oplandekowane. 12.6 i 13.6 m, na po
duszkach, cena 8 - 35.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11
O  P.H. ELCAMPO sprzeda różne przyczepy kem

pingowe, np. Adria, Burstner, Hobby, KnauS, 
ceny od 3.000 do 14.000 zł oraz nowe przedsion-

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
lawety, towarowe009™” 
T R A N S P O R T  S A M O C H O D Ó W  
W r o c ł a w ,  u l .  K ę t r z y ń s k a  3 3

071/325-47-65, 0-602 63 86 99. 311-32-1^

HAKI Holownicze
N A J N I Ż S Z E  C E N Y  

hurt - rabat 
de ta l - m on taż  

Wrocław, ul. Długosza 36 ?
(teren Składu Opału) 

tel. 071/326-04-08 f 
0-504 870 589, 35-25-435

I im » M  JACHOOMICH I
n u r e w  M M M c e w r a i

ki prod. zachodniej, w cenie od 1.200 do 2.000 
zł. http://www.elcampo.ciik.pl, tel. 062/730-25-39, 
0603/13-69-59 01033141 [[[15451]]]

PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY prod. niemieckiej, dł. 7-8 
m, używany pół roku, stan b. dobry, kompletny, całorocz
ny, - 650 zł. Wrocław, tel. 0603/48-47-93 
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ. - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 318-58-96
PRZYCZEPA SAM, 2001 r. do przewozu motocykli szoso
wych lub do ładunku przestrzennego, 2250x1400x200 mm, 
2 szt., ład. 500 kg, stelaż, koło zapasowe, podpórka za
czepu, kanały na motocykle, • 2.500 zł. Kępno, tel. 
062/782-31-42
PRZYCZEPA BAGAŻOWA 11,2-osiowa, oplandekowana, 
• 3.500 zł. Glinka, tel. 065/611-21-39 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM ład. 750 kg, wym. 2.70 x
1.70 m, plandeka, - 2.000 zł. Śmigiel, tel. 065/518-07-32 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA 1-osiowa, ład. 450 kg, 2,4 x 1,3 
m, zarejestrowana, opłacona, -1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-46-61
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW z hamulcem na
jazdowym, kontener, izoterma, przystosowana do przewo
zu odzieży, drzwi z tyłu i z boku, fabrycznie nowa, - 7.500 
zł. Legnica, tel. 076/887-10-69 po godz. 18 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM plandeka celna, ład. 400 
kg, -1.800 zł. Wrocław, tel. 071/328-99-61 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA N-250, 1984 r. stan b. dobry, 
koła 13", - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0602/29-38-89 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1985 r. zarejestrowana 
bezterminowo, na resorach, ład. 750 kg, 140x170, nowe 
lampy, - 850 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1989 r. lekka, ład. 200 
kg, na resorach, klapa otwierana do góry, - 550 zł. Niem
cza, tel. 074/837-67-23
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1990 r. ład. 400 kg, z bla
chy trapezowej, podłoga metalowa, na resorach, koła 13", 
170x110x40 cm, zarejestrowana bezterminowo, - 550 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/321-16-17, 0606/63-95-69 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1995 r. na podzespołach 
Knott, 2-osiowa, hamulec najazdowy, 400x183x190 cm, 
cała aluminiowa, • 4.800 zł. Legnica, teł. 0605/85-58-00 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1995 r. stan b. dobry,
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2-osiowa, oplandekowana, po wymianie opon, hamulec na
jazdowy, wym. 380x180x175 cm, - 2.700 zł. Lubąń, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0602/88-30-08 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1998 r. siwa. prod. nie- 
mieckiej, oś skrętna, zarejestr. bezterminowo, oplandeko
wana, wym. 2.0 x 1.2 x 1.5 m, - 1.300 zł. Leśna, tel. 
075/721-12-73, 0601/56-58-35 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 2000 r. technicznie sprawna, 
przygotowana do rejestrami, koła 165 x 13, wymiary 165 x 
100 x 30 cm, lekka, tylna burta uchylana, - 500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/762-11-17 po godz. 18 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 2000 r. ocynk, plandeka, ha- 
mulec, amortyzatory, 1-osiowa, ład. 0.5 t, 2.5 x 1.5 m, -
2.500 zł. Milików, gm. Nowogrodziec, tel. 075/731-73-38 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 2000 r. 170 x 110 x 40 cm, z 
blachy aluminiowej, koła 15”, tylna burta otwierana, do re
jestrami, - 430 zł. Pększyn, gm. Prusice, tel. 0606/70-79-37 
po 16
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. szary metalic, 
nowe opony, zarejestrowana bezterminowo, wykonana z 
profili zamkniętych, wym. 200 x 115 x 35 cm, dwie burty 
otwierane, solidne wykonanie, -1.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-10-37
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. masa 750 kg, 2,5 
x 1,2 x 0,4 m, burty aluminiowe, otwierana tylna burta, re
sory z amortyzatorami, koła 13”, stelaż pod plandekę, •
2.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-42-97 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 220 x 130 x 
40 cm, koła 175 R13, burty trapezowe, resory, amortyza

tory, burta otwierana, kompletna dokumentacja, ład. 550 
kg. - 1.200 zł. Łosiów, tel. 077/412-54-69 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 200x120x40 
cm, wahacze, sprężyny, boki z blachy falistej ocynkowa
nej, przygotowana do rejestracji, -1.150 . zł lub zamienię 
na motorower Simson. Nowa Wieś Legnicka, tel. 
076/850-64-41
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wym. 200x115x35 
cm, koła 13", burty z blachy trapezowej: ocynkowanej, tyl
na burta otwierana, gotowa do rejestracji, - 800zł. Radwa
nice, tel. 076/831-14-92 lub, 0502/17-72-07 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM. 2001 r. lekka. wym. 2,56 
x 1,30 x 0,40 m, na zestawie kołowym Mercedesa, mocna, 
z kołem podpory jezdnym, możliwość dorobienia stelaża -
1.600 zł. Wschowa, tel. 0607/59-88-52 po godz. 21 
PRZYCZEPA CHŁODNIA D-83 ład. 3.51. sprawna. - 3.050 
zł. Wrocław, tel. 0601/89-29-34 
PRZYCZEPA CHŁODNIA KOGEL 13.6 m, agregat chłod- 

. niczy Thermo King (nowy), lewa strona lekko wybrzuszo
na, możliwość naprawy we własnym zakresie, osie SAF, 
ABS, SRS, podnoszenie do rampy, - 70.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/453-30-77, 0501/85-67-40, 0501/22-72-67 
PRZYCZEPA CHŁODNIA LAMBERT, 1996 r. agregat Car- 
rier Maxima, na poduszkach, ABS, SRS, osie BPW, • 70.000 
zł (możliwe raty). Zielona Góra, tel. 0501/85-67-40, 
0501/22-72-67
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI szarobrązowa, 3-let- 
nia, na 2 konie, oplandekowana, zarejestrowana, zadba
na, otwierana z tyłu I z przodu, hamulec ręczny, - 4.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 0607/54-81-67 po godz. 17 
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI, na 2 konie, - 5O.CT0O 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-30-84 
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI, 1989 r. popielata, do 
sprowadzenia ze Szwajcarii, .na gotowo' lub do małego 
remontu, - 12-000 zł. Legnica, tel. 076/862-79-71, 
0604/94-32-12
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA biała, rożen na 4 kur
czaki, pełne wyposażenie • 7.500 zł lub bez wyposażenia -
3.200 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-19-45, 0608/45-31-85 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA typ .pizza’ , gazowa, 3.5 
x 2.3 x 2.4 m, • 1.700 zł. Świebodzin, tel. 068/382-36-80 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA SAM, 1994 r. rożen na 
36 kur, mikrofalówka, opiekacz, frytkownica, waga, lodów
ka, zamrażarka, zlewozmywak, półki, butla, licznik, atest 
sanepidu, zarej. bezterminowo • 7.900 zł lub zamienię na 
diesla, busa lub osobowy. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-08-91
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1995 r. 2-osiowa, peł-
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ne wyposażenie, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-10-04 
po 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 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1999 r. gazowo-el. ro
żen na 30 kurczaków, grill, lodówka, liczniki, zlew, szafka 
na ubrania, - 10.000 zł. Białołęka, gm. Pęcław, tel. 
076/831-72-96. po 21
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2000 r., o wym. 4 x 2  
x 2 m, pełne wyposażenie, atest PZH, odebrana przez Sa
nepid, - 17.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-96-36 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2001 r. wym. 2x3x2 
m, od 6.500 zł, z urządzeniami gazowymi: rożen na kur
czaki -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 o średnicy 40 cm -
1.600. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 0602/72-19-40 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNO - HANDLOWA, 1979 
r. 360/2, uchylne 2 okna boczne, 1-osiowa, -1.500 zł. Dłu
gołęka, tel. 071/315-28-72
O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA - różne modele, 

kompletne, zarejestrowane, faktury VAT, raty, 
stan b. dobry, zadbane. Od maja obniżka cen. 
Przedsionki do przyczep kempingowych, nowe 
I używane, oryginalne, kompletne • od 1.000 do
2.200 zł. Wrocław, te l. 071/343-21-68, 
0601/77-36-70 02024431 [[[15587]]]

PRZYCZEPA KEMPINGOWA WESTF stan dobry, lodów
ka, inst. 220/12V + gaz, ogrzewanie, przedsionek, biała, -
3.500 zł. Bielany Wr., gm. Kobierzyce, tel. 071/311-21-93 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HP 4-osobowa, - 2.800 zł. 
Bogatynia, tel. 075/773-23-10 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA na białych tablicach - cena 
1200 DM. Bogatynia, tel. 0608/16-37-66 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS ład. 700 kg, zareje
strowana, dł. 3 m x 2 m, stan dobry, - 3.000 zł. Gubin, tel. 
068/359-34-35
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK 1. rejestracja w 1989 
roku, dł. 6.5 m, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, ogrzewanie 
gazowe, - 6.000 zł. Kalisz, tel. 062/760-15-73, 
0503/54-77-11
PRZYCZEPA KEMPINGOWA 2 sypialnie, łazienka, lodów
ka, zlewozmywak, grzejnik, stan b. dobry, - 6.800 zł. Po
lkowice, tel. 076/749-88-08, 0607/68-36-45 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SKIFM-2 namiotowa, koło 
zapasowe, stolik, krzesła parasolka, materace, I rej. listo
pad 2000 r. (bezterminowa), nie używana od nowości, ga
rażowana, popielata - 1.400 zł. Strzegominy, gm. Sobót
ka, tel. 0608/15-46-23 w godz.8-20 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT biała, waga 650 
kg, hamulec najazdowy, 3 łóżka, szafa, zlewozmywak, umy
walka, szafka na naczynia, dł. mieszkalna 3.3 m, zarej. bez
terminowo, ubezpieczona, • 3.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-09-39, 0601/92-63-61 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA namiotowa, z przedsionkiem, 
kuchnia, eksploatowana od 93 r, waga 300 kg, stan b. do
bry, -1.000 zi. Wrocław, tel. 0608/30-89-63

PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY 440 garażowana, 
stan b. dobry, łazienka, kuchenka, nowy przedsionek, •
8.000 zł. Wrocław, tel. 0503/01-02-44
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ERIBA460 prod. niemieckiej, 
z przedsionkiem, 5-osobowa, hamulec najazdowy, dł. 5.7 
m, szer. 2.1 m, ódbiór w Łebie, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/322-89-44, 373-96-56
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ROLLER, 1971 r., masa wła
sna 600 kg, dł. 4.2 m, hamulec najazdowy, 3-osobowa, po 
remoncie kapitalnym, zarejestrowana, I właściciel w kraju, 
- 3.300 zł. Wschowa, tel. 065/540-14-83, 0605/60-96-04 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SAM, 1972 r. prod. zachod
niej, 1-osiowa, 4-osobowa, hamulce najazdowe, zarejestro
wana bezterminowo, duża, z przedsionkiem, - 3.500 zł lub 
zamienię na małą, 2-osobową. Opole, tel. 0601/50-81-89 
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. 076/842-16-40 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS JET 440,1974 r. za
rej. bezterminowo, 6-osobowa, 1-osiowa, b. lekka 440 kg, 
dł. 5.5 m, 2 uchylne okna, kuchenka 2-palnikowa, zlewo
zmywak, szafa ubraniowa, szafki gospodarcze, inst. 
220/12V + gaz, 2 sypialnie, szyberdach, po malowaniu, po 
małym remoncie, + zadaszenie, - 3.250 zł. Wrocław, tel.
360-12-03, 0609/07-06-09
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. 068/388-48-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TE, 1975 r. 4-osobowa, 2 sy
pialnie, kuchenka, lodówka, zlewozmywak, łazienka, sza
fa, inst. na 12/220 V, 5 m - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/352-86-48. 0503/1 -̂98-94 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA INTERNATIONAL, 1976 r. 
prod. belgijskiej, ogrzewanie i kuchenka gazowa, zlewo
zmywak, lodówka, namiot, wszystko sprawne, inst. 220/12V, 
I właściciel, w kraju od 05.2001 r., tapicerka na suficie i 
ścianach, - 4.400 zł. Lubsko, tel. 068/372-21-85 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WP 400,1976 r. biała, prod. 
niemieckiej, zlewozmywak, kuchenka gazowa, inst. 
220/12V, hamulec najazdowy, masa własna 400 kg, zare
jestrowana bezterminowo, stan idealny, • 3.000 zł. Poniec, 
wojv leszczyńskie, tel. 0603/44-80-82 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WEIPERT, 1977 i  2-osiowa, 
dł. 8.3 m, szer. 2.5 m, stan dobry, pełne wyposażenie, -
7.000 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CI-SPORT 370,1977 r. prod. 
holenderskiej, waga 750 kg, 1-osiowa z przedsionkiem, 
3-osobowa, kuchenka gazowa, zlewozmywak, lodówka, ła
zienka, ogrzew. gazowe, inst. 220/12 V + gaz, zarej. bez
terminowo - 4.800 zł. Paczków, tel. 077/431-64-14 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA EURALUX 520 WQL, 1977 
r. 2-osiowa, dł. 6.68 m, zadbana, z przedsionkiem, WC, 
umywalka, waga 1.300 kg, zarejestrowana do 11.2001 r, -
6.900 zł. Wrocław, tel. 071/357-45-15, 0608/18-05-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER 360,1977 r. 3- 
lub 4-osobowa, dł. 3.6 m, przedsionek gumowany, ogrze
wanie gazowe, lodówka 12/220 V, zlewozmywak, stan ide
alny, • 5.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/454-94-96, 
068/454-95-47 v
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT 572,1978 r.. 5-6 
osobowa, kuchenka gazowa, lodówka, zasil. 12/220 V, 
ogrzewanie gazowe i elektryczne, łazienka, antena TV, 
oryginalny, nowy przedsionek, 2 sypialnie, salon, hamulec 
najazdowy, dużo szafek, stan b. dobry, - 11.500 zl. Głub
czyce, tel. 0502/50-82-53
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1978 r. aluminio
wa, dł. 8 m, 2-osiowa, 2 sypialnie, salon, łazienka, bogate 
wyposażenie, stan idealny, - 10.900 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-21-68, 312-15-89
PRZYCZEPA KEMPINGOWA. 1978 r. dł. 580 cm. 2 sypial
nie, łazienka, lodówka, ogrzewanie, z przedsionkiem, stan 
idealny, - 6.700 zł. Trzebnica, tel. 071/387-21-68,312-15-89 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK 540,1978 r. 1-osiowa, 
dł. 6.630 cm, zadbana, z przedsionkiem, waga 1:200 kg, 
zarejestrowana do 11.2001 r, - 7.600 zł. Wrocław, tel. 
071/357-45-15, 0608/18-05-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TRAVER, 1979 r. dł. 4 m, ha- 

, mulec najazdowy, łazienka, lodówka, 12/220 V, gaz, - 4.700 
zł. Opole, tel. 077/457-21-17 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA AC EUROPA, 1979 r. stan b. 
dobry, dł. 4.6 m, 1-osiowa, 5-osobowa, łazienka, sypialnia, 
pokój, pełne wyposażenie, lodówka, kuchenka, ogrzewa-
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nie gazowe, 220 V - licznik, 12 V, przedsionek, welurowa 
tapicerka, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 071/363-31-87, 
0604/29-62-46
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1979 r. 5-osobowa, 
długość bez haka 4,20 m, kuchenka, zlewozmywak, zare
jestrowana, stan dobry, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 
071/336-30-61, 071/346-63-45 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1973/84 
r., po remoncie kapitalnym, nowa tapicerka, materace, lo
dówka, kuchenka, butla, rejestracja bezterminowa, • 2.800 
zł. Wałbrzych, tel. 074/840-81-56, 0602/18-44-54 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N126E, 1980 r. na resorach, 
amortyzatory, oś sztywna, 3-miejscowa, kuchenka gazo
wa, umywalka, szafka, rejestracja bezterminowa, - 2.200 
zł. Głogów, tel. 076/832-21-24. 834-81-11 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126E NIEWIADÓW, 1980 
r. hamulec najazdowy, szyby atermiczne, koła 13 + zapa
sowe, kuchenka, zlewozmywak, w.c. turystyczne, hamak,
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butle gazowe, inst. 12/220 V, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 
071/347-84-25, 0603/69-40-13 
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. 
076/818-58-41, 0608/01-77-13 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KING, 1980 r. waga 750 kg, 
zarejestrowana, 4-osobowa, 2 sypialnie, jedna zamykana, 
woda, gaz, dł. 4 m oraz druga firmy Munstertand, podob
nie wyposażona - 6.000 zł/szt. Gostyń, tel. 0503/80-73-98 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1980 r. 
biała, I rej. w 84 r, po remoncie kapitalnym, z przedsion
kiem, koło zapasowe, nowe opony, lusterka wsteczne, stan 
idealny, - 2.900 zł. Lubin, tel. 076/844-67-70, 
0603/30-78-96
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFS, 1980 r., 4-osio- 
wa, hamulec najazdowy, ład. 900 kg, 12 V, 220 V, zlewo
zmywak, kuchnia gazowa, lodówka, umywalka, ogrzewa
nie, przedsionek, zarejestrowana, stan dobry, - 5.800 zł. 
Ludwikowice, tel. 074/872-81-23, 0604/29-12-52 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA EIFFELLAND, 1980 r. prod. 
niemieckiej, dług. 3.8 m, szafa, zlewozmywak, kuchenka 
gazowa, 12/220 V, - 2.800 zł. Leg, gm. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-82-17, 0603/45-43-39 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW, 1980 r. stan 
dobry, - 2.500 zł. Nowa Wieś Wrocławska, tel. 
071/390-69-06
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1980 r. prod. holenderskiej, 
4-osobowa, stan b. dobry, w kraju od roku, - 4.500 zł. Nysa, 
tel. 077/431-12-70
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N 126 E, 1980 
r. kolor biały, zarejestrowana bezterminowo, mało używa
na, inst. 220/12V, kuchenka gazowa 2-palnikowa, zlewo
zmywak, szafka ubraniowa, stolik, - 3.500 zł. Świdnica, tel. 
074/852-51-04
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1980 r. prod. zachodniej.
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2-osiowa, 2 sypialnie, wyposażenie, agregat prądotwórczy 
• 7.000 zł, zamienię na na łódź motorową. Świebodzice, 
tel. 074/854-37-53
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETLEFS, 1980 r. 2 pokoje, 
łazienka, kuchenka, ogrzewanie 220/12 V, podwójne szy
by, lodówka, - 6.500 zł. Wałbrzych, tel. 0502/57-16-65, 
0503/17-83-80
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1980 r. 
I rejestracja w 1984 r. (bezterminowa), uchylne okna, przy
gotowana do sezonu, dodatkowo przedsionek, koła zapa
sowe, butle, lusterka wsteczne, - 1.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-38-85, 0608/45-14-02 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU, 1981 r. ład. 750 
kg, dł. 4 m, kuchenka, zlewozmywak, lodówka, ogrzewa
nie, sypialnia, nowy, b. duży przedsionek, zadbana, - 7.000 
zł. Wrocław, tel. 071/353-43-67 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem -A00499 www.au- 
togielda.com.pl)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1981 r. prod. niemieckiej, 
1-osiowa, dł. 4,7 m, 2 sypialnie, ogrzewanie, kuchnia, lo
dówka, łazienka, przedsionek, czysta, zadbana, stoi przy 
granicy (Forst), do sprowadzenia, • 4.400 zł + opłaty. Lub
sko, tel. 068/371-81-86
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK SPORT, 1981 r., prod. 
niemieckiej, w.c., łazienka, lodówka, kuchenka, zlewozmy
wak, 4-osobowa, inst. 220/12V + gaz, rolety, nowy przed
sionek, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, masa własna 750 
kg, - 7.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-81-35, 
0604/31-69-69
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1981 r. do sprowadzenia z 
Niemiec, 10 km od granicy, na białych tablicach -1.400 
DEM. Tomisław, gm. Osiecznica, tel. 075/731 -20-53 po 
godz. 20, 0605/46-15-91
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1982 r. 
stan idealny, cały okres garażowana, z przedsionkiem, 
nowa lodówka, koło zapasowe, lusterka,'spoiler, - 3.200 
zł. Kalisz, tel. 062/764-88-77, 0602/75-81-15 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1982 r. lodówka, 
przedsionek, ogrzew., ham. najazdowy, waga 750 kg, rej. 
bezterminowa - 6.800 zł. Wrocław, tel. 071/398-81.-80 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1982 r. 5-osobowa, 5.5 m, 
kuchnia, lodówka, ogrzewanie gazowe, 2 sypialnie, 1-osio
wa, zarejestrowana bezterminowo, stan b. dobry, zadba
na, - 4.90azł. Wrocław, tel. 071/788-80-33 w godz. 10-18, 
0602/81-54-43
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT 5.0,1982/89 r. kre- 
mowo-brązowa, stan b. dobry, 2 sypialnie, toaleta, lodów
ka, stacjonarne ogrzewanie, kuchenka, zlewozmywak, na
miot, mało używana, - 8.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/89-39-79 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TEC, 1983 ,r. dł. 6.8 m, pro
dukcji niemieckiej, 2-osiowa, 2 sypialnie, przedsionek, ku
chenka gazowa, zlew, - 7.500 zł. Komprachcice, tel. 
0605/29-76-55
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU. 1983 r. i Burst- 
ner, 3,4-osobowa, kabina dł. 310 i 380 cm, ogrzewanie ga
zowe, lodówka, 12 V, 220 V, gaz, przedsionek, hamulec 
najazdowy, podwozie ocynkowane, zadbane, sprawne, 
dużo miejsca, od 3600-8000 zł. Kościan, tel. 0607/19-56-64 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP KL 330,1983 r. kremo- 
wo-brązowa, 3-osobowa, sprowadzona z Holandii, oclo
na, przedsionek, radio, kuchnia, lodówka, zlewozmywak, 
ogrzewanie, hamulec najazdowy, na amortyzatorach, waga 
525 kg, stan b. dobry, • 8.000 zł. środa śląska, tel. 
071/317-98-98, 071/317-99-52 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS 590, 1983 r. 2 sy
pialnie, łazienka, przedsionek - 7.700 zł oraz druga KIP 
595,2 sypialnie, łazienka, przedsionek - 6.600 zł. Wrocław, 
teł. 0602/32-53-04, 0602/72-88-47 
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
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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 ADRIA, 1984 r. przedsionek, 
lodówką, masa 550 kg, • 6.200 zł. Godziszowa, woj. le
gnickie, tel. 076/873-85-29
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126 E, 1984 r., uchylane 
okna i dach, kuchenka gazowa, zlewozmywak, instalacja 
12/220 V, stan b. dobry, - 2.400 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-84-73
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1984 r. prod. niemieckiej, 
1-osiowa, pełne wyposażenie, ogrzewanie gazowe, 5-oso
bowa, dł. 4 m, - 5.500 zł. Kamieniec Wr., tel. 071/318-52-86 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS CAMPER, 1984 
r. w kraju od 2 tygodni, dł. 6.25 m. szer. 2 m, 4, 5-osobo
wa, kremowo-kawowa, ogrzewanie, kuchenka, w.c., lodów
ka, inst. 220/12V, hamulec najazdowy, nowe opony, • 8.500 
zł. Wrocław, tel. 0503/52-74-42, 0503/71-03-87 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E. 1985 
r. mało używana, pełne wyposażenie, przedsionek z pod
łogą, dodatkowy daszek, pokrowiec, 2 regały, koło zapa
sowe, parkowana w Sobótce, • 3.700 zł. Wrocław, tel. 
363-32-83
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. 
małó używana, garażowana, stan b. dobry; pełne wyposa
żenie: lodówka, wzmocnione zawieszenie, koła zapasowe, 
elektr. pompka wody, komplet szyb zapasowych, nowy 
przedsionek, - 4.200 zł. Legnica, tel. 076/721-96-44 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1986 r  dł. 550 cm, 
kuchenka gazowa, lodówka, łazienka, ogrzewanie gazo
we, 4-osobowa, telewizor, tropik, żaluzje, zlewozmywak, 
220/12 V, stabilizator przy zaczepie, oclona, nie zarejestro
wana, • 12.600 zł. Kamienna Góra, tel. 075/742-86-97, 
0607/38-48-54
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126E, 1986 r. lodówka, ku
chenka, zlewozmywak, szafka, 3 miejsca do spania, • 2.300 
zł. Lubań, tel. 075/722-18-94, 0602/36-41-54 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS. 1986. r. kremowa, 
dł. 5 m, stan b. dobry, z łazienką, przedsionkiem, dla 5 
osób, - 4.500 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-37-65 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1987 r. 
420 kg, 2 butle gazowe, z  przedsionkiem, spanie 2+2, •
3.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-17-21, 0608/44-76-81 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ERIBA-TAJGA, 1987 r. peł
ne wyp., beżowo-brązowa, - 8.000 zł. Radwanice, tel. 
071/311-70-58
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E, 1987 
r. otwierane szyby, z przedsionkiem, wyposażenie standar
towe, - 3.500 zł lub wynajmę. Żarów, tel. 074/858-90-52 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E, 1988 
r. biała, z przedsionkiem, koło zapasowe, resory, - 3.800 
zł. Wrocław, tel. 071/345-31-26 
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 N-126, 1988 r. Niewiadów, 
pełne wyposażenie, hamulec najazdowy, - 3.300 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-69-72, 074/868-77-53 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1988 r. 5-osobowa, 
kuchnia, łazienka, 2 pokoje, ogrzewanie, atrakcyjny wygląd, 
dł. 5.5 m, kpi. dokumentacji, inst. 12/220 V, • 9.000 zł. 
Lubin, tel. 0605/23-88-16 (zdjęcia do tej oferty można zo
baczyć w internecie pod numerem • AG0221 www.auto- 
gielda.com.pl)
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HEIMSTOLZ-VEFERLIN- 
GEN, 1989 r. biało-srebrna, dł. 3.4 m, nowe opony, hamu
lec najazdowy, koło podporowe, duży przedsionek, nowe 
koło zapasowe, uchylne okna, źaluzjer- 3.400 zł. Pleszew, 
tel. 062/742-54-39, 0602/51-27-95 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1989 r. 
zarejestrowana bezterminowo, hamulec najazdowy, wszyst
kie instalacje, pełne wyposażenie + duży, nowy przedsio
nek, koło zapasowe, butla, lusterka wsteczne, - 4.600 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-38-85, 0608/45-14-02 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1989 r.

stan b. dobry, mało używana, praktycznie nie jeździła na 
kołach tylko na lawecie, hamulec najazdowy, otwierany 
dach, szyby, z przedsionkiem, kuchenka gazowa, umywal
ka, czysta, zadbana, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 367-45-31, 
783-64-72
PRZYCZEPA KEMPINGOWA FRANKE, 1990 r. nowy mo
del, luksusowa, b. czysta, zadbana, sprowadzona z Nie
miec, oclona, z przedsionkiem, • 10.500 zł..., tel. 
0601/76-14-67
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1992 r. namiotowa, -1.500 
zł. Zgorzelec, tel. 0602/87-73-60 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1994 r. duża. bogato wypo
sażona, stan b. dobry, - 15.500 zł. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 0602/12-08-13
O  PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW 375, 

1997 r. 4-osobowa, stan idealny, nowy model, 
WC, łązienka, 2 butle gazowe, żaluzje • 15.400 
zł (możl. w y s l faktury VAT) lub zamienię na sa
m ochód d iese l, w tej cenie. Wrocław, tel. 
071/351-63-22, 0601/70-23-73 81013341
[[[15573]]]

PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS AZUR, 1997 r. wy
soki standard wyposażenia, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 
071/783-05-40, 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 KEMPINGOWA HOBBY, 1998 r. prod. nie
mieckiej, 1-osiówa, ogrzewanie, lodówka, kuchenka mikro
falowa, sypialnie, żaluzje, rolety, WC, zarejestrowana, - 
34.000 zł. Przemków, tel. 0608/24-32-58 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS 550,2000 r. najnow
szy model, pełne wyposażenie, 1-osiowa, 6-osobowa. w.c., 
prysznic, c.w., bez wypadku, • 33.900 zł. Kędzierzyn-Koźle, 
tel. 077/482-44-80, 0602/61-26-44 
PRZYCZEPA LAWETA stan b. dobry, bez prawa rejestra
cji, - 2.200 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
PRZYCZEPA LAWETA CARO. stan techniczny idealny, 
mało używana, zapasowe koło, wciągarka, - 2.100 zł. Bo
lesławiec, tel. 0603/10-25-21 
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW A2001AI właściciel, 
stan b. dobry, • 2.800 zł. Jelenia Góra. tel. 0601/94-08-71 
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, 1984 r., 2-osiowa, na resorach, ład. 
1.200 kg, - 1.800 zł lub zamienię na Fiata 126p. Żary, tel. 
0601/88-35-95
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-osiowa, koła 
13". - 2.600 zł. Wrocław, tel. 071/316-74-21 
PRZYCZEPA LAWETA, 1992 r. pełna platforma, wciągar
ka 2-osiowa, hamulec, ład. 2 1, stan dobry, - 4.200 zł. Ozi
mek, woj. opolskie, tel. 0609/41-14-58 
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 SAM, 1995 r. wciągarka, technicz
nie sprawna, zarej., w ciągłej eksploatacji - 3.300 Zł lub 
zamienię na sam. Wołów, tel. 071/389-48-06 
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1996 r., na podwoziu Alko, 
najazd hydraulicznie opuszczany, technicznie sprawna - 
2.700 zł. Złotoryja, tel. 076/878-30-90, 0606/18-88-90 
PRZYCZEPA LAWETA, 1996 r. 2-osiowa, na podzespo
łach Knotta, koła pod spodem, hamulec najazdowy, wcią
garka ręczna, stan b. dobry, • 3.500 zł. Bogatynia, tel. 
075/773-83-08, 0607/10-65-49 
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW A2001A, 1996 r. I wła
ściciel, stan b. dobry, • 3.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/94-08-71
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1996 r. ład. 1490 kg, - 2.200 
zł. Lubań. tel. 075/722-18-94. 0602/36-41-54 
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1996 r., stan idealny, wycią
garka 2500t, długa, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1998 r. ład. 1450 kg, - 2.500 
zł. Lubań, tel. 075/722-18-94, 0602/36-41-54 
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. Wro
cław, tel. 0601/70-76-45
PRZYCZEPA NAMIOTOWA IL-126, 1980 r. biało-zielona, 
do remontu, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-84-25, 
0501/43-57-84
PRZYCZEPA PODŁODZIOWA NIEWIADÓW 4.5 x 1.7 m, 
nowa, 1-osiowa, wyciągarka Alko, rolki, podpory, waga 150 
kg, - 2.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/28-33-54 
PRZYCZEPA ROLNICZA do ciągnika, 2-kołowa, • 700 zł. 
Boreczek, woj. wrocławskie, tel. 0606/57-74-70 
PRZYCZEPA ROLNICZA z rozrzutnika obornika 2-osiowe- 
go, burty i podłoga po wymianie -1.600 zł. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 071/318-48-77
PRZYCZEPA ROLNICZA D-35, • 1.000 zł. Koźmin Wielko
polski, tel. 0603/43-10-95 po godz. 20 
PRZYCZEPA ROLNICZA tandem, 101, ciągnikowa, -4.500 
zł. Krotoszyce, tel. 076/887-84-90, 0603/66-78-12 
PRZYCZEPA ROLNICZA 2-kołowa, nie rejestrowana, do
czepiane górne burty, stan b. dobry, - 1.200 zł. Michałów, 
teł. 076/817-40-80
PRZYCZEPA ROLNICZA wywrotka, ład. 4 1, brak siłowni
ków - 1.700 zł. Oława, tel. 071/303-39-10,0602/89-72-98 
PRZYCZEPA ROLNICZA D-44A nie zarejestrowana, do re
montu, • 600 zł. Oława, tel. 071/313-844)8 po godz. 16 
PRZYCZEPA ROLNICZA D-35 M wywrotka, nadstawki, za
rejestrowana, stan dobry, - 2.800 zł. Prudnik, tel. 
077/436-67-81
PRZYCZEPA ROLNICZA PIŁAWKA ład. 3.5 t, metalowe 
burty i podłoga, stan b. dobry, - 2.100 zł. Zabardowice 16, 
gm. Oława, tel. 071/313-86-84 po godz. 20 
PRZYCZEPA ROLNICZA ład. 3 1. metalowe burty i podło
ga, tylna otwierana burta, stan b. dobry, • 900 zł. Zabąrdo- 
wice 16, gm. Oława, tel. 071/313-86-84 po godz.^O, 
0602/72-03-44
PRZYCZEPA ROLNICZA D-45 AUTOSAN, 1980 r. - 3.000 
zł, przyczepa rolnicza D-45,89 r. - 3.000 zł. Biskupin, gm. 
Chojnów, tel. 076/817-89-92
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA H 1200,1992/93 r. ład. 1.000

077/433-37-32 
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA SAM, 2000 r. 
2000x1150x1000 mm, ład: 500 kg, rozbierany stelaż, opoń
cza celna, koło zapasowe, podpórka zaczepu, perfekcyjne 
wykonanie, resory + poduszki, obrysówki, wzór Niewiadów, 
- 2.200 zł. Kępno, tel. 062/782-31-42.
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA SANOK D-50, 1976 r. stan 
dobry, ład. 6 1. Olszany, gm. Strzegom, tel. 0608/38-19-97 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-83 • 2.200 zł lub zamienię 
przyczepę towarową D83, 10 t, na mniejszą. ., tel. 
077/482-60-45
PRZYCZEPA TOWAROWA 2-kołowa, do sam. ciężarowe
go, koła pojedyncze - 200 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-62-78 po godz. 19
PRZYCZEPA TOWAROWA D-44 burty i podłoga, po wy
mianie - 1.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
PRZYCZEPA TOWAROWA SENKOMAT180 x 434 cm, stan 
idealny, sprowadzona z Niemiec, • 5.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0502/15-74-67
PRZYCZEPA TOWAROWA D-83 ład. 101, wysokie burty, - 
2.500 zł. Legnica, tel. 0601/16-87-69 
PRZYCZEPA TOWAROWA prod. zachodniej, 3-osiowa, wy
wrót na 3 strony, hydrauliczny, stan dobry, - 16.500 zł. Le
win Brzeski, tel. 077/412-71-98 po godz. 20,077/412-88-19 
PRZYCZEPA TOWAROWA 4 t, b. dobre opony - 900 zł. 
Paszowice, tel. 076/870-14-85 do godz.19 
PRZYCZEPA TOWAROWA do przewozu materiałów prze
strzennych, poj. 75 m3, nowa plandeka, drzwi z tyłu, - 
18.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-27-64, 0605/14-66-61 
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM nowa, 2-osiowa, ład. 3.5 
t. hamulec hydrauliczny, wym. 4.20 x 1.96 m, - 4.500 zł. 
Śmigiel, tel. 065/518-07-32
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-50 izoterma, ład: 6 
t, zarejestrowana, stan dobry, - 2.900 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-19-97. 0602/73-19-13 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-55.1988 r.. - 4.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/58-61-09

HAKI HOLOW HICZE Io
m ontaż. - sp rzedaż - serw is  |

wszystkie modele osobowe i dostawcze
Wrocław, ul. Braniborska 82 (teren Centrostalu) i 
tel. 359-56-45,0-607164 077, czynne 8-17, sob. 9-14

PRZYCZEPA TOWAROWA AUTOSAN P-4,1989 r. ład. 12 
t, nowe burty, wys. 80 cm, opony 1000 x 20, bliźniacze 
koła, zużycie 30%, • 3.600 zł. Niedźwiednik, gm. Ziębice, 
tel. 074/816-09-71
PRZYCZEPA TOWAROWA BRANDYS, 1989 r. 121,2-osio
wa, niebieska, nowa plandeka, opony dobre -.5.500 zł. Roz- 
stępniewo, gm. Miejska Górka, tel. 0601/16-24-80 
PRZYCZEPA TOWAROWA WZGS, .1990 r. zarej. - 4.000 
zł. Wrocław, tel. 071/349-42-22, 0603/55-00-34 
PRZYCZEPA TOWAROWA BRANDYS PV22,1991 r. nie
bieska, oplandekowana, 3-osiowa, na resorach, aluminio
we burty, • 9.500 zł (zwolnienie z podatku VAT). Dziadowa 
Kłoda, tel. 062/785-91-19, 0606/18-59-40 
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW 1200 H, 1992 r. 
2-osiowa, z najazdami, ład. 950 kg, oplandekowana, -4.5Ć0 
zł. Śliwice, gm. Długołęka, tel. 071/315-37-16 
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW F-2030 11HT, 
1996 r. 2-osiowa, ład. 1.2t, 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 BRANDRUP, 1998 r. masa cał
kowita 3.51, ład. 2.51, wym. 5.2x2.0x2.2 m, na 10 europa
let, zaczep kulowy, hamulec najazdowy, demontowane 
burty, nowa żółta plandeka, • 8.000 zł + VAT. Chocianów, 
tel. 076/818-51-03, 0602/17-07-05 
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 2001 r. na resorach, ko
łach 135/12, kompletna, dł. 180 cm, szer. 110 cm, wys. 
burt 35 cm, nie zarejestrowana, - 6.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-73-26
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 2001 r. profesjonalnie 
wykonana, ład. 2,51, tandem, niska, koła 15”, wym. 7,6 x 
2,45 m, hamulce powietrzno-hydrauliczne, - 7.800 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-42-97 
PRZYCZEPA TOWAROWA, 2001. r. wym. 180 x 120 cm, 
koła 13", zarej. bezterminowo - 1200 zł oraz druga przy
czepa towarowa o wym. 150 x 100, koła 13", zarej. bezter
minowo - 1200 zł. Legnica, teł. 076/862-62-06 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011 wywrót 2-stronny, ład. 
8 1, zarejestrowana, - 4.800 zł lub zamienię na ciągnik Ur
sus, do remontu, sam. osobowy. Ciechów, tel. 
0604/82-56-45
PRZYCZEPA WYWROTKA czerwona, ład. 16.51, 3-osio-
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wa, opony bezdętkowe, odnowiona w 2001 r„ stan b. do
bry, -12.500 zł. Leszno, tel. 065/520-64-94 
PRZYCZEPA WYWROTKA AUTOSAN 3-stronna, Stan do
bry, ład. 6 ton, - 4.200 zł. Nysa, tel. 077/433-07-97 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011,1981 r., ład. 121, wy
sokie burty w połowie dzielone, tylna burta otwierana, po
dwójne koła 900, wywrót na 2 strony, nadstawki z burt przy
czepy D-80 w połowie dzielone, rejestracja w 2001 r, - 5.300 
zł. Bolechów, tel. 071/313-10-23, 0605/26-59-78 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011 wywrotka 2-stronna, 
zarejestrowana, nowe burty, • 4.800 zł. Pełcznica 16, gm. 
Kąty Wrocławskiwe, tel. 0604/82-56-45 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011 bliźniacze koła. po
dwójne burty, - 5.500 zł. Tworzyjanów. tel. 074/850-44-89 
PRZYCZEPA WYWROTKA. 1976 r. ład. 6 1, jednoosiowa, 
wywrót do tyłu, opony 1200x20, bez przeglądu, pokryta 
blachą, stan b. dobry, - 4.000 zł. Czeszów, tel. 
071/312-73-06
PRZYCZEPA WYWROTKA KASSBOHRER DKD 17.1978 
r. 3-osiowa, ład. 16.300 kg, stan b. dobry, kiprowana pneu
matycznie, aktualna rejestracja, - 8.500 zł. Źarka, tel. 
075/778-22-25, 0602/87-05-86 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011.1980 r.. zarej. na 10 
t. nowe opony + Jelcz 315, 75 r, - 4.000 zł. Godziszowa, 
gm. Długołęka, tel. 071/398-76-93, 0608/05-14-90 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011D, 1981 r. dzielone bur
ty, - 5.000 z ł.., gm. Milicz, tel. 071/384-58-27 
PRZYCZEPA WYWROTKA IFA, 1983 r., bliźniacze koła, 
ład. 121, - 6.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-81-83 
PRZYCZEPA WYWROTKA, 1984 r. metalowa, ład. 3.5 t. 
na niskich kołach, stan b. dobry, - 2.500 zł. Michałów 50, 
gm. Olszanka, woj. opolskie, tel. 0503/69-77-85 
PRZYCZEPA WYWROTKA ZASLAW D-636,1996 r. wyso
kie burty, stan b. dobry, - 21.500 zł. Strzelin, tel. 
071/392-00-49
PRZYCZEPY LAWETY, 1994 r. typ „holenderka", srebrne, 
2 sztuki, na oryginalnych osiach, ważna rejestracja, koła 
pod spodem, nowa instalacja • 2.200 zł/szt. Pleszew, tel. 
0̂62/742-54-39, 0602/51-27-95 
PRZYCZEPY ROLNICZE 2 szt. - 700 zł/szt. Jawor, tel. 
0609/37-12-95
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ tanio, może być 
bez prawa rejestracji. Wrocław, tel. 071/785-76-94, 
0602/81-52-87, 0604/71 6̂6-24 
ZAMIENIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ D-50 zarejestrowa
ną na 6 t, stan dobry - na przyczepę wywrotkę 6-tonową. 
Oleśnica, tel. 071/314-49-88

ZAMIANA
ALFA ROMEO 155,1994 r., 120 tys. km, 1700 ccm, szary 
metalic, roczna instalacja gazowa, el. otw. szyby, wspo
maganie, centr. zamek, zadbany -17.000 zł , zamiana na 
busa z możliwością dopłaty. Gołuchów, tel. 062/761-75-59, 
0601/82-94-97
AUD1100,1984 r., 1800 ccm, benzyna, seledynowy meta
lic, centralny zamek, hak, szyberdach, nowe sprzęgło, nowe 
opony, 5-biegowy, 4 zagłówki, - 6.000 z ł, zamienię na mniej
szy. Lubin, tel. 0604/17-18-98 
AUD1100 CD, 1987 r., 266 tys. km, 2200 Ccm, benzyna, 
bordowy metalic, instalacja gazowa, wspomaganie, cen
tralny zamek, hak, alum. felgi - 8.600 zł, zamienię na Mer
cedesa 124, VW Passata, Opla Omegę, Astrę, chętnie kom
bi, możliwa dopłata. Wrocław, tel. 071/351-54-36, 
0502/29-54-02
AUDI 80,1988 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, jasnobe
żowy, zamienię na Liaza 100, z przystawką do hydrauliki, 
skrzyniowego. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/813-90-92 po 
godz. 20
AUDI 80 B3,1989 r., 1800 ccm, czerwony metalic, składak 
’97 • 11.000 zł, zamienię na busa, oszklonego. Wrocław, 
tel. 0607/10-87-08

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. 075/724-42-42 
AUDI 90 OUATTRO, 1990 r., 140 tys. km, 2300 ccm, 20 V, 
czarny, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatyzacja, ob
niżony, refl. soczewkowe, po tuningu, 4 x 4  zamienię na 
busa. Lubin, tel. 0605/07-47-04, 0603/21-77-41 
AUDI A4 ,1995 r., 128 tys. km, 1800 ccm, 20V, ciemnozie
lony, I właściciel w kraju, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
stan idealny , zamienię na tańszy. Chojnów, tel. 
076/817-72-45
AUDI A4, 1995 r., turbo D - zamienię na Audi A4 kombi, 
także turbo D. Kobierzyce, tel. 071/311-13-22, 
0609/59-01-17
AUDI A6 ,1995 r., 175 tys. km, 2500 ccm, TDi, granatowy 
metalic, alum. felgi 16”, skórzana tapicerka, el. reg. fotel, 
hak, obniżony, pełne wyposażenie elektryczne, CD, ABS, 
klimtronik, kpi. kół zimowych, 6-biegowy, atrakc. wygląd, I 
właściciel, serwisowany - 45.000 zł, zamienie na busa lub 
osobowy, tańszy. Sobótka, tel. 0603/13-84-49 
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, centr. za
mek + pilot, ks. serwisowa, I właściciel w Polsce od 3 lat, 
serwisowany w ASO, - 42.800 z ł , zamiana na tańszy. Ka
lisz, tel. 062/764-55-33, 0601/74-55-33 
AUSTIN MINI MORRIS, 1985 r., 50 tys. km, 1000 ccm, 
zielony, stan dobry • 5500 zł, zamienię na Fiata X1/9. Zie
lona Góra, tel. 0502/15-44-14 
AVIAA30,1982 r., 3 tys. km, 3600 ccm, czerwony, po re
moncie kapitalnym, plandeka, zamienię na osobowy, z do
płatą do 3.000 zł. Oleśnica, tel. 0601/55-57-16 
BMW, 1992 r., 122 tys. km pełne wyposażenie, szyber
dach, zamienię na Opla Omegę kombi. Świdnica, tel. 
0607/33-32-59
BMW 316,1977 r., 1600 ccm, czarny, stan dobry, atrakcyj
ny wygląd, - 2.600 z ł, zamienię na Mercedesa 116 S, może 
być do remontu. Jelenia Góra, tel. 0503/67-68-81 
BMW 316 COMPACT, 1994 r.. 101 tys. km. benzyna, biały, 
ABS, el. reg. lusterka, szyberdach, RO, 2 poduszki pow., 
stan b. dobry, • 26.500 z ł , zamienię na diesla. Wolsztyn, 
tel. 068/384-38-61, 0603/78-77-20 
BMW 318 i, 1981 r.. 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zło
ty, stan dobry, zamienię na samochód na białych tablicach, 
do 1.000 DEM. Wrocław, tel. 0602/49-86-68 
BMW 318 i, 1988/94 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy, E-30, 4-drzwiowy, alum. felgi, stan dobry •
11.000 zł zamienię na Forda Scorpio, Opla Omegę diesla, 
W tej cenie. Wałbrzych, tel. 074/847-37-59 po godz. 15, 
0607/45-21-91 do godz. 15
BMW 318 i E-36,1997 r., 75 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny metalic, automatic, klimatyzacja, 4 poduszki pow., 
wspomaganie kier., el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. 
reflektory, alarm, centralny zamek, immobilizer, I właściciel 
w kraju, kpi. dokumentacja, cena - 41.000 zł lub zamienię 
na inny może być VW Golf, Opel Corsa, Honda Civic, do
20.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-23-03
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. 0603/20-48-97
BMW 525 i, 1991 r., 2500 ccm, 24V, czerwony, z urzędu 
celnego, bez wypadku, alarm, centralny zamek, ABS, wspo
maganie, skóra, alum. felgi BBS 17”, el. otw. szyby i szy
berdach, podgrzewane fotele, reg. kierownica (skórzana), 
cena - 22.500 zł, zamienię na osobowy lub dostawczy, tań
szy albo w podobnej cenie. Strzegom, tel. 074/844-16-41, 
0606/33-85-06
CITROEN AX, 1991 r., 105 tys. km, 1400 ccm, diesel, czer- 
wonosrebmy, stan idealny, b. atrakcyjny wygląd, b. dużo 
nowych części, nowe opony, RO, pokrowce, - 9.000 zł, za
mienię na samochód do naprawy, może być droższy, chęt
nie diesel. Jelcz-Laskowice, tel. 0606/40-66-05 
CITROEN AX, 1991 r., 1100 ccm, Ei, czerwony, 5-drzwio
wy, zamienię na większy. Szklarka Przygocka. tel. 
0601/85-81-52. 062/730-77-75 
CITROEN BX, 1984 r., 1400 ccm, czerwony, el. otw. szy
by, - 1.500 zł , zamiana na uszkodzony. Kalisz, tel. 
062/751-33-55
CITROEN BX, 1990 r., 1900 ccm, diesel, srebmy metalic, 
kombi, 5-biegowy, 5-drzwiowy, relingi, żaluzje, dzielona tyl
na kanapa - 8.500 zł, zamienię na busa, inne propozycje. 
Duszniki Zdrój, tel. 074/866-97-51, 0603/16-68-20 
CITROEN C35 RE, 1986 r., 2000 ccm, benzyna blaszak, 
krótki, ład. 1.700 kg, przegląd do 02.2002 r., na kat. B, 
dużo nowych części, po remoncie blacharki, stan dobry, 
zadbany , zamienię na samochód osobowy. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-66-22
CITROEN CX KOMBI, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, złoty 
metalic, el. otw. szyby, klimatyzacja, inst. gazowa, hak, ga
rażowany, rej. do 05.2002 r. • 4.600 zł, zamienię na mniej
szy, -4.600 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-30-27,0603/97-11-60 
CITROEN SAXO, 1996 r., 40 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, kodowany zapłon, pełne wyposażenie el., 2 po
duszki pow., wspomaganie kier., automatic, klimatyzacja i 
inne dodatki, książka serwisowa - 21.000 zł, zamienię na 
Citroena Xsarę (1997/00 r.) lub inne propozycje. Jelenia 
Góra, tel. 075/755-89-85
CITROEN XANTIA, 1996 r., 1800 ccm, srebmy metalic, 
centralny zamek, el. otw. szyby, RM zamienię na mniejszy 
np. Fiata Punto, Opla Corsę, Nissana albo na inny o małej 
pojemności do 1400 ccm. Świebodzice, tel. 074/854-50-70, 
0604/26-34-27
FIAT 125p, 1985 r., 130 tys. km, 1500 ccm, niebieski, skrzy
nia biegów Poloneza, 4-biegowy, dużo nowych części: al
ternator, pompa wody, nowe tylne amortyzatory, sprzęgło, 
klocki ham., tapicerka drzwi i krzyżaki wału - 290 zł, zamie
nię na piłę tarczową. Wałbrzych, tel. 074/843-48-44, 
0502/26-53-71
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, biały, ważny przegląd i OC, 
stan b. dobry oraz Fiat 125p, 89 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. 0604/69-58-47 
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie kapi
talnym, wysokie fotele, alternator, rozrusznik w stacyjce, • 
1.200 zł lub zamienię na Fiata 125p albo Nysę w tej cenie. 
Legnica, tel. 076/722-69 /̂9 po godz. .18 
FIAT 126p, 1985 r.; 650 ccm, czerwony, przegląd do 
01.2002 r., do poprawek lakierniczych - 800 zł, zamienię 
na Fiata 127,128 lub Zastawę. Turów, tel. 076/843-70-97, 
0607/04-69-53
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry - 2.000 
zł, zamienię na inny z dopłatą lub na Fiata 126p, może być 
uszkodz. Wrocław, tel. 0607/84-40-52
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FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, biały, stan nadwozia i pod
zespołów b. dobry, zadbany, pokrowce .miś', stan opon 
dobry -'2.300 zł, zamienię na inny, może być uszkodzo
ny, z dopłatą. Złotoryja, tel. 076/878-29-13, 878-51-̂ 96 . 
FIAT 126p, 1992 r., 48 tys. km, 650 ccm, benzyna, sele
dynowy, kubełkowe fotele, stan idealny, garażowany, za
dbany - 3.400 zł, zamienię na tańszy. Żary, tel. 
0609/28-52-89.
FIAT 126p, 1995 r., 63 tys. km, 650 ccm, żółty, po profe
sjonalnym tuningu, lotnicze fotele, zadbany, garażowa
ny, atrakcyjny wygląd - 4.500 zł, zamienię na Audi 100 
diesel, możliwość dopłaty do 6.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-12-73, 0608/35-24-57 
FIAT 126p, 1997/98 r., 37 tys. km, 650 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, • 6.300 z ł , zamienię na większy, dopłata. 
Lubiąż, tel. 071/389-75-97, 0603/59-73-81 
FIAT 126p TOWN, 1998/99 r., 58 tys. km, 650 ccm, po
marańczowy, immobilizer, I właściciel, z salonu - 7.000 
zł, zamienię na Poloneza, do 8.000 zi. Kamienna Góra, 
tel. 075/744-75-74
FIAT BRAVA, 1996 r.,'55 tys. km, 1400 ccm, 12V, perło- 
woniebieski, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. reflekto
ry, el. otw. szyby, reg. fotel kierowcy, reg. kierownica, cen
tralny zamek, immobilizer, RM+CD, garażowany, I wła
ściciel, w kraju od 01.12.2000 r., sprowadzony w całości,
- 21.000 z ł , zamienię na Peugeota Export, Partner, die
sla. Strzelin, tel. 0602/50-50-31
FIAT CłNOUECENTO, 1.995 r., 56 tys. km, 700 ccm,'.sza
ry metalic, listwy boczne, tylne szyby uchylane, nadkola, 
zegarek, bagażnik dachowy, wycieraczka tylnej szyby, ga
rażowany, stan b. dobry, - 9.700 z ł , zamienię na Fiata 
Seicento, z dopłatą. Tułowice, tel, 077/460-03-09, 
0603/75-32-65
FIAT CłNOUECENTO, 1997 r., 40 tys. km, 704 ccm alarm, 
centralny zamek + pilot, dodatkowe światło stopu, tylne 
zagłówki, tylne szyby uchylane, zegarek, RM + głośniki, 
zamienię na inny osobowy lub dostawczy, mpże być 
uszkodzony. Ziębice, tel. 0608/36-07-11 
FIAT DUCATO BUS, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, częściowo oszklony, kabina 3-ośóbowa, prze
groda celna, hak, stan dobry, • 16.000 z ł , zamienię na 
inny. Jelenia Góra, tel. 075/713-72-02 
FIAT PUNTO i.rSX; 2000 r., 17 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, ciemnozielony metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., 
wspomaganie kier., komputer, el. otwierane szyby, el. reg. 
reflektory, centralny zamek + pilot, alarm + pilot, lakiero
wane zderzaki, serwisowany, zadbany, kupiony w Polsce
- 29.900 zł, zamienię na tańszy, do ok. 10.000 zł. Stawi
szyn k. Kalisza, tel. 0604/05-09-25
FIAT RITMO, 1982/88 r., 1500 ccm, zielony metalic, nad
wozie z 1988 r., wymienione przez PZU, sprow. w cało
ści, el. otw. szyby, centralny zamek, nowe opony i aku
mulator, stan dobry - 2.700 'zł, zamienię na inny w tej ce
nie. Paczków, tel. 0603/36-63-27 
FIAT TIPO, 1990 r., 1400 ccm, srebrny metalic, instal. 
gazowa, AGT, centralny zamek, el. otw. szyby, reg. kie
rownica, zimowe opony - 9.000 zł, zamienię z dopłatą na 
Brava 1.6,16 V lub diesel, do 20.000 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/641-14-61, 0602/38-08-32 
FIAT TIPO, 1991/96 r., 109 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, katalizator, centralny zamek, el. otw. szyby, reg. kie
rownica, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, zamienię 
na Fiata Tipo 1.4-1.6 I, 95 r z dopłatą. Żary, tel. 
068/470-24-50
FIAT UNO, 1993 r., 112 tys. km, 1116 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy metalic, - 9.300 z ł , zamienię na Fiata Sie
nę, 1400 ccm, 1997/1998 r.. Paczków, tel. 077/431-65-32 
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm, srebrny, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, hak, RM + głośniki, zadbany, nowe opony, 
dzielona tylna kanapa, ważny przegląd • 5.300 zł, zamie
nię na jnny, może być kombi, diesel lub z inst. gazową, 
bus lub inny dostawczy. Lwówek śląski, tel. 
0608/37-17-08
FORD ESCORT, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, EFI, 
czamy, welurowa tapicerka, RM, ABS, szyberdach, el. reg. 
lusterka, ciemne szyby tylne, spoiler, I właściciel od 97 r., 
3-drzwiowy, stan dobry, zamienię na mniejszy. Strzegom, 
tel. 0600/28-16-92
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, 1996 r., 86 tys. km, 1600 ccm, 16V, błę
kitny metalic, oclony w całości, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, el. reg. lusterka, centralny zamek + alarm + pi
lot, szyberdach, ABS, welurowa tapicerka, stan b. dobry -
20.900 zł, zamienię na diesla. Strzegom, tel. 
074/844-16-41, 0606/33-85-06 
FORD ESCORT SEDAN, 1997 r.,57 tys. km, 1300 ccm, 
Endura, czerwony, kupiony w salonie, I właściciel, bez 
wypadku, immobilizer, centralny zamek, wspomaganie, 
poduszka pow., el. reg. reflektory,HM, stan techn. b. do
bry, książka serwisowa, - 21.900 z ł , zamienię na tańszy 
lub w podobnej cenie. Strzegom, tel. 074/844-16-41, 
0606/33-85-06
FORD FIESTA XR2i, 1990 r., 90 tys. km, 1600 ccm, czar
ny, pełna dokumentacja, szyberdach, stan b. dobry, •
9.500 zł , zamienię na Mercedesa. Opole, tel. 
0608/22-93-38
FORD FOCUS SEDAN, 1999 r., 15 tys. km, 1800 ccm, 
TDI, kolor wiśniowy metalic, GHIA, ABŚ, centralny zamek, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaga
nie, immobilizer - 42.500 zł, zamienię na inny osobowy, 
kombi, ten sam rocznik i cena lub 9-osobowy bus, z małą 
dopłatą. Milicz, tel. 071/384-21-69, 0607/24-02-97 
FORD MONDEO SEDAN, 1993/94 r.,170 tys. km, 1600 
ccm, 16V, biały, ABS, 2 x SRS, immobilizer, wspom. kie
rownicy, centralny zamek, szyberdach, el. reg. reflektory, 
bez wypadku, nie składak, sprowadzony w całości, oryg. 
RM + 6 głośników - 17.600 zł zamienię na VW Passata 
1900 ccm turbo D lub 1800 ccm benzyna z dopłatą. Świe
bodzice, tel. 074/854-43-03, 0607/45-21-93 
FORD MONDEO, 1995 r., 10 tys. km, 2500 ccm, 24 V, 
srebrny, automatic, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, 
Wszystkie el. dodatki, zawieszenie Sport Turist, zamienię 
na uszkodzony BMW, Mercedesa lub inny, tańszy. Oła
wa, tel. 0607/42-55-19
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 78 tys. km, 2000 
ccm, 16V, granatowy, centralny zamek, wspomaganie, 
ABS, 4 pod. powietrzne, regulowane reflektory - 33.800 
zł, zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/373-67-71, 
0604/24-68-41
FORD SCORPIO, 1985 r.. 250 tys. km, 2800 ccm, V6, 
granatowy, instalacja gazowa, klimatyzacja, pełna elek
tryka, atrakcyjny wygląd - 6.800 zł, zamienię na BMW 
E-30, E-28, Audi 80. Lubin, tel. 0605/82-74-78 
FORD SCORPIO, 1986 r„ 2500 ccm, diesel alum. felgi, 
centralny zamek, - 6.500 z ł , zamienię na inny osobowy 
lub dostawczy, w tej cenie. Legnica, tel. 076/852-34-08 
FORD SCORPIO, 1986 r., 2000 ccm, biały, po remoncie 
blacharki, po wymianie wnętrza, bogate wyposażenie, 
elektryczne, alum. felgi, zamienię na motocykl Honda, 
Yamaha, Kawasaki albo łódź motorową lub sprzedam. 
Złotoryja, tel. 076/878-43-14, 0603/70-79-37 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r., 2000 ccm, DOHC, 
wtrysk, zielony metalic, komputer, ABS, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, szyberdach, centralny za
mek, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, reg. wys. 
pasów, hak, zderzaki w kolorze, nadwozia, kpi. dokumen
tacja -17.000 zł, zamienię na tańszy, do 9.000 zł. Lubin, 
tel. 076/749-56-11, 0605/46-65-86

FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, srebrny metalic, cen
tralny zamek, szyberdach, ospoilerowany, alum. felgi, stan 
dobry zamienię na komputer, inne propozycje. Świebo
dzice, tel. 074/854-50-70, 0604/26-34-27 
FORD SIERRA SEDAN, 1985 r., 2000 ccm, wtrysk srebr
ny metalic, nowe opony (lato, zima), zadbany • 5.000 zł, 
zamienię na inny, może być z dopłatą. Oborniki śląskie, 
tel. 071/310-34-38
FORD SIERRA KOMBI, 1987 r., 2000 ccm, bordowy, inst. 
gazowa - 8.900 zł, zamienię na ciągnik siodłowy. Niemo
dlin, tel. 0602/81-04-54
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r., 175 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, OHC, biały, Ghia, 115 KM, ABS, centralny zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, RM z RDS, 
komplet opon zimowych, stan idealny, - 7.600 zł lub za
mienię na Fiata Seicento lub inne. Wrocław, tel. 
071/325-88-91, 0501/27-22-15 
FORD SIERRA Ghia, 1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, 
biały, instalacja gazowa na gwarancji, stan b. dobry, ABS, 
klimatyzacja, pełna elektryka, wspomaganie, alum. felgi, 
centralny zamek, nowy przegląd -13.800 zł, zamienię na 
Fiata 126p lub Poloneza z inst. gazową. Oławd, tel. 
0602/64-92-94
FORD SIERRA CLX SEDAN, 1992 r., 101 tys. km, 2000 
ccm, wtrysk, biały, kupiony w salonie, zadbany, wspoma
ganie, centralny zamek, szyberdach, welurowa tapicer
ka, -10.800 zł . zamienię na mniejszy albo na dostawczy. 
Trzebnica, tel. 071/312-43-10 
FORD TRANSIT, 1987 r., 204 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, biało-szary, niski, oszklony, osobowy, instal. gazowa, 
zadbany, - 12.200 z ł , zamienię na inny o mniejszej po
jemności, możliwa dopłata. Polkowice, tel. 0604/46-51 -62 
FORD TRANSIT, 1989/97 r., 2500 cćm, diesel 9-osobo
wy, - 1,000 zł, zamienię na przyczepę. Wysoka, tel. 
0605/93-05-59
HONDA CIVIC, 1993 r. 150 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
16V, niebieski metalic, • 15.000 z ł, zamienię na inny. Po
lkowice, tel. 0604/89-03-20
HONDA CIVIC, 1995 r., 32 tys. km, 1300 ccm, 16V, E+gaz, 
morski metalic, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, I wła
ściciel, radioodtwarzacz Sony, 2 kpi. opon - 18.300 zi, 
zamienię na Hondę, Mitsubishi, Opla, VW. Niemcza, tel. 
074/837-65-30, 0604/11-16-54 
HONDA NSR, 1997/98 r., 12 tys. km, 125 ccm, srebrny, 
nowe opony, stan ogólny b. dobry, zadbany -< zamienię z 
dopłatą na Kawasaki ZXR 400., tel. 0609/28-37-78 
HYUNDAI SONATA, 1995 r., 85 tys. km, 1800 ccm, Pb, 
granatowy metalic, sprow. w całości, welurowa tapicer
ka, pełny wtrysk, pełna el. i inne’, duża limuzyna, zamie
nię na droższy z dopłatą 5.0Ó0 zł. Jaworzyna, tel. 
074/858-86-90
ISUZU CAMPO GLX, 1990 r.. 130 tys. km, 2300 ccm, 
metalic, terenowy, atrakcyjny wygląd, napęd 4x4, oruro
wany, pick-up, ład. 800 kg, szerokie koła, stan b. dobry •
20.000 zł, zamienię naosobowy, diesel. Jeszkowice, tel. 
071/318-04-19
ISUZU MIDI BUS, 1990 r., 166 tys. km. 2000 ccm. benzy
na, biały, zarejestrowany na 8 osób, RO, nowe przednie 
zawieszenie, docisk, tarcza, rozrusznik, olej, paski -
11.000 zł, zamienię na osobowy w tej cenie lub sprze
dam. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03-19
ISUZU MIDI, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, oszklony, 5-osobowy, I właściciel, hak, wspomaga
nie, RO, zadbany, zamienię na Audi 90, 100, coupe, 
1989/90 r., możl. dopłata. Polanica Zdrój, tel. 
0604/40-05-33
IVEĆO TURBOSTAR, 1985 r., niebieski metalic, ciągnik 
siodłowy, intercooler, webasto,.el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, blok. tylna mostu, 2 leżanki, spoiler dachowy, ham. 
naczepowy, zamienię na sam. osobowy lub autobus. Po
lkowice, tel. 0603/33-07-97
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
JELCZ 317 3W, 1982 r., niebieski, wywrotka 3-stronna, 
blokada tylnego mostu, stan silnika b. dobry, blacharka 
do poprawek, stan opon dobry, zamienię na przyczepę 
ład. 111. Strzelin, tel. 0603/12-74-08 
LANCIA THEMA, 1986 r., 180 tys. km, 2800 ccm, niebie
ski metalic, 6.000 zł - zamienię na auto do remontu. Ra
wicz, tel. 0606/46-05-48
LANCIA THEMA, 1987 r., 126 tys. km, 250Tccm, turbo 
D, srebrny metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, el. reguł, lu
sterka, el. otwierane szyby, ABS, centralny zamek, pełna 
dokumentacja, wspomaganie kier., dzielona tylna kana
pa, zamienię na inny. Jelenia Góra, tel. 075/753-38-03 
MAZDA 626,1986 r.. 2000 ccm, benzyna 5-biegowy, szy
berdach, centralny zamek, el. otw. szyby x4, tempomat, 
welurowa tapicerka, RM, stan dobry, cena - 6.200 zł, za
mienię na Mitsubishi Galanta, Lancera, po 89 r. lub na 
Mazdę, 2-drzwiową, z dopłatą, inny, może być lekko 
uszkodzony. Wrocław, tel. 0601/19-18-47 
MAZDA 626,1995 r., 73 tys. km, 1800 ccm. 16V, srebrny 
metajic, wspom. i reg. kierownicy, ei. otw. szyby x 4, el. 
reg. lusterka, szyberdach, centralny zamek, alarm, 
5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa - 26.500 zł zamienię 
na tańszy albo Forda Transita, VW T4 bez dopłaty. Wał
brzych, tel. 074/841-67-75
MAZDA 929, 1990 r., 140 tys. km, 3000 ccm, czerwony, 
limuzyna, na dalekie trasy, dużo dodatków, zamienię na 
terenowy lub bus i inne propozycje. Jelenia Góra, tel. 
075/767-60-42, 0605/91-45-57 
MERCEDES 140 S, 1993/94 r., 180 tys. km, 2800 ccm, 
24V, czarny, RO Sony, zmieniacz CD + wzmacniacz, el. 
otw. szyby i szyberdach, el. reg. i podg. lusterka, podg. 
fotele, centralny zamek, wspomaganie kier., alum. felgi, 
alarm + blokada, kpi. dokumentacja, stan idealny,.- 68.000 
z l , zamienię na terenowy albo vana, diesla. Lubin, tel. 
0603/12-68-96
MERCEDES 180 E, 1996 r., 138 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, 2 poduszki pow., katalizator, ABS, 
SRS, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
el. reg. szyberdach, centralny zamek, immobilizer, cena •
40.000 zł, zamienię na inny do 20.000 zł może być VW 
Golf, Opel Corsa, Honda Civiv lub inne. Wrocław, tel. 
071/354-23-03
MERCEDES 190, 1984 r„ 2000 ccm, diesel, biały, szy
berdach, alarm, szerokie zderzaki, drewniana kierowni
ca, RO, zamienię na Renault Espace, van, z 1989/90 r. 
lub VW Transportera T2, oszklony. Chojnów, tel. 
076/819-10-04, 0604/19-61-54 
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 190 tys. km. 2000 ccm, 
diesel, biały, hak, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, pokrowce, zapłon w stacyjce, przegląd do 04.2002 
r:, garażowany, stan silnika b. dobry, zamienię na inny. 
Nysa, tel. 0501/08-81-99
MERCEDES 200 123D, 1980 r„ 250 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, koralowy, stan silnika i blacharki b. dobry, szyber
dach, centralny zamek, wspomaganie, zapłon w stacyj
ce, oryg. hak, roczny akumulator, nowy ukł. wydechowy, 
plastikowe nadkola, - 7.600 zi lub zamienię na Citroena 
BX, 1400ccm E lub 1900ccm D. Mazdę 626, stan b. do
bry, Brzeg, tel. 077/416-65-77 po godz. 17 
MERCEDES 200 123 D, 1980 r., 200 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, bordowy, wspomaganie, szyberdach, hak, zapłon 
w stacyjce, garażowany, stan dobry • 4.500 zł, zamienię 
na Fiata 126p. Nysa, tel. 0501/08-81-99 
MERCEDES 200 124 D, 1988 r, 188 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, złoty metalic, radioodtwarzacz + pilot, 5-biegowy, 
wspomaganie, centr. zamek + pilot, ABS, hak, alum. fel
gi, alarm, el. reg. lusterka, pełna dokumentacja, sprowa

dzony w całości, • 17.500 z ł , zamiana na kombi. Konin, 
tel.-0604/2 -̂60-19
MERCEDES 200 E-KLASSE, 1995 r.. 1851ys. km, 2000 
ccm, diesel, perłowozielony^pełne wyposażenie - 39.000 
zł, zamienię na mniejszy (możl. wyst. fakt. VAT). Zawiść, 
tel. 077/469-80-95
MERCEDES 207 D, 1977'r., 206 tys. km, 2400 cćm, die
sel, żółty, blaszak, niski, krótki, 3 osoby +1100 kg, rocz
ny akumulator; dużo nowych części, • 7.500 z l , zamienię 
na osobowy lub na 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, czerwony, 
nowy lakier i silnik + silnik z dokumentacją - zamienię na 
samochód osobowy, 4-drzwiowy, kombi. Miszkowice, gm. 
Lubawka, tel. 075/742-64-86 
MERCEDES 207, 1981 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, 
oszklony, po remoncie blacharki i lakierowaniu, hak, 
5-osobowy, stan b. dobry - 7.500 zł, zamienię na osobo
wy. Chroslice, gm. Jawor, tel. 076/870-84-15 
MERCEDES 207 BUS, 1987 r., 230 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, model z grudnia, podwyższany dach, prze-. 
szklony, - 17.800 z ł , zamiana na Mercedesa Sprintera z 
1997 roku (osobowego). Kalisz, tel. 062/757-53-99, 
0604/80.-70-60
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 250 124 D, 1986/87 r„ 240 tys. km, 2500 
ccm, diesel, czarny metalic, stan b. dobry, oszczędny 7 
1/100 km, sprow. w całości, kpi. dokumentacja, wspoma
ganie, centralny zamek, szyberdach, 5-biegowy, żamje- 
nię z dopłatą na busa lub osobowy, chętnie kombi z silni
kiem diesla. Wrocław, tel. 0607/81 -54-10 
MERCEDES 260 124 E, 1993 r., 121 tys. km, 2600 ccm, 
benzyna, czarno-zielony metalic, oclony w całości, bez 
wypadku, stan idealny, drewno, 2 pod. powietrzne, cen
tralny zamek, 3 zabezp. przed kradzieżą, el. otw. szyby i 
szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, szeroka 
listwa i grill, ASD, ABS, wspomaganie, automatic, - 34.500 
zł . zamienię na osobowy lub dostawczy, mile widziany 
tańszy. Strzegom, tel. 074/844-16-41, 0606/33-85-06 
MERCEDES 300 D 124,1992 r., 293 tys. km, 2996 ccm, 
kolor stalowy, bez wypadku, - 41.000 z ł , zamienię na 
busa. Boreczek, gm. Borów, woj. wrocławskie, tel. 
0606/57-74-70
MERCEDES 407,1978 r. kontener, w ciągłej eksploata
cji, nowe opony, nowy akumulator, zamienię na busa lub 
inny. Jelenia Góra, tel. 075/751-51-66, 0602/43-32-11 
MERCEDES 500 SE, 1984 r., 5000 ccm, benzyna, czer
wień meksykańska, instal. gazowa, alum. felgi, centralny 
zamek, alarm, skóra, stan b. dobry , zamienię na Audi 
80, BMW 5, 7, Mercedesa 124, terenowy, świętoszów, 
tel. 075/731-12-27, 0600/60-20-02 
O  MERCEDES MB 100, biaiy, przedłużony, pod

wyższony, 9-osobowy, oszklony, stan techn. 
dobry • 16.500 zł, zamienię na Mercedesa 207 
lub 307, z  1980 r., blacharka do remontu. Śro
da Śląska, tel. 0606/52-81-11,071/317-01-70 po 
godz. 22 01035161 [[[18063]]]

MERCEDES SPRINTER 412.1995 r.. 2900 ccm. TDi, bia
ły, stan b. dobry - 52.000 zł, zamienię na dostawczy z 
kontenerem. Lubin, tel. 0601/58-39-63 
MERCEDES SPRINTER 312,1996 r., 160 tys. km, 2900 
ccm, turbo D, biały, średni, bogate wyposażenie, - 47.000 
zł , zamienię na tańszy samochód. Opole, tel. 
0600/65-73-02
MITSUBISHI L-300,1992 r., 165 tys. km, 2000 ccm, czer
wony, 6-osobowy, bus + 750 kg, inst. gazowa, nowe szczę
ki, klocki, pasek, hak, przyciemniane szyby, stan dobry -
13.000 zł, zamienię na Citroena XM. Mitsubishi Galant, 
może być automatic, tańszy lub w tej cenie. Wrocław, tel. 
071/355-69-39
MITSUBISHI L300,1994 r., 113 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biaiy, osobowo-ciężarowy, radiodotwarzacz, pełna do
kumentacja, - 21.000 z ł , zamiana na inny. Pleszew, tel. 
0604/37-09-69
NISSAN 200 SX, 1989 r., 1800 ccm, turbo, szary metalic, 
ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centralny zamek, 
wspomaganie, szyberdach, alum. felgj • 13.000 zł, za
mienię na Opla GSI lub na Peugeota 405. Wądroże Małe, 
tel. 076/887-43-71
NISSAN CHERRY, 1980 r., 1200 ccm, benzyna, niebie
ski, 3-drzwiowy, alum. felgi, zadbany, przegląd do 10.2001 

stan dobry • 1.700 zł, zamienię na Fiata 126p. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-79-95
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1991 r., 1600 ccm, 16V, nie
bieski metalic, bez wypadku, wspom. kierownicy, spoiler, 
welurowa tapicerka, stan idealny - 12.800 zł zamienię na 
droższy. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22'
NISSAN PRIMERA SLX, 1991 r.. 1600 ccm, benzyna za
mienię na inny. Kluczbork, tel.. 077/418-27-43 ..
NISSAN PRIMERA, 1994/95 r., 149 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, bordowy mętalik, centralny- zamek + pilot, wspo
maganie, el. otw. szyby (x4), el. reg. i podgrzewane lu
sterka, welurowa fópicerka, podłokietniki, alum. felgi 
(gwiazdy), immobilizer, garażowany, ekonomiczny, stan 
•b. dobry, - 21.500' zł . zamienię na inny. Rudna, tel. 
076/749-39-12 lub, 0601/58-68-15 
NISSAN PRIMERA, 1995/96 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 
bordowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i kli
matyzacji, zamienię na młodszy rocznik, z dopłatą. Mi
licz, tel. 0607/22-45-40
OLTCIT CLUB, 1989 r., 1100 ccm, benzyna, szaiy meta
lic, 1.400 zl, zamienię na Fiat 126p lub inny. Janowice 
Wlk., tel, 075/751-52-69;
OPEL ASTRA KOMBI, 1992/93 r., 130 tys. km, 1700 ccm. 
diesel, biały, alarm, hak, garażowany, stan b. dobry, -
35.000 z ł , zamienię na Opla Fronterę, diesel, 1994/95 r.. 
ścięgny, tel. 075/761 -83-80
OPEL ASTRA CL, 1993/94 r., 125 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, sprowadzony w całości, stan 
b. dobry, oszczędny, kompletna dokumentacja, zamienię 
z dopłatą, na busa, Mercedesa, Forda Transita, VT T4, 
Fiata, Peugeota albo na osobowy kombi, chętnie diesel. 
Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 145 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czerwony, ABS, wspomaganie, alum. felgi, sportowy 
tłumik, I właściciel w Polsce, rok w kraju, inst. gazowa, 
bez wypadku, -15.500 z ł , zamienię na tańszy, z dopłatą 
do 8.000 zł. Boguszyce, tel. 071/311-49-96 
OPEL CORSA B, 1996 r., 133 tys. km, 1400 ccm, ECO, 
biały, centralny zamek, alarm + pilot, alum. felgi, RO Sony 
+ 6 głośników, kupiony w salonie w kraju, I właściciel, ser
wisowany, garażowany, bez wypadku, welurowa tapicer
ka, immobilizer, ciemne szyby, ąportowy tłumik i inne do
datki, stan idealny, • 19.000 z ł ', zamienię na tańszy, do
17.000 zł (BMW, Audi, Mercedes). Bogatynia, tel. 
0608/85-24-15
OPEL KADETT, 1980 r., 1200 ccm, czerwony, 5-drzwió- 
wy, nowe opony, hak - 2.300 zł, zamienię na motocykl 
prod. japońskiej lub VW Garbus. Stoszowice, tel. 
074/818-13-73 .
OPEL KADETT BERLINA, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, 
zielony metalic, stan dobry, inst. gazowa - 4.000 zł, za
mienię na droższy. Wrocław, tel. 071/793-48-89 
OPEL KADETT, 1981 r., 100 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, czerwony, ważny przegląd, po remoncie silnika, nowy 
ukł. hamulcowy i sprzęgło, 5-drzwioWy, szyberdach, -
2.500 zł, zamienię na inny. Wałbrzych, tel. 0605/85-02-94 
OPEL KADETT, 1985/94 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
biały, .łezka’ , 5-biegowy, stan dobry, przyciemniane szyby

1 lampy, zamienię na duży samochód, diesel lub na gaz, z 
niewielką dopłatą lub tańszy, stan dobry lub do remontu. 
Gracze, gm. Grodków, tel. 0503/66-25-81
OPEL KADETT, 1988 r., 135 tys. km, T800 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, 1989 r., 98 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, wspomaganie kierownicy, 5-drzwiowy, weluro
wa tapicerka, 5-biegowy, RO, kpi. dokumentacja, I właści
ciel • 8.800 zł zamienię na droższy. Kamienna Góra, tel. 
0605/55-48-22
OPEL KADETT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna inst. gazowa 
- 8.990 zł, zamienię na uszkodzony w tej cenie. Głuchoła
zy, tel. 0606/55-36-11
OPEL KADETT, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, grafitowy, 
ABS, hak, Mul-T-Lock, szyberdach, ciemne szyby, kubeł
kowe fotele, el.lusterka, el.szyby, halogeny, alarm, centralny 
zamek, cena 7700 zł - na tańszy z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/343-22-11,0607/83-54-26 
OPEL OMEGA, 1988 r., 159 tys. km, 2000.ccm, benzyna, 
czerwony, wspomaganie, RO, hak, bez wypadku, zadba
ny, - 7.900 z ł , zamienię-na mniejszy, z dopłatą. Bielawa, 
gm. Dzierżoniów, tel. 074/833-90-48 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 150 tys. km, 2000 cćm, srebrny 
metalic, RM z RDS, hak, ABS, wspomaganie, centralny za
mek, immobilizer + 2 piloty, el. fotel, lusterka, szyberdach,
2 pod. powietrzne, alum. felgi, zestaw głośno mówiący 
Nokia - 27.000 zł, zamienię na tańszy. Polkowice, tel. 
076/749-67-87, 0604/88-64-03
OPEL VECTRA, 1991 r., 180 tys. km, 1800 ccm, wtrysk po 
teraoncie blacharki, wspomaganie kier., stan silnika b. do
bry, -12 .000 z ł , zamienię na Nissana Primerę, Opla Astrę, 
MlrcedesaItp. Lubin, tel. 076/749-09-14, 0600/28-93-27 
OPEL VECTRA, 1991 r., 2000 ccm, 16V, DOHC, perło- 
wo-czarny, moc 150 KM, eLreg. lusterka, szyberdach, 
wspom. kierownicy, centralny zamek, ABS, welurowa tapi
cerka, alum. felgi, fabrycznie obniżony, kpi. kół zimowych -
14.000 zamienię. Wałbrzych, tel. 074/666-10-65, 
0600/87-13-34
PEUGEOT 309,1991 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, stan techn. i blacharki b. dobry, 5-biegowy,
5-drzwiowy, nowe amortyzatory, przegląd, kpi. dokumen
tacja, oszczędny, + 4 koła - cena 9.300 zł, zamienię na 
tańszy, Peugeot 205, Fiesta, Polo i inne. Oleśnica, tel. 
071/793-33-29, 0600/10-20-62 
PEUGEOT 406, 1990/97 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
atramentowy metalic, ABS, RM, 2 poduszki pow., wszyst
kie el. dodatki, zadbany, I właściciel w kraju, cena - 34.000 
zl, zamienię na tańszy lub uszkodzony. Rawicz, tel. 
0607/09-45-21
PEUGEOT 806,1995 r., 72 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony metalic, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, kodowany zapłon, alum. felgi, • 37.000 
zł, zamienię na inny. Śmigiel, tel. 0606/48-25-32 
POLONEZ CARO KOMBI, 1994 r., 1600 ccm, wiśniowy, 
podwyższony, podgrzewane fotele, oznakowany, alarm, ra
dio, zamienię na Fiata Cinquecento, może być lekko uszko
dzony. Legnica, tel. 0606/61-69-11 
POLONEZ CARO GLI, 1996 V., 70 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, fioletowy metalic, bez wypadku, centralny zamek, 
alarm, RO, rozkładane fotele, hamulce Lucas, reg. reflek
tory, Mul-T-Lock • 8.800 zł zamienię na droższy, prod. za
chodniej. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
RENAULT 11,1984 r., 1400 ccm, szary, 3-drzwiowy, dzie
lona tylna kanapa, RO + głośniki, stan techn. b. dobry -
3.800 zł, zamienię na inny, może być kombi lub bus, do 
remontu. Bolesławiec, tel. 0604/69-58-47
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 146 tys. km, 1700 ccm, 
benzyna + gaz, kolor grafitowy metalic, inst. gazowa, hak, 
centralny zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, nie skła
dak, - 9.000 zł lub zamienię na inny, diesel lub benzyna + 
gaz. może być uszkodzony, Sobótka, tel. 071/390-92-27, 
0600/72-06-65
RENAULT 19,1991 r., 1900 ccm, diesel, biały. - 9.900 zł 
zamienię na VW T4 busa, może być uszkodzony. Wał
brzych, tel. 074/842-33-91
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 89 tys. km, 1700 ccm, 
benzyna, szary metalic, alarm, centralny zamek, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyberdach, RM + pilot, wspomaganie, -
11.800 z ł , zamienię na Poloneza Caro lub na Fiata 126p. 
Świdnica, tel. 074/853-58-14
RENAULT 21 NEVADA, 1991/97 r., 140 tys. km. 1700 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, Kombi, radio z komputerem, 
roczny akumulator, pokrowce, cena - 8.800 zł, zamienię 
na samochód do 3.000 zł, pilne. Lubin, tel. 076/846-54-66, 
076/749-57-67
RENAULT 5,1981 r., 900 ccm - 1.500 zł, zamienię na ia- 
wetę lub Forda Granadę, Taunusa, może być na białych 
tablicach. Świerzawa, tel. 075/713-46-61 
RENAULT ESPACE VAN, 1994 r., 170 tys. km, 2900 ccm, 
V6, kolor wiśniowy,, zamienię na Renault Kangoo lub oso
bowy. Wałbrzych, tel. 0604/48-20-18 
RENAULT KANGOO, 1998/99 r., 27 tys. km, 1200 ccm, 
benzyna, żółty, wersja Parisienę, 2 poduszki pow., ABS, 
wspomaganie, RO + CD z wyświetlaczem, sterowanie w 
kierownicy, alum. felgi oryginalne, pełne wyposażenie el., 
halogeny, zamienię na Renault Scenic, 1600,2000 E. Wro
cław, tel. 0604/40-93-41
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 106 tys. km, 1800 ccm, per
łowogranatowy, centralny zamek, pilot, el. otw. szyby, ra
dio, zamienię na Renault Lagunę, 1998 r. lub Peugeot 406, 
1.8/2.0 z klimatyzacją. Poznań, tel. 061/852-72-66, 
0601/77-43-21
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r., 30 tys. km, 1600 ccm, 
16V, kolor zielona lipa, silnik 110 PS, ABS, klimatyzacja, 
alarm, centralny zamek, 4 poduszki powietrzne, RO, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. fotel kierowcy i kierowni
ca, stan b. dobry-43.000 zł zamienię na tańszy. Wałbrzych, 
tel. 074/664-98-36, 0603/45-39-01 
RENAULT RAPID, 1992 r., 190 tys. km, 1400 ccm, biały, 
oszklony, 5-osobowy, szyberdach, hak, garażowany -
10.500 zł, zamienię na kombi lub domek letniskowy nad 
jeziorem. Legnica, tel. 076/854-72-28. 0603/31-44-54 
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r. zadbany, stan b. dobry, za
mienię na tańszy, osobowy lub Żuk, Polonez Truck lub inny. 
Legnica, tel. 0601/08-05-59
RENAULT TWINGO, 1996 r., 90 tys. km, 1238 ccm, ben
zyna, kolor perłowoczerwony, kupiony w salonie, serwiso
wany, garażowany, alarm, blokada skrzyni biegów, stan ide
alny, zamienię na Toyotę Carina z 1997 r., TDi, 2200 ccm, 
kolor srebrny, klimatyzacja, kupiony w salonie, serwisowa
ny, sedan, z dopłatą. Nowogrodziec, tel. 0607/09-50-60 
ROVER 416 SI, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciem- 
nografitowy metalic, sedan, I właściciel W kraju, pełna elek
tryka, drewno, chrom, jasna tapicerka, kompletna doku
mentacja, udokum. przebieg, stan idealny, garażowany, 
zadbany, atrakcyjny wygląd - cena 35.000, zamienię na 
Fiata Marea Weekend, ciemny metalik, 1900 ccm TDI bez 
dopłaty. Jelenia Góra, tel. 075/641-54-14’
SEAT IBIZA, 1992 r., 140 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, biały, 
immobilizer, alum. felgi, hak, el. otw. szyby, spoilery, do 
małych poprawek lakierniczych zamienię na busa maxi od 
1997 r. w cenie do 36.000 zi (dopłata 30.000 zł). Świebo
dzice, tel. 074/854-31-43
SKODA 105LS, 1988 r., 20 tys. km, 1046 ccm, beżowy, 
techn. sprawny, po lakierowaniu, zamienię na Skodę 130 
lub Favorit, do małego remontu, z dopłatą. Wałbrzych, tel. 
074/845-39-15 grzecznościowy, 0608/13-24-80 
SKODA FELICIA, 1997 r., 1300 ccm. bordowy. GLX, ku
piony w salonie, oryg. lakier, centralni zamek, alarm za

mienię na mniejszy, możliwa dopłata. Świebodzice, tel. 
Q74/854-50-70, 0.604/26-34-27 
SUŻUKI-SĄMURAI 4WD.1999 r„ 41 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, zielony metalic,'bez.wypadku, hak, rury, progi, 
wspomaganie. - 39.000 zł .^zamienię na osobowy, może 
być droższy. Kowary, tel. 075/718-31-01, 060 /̂52-53-33 
VW CORRADO, 1991 r., 190 tys. km, 1800 ccm/czatny 
metalic, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie,-pełne 
wyp. elektr., ABS, komputer, alum. felgi, - 15.800 z ł , if r  
miana na inny osobowy. Jarocin, tel. 0607/51-75-80 
VW GARBUS, 1978 r., 1300 ccm, czerwony, zawieszenie 
McPherson, panoramiczna szyba, tylna płetwa, atrakc. wy
gląd - 7.500 zł, zamienię na motocykl trójkołowy. Wińsko, 
tel. 071/389-85-94 po godz. 16 
VW GOLF 1,1978 r., 160 tys. km, 1100 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, stan dobry • 2.300 zł, zamienię 
na Fiata 126p • do 1.500 zł, roczniki 87/91 r. Żary, tel. 
0601/88-35-95
VW GOLF 1,1981/82 r„ 1600 ccm, benzyna, kolor wiśnio
wy, kubełkowe fotele Recaro, skórzana kierów., układ wy
dechowy Remusa, alum. felgi 195 x 50 x 15, po remoncie 
silnika i karoserii w 1999 r., RM Sony, przegląd do 05.2002 
r. 14.500 zł, zamienię na Audi, VW, Opla, Mercedesa lub 
Hondę do 13.000 zł. Zary, tel. 0609/28-52-89 
VW GOLF III, 1992 r., 145 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ciem- 
nofiołetowy metalic, moc 75 KM, 3-drzwiowy, centralny za
mek, wspom. kierownicy, katalizator, RM, alum. felgi 14** 
2 opony zimowe, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
halogeny, el. otw. szyberdach, el. reg. i podgrzewane lu
sterka -18.300 zł zamienię na tańszy + dopłata. Wałbrzych, 
tel. 0606/26-35-79
VW GOLF III, 1992/93 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
zielony mefalic, GT, 5-drzwiowy, bez wypadku, po tuninga, 
klimatyzacja, komputer pokładowy, drewno, el. otw. szy
berdach, alum. felgi, 4 refl., spoiler i inne -19.000 zł. Po
lkowice, tel. 0604/89-03-20
VW GOLF III, 1995 r., 97 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielo
ny metalic,'wspomaganie, centralny zamek + pilot. alum. 
felgi, obrotomierz, Immobilizer, oznakowany, CD z RDS + 
pilot, stan b. dobry - 25.800 zł, zamienię na diesla droż
szego lub tańszego, chętnie VW, Audi. Wrocław, teł. 
0604/59-24-04
VW GOLF IV, 1998/99 r., 275 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
perłowoczarny, 3-drzwiowy, 4 pod. powietrzne, ABS, cen
tralny zamek, blokada, alum. felgi 15*, komputer, reg. kie
rownica, kubełkowe fotele, RO z CD Philips, - 41.000 z ł , 
zamienię na mniejszy, do 30.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/754-30-91
VW JETTA, 19Ś0 r., 175 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 2 nowe opony, 5-drzwiowy, Ściegowy, oryg. lakier, 
aktualny przegląd, • 2.200 z ł . zamienię na deski podłogo
we, panele, inne propozycje. Paczków, tel. 077/431-65-61, 
0606/40-71-94
VW PASSAT, 1976 r., 1600 ccm, żółty, 5-drzwiowy, inst.. 
gazowa, stan dobry zamienię na droższy. Wałbrzych, tel. 
074/666-23-03
VW PASSAT, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, 
bez przeglądu, stan dobry + 2. VW Passat kombi, wyreje
strowany, -1.380 zl lub zamienię na VW Polo, 1980/82, po 
wypadku. Ciosaniec, tel. 068/356-77-29 
VW PASSAT KOMBI, 1981/82 r., 1600 ccm, benzyna, nie
bieski, zamienię na Fiata 126p. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/318-51-80
VW PASSAT KOMBI, 1982 r., 1300 ccm, biały, kpi. doku
mentacja, stan silnika b. dobry - 2.600 zł, zarriienię na tań
szy. Wrocław, tel. 071/351-54-40, 071/327-47-60 
VW PASSAT GL KOMBI, 1990 r.. 1900 ccm, diesel, niebie
ski metalic, alarm, el. otw. szyberdach, welurowa tapicer
ka, roleta, w kraju od pół roku - zamienię na VW Passata 
kombi, model przejściowy, najchętniej uszkodzony. Bole
sławiec, tel. 0603/10-25-21 -  
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, turbo D, biały, 
immobilizer, wspomaganie, ABS, el. szyberdach, relingi da
chowe, hak • 17.000 zł, zamienię na VW Golfa II, Audi 80 
B3, do 8.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0501/42-45-07 
VW PASSAT GT SEDAN. 1993 r., 121 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, bordowy, bez wypadku, stan idealny, automatic, 
2 pod. powietrzne, centralny zamek, alarm + pilot, weluro
wa tapicerka, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, nowe 
opony i amortyzatory, zamienię na Mercedesa albo inne 
propozycje. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-16-41, 
0606/33-85-06
VW PASSAT KOMBI. 1995 r., 92 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D CL - 27.500 zi, zamienię na Golfa II, 1,6 TDi. ., tel. 
0601/70-79-74
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 160 tys. km, benzyna, zielo
ny metalic, -.25.000 zł, zamienię na vana, terenowy lub 
Mercedesa 124 albo BMW 5. Nysa, tel. 0604/15-69-21 
VW PASSAT, 1995 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, welur, elektryka, wspomaganie,, radioodtwarzacz, 
centr. zamek, • 31.500 z ł , zamiana na tańszy (Fiat Cinqu- 
ecento, Uno, Punto). Kalisz, tel. 062/766-16-25, 
0602/83-25-62
VW PASSAT, 19951 ,150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
automatic, W kraju od roku, kpi. dokumentacja, centralny 
zamek, RO stereo, katalizator, el. reg. lusterka, ABS, stan 
b. dobry, zadbany, po przeglądzie - 25.000 zl, zamienię na 
tańszy, może być uszkodzony. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11
VW PASSAT, 1998 r., 67 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie - 57.000 zł, zamienię na VW 
Golfa III, IV, diesla albo Passata, model przejściowy. Zielo
na Góra, tel. 068/320-00-71 po godz. 18 
VW POLO KOMBI, 1987 r., 1035 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa, ciemne szyby, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, - 7.200 zł lub zamienię na Fiata 126p albo VW 
Transportera T2. Żary, tel. 0608/04-42-67 
VW POLO, 1997 r., 36 tys. km, 1400 ccm, granatowy,
3-drzwiowy, reg. kierownica, wspomaganie kier., podusz
ka pow., oryg. zakładana inst. gazowa w Holandi • 23.000 
zł, zamienię na Forda Transita lub podobny, w tej samej 
cenie. Lutomia, gm. Świdnica, tel. 074/850-24-84 
VW SCIROCCO II, 1987/97 r., 170 tys. km, 1800 ccm, GTi, 
platynowy metalic, atrakc. wygląd, szyberdach, centralny 
zamek, ospoilerowany, ocynkowany, stan b. dobry, nowe 
opony, nowe amortyzatory, ukł. hamulcowy, RO - 7.700 zł, 
zamienię na inny, tańszy + 1.000 zł dopłaty, chętnie Polo
nez, VW Polo, Opel Corsa, bus, kombi. Trzebnica, tel. 
071/387-19-49
VW TRANSPORTER T2, 1982 r., 2000 ccm, niebieski,
9-osobowy lub 970 kg ład, • 4.900 z ł , zamiana na osobo
wy. Kalisz, tel. 062/761-45-14, 0604/80-70-60 
VW TRANSPORTER T2,1984 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 
biały, 2-osobowy, ład. 1000 kg, maksymalnie podwyższo
ny, - 6.300 z ł , zamienię na Fiata 126p, z 1990 r., z dopła
tą. Opole, tel. 077/456-72-95 
VW TRANSPORTER T2,1980 r., 1600 ccm, benzyna, czer
wony, instal. gazowa, oszklony, 7 osób • zamienię na oso
bowy diesel/benzyna. Wołów, tel. 071/389-20-55 po 18, 
0503/54-43-35
WARTBURG, 1986 r., 2-suw, żółty, - 550 zł, zamienię na 
Nysę lub Żuka (dopłacę) lub sprzedam. Wińsko, tel. 
071/389-87-72
ŻUK A-09,1976 r., 40 tys. km, 2120 ccm, szary skrzynio
wy, aktualny przegląd i ubezp. OC, przystosowany do wy
wrotu + silnik diesel -1.200 zł zamienię na sam. osobowy 
w tej cenie. Wałbrzych, tel. 074/665-74-67 po godz. 18 
ŻUK A-11B, 1984 r., + gaz skrzyniowy, zamienię na przy
czepę bagażową. Szprotawa, tel. 0606/26-81-92 
ŻUK, 1992 r.. 136 tys. km, 2400 ccm, diesel, szary, + 2 
opony zimowe, przegląd do 03.2002 r., stan dobry zamie
nię na sam. osobowy. Wałbrzych, tel. 0502/55-00-65
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AKCESO RIA
SAMOCHODOWE

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 EXIDE 50 Ah, 320 A, na gwarancji, do Polo
neza, -100 zł. Lubin, tel. 076/847-30-81 
AKUMULATORY 2 x 200 Ah -150 zł/szt., 2 x 165 Ah -150 
zł/szt., 1 x 135 Ah -120 zł/szt., 4 x'100 Ah -100 zł/szt., 2 x 80 
Ah - 80 zł/szt., 70 Ah - 70 zł, 60 Ah - 70 zł, 50 Ah - 60 zł oraz 
inne pojemności, możl. sprawdzenia, na gwarancji. Prusice, 
woj. wrocławskie, tel. 071/312-61-90,0609/49-86-62

/ p r o s t o w a n i e  f e ijt ;
ALUMINIOWYCH, REGENERACJA 

I OPONY UŻYWANE, MONTAŻ, WYWAŻANIE 
V Wrodaw, ul. Grota-Roweddego 55, tel. 38441-57 

godz. 8“-17", sob. do godz. 14“
%  OP990176

(z homologacją), produkcja białych i kolorowych 
usztywnianych tarcz zegarowych, tłumików baso
wych ze stali nierdzewnej typ DTM, gałki zmiany 
biegów, okleiny do kokpitów, magnetyzery pali
wa Maksor, świece zapłonowe Brisk Splitfire, fil
try powietrza -140 zł, napisy na samochody, spor
towe chlapacze, Rabaty dla firm, tel. 074/841-22-65 
(oraz fax), 0604/51-44-59 01018621

O  AUTO TUNING PANTHALER przyciemnianie szyb

f  R E G E N E R A C J i T

..M O T O  C E N T R U M  M R O Z IN S K I ”  W R O C Ł A W  /huit-detal/

. m c m ”  B A G A Ż N IK I  „ T H  U L E '
w OP011919/na rower, na narty,na surfing, owiewfa„pokrowce, haki holownicze, 

foteliki,maty bagażnika./
N a j w i ę k s z y  na Dolnym Ś ląsku  tel. 337-20-73
sa lon p r z y  s ta c ji p a liw  S H E L L , u l. Ś lężna 146-148 tel. 337-11-17

oraz u l. L eg n ick a  62 teL 351-23-71
u l. Pow stańców  ŚL  122 teL 373-24-15 i 

...Gdzie kupić bagażniki? W iem  ! W  “m c m ” l! ! ......

O  ALARMY „Aligator”, „Tar”, „Cassini”, „Sęka", „Le- 
gendford”, „Lampart”, „Scorpion” • kpi. zestawy 
z syrenami oraz czujniki udarowe, ultradźwięko
we, radarowe, ciśnienia przechyłowe, radiopowia- 
domienia, centralne zamki, antyradary, sterowni
ki zamków. Profesjonalny montai lub wysyłka, 
detal i hurt. Opisy, schematy, instr.. montaiu, 
NAJNIŻSZE C£NY„ SPRAWDŹ! Wrocław (e-ma- 
il:imr@go2.pl), tel. 071/343-48-14, 0601/73-75-30 
01032711

OPONY
K R A JO W E  I IM P O R T O W A N E  

N O W E  I U Ż Y W A N E  
F E LG I S T A L O W E  I A L U  \ 
- M O N T A Ż  I S E R W IS  - j 

Wrocław, ul. Buraczana 10 ‘ 
(Klecina) od 8.30 do 17.00 

tel. 071/333-74-89

O  ALARMY SAMOCHODOWE: Gepard 2, Legenford, 
Lampart, Skorpion, Alfa - od 100 żł, centralne zam
ki - od 75 zł, czujniki - od 20 zł, syreny - od 25 zł, 
blokady elektroniczne • od 35 zł, blokady skrzyń 
biegów Tytan-Dipol - od 260 zł, haki holownicze, 
atestowane, odkręcane kule z kompletem monta
żowym - od 160 zł, montaż, sprzedaż,, naprawa, 
wysyłka,, faktury VAT, Legnica, ul. Kręta 10 (na 

~ lewo od „Real”), tel. 0602/43-01-75 84018571
O  AUTO TUNING - profesjonale przyciemnianie szyb

U m a k s o r ' sport

M M
.. OP010627

-  o s zc zę d n o ś ć  p o liw o  a o  1 S /o
-  w ię k s z a  m ó c  s i ln ik a

M O CNE magnetyzery 
M O CNE efekty

Aktualna Informacje
www.maksor.pl

www.magnetyzery.pl
Punkty sprzedaży I montażu : 

WROCŁAW ą
Dolnośląska Hurtownia Motoryzacyjna,

Karkonoska 45. taL (071) 366-20-02,339-93-62 
MTK DESIGN, Swojczycka 99. tel. 0601 75-72-95 

DŁD sp. z  o.o. Karkonoska 45. lal. (071) 33-99-349 
ELCAR sp. Z  o.o. Grunwaldzka 49-51, ta l (071) 32S09-21 

PPHU JACKY, Pełczyńska 6, taL (071) 372-67-21 
PUH ARO A. Bogusławskiego 31, tal. (071) 362-79-53 

8PARKO AUTOGAZ, Bogusławskiego 27, taL (071) 361-80-30 
PUHP Pańczyszyn Tomasz, św. Wincentego 39, taL (071) 372-21-23 

LAJERPOWER. Strachowstóego 2. taL (071) 366-164)2

JELENIA GÓRA
PH SKLEP Motoryzacyjny, Sudecka 30, tal. (075) 75343-26 

AUTO HALE, Płsudsklego 47, tal. (075) 764-72-58 
GRABOWSKI sp. z  o.o., W otoścł 133, taL (075) 76-78-678 
JEL-CAR sp. z  o.o., Spółdzielcza 38, tal. (075) 7M8-655

NOWA RUDA
DANII OT Skłap Motoryzacyjny, Słuplacka 5, taL (074) 872-33-79 

PHU KAS  Sarwts Ogumienia, Niepodległości 9. taL (074) 872-4549

WAŁBRZYCH
BUCAR. Arm l Krajowej 54, taL (074) 847-65-77 

MALUCH a r t  Motoryzacyjne, 11-go łstopada 16, tal. (074) 64-784-82

ŚWIDNICA
MARKO sc. Komunardów 7, taL (074) 852-27-09

KŁODZKO
SKLEP MOTORYZACYJNY, Lutycka 11, taL (074) 867-27-77

DZIERŻONIÓW
PHU AUTO-MOTEX, Przedmieście 38, tel. (074) 831-49-47 
PHU AUTOLOB S .C ., Daszyńskiego 1, taL (074) 831-3641

BOLESŁAWIEC
PPHU A L M , aL 1000 lada 17a, tal. (075) 732-62-46

LEGNICA
SKLEP JO TA  Cmentarna 2, (076) 654-40-47

JAWOR
PHU M AL-POL, Kolejowa 1, W. (076) 870-72-06

LUBIN
Medienflia Pojazdowa R. Korga, J. Zygadto, Rzeźnicza 2. (076) 842-61-W

ŻARY
ZUH K.Mazurkiewicz, Warsztatowa 1, W. (068) 374-20-34

PRODUCENT: MAKSOR S.C. WAŁBRZYCH, Chrobrego 41 
tel. (074) 84-772-75,0602 76-51-76

PROSTOWANIE, PIASKOWANIE 
LAKIEROWANIE. WULKANIZACJA

samochodowych z certyfikatem i homologacją, 
tłumiki „basowe” ze stali nierdzewnej, produkcja 
tarcz zegarowych podświetlanych, spoilery, alu
miniowe felgi, zawieszenia, świece sportowe 
Brisk i Splitfire, filtry sportowe, foL kubełkowe 
siatki aluminiowe. Tuning od A  do Z, montaż, raty, 
wysyłka, poszukujemy dystrybutorów, Wałbrzych 
(sklep), ul. A. Krajowej 64b, tel. 074/846-90-96, 
0600/12-98-58,0503/57-02-17 01018611

O  AUTOALARMY „Gepard” • 75 zł, „Gepard 2" • 87 
zł, „Patriot” (zmienny kod, immobilizer, sterowa
nie zamkiem) • 125 zł, „Legendford” (atest, zmien
ny kod, czujnik wstrząsowy, ster. zamka, progra
mowany) -160 zł, „Scorpion” (wszystkie możliwe 
funkcje, immobilizer, atest) -168 zł oraz radiopo- 
wiadom., czujniki, syreny, anteny e l.., antyradary 
• od 20 zł, Sprzedaż, montaż, wysyłka. Najniższe 
ceny, tel. 071/343-48-14, 0601/73-75-30 Wrocław 
01032721

BAGAŻNIK BOSAL na kluczyk, nowy, do sam. Skoda Feli- 
cia, - 200 zł. Oława, tel. 071/313-90-40 
BAGAŻNIK DACHOWY nowy, możliwość montażu 3 rowe
rów, - 200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-67-18 
BAGAŻNIK DACHOWY do samochodu osobowego Opel 
Astra, Corsa, -120 zł. Wałbrzych, tel. 0604/61-42-04 
BAGAŻNIK DACHOWY od Daewoo Tico (baza), - 90 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/846-89-40 
BAGAŻNIK DACHOWY na narty, do samochodu Fiat 126p - 
30 zł oraz koło zapasowe „dojazdówka” do VW Golfa, Passa
ta, itp. • 40 zł. Wrocław, tel. 0503/37-20-42 
BAGAŻNIK DACHOWY (baza), do Opla Vectry - 80 zł. Wro
cław, tel. 071/341-28-92
BAGAŻNIK DACHOWY do Fiata 126p, duży, - 40 zł. Wro
cław, tel. 071/327-41-28
BAGAŻNIK DACHOWY THULE do VW Golfa III, baza, 3 ro
wery i box, poj. 3001, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
BAGAŻNIK DACHOWY kryty, z tworzywa sztucznego, biały, 
- 500 zł. Wrocław, tel. 071/343-89-54 
BAGAŻNIK DACHOWY THULE do VW Transportera T4, za
mykany na klucz, masywny. Wrocław, tel. 071/317-08-28, 
0502/39-80-70
BAGAŻNIK SAMOCHODOWY na relingi, uniwersalny, zamy
kany kluczem, - 90 zł. Leszno, tel. 0601/89-41-59 
BAGAŻNIK SAMOCHODOWY do samochodu Mazda bus, - 
350 zł. Wrocław, tel. 071/363-64-41 
BAGAŻNIKI SAMOCHODOWE używane, różne typy, • 60 zł. 
Leszno, tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20,0608/27-86-58 
BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW MUL-T-LOCK oryginalna - 
150 zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
BOX SAMOCHODOWY OPEL BOX SPORT wym. 
500x300x2200 mm, zamykany na klucz, • 800 zł. Wrocław, 
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:im r@go2.pl), tel. 
071/343-48-14,0601/73-75-30 01032731

CENTRALNY ZAMEK komplet, na 4 drzwi -150 zł. Opole, 
tel. 0503/51-33-09
CHLAPACZE KRONTEC sportowe, białe, nowe, 4 szt, - 50 
zł. Wałbrzych, tel. 0605/38-58-52 
CIŚNIENIOMIERZ DO KÓŁ SAMOCHODOWYCH, maszyn 
rolniczych, ciężarówek, fabrycznie nowy, cyfrowy (digital), 
elektroniczny, b. dokładny, zakres 8 atm., dokładność 0,05 
atm., wyposażony w akustyczny sygnał, sprow. z Niemiec, 
możliwość przesłania pocztą, - 45 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-15-75
FELGA z oponą Uniroyal, 165/65 R13r do Nissana, cena •
100 zł/szt. Wrocław, tel. 071/357-71-28
FELGA STALOWA 13a, kolor srebrny, nowa, z salonu, do Opla
Corsy, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/363-87-99
FELGI STIL AUT017", ET 35, szer. 7,5 cala - 4 szt. + opony
2 szt., o wym. 205/40/17, stan b. dobry, -1.400 zł. Wałbrzych,
tel. 0605/11-28-22
FELG114*, kompletne, do Opla Vectry, • 300 zł. Wrocław, tel. 
071/363-64-41
O  FELGI ALUMINIOWE 13-17", do wszystkich typów 

samochodów, atrakcyjne wzory i ceny • od 900 
do 1.300 zł, komplety nowe i po fabrycznym od
nowieniu, duży wybór oraz prostowanie, spawa
nie, wypełnianie ubytków, odnowienia fabryczne. 
Wrocław, tel. 0603/16-31-97 81013391

FELGI ALUMINIOWE stalowe, opony.., tei. 074/810-31-68, 
0603/87-02-77
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Audi lub Mercedesa, 15a, 
5-otworowe, -1.200 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 14', 5-ramienne gwiazdy, z 
oponami, • 1.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
FELGI ALUMINIOWE 7 x 15,4 x 100 mm, do VW, Opla, Se
ata, Renaulta, 4 szt., stan dobry - 420 zł. Brzeg Opolski, tel. 
077/412-91-21
FELGI ALUMINIOWE 13”, 5-ramienne, - 500 zł lub zamiana 
na felgi 15” do Forda Escorta. Brzeziny k. Kalisza, tel. 
0607/47-11-82
FELGI ALUMINIOWE do Nissana, Hondy, Mitsubishi, 16”,

Wrocław, ul. Alei Pracy 2 
(wjazd od ul GRABISZYŃSKIEJ) 

Vtel/fax 071/339 OO 23, 0-601 786 288J
^ ^ ■ ■ ■ B B H aaH B B B BaH B B aM O P 011374^

rozstaw 114.3 mm, na 4 śruby, 7.5 J x 16H2, 5-ramienna 
gwiazda, stan idealny, -1.100 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/644-26-63,0502/67-24-96 
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, roz
staw śrub 108 mm, duży rant - 800 zł/kpi. Głogów, tel. 
0600/37-73-29
FELGI ALUMINIOWE 15” 5-ramienne gwiazdy, odl. między 
otworami 4x108 mm, z oponami, do Audi 80 B4, • 1.000 zł. 
Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 0601/19-62-25 
FELGI ALUMINIOWE model 2000,3-szprychowe, 4 x 100 z 
oponami 205/50 R15, Proxes, mało używane - 1.400 zł. Grod
ków. tel. 077/415-34-92
FELGI ALUMINIOWE 15”, do Chryslera Voyagera, Mercede
sa E-Klasse oraz 14, 15 i 16* - do VW. Henryków, tel. 
074/810-51-10,0604/4 -̂17-69 
FELGI ALUMINIOWE 7J x 13 Hz, z oponami 175/50 R13”, do 
Renaulta, • 680 zł. Jawor, tei. 0602/11-38-80 
FELGI ALUMINIOWE 7.1/2J x 15 Hz. 5-otworowe, do BMW, - 
300 zł. Jawor, tel. 0602/11-38-80 
FELGI ALUMINIOWE MOM016”, 5-ramienne gwiazdy, opo
ny, do Alfy Romeo, Fiata, Lancii, rozstaw 98 mm, stan ideal
ny. • 700 zł. Jelenia Góra. tel. 0603/33-29-32 
FELGI ALUMINIOWE 14”. 5.5 J. 4 x 100,8-ramienne, z opo
nami 195 x 60, stan b. dobry, • 800 zł lub zamienię na 15”. 
Jelenia Góra, tel. 075/753-21-29,0502/29-72-40 
FELGI ALUMINIOWE 13”, 2 szt. - 50 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
0605/85-70-16
FELGI ALUMINIOWE 14”, 4 x 100, szprychy, do Seata, VW
lub Toyoty, stan b. dobry, - 500 zł. Jelenia Góra, tel.
075/753-21-29,0502/29-72-40
FELGI ALUMINIOWE BORBET 9 x 16, z oponami 215/40/16,
rozstaw śrub 4 x 100 mm, • 1.699 zł. Kamienna Góra, tel.
075/645-14-91,0604/80-93-21
FELGI ALUMINIOWE 16”, z oponami 215/50/16,5-ramienna
gwiazda, rozstaw śrub 4 x 108 mm, pasują do Forda Mondeo,
Scorpio, Audi 80 B3 i B4. - 1.599 zł. Kamienna Góra, tel.
075/645-14-91.0604/80-93-21
FELGI ALUMINIOWE ATS 15 cali, • 450 zł. Komprachcice,
tel. 0605/29-76-55
FELGI ALUMINIOWE 7Jx15 H2. do BMW E-36, - 600 zł. Kro
toszyn, tel. 062/725-32-24,0603/13-68-39 
FELGI ALUMINIOWE z oponami 17x40x215. do VW. na 4 
dziury, wzór trzy cienkie belki z deklem, stan b. dobry, - 2.000 
zł. Legnica, tel. 0502/26-54-64 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 16”, 4 x 100 mm. nowe. nie
typowy wzór bez szerokiego rantu, z oponami 205/45/16, 
215/40/16 • cena 1.500 zł/kpi. Legnica, tel. 076/856-05-46 
FELGI ALUMINIOWE 15” O.Z. 5-ramienne gwiazdy, z ran
tem, rozstaw śrub 108 mm, stan b. dobry, • 800 zł. Legnica, 
tel. 0601/54-12-06
FELGI ALUMINIOWE 16” ET 24, bardzo szeroki rant, wzór 
ATS, idealne do Opla Calibry lub Golfa, rozstaw 100 - 890 zł. 
Legnica, tel. 0602/23-11-56
FELGI ALUMINIOWE do Mitsubishi Pajero, komplet, 4 szt., 
6-otworowe, - 1.300 zł. Lubin, tel. 0602/84-61-65, 
076/849-37-22
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa 210W, komplet, 16”, z 
oponami, oryginalne, stan idealny. - 1.600 zł. Lubin. tel. 
0602/84-61-65,076/849-37-22 
FELGI ALUMINIOWE 5 szt., do Opla Omegi, na 5 szpilek, + 
20 śrub, • 350 zł lub zamienię na radioodtwarzacz albo inny 
sprzęt RTV. Lubin. tel. 076/847-21-62.0607/18-53-97 
FELGI ALUMINIOWE ATS, 8,5 x 17, ET 10, do BMW, chro
mowane, nowy model+opony 225/45/17, b. efektowne - 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. 0605/07-47-04,0603/21-77-41 
FELGI ALUMINIOWE do Peugeota, rozm. 108 x 14”, .gwiaz
dy", oryginalne, - 700 zł. Lubin, tel. 076/724-08-98

BAGAŻNIKI
BOKSY

NAJNIŻSZE CENY • RATY, MONTAŻ GRATIS
ÓP011554

W r o c ła w ,  u l .  O ł b i ń s k a  4  b  
(boczna ul. Jedno śc i Narodowej) 

przyjdź do nas z tym ogłoszeniem, 
a otrzymasz 5% rabatu 
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FELGI ALUMINIOWE do BMW, .gwiazda", szeroki rant, stan 
idealny, 15”, - 700 zł. Lubin, tel. 076/724-08-98 
FELGI ALUMINIOWE BBS 15” wzór pajęczyna, z oponami 
205/50/15 Semperit, rozstaw 4x100 mm, do VW Golfa,.Opla 
Kadetta, BMW 3, VW Passata itp., proste, szpilki gratis, do 
odnowienia, 4 szt, - 390zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/87-87-35 
FELGI ALUMINIOWE 15” do auta osobowego, - 800 zł. Mal
czyce, tel. 071/317-25-81
FELGI ALUMINIOWE 15”zoponami 185/65/15, do VW, Opla, 
Audi, BMW, rozstaw śrub 100 mm, stan dobry, nie uszkodzo
ne, • 450 zł. Mietków k. Wrocławia, tel. 0602̂ 33-94-48 
FELGI ALUMINIOWE 5-ramienne gwiazdy, z oponami, do VW, 
• 400 zł. Międzybórz, tel. 062/785-60-75 
FELGI ALUMINIOWE 5-ramienne gwiazdy z rantem polero-

100 mm, z oponami o wym. 195/50/15, - 400 zł. Wałbrzych, 
tel. 0607/74-06-53
FELGI ALUMINIOWE RONAL nowe, 4 szt., o wym. 7,5/16,2 
x 205/55/16,2 x 205/50/16 + opony używane Pirelli P 6000, - 
1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-17-19 
FELGI ALUMINIOWE AZEV17 x 8,5 x 100, do VWIV. z opo
nami • 2.200 zł. Wrocław, tel. 0605/94-04-36 
FELGI ALUMINIOWE 16”. Toyota Rav-4. Wrocław, tel. 
071/354-23-35,0608/59-73-52 
FELGI ALUMINIOWE 15”, rozmiar 4 x 100, używane sezon, 
stan b. dobry, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0606/35-70-35 
FELGI ALUMINIOWE 15”. do Mercedesa 124, atrakcyjny 
wygląd, stan idealny, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-28-41

O P O N Y  - NOWE, UŻYWANE i BIEŻNIKOWANE - duży wybór
W-w, ul. J. Narodowej 187 (w oficynie), tel. 372-16-85, kom. 0-801 75 02 60'

wanym 8J 16x225x50, z oponami, do Mercedesa, • 1.800 zł. 
Namysłów, teł. 0604/89-65-56
FELGI ALUMINIOWE 2 szt. do BMW, 5-otworowe, 7J 15H2 
C20/FPS, • 300 zł. Niemodlin, tel. 077/460-80-39 
FELGI ALUMINIOWE oraz kompletne koła, 15” i 16”, orygi
nalne, używane, do VW Bora, Golfa, Passata, New Beetle. 
Nowogrodziec, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/33-76-86, 
0608/72-14-92
FELGI ALUMINIOWE ATS 13”, proste, ładny wzór, opony 
205x13x60, • 560 zł. Nysa, tel. 0600/39-71-94 
FELGI ALUMINIOWE 14”, do Forda, po całkowitej regenera
cji + kpi. opon (2 nowe), cena 650 zł/kpi. Nysa, tel. 
0600/54-98-58,0608/55-12-73 
FELGI ALUMINIOWE 16”, do BMW, 4 szt, -1.000 zł. Opole, 
tel. 0503/50-17-42

FELGI ALUMINIOWE RH 15”, z dużym rantem, opony 205/50 
R15, rozstaw 4x100, do BMW E-30, Opla, VW, • 450 zł. Wro
cław, tei. 071/343-27-30,0502/26-26-08 
FELGI ALUMINIOWE 7J x 15, z oponami 195/65/15, do Mer
cedesa 124 C-klasse, -1.450 zł. Wrocław, tel. 071/311-17-90 
FELGI ALUMINIOWE 195 x 15,2 szt. -120 zł/szL Wrocław, 
tel. 071/787-40-86
FELGI ALUMINIOWE do Audi/VW, 14”, 5-ramienne gwiazdy, 
stan b. dobry - bez opon, 170 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/324-25-97
FELGI ALUMINIOWE 5.5Jx13 H2, 4-otworowe, odl. między 
otworami 100 mm, z oponami 175/70 R13, - 550 zł. Wrocław, 
tel. 0600/91-68-39 po godz. 16 
FELGI ALUMINIOWE 5-ramienne gwiazdy, odl. między otwo
rami 4 x 110 mm, z oponami Firestone, 195/50 R15, 4 szt,

k o r z y s t n e  RABATY N A  OPONY
I CTMI C O S O B O W E ,  D O S T A W C Z E  
kk I l l lE  a ■ C I Ę Ż A R O W E .  CENY (BRUTTO) OD:

G R U P A  M IC H E L IN  
K O R M O R A N  
K L E B E R  
B F  G O O D R I C H  
G R U P A  F IR E S T O N E
E U R O P A  II 
B R I D G E S T O N E

-  1 5 5  z ł  
- 7 0 , 0 8  z ł

1 2 6 , 3 0  z ł
-  1 2 4  z ł  

- 1 5 8 , 8 1  z ł  
- 8 4 , 5 5  z ł  
- 1 5 6 , 6 0  z ł

G R U P A  G O O D Y E A R  -  1 4 9  z ł
-  6 6 , 3 7  z ł
-  7 7 , 1 0  z ł
-  1 4 8 , 5 0  z ł  

- 1 4  7  z ł

D Ę B I C A  
S A V O  
D U N L O P  
G R U PA  CONTINENTAL 
G R U P A  P I R E L L I  -  1 3 4 , 7 0  z ł  
C O U R I E R  0P011829 “  O O  z ł  i

. M o n ta ż  - 5 , 5 0  zł, w yw ażan ie  o p o n  - 45 ,50  z ł 
Z a k u p i o n e  u  n a s  o p o n y  m o n t u j e m y  G R A T I S  ! 
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FELGI ALUMINIOWE z nowymi oponami 195/50 R15,4-otwo
rowe. do Opla. 5-ramienne gwiazdy, - 1.400 zł. Stary Ujazd, 
gm. Ujazd Śl., tel. 0608/79-85-70 
FELGI ALUMINIOWE oryginalne do BMW, 15”, szeroka 5 
ramienna gwiazda z lekkim rantem, prawie nowe wraz z opo
nami Bridgestone 195/60 R15, • 1.200 zł. Szprotawa, tel. 
0601/16-85-79
FELGI ALUMINIOWE do Opla Vectry, z oponami -1.000 zł. 
Środa Śląska, tel. 074/858-99-67,0606/12-99-22 
FELGI ALUMINIOWE do Audi 100 C4, na 5 śrub, z oponami 
195x65 R15 (nowe), - i  .500 zł. Świdnica, teł. 0601/56-04-03 
FELGI ALUMINIOWE 15 cali, 5-otworowe. 15 x 5.5 JJ 46. 
rozstaw 100 mm, stan b. dobry, • 550 zł. Świdnica, tel. 
0605/69-21-26
FELGI ALUMINIOWE do Seata, VW, Skody, 4x100 mm, z 
oponami, 195x50 R15, z rantem, stan b. dobry, - 500 zł. Świd
nica, tel. 074/850-12-49 >v
FELGI ALUMINIOWE do Audi 100,-400 zł. Świdnica, tel. 
074/858-76-73
FELGI ALUMINIOWE do Volvo, na 5 śrub, gwiazda 6-ramien- 
na, z oponami 195/60 R15, stan idealny. 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 do Audi, BMW, Mercedesa, Mazdy, 
Skody, VW, Opla, Fiata, bogaty-asortyment, opony 13”, 14”, 
15”, 16”, 17”, 18”, nowe, cena od 1.100 zł. Trzebnica, tek 
071/387-09-43
FELGI ALUMINIOWE 13” do Opla Astry, Ascony, gwiazdy ze 
znakiem Opla, 4 szt. - 250 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-87-87 
FELGI ALUMINIOWE 14”, do Opla Kadetta, Astry, Vectry, stan 
b. dobry - 320 zł/kpi. (4 szt.). Wałbrzych, tel. 074/843-32-48 
FELGI ALUMINIOWE ATS 14”, do Opla Kadetta, 5 szt., star
szy model, stan dobry, - 270 zł lub zamienię na inst. gazową, 
z dopłatą. Wałbrzych, tel. 074/849-13-46,0604/92-64-39 
FELGI AtUMINIOWE 15*. do VW, Opla, BMW, odległość śrub

pasują do Audi, VW, stan b. dobry -1.000 zł/kpi. Wrocław, tel. 
071/789-55-95.0501/82-29-48 
FELGI ALUMINIOWE 5-ramienne gwiazdy, z rantem, z opo
nami zimowymi 195/65 R15, do Mercedesa 124, stan b. do
bry, - 95Q zł. Wrocław, tei. 340-06-88 po godz.19, 
0601/99-68-70
FELGI ALUMINIOWE 15”, do Renaulta, Peugeota, Volvo, Ci
troena, 5 x 108 mm, 5-ramienne gwiazdy, data 2001 r., fabr. 
nowe, prod. niem., atrakcyjny wygląd -1.450 zł. Wrocław, tel. 
0501/06-63-30
FELGI ALUMINIOWE 14”, z oponami, 4-otworowe, gwiazdy 
z rantem, odl. między otworami 100 mm, do Mazdy, Audi, Opla, 
Fiata. Wrocław, tel. 0601/70-57-00 
FELGI ALUMINIOWE 5-ramienne, z oponami, 195/70/14, do 
Forda Escorta, Fiesty, - 600 zł. Wrocław, tel. 0606/98-86-71 
FELGI ALUMINIOWE 17x8,5J, 5-otworowe, firmy Mitsubishi, 
- 800 zl. Wrocław, tel. 0602/76-53-36 
FELGI ALUMINIOWE BBS RX I116”, skręcane. 5x100, do 
VW Golfa, Passata, Toyoty, z oponami 225/40/16, srebrne rogi 
jelenia, • 1.700 zł. Wrocław, tel. 071/353-62-78,0603/06-81-58 
FELGI ALUMINIOWE 14”, odl. między otworami 114,3, stan 
idealny, opony gratis, • 800 zł. Wrocław, tel. 071/357-90-28, 
0607/76-64-79
FELGI ALUMINIOWE z oponami 205/55/15, do Volvo 540, 
V40, Mitsubishi Galant, Carisma, Hondy Accord, Hyundaia 
Sonaty i Coupe, komplet, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/70-53-83
FELGI ALUMINIOWE niespotykany wzór, 4-otworowe, odl. 
między otworami 100 mm, z oponami 205x50x15 Dunlop 2000 
Sport, do Audi, VW, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/787-89-87, 
0605/64-40-76
FELGI ALUMINIOWE do Alfy Romeo, nowe, 16” - 750 zł. 
Wrocław, tel. 0503/81-88-53
FELGI ALUMINIOWE 15” z oponami 4 szt. z oponami, do VW 
Passata - po 100 zł/szt. Wrocław, tel/0601/91-04-72 
FELGI ALUMINIOWE RONAL 7Jx15, odl. między otworami

Kupując 4 opony
o t r z y m a s z  w  p r e z e n c i e  j e d e n  
z  u p o m i n k ó w :
*notes elektroniczny 
*zegarek
* aparat fotograficzny 
*4.oponę za 50%
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Haki holownicze, bagażniki THULE
Europejski standard - wszystkie modele aut 

Wczasy w Polsce, Czechach, Austrii • gratis!!!
Auto Centrum i

Wrocław, ul. Rakowa 16 K
tel. 325-38-30, 0-502 569 265 §!

I C A Ł O D O B O W Y
SERW IS OPON “M A R K O ” 

prostowanie felg a lum in iow ych,sprzedaż opon

Wrocław
u l . K a s z u b s k a  9
(boczna ul.Pomóreklej)

te l.3 2 8 - 7 3 - 0 0

4x100 mm, 5-ramienne gwiazdy, z oponami 195/50 R15, do 
VW Golfa, Opla Astry, Daewoo Nexii, stan idealny, -1.100 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-38-54,0502/39-10-89 
FELGI ALUMINIOWE do BMW E34, E36, M-5,16". z rantem. 
Wrocław, tel. 0601/74-63-86
FELGI ALUMINIOWE 16”, do BMW 5,5-ramienne, prod. nie
mieckiej, nowe, w kartonach, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 
0603/97-32-59
FELGI ALUMINIOWE 15'do Dodge Grand Caravan - 4 szt, - 
700 zł. Wrocław, tel. 0601/77-52-24 
FELGI ALUMINIOWE 15”, 4-otworowe, z oponami, 5-ramien
ne gwiazdy, zaokrąglone, do VW, Audi. Wrocław, tel. 
0503/59-88-42
FELGI ALUMINIOWE ABT17”, rozstaw 4x108 mm, 5-ramien
ne 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 oponami 
185 SR14, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/327-86-92 
FELGI ALUMINIOWE z oponami 205x60x15, do BMW 318, 
oryginalne, - 650 zł. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
FELGI ALUMINIOWE 14 i 15”, do VW, Opla, Seata, Skody, 
nowe, nie używane, atrakcyjny wzór. Wrocław, tel. 
0601/55-26-69
FELGI ALUMINIOWE 13.14,15,” do Forda, Peugeota, stan 
idealny, nowy wzór. Wrocław, tel. 071/349-27-83 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 7,5 x 16*. 5-otworowe, do 
BMW + opony 225 x 50 x 16, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0504/87-29-33
FELGI ALUMINIOWE do Opla Calibry lub Opla Vectry GTS, 
oryginalne, fabryczne, rozmiar 15̂  LK4 x 100, stan b. dobry,
- 600 zł. Wrocław, tel. 0607/54-48-55 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 7J x 15, ET 30, rozstaw 4 x 
100 mm, polerowane, z rantem, dekielki na śruby, opony 185 
x 55 x 15, - 700 zł łub zamienię na felgi 6-7 J x 15, ET 35-40. 
Wrocław, tel. 071/324-90-89,0501/99-09-00 
FELGI ALUMINIOWE 15”, rozstaw 100,4-otwory, do BMW, 
VW, Opla oraz opony 195 x 50 x 15 i 205 x 50 x 15, bogaty 
wybór, kilka kpi. - ok. 300 zł. Złotoryja, tel. 076/878-29-13, 
076/878-51-96
FELGI ALUMINIOWE, 1991 r. 4 szt, 7JJx15, 5-otworowe. z 
oponami Cooper Cobra Radial G/T P255/60 R15, do Suzuki ■ 
Vitara, -1.000 zł. Nowa Sól. tel. 068/356-99-51 
FELGI ALUMINIOWE. 1994 r. J15x7JJ, 6 otworów, do Mitsu
bishi L200, -1.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/356-99-51 •
FELGI ALUMINIOWE, 1995 r. 15”, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry, 4 szt., rozstaw 100 oraz opony 195 x 50 x 15. do Mitsu
bishi Colta - ok. 400 zł. Złotoryja, tel. 076/878-29-13. 
076/878-51-96
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 otwo
rami 4x100 mm, • 600 zł. Dzierżoniów, tel. 074/645-86-23 
FELGI ALUMINIOWE. 2000 r. z oponami, 5-ramienna gwiaz-

R e g e n e r a c j a ,  P r o s t o w a n i e  
L a k i e r o w a n i e

I Wrocław, ul. Krxywoustogo 2SO I 
I__________ tot/f** 071/325 11 32 OPOi2Q4gl

da, 15”. z rantem, rozstaw 108 mm, atrakcyjny wygląd, do 
Audi, Renaulta, Forda - 450 zł lub zamienię na 15 lub 14”. 
Bolesławiec, tel. 075/734-27-28 od 10 do 18 
FELGI ALUMINIOWE, 2000 r. oryginalne do Forda, atrakcyj
ny wygląd, opony tylne 205/60/13, przednie 185/60/13, stan 
b. dobry, - 850 zł. Oława, tel. 0602/64-92-94 
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 13,14,15,16, 
17", do różnych modeli aut osobowych (Audi, 
BMW, Opel, VW, Renault, Peugeot, Honda, Mitsu
bishi, Citroen, Mercedes, Toyota, Skoda, Hyundai, 
Daewoo, Fiat) i dostawczych (Mercedes, Peugeot 
Renault, VW i inne). Realizujemy zamówienia in
dywidualne. Wrocław, tel. 071/349-40-62, 
071/349-47-55 /fax, 0502/37-81-98 0601/77-68-33 
81014201

FELGI ALUMINIOWE, STALOWE VW, Opel. BMW, Audi 100, 
Ford. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
FELGI STALOWE 4 szt., 13 x 4,5”. 4-otworowe, 4 x 100 mm, 
otwór fi 60 mm, do Renault, 2 opony 195 x 60 x 14,2 opony 
185 x 65 x 14 -120 zł/para lub zamienię na radioodtwarzacz 
z RDS. Jelenia Góra, tel.475/762-15-62 
FELGI STALOWE 4 szt. do Mercedesa 115, - 50 zł. Kalisz, 
tel. 062/764-88-77.0602/75-81-15 
FELGI STALOWE 12,13,14.15.16”, do samochodów oso
bowych i dostawczych, komplety i pojedyncze. 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 do Chryslera, niklowane, z oponami, roz-

AUTOALARMY
blokady skrzyni biegów 

centralne zamki *
znakowanie pojazdów i
głośniki samochodowe 

montaż, sprzedaż 
naprawa, raty, wysyłka

ceny z  montażem:
autoalarmy z  atestem, od 290 z l  Ł;   rata ok. 28 zł
autoalarmy bez atestu, od 250 z ł .....___     rata ok. 25 zł
autoalarmy 24V do sam. dęźarw ych, od600z l ...... rata ok. 60 zł
a larmy motocyklowe z  atestem, o d 400 z ł  rata ok. 40 zi
centralne zamki, 2 drzwi -1 80  zf   rata ok. 18 zł
centralne zamki, 4  drzwi -2 30  z t    rata ok. 24 zł
blokada lytan-Dipoi, od  340 z ł   rata ok. 33 zł
Zestaw promocyjny: autoalarm, syrena z  własnym za s ia 
niem, czujnik ultradźwiękowy, możliwość sterowania centr. zam. i 
elektr. szybam i -  cena 400 z ł

UWAGA: nowe pojazdy bez utraty gwarancji fabrycznej 
Legn ica , a l. R ze czypo spo lite j 116 

(lotnisko) naprzeciw  hurtowni Źyw iec-Trade,
tel. 0-606 966-264.

staw 114 mm x 6. szpilki • 1.600 zł, felgi aluminiowe, rozstaw 
114 mm x 6 - 700 zł. Milicz, tel. 071/384-07-26 
FELGI STALOWE 10-otworowe. środkowe, 4 szt., do przy
czepy lub naczepy - 350 zł/szt. Ostrzeszów, tel. 062/730-41-76 
FELGI STALOWE 60 szt. - 15 zł/szt. Siekierczyn, tel. 
0604/19-82-96
FELGI STALOWE niklowane, do Mercedesa, - 300 zł. Sie
kierczyn, tel. 0604/19-82-96
FELGI STALOWE z oponami 195/60 R14 używanymi, stan 
dobry, - 600 zł. Stary Ujazd, gm. Ujazd Śl., tel. 0608/79-85-70 
FELGI STALOWE 14”, do Opla Vectry. 2 szt. -100 zł. Świdni
ca. tel. 0603/98-31-49
FELGI STALOWE do Opla. R 13 x 5.5. cena • 30 zł/szt. Wro
cław. tel. 071/357-71-28
FELGI STALOWE z oponami R13/155, do VW Jetty, 2 szt. -
100 zł. Wrocław, tel. 0601/91-04-72
FELGI STALOWE 2 szt., do Fiata Seicento. Wrocław, tel.
0601/73-20-98
FELGI STALOWE 14”, na 5 śrub, do Mazdy 626, • 30 zł. Za
wonia. tel. 071/312-90-73
FELGI STALOWE 15”. do BMW 5.5 śrub - 50 zł/szt. Złotory
ja, teł. 076/878-37-54.0604/53-18-57 
FOTEL KUBEŁKOWY czarny, pasy Schrott czerwone 3-ca- 
lowe, do Renault Sport, - 700 zł. Wałbrzych, tel. 0605/11-28-22 
FOTELE, 1992 r. 2 13 rząd, rozkładane, z zagłówkami, stan 
b. dobry. Wałbrzych, tel. 0603/53-31-20 
FOTELIK SAMOCHODOWY różnokolorowy, firmy Ikea, z 
pasami bezpieczeństwa, pasy montażowe, od 0-10 kg lub 
15-25 kg, osłona przeciwsłoneczna, regulacja wysokości pa
sów, cena -100 zł. Lubin, tel. 076/847-35-61,0606/44-79-04 
FOTELIK SAMOCHODOWY dziecięcy. 0-18 kg. stan b. do
bry, -120 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-94-40 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER KING do 20 kg. wła
sne pasy, atest, regulacja położenia, stan b. dobry, -110 zł. 
Wrocław, tel. 071/793-52-82.0608/62-12-03 
FOTELIK SAMOCHODOWY prod. zachodniej, rozkładany, od
9-25 kg, na metalowym stelażu, własne pasy, stan b. dobry - 
90 zł, fotelik .Romer King’ , od 4 m-cy do 5 lat, 5-punktowe 
pasy, atest, sten b. dobry, możliwy montaż na środku siedź. - 
120 zł oraz fotelik .Concord’ , do 18 kg zagłówek, rozkładany, 
pasy, atest, stan b. dobry -110 zł. Wrocław, tel. 352-40-48, 
322-41-57.0605/06-93-62
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER dla dziecka od 4 mies. 
do 5 lat, rozkładany (3 pozycje), pasy 5-punktowe • 110 zł 
oraz fotelik Renolux, od 0 do 18 kg, rozkładany (5 pozycji), 
pasy, może być dla noworodka - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/322-21-89.071/784-65-62,0600/55-91-57 
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COS110 kg. sztywna rącz
ka do noszenia, wkładka, z atestem, własne pasy, funkcja 
bujaczka, stan b. dobry, -110 zł oraz RENOLUX do 18 kg, 
zagłówek, własne pasy, z atestem, regulacja położenia, moż
na wozić dziecko w odwrotnych kierunkach, stan b. dobry, • 
110 zł oraz ROMER KING do 20 kg, z atestem, własne pasy 
(5-punktowy), może służyć dla dziecka do 6 lat, ładna tapi
cerka, stan b. dobry, regulacja położenia, • 110 zł. Wrocław, 
tel. 071/793-52-82.0608/62-12-03 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER KING 9-20 kg. pasy
5-punktowe, regulacja oparcia, atest -110 zł, fotelik samo
chodowy • nosidełko, 0-13 kg, Chicco, Maxi-Cosi, ceny 
100-190 zł, fotelik samochodowy Chicco, 9-18 kg -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/333-52-56
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER z pasami 5-punktowy- 
mi i atestem, - 120 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22, 
0503/94-25-12
FOTELIKI SAMOCHODOWE CONCORD atest, pasy -120
zł, Renolux, rozkładany, z pasami - 90 zł. Romer King, duży,
stan dobry -100 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-85
HAK HOLOWNICZY do Forda Transit busa, • 400 zł. Żary.
tel. 068/374-83-51.0606/85-79-44
HALOGENY owalne, do VW Sharana lub Renault. Lubin, tel.
076/749-74-40
INSTALACJA GAZOWA LIVELLO prod. holenderskiej, butla 
701, brak atestu, kompletna, - 420 zł. Lubin, tel. 0502/17-81-85 
INSTALACJA GAZOWA LOVATO kpi., z dokumentacją, do 
silnika gażnikowego, - 600 zł. Trzebnica, tel. 071/312-30-74, 
090/34-14-92
INSTALACJA GAZOWA LOVATO zbiornik 50I, pełne doku
mentacja, stan b. dobry, - 600 zł. Trzebnica, tel. 071/387-26-93, 
0608/19-95-63
INSTALACJA GAZOWA LOVATO do silnika z wtryskiem • 800 
zł. Wrocław, tel. 0503/37-20-42 
INSTALACJA GAZOWA, 2000 ccm, pełny wtrysk kompl. do
kumentacja, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
INSTALACJA GAZOWA prod. holenderskiej, do samocho
dów gaźnikowych, zbiornik 45 cm3, polska dokumentacja, bez 
miksera, - 390 zł. Wrocław, tel. 0607/63-23-05 
INSTALACJA GAZOWA do silników gaźnikowych: do Forda 
Transita, ze zbiornikiem o poj. 901 - 650 zł oraz do VW Trans
portera, 1001 - 650 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
O  INSTALACJE GAZOWE montaż, serwis, skup in

stalacji, używanych, także bez dokumentów oraz 
w częściach. Janików, tel. 071/303-08-93 
01030341

O  INSTALACJE GAZOWE skup, sprzedaż instalacji 
gazowych. Wrocław, tel. 071/350-10-33, 
0601/74-56-32 81014121

„Ko g u t" taxi na magnes, prawie nowy, - 60 zł. Legnica, 
tel. 0607/86-18-69
KIEROWNICA MOMO nowa, średnica 35 cm, pokryta skórą, 
czarna, do Audi Coupe (do 1987 r.), • 170 zł. Wrocław, tel. 
0504/83-40-65
KIEROWNICA SPORTOWA MOMO 300 mm. profilowana, - 
280 zł. Lubin, tel. 0502/66-94-18,0609/27-71-49 
O  KOŁA kompletne, opony i felgi (stalowe i alumi

niowe), do samochodów osobowych i dostaw
czych, hurt i detal. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
84019181

KOŁA 750x16, 4 szt., stan dobry, - 400 zł. Boreczek. woj.
wrocławskie, tel. 0606/57-74-70
KOŁA do Mercedesa 124,220x50x16, aluminiowe felgi, opo-
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ny Pirelli, - 400 zł kompl.. Gorzupia k. Krotoszyna, tel. 
062/721-19-75,0503/98-38-58 
KOŁA zimowe, do VW Sharana, 15”. prawie nowe opony 
205/60/15, felgi stalowe 15", srebrne, z deklami VW. Nowo
grodziec, woj. jeleniogórskie, tel. 0502/33-76-86, 
0049/17-57-40-99-22
KOŁA z oponami zimowymi 185/75/13, po jednym sezonie, 4 
szt, -130 zł. Oleśnica, tel. 0609/50-02-40 lub 0501/71-40-05 
KOŁA z felgami, 425/22.5 - 600 zł/szt. Popielów, tel. 
077/469-70-66
KOŁA 2 szt., 825+15,6-otworowe - 200 zł/szt. lub zamienię
na 900x20 albo felgi 7.50x22.5. 8-otworowe. Wiązów, woj.
wrocławskie, tel. 0609/48-60-10
KOŁA, 2000 r., kompletne, z oponami Michelin, 4x108 do
Forda, 175/13, stan b. dobry, - 350 zł. Oława, tel.
0602/64-92-94
KOŁO kompl. do Opla, 13", 4 śruby, - 30 zł. Leszno, tel. 
0601/89-41-59
KOŁO dojazdowe, do Renault Clio. Wrocław, tel. 
071/345-65-86 rano i wieczorem
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KOŁO z oponą, bieżnik 10 mm, 8.25 x 20. - 270 zł. Żórawina, 
tel. 071/316-50-54,0600/19-93-28 
KOŁPAKI do samochodu BMW, 15 cali, 4 szt'., oryginalne, 
stan idealny - 220 zł. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
KSIĄŻKA OBSŁUGI FORDA FIESTY, 1989/% r., - 30 zł. Lu- 

• bin, tel. 076/849-34-27
KUPIĘ KOŁA 2 sztuki do Poloneza, cena 50 zł/szt. Domasz- 
ków. tel. 0502/60-89-54
KUPIĘ „KOGUT” TAXI średni, typ warszawski, kolor biały. 
Kalisz, tel. 062/722-36-37
KUPIĘ BAGAŻNIK DACHOWY BOX krótki, szeroki, stan

łych dostawców, nowe lub używane._Karolinki, gm. Miejska 
Górka. tel. 0601/55̂ 53-08
KUPIĘ OPONY letnie, z felgami stalowymi lub aluminiowymi, 
doVW Passata, 185/60/14,175/60/14.185/65/14,175/65/14.
4-otworowe, odl. między otworami 100 mm albo same opony. 
Wrocław, tei. 071/342-83-10,0602/64-48-71 
KUPIĘ OPONY do Hanomaga (Fadroma), 2 szt., wym. 20,5 x 
R25 Michelin, typ B, 20,5 x 25 EM Nylon Semperit lub podob
ne. Wrocław, tel. 0502/54-08-12 
KUPIĘ SIEDZENIA tylne do Mercedesa 212 z 1995 r. Miero
szów, tei. 0603/87-04-33
LODÓWKA SAMOCHODOWA nowa, 221,2 pokrywy: elek- 
tryczna i izolacyjna, na plażę, kemping, - 205 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/764-50-80
LODÓWKA SAMOCHODOWA podłączenie do zapalniczki, 
mało używana, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0503/16-57-86
LODÓWKA SAMOCHODOWA IGLOBOX poj. 181 i 241, fa
brycznie nowa, sprow. z Niemiec, zasilanie na wtyk zapal
niczki, posiadają 2-gą funkcję zimową: ogrzewanie artykułów 
do +65 st. C, 12 V/40 W, możliwość przesłania pocztą, 290 i 
340 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/641-15-75 
NAGRZEWNICA SAMOCHODOWA WEBASTO 24 V, - 300 
zł. Jawor. tel. 076/870-50-33,0602/66-44-76 
OGRZEWANIE WODNE EBERSPACHER programowanie na 
temperaturę i czas, oszczędne, ogrzewa kabinę i silnik, stan 
b. dobry, - 850 zł. Lubin, tel. 0609/64-31-53 
OPONA 155/70 R13, - 85 zł. Wrocław, tel. 071/368-80-12 
OPONA CONTINENTAL CZ 771, rozmiar 175x70x13 oraz 
opona 165x70x13, nowa, • 50 zł. Wrocław, tel. 0602/29-38-89 
OPONA GOODYEAR ultra Grip-P5,175/65 R14 M+S, - 90 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-71-28
OPONA MICHELIN MX2, rozmiar 185x70x14, nowa, -100 zł. 
Wrocław, tel. 0602/29-38-89
OPONA UNIROYAL RAIYE 440185/60 R14, cena - 60 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/357-71-28
O  OPONY nowe i używane, od 12" do 17", również 

do aut dostawczych, stan b. dobry, duży wybór. 
Felgi stalowe i aluminiowe. Czynne codziennie w 
godz. 8-18, w sobotę 8-14. Wrocław, ul. Miecho
wity 2 (boczna pi. Kromera), tel. 0503/83-13-90 
01029291

OPONY + felgi, 1200x18,4 szt. - po 200 zł.., gm. Złotoryja, 
tel. 076/878-67-01
OPONY 1500 x20, jodełka, stan b. dobry, 5 szt. - 280 zł/szt.., 
tel. 0606/88-64-27 po godz.20
OPONY 1400 x 24.15,5 x 25.1600 x 24.1600 x 25,12.5 x 18.
17.5 x 25.1800 x 25.20.5 x 25.23.5 x 25.26.5 x 25, 26,5 x 
29,20 x 24,22,5 x 24,29,5 x 29 i inne, felgi, ceny od 300 zł. 
Brzeg. tel. 077/416-38-04
OPONY nowe, 215/90/15, oryginalne, do Liaza, cena -170 
zł/szt. oraz opony bieżnikowane, prod. niemieckiej, 235/45/17, 
205/45/16, cena - 80 zł/szt. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0601/42-14-79
OPONY 13-15”. różne rozmiary, ceny 30-50 zł. Chojnów, tel. 
076/819-10-04.0604/19-61-54 
OPONY nie używane, 2 szt., Michelin 175/70/13 oraz 2 Conti- 
nentale 175/70/13 -120 zł/szt. Cisek, tel. 077/487-57-97 
OPONY zimowe, prawie nowe. 225 x 45 x 16, -1.200 zł. Go
styń. tel. 0601/73-92-95

O P O N Y  N O W E  I  U Ż Y W A N E
FELGI STALOWE I ALUMINIOWE 

S p r z e d a ż ,  m o n t a ż ,  w u l k a n i z a c j a .  D u ż y  w y b ó r  
Czynne codziennie 8-18, soboty 8-14 

_______Wrooław, ul. Miechowity 2 -  boczna pi. Kromera, tel. 0-503 83 13 90 0 P01212;

dobry, firmy Jnterpack, Thule lub inny. Wrocław, tel. 
071/316-51-67
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ RH 7.5x16 H2ET50, AD 7564, 
4x100 mm oraz dwie felgi aluminiowe AZEW 8Jx17 H2 ET30 
98L4C801730. Bielawa, tei. 074/833-02-15 po godz. 16. 
0604/63-73-6P
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ Italy. 15”. 4 x 100 mm. 10 ra
mion, w ramionach rowki na wylot lub komplet felg 15-17”, do 
Rovera 400 sedana, z 1996 r. Kępno, tel. 0607/43-11-43 

1 KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ ENKEIHR8/5J/15 ET35.1989 
r.. prod. japońskiej. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 15”. do Audi 80 B4. Legnica, 
tel. 076/854-53-28.0607/04-07-90 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do Seata Toledo z 93 r. Lubin, 
tel. 0603/95-85-41
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do Seata Cordoby. z oponami 
185 x 60 x 14, najchętniej oryginalne. Lwówek śląski, tel. 
0603/74-73-17
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do VW Golfa. 4x100 mm, 15,
16”. Wrocław, tel. 0607/48-19-58
KUPIĘ FELGI STALOWE 15” lub felgi z oponami zimowymi,

O P O N Y t a n i o !

N O W E  I U Ż Y W A N E
W ro c ła w , te l. 342 32 52, 
342 76  87, O 601 701 801

OPOH454

do VW Transportera T5,1998 r. Wrocław, tel. 071/328-06-39, 
0601/85-10-47
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do VW Golfa III, oryginalne. 14”.
Bolesławiec, tel. 075/647-81-00,0600/42-27-32
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ w stanie dobrym oraz felgi
17” z rantem, najchętniej 8.5”-10", do BMW 525 z 1993 ił.
24V. Legnica, tel. 0603/80-26-88
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ z dokumentacją lub bez.
Trzebnica, tel. 071/312-30-74
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do samochodu z silnikiem 
gażnikowym. może być bez dokumentacji lub same części. 
Wałbrzych, tel. 074/841*37-09.0605/64-17-87 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ gażnik - 300 zł z homologa
cją, do 5 lat z butlą do 40 I, niedrogo. Złotoryja, tel. 
076/878-63-48
KUPIĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI FIATA 128. Opole, tel. 
0605/62-62-99
KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI BMW 320 E-21, z 1976/1982 r. 
Wałbrzych, tel. 0609/26-53-79 
KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI MAZDY 323,80-85 r. Złotoryja, 
tel. 076/878-63-48
KUPIĘ OPONĘ BRIDGESTONE STEEL BELTED 60 
275/60/15. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 *
KUPIĘ OPONĘ MICHELIN ENERGY MXV 3A lub Michelin 
MXT 195x60x15”. stan b. dobry. Trzebnica, tel. 0606/13-81-47 
KUPIĘ OPONY do naczepy 385 x 65 x 22,5, poszukuję sta-
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OPONY 9.5 R17.5,6 szt. oraz opony Michelin 8,25 R15, nowe, 
4 szt. Henryków, tel. 074/810-51-10.0604/44-17-69 
OPONY letnie, 4 szt., 175/65 R14, używane - 20 zł/szt. Jele
nia Góra, tel. 0604/42-92-49
OPONY 10x18, z fartuchem, - 500 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-64-19
OPONY 205/60/14, 2 szt., nowe, • 400 zł, Lądek Zdrój, tel. 
0504/79-51-57
OPONY z felgami do Skody Felicji, używane jeden sezon i 
opony Dębica 165/70 R13, 2 sztuki, Dębica 165/70 R13, 
D-165, nowa i opon Dębica 175/70 R13 D124, nowa. Legni
ca, tei. 076/858-20-83
OPONY prod. rosyjskiej 900x20R, 2 szt., niedrogo. Legnica, 
tel. 0601/16-87-69
OPONY 1400x20. 4 szt., terenowe, - 800 zł. Legnica, tel. 
0601/16-87-69
OPONY 1200x18,8 szt., stan b. dobry -150 zł/szt. Lubin, tel. 
076/749-74-77
OPONY 13.14 i 15 cali, ok. 50 szt. • 15 zł/szt. Łambinowice,
tel. 077/431-91-73,0607/70-42-41
OPONY 175 x 70k  13 - 150 zł/komplet. Niemcza,'tel.
074/837-87-08 po godz. 20,0603/48-31-67
OPONY używane, do motocykli prod. japońskiej, 16”, 17”. 18”
- od 25 zł. Oleśnica, tel. 0502/26-39-10
OPONY 195/65/R15,195/60/R15, różne modele, cena od 30
zł. Oława. tel. 071/313-01-02,0502/31-62-09
OPONY wym. 840 x 15”, 900 x 20", od 100 zł. Polkowice, tel.
0606/12-36-56
OPONY używane, 13.14,15r 16”. 5 mm, sprawdzane, hur
tem - 25 zł/szt. Sobótka, tel. 071/316-25-71 
OPONY 28x16.9, do ciągnika, jedna, stan b. dobry, druga 
zużyta 50%, - 900 zł. Świebodzin, tel. 068/382-59-76. 
0608/11-77-93
OPONY 12.13 i 14". różne rozmiary - 40 zł z montażem. Trzeb
nica. tel. 071/312-33-54.090/34-14-92 
OPONY rozmiar 155/70, firmy E 550. stan dobry, - 50 zł. Wał
brzych, tel. 074/849-03-56 '
OPONY do wózka widłowego, 2 szt., 700 x 12, prod. japoń
skiej, gratis 4 dętki, - 350 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-98-54. 
074/844-05-91
OPONY używane 16/50/225.2 szt. 16/55/215 2 szt.. stan ide
alny • 140 zł/szt. Wiązów, tel; 0605/05-93-66 
OPONY używane ód 13” do 16. na gwarancji - od 35 zł/szt. 
Wiązów, tel. 0605/05-93-66
OPONY używane: 1400x24, 23,5x25, 1600x25, 1800x25, 
12.5Rx20,15x21.10x22,5.1400x20,1600x20.385x65Rx22.5. 
9x22.5, 315/80Rx22,5, 295/80Rx22,5, 12x22.5. od 100 zł. 
Wołczyn, tel. 0604/83-66-07
OPONY 195x70x15,4 szt., stan idealny, -100 zł. Wrocław, 
tel. 0602/29-38-89
OPONY rozm. 225 x 60 x 15. nowe. Wrocław, tel. 
071/363-46-76
OPONY rozm. 195/65/15”. 225/60/16”, 185/65/14”, 175/70/13”. 
nowe i używane, wulkanizacja - 70 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/321-69-61
OPONY 185/70/14,2-letnie, 2 szt., cena 20 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0501/74-06-68
OPONY 8.25/20.1 szt.. 9.00/20.2 szt.. 11/20,2 szŁ,'195/60/14. 
2 szt. -100 zł/szt. Wrocław, tel. 0605/15-21-95 
OPONY 205/40/17, 2 szt. -100 zł/szt. oraz opona Michelin 
Pilot, prawie nowa, 205/55/15 - 120 zł. Wrocław, tel. 
0501/70-53-83
OPONY kompl., 225/50/16,205/55/16,10% zużycia. Wrocław, 
tel. 0601/74-63-86
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
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OPONY 1000x20,600x9,700x12,23x5, nowe, od 50 zł. Zdu
ny, tel. 0602/13-94-73
OPONY BARUM Barura 195/50 R15, nowe, cena • 190 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0502/29-21-51
OPONY BRIDGESTONE 185/65 R15, nowe. cena -170 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0502/29-21-51
O  OPONY CIĘŻAROWE I ROLNICZE prod. rosyjskiej, 

nowe, dętkowe: 650x16, 840x15, 750x20, 825x20, 
900x20, 1000x20, 1100x20, 1200x20, 11.2x20, 
12.4x28, 15.5x38 oraz opony bezdętkowe: 
215x17.5, 295x22.5, 315x22.5, 385x22.5. Faktury 
VAT. Możliwość dowozu do nabywcy. Gryfów Śl., 
tel. 075/781-41-74,0603/66-16-74 01028161

OPONY CONTINENTAL 2 szt.. 225 x 60 x 15. felgi Żuka - 
100 zł/szt., 155 x 13.2 szt. - 40 zł/szt. Jelcz-Laskowice, tel. 
0608/23-71-10
OPONY CONTINENTAL 195/65 R15,4 szt, - 240 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/642-42-32,0603/58-55-67 
OPONY CONTINENTAL 195/60/15, oszczędzające paliwo, 2 
szL, bieżnik 6 mm -120 zł/2 szt. Wałbrzych, tel. 074/847-60-67 
OPONY CONTINENTAL oraz inne. 13,14.15.16” i inne. stan 
idealny, b. mało używane i nowe, od 50 zł. Wrocław, tel. 
071/349-27-83
OPONY DĘBICA + nowe felgi, X2, na gwarancji, do Polone
za - 300 zł. Lubin. tel. 076/847-30-81 
OPONY DĘBICA PRESTO rozm. 195/60/14”. 4 szt, - 500 zł. 
Strzegom, tel. 074/649-18-68
OPONY FIRESTONE rozm. 225/60/15.2 szt.. stan dobry - 50 
zł/szt. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 
OPONY GOODYEAR rozmiar 16 x 215 x 40. nowe, • 380 zł. 
Długołęka, tel. 071/315-94-49
OPONY GOODYEAR 205/55 R16, z felgami aluminiowymi, 
używane 3 miesiące, do VW Passata (nowy model), - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 071/789-90-37 po godz. 18 
OPONY KLEBER185/60/14. bieżnik 1 mm. - 50 zł/2 szt. Wro
cław. tel. 0608/36-71-01
OPONY KORMORAN 200 SPRINT 195/60 R14,4 szt., nowe.
- 700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-42-32.0603/58-55-67 
OPONY KORMORAN 195/70 15C, do busa. 2 szt.. stan b. 
dobry - 80 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/25-47-55 
OPONY KORMORAN 2000185/70 R13. stan b. dobry • 150 
zł oraz 4 koła 14” do Fiata 131 lub 125p • 80 zł, lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0502/96-98-96
OPONY KORMORAN 155/70. mało używane 2 szt. -100 zł. 
Wrocław, tel. 0601/91-04-72
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 do koparkoładowarki. 15.5/80/20. Henry
ków, tel. 074/810-51-10.0604/44-17-69 
OPONY MICHELIN 11 R 22.5,4 szL, koła 22.5, bieżnik napę
dowy, opony 295/80/22.5. Henryków, tel. 074/810-51-10, 
0604/44-17-69
OPONY MICHELIN do koparkoładowarki. 15,5x80x20. Hen
ryków, tel. 074/810-51-10,0604/44-17-69 
OPONY MICHELIN 235/75/17,5, 14 szt., opony-Semperit, 
305/75/19,5, 4 szt: Henryków, tel. 074/810*51-10, 
0604/44-17-69
OPONY MICHELIN 195/65/15, 4 szt. Wrocław, tel. 
0601/73-16-17
OPONY MICHELIN oraz innych firm, 14 i 15”, do VW, Opla. 
Seata, Skody, nowe, nie używane oraz b. mało używane i bież
nikowane. Wrocław, tei. 07-1/349-27.-83 
OPONY MICHELIN VH PILOT komplSt, 4 szt., rozmiar 225 X 
55 x 16. grubość bieżnika 6-7 mm, - 600 zł. Wrocław, tel. 
0607/54-48-55
OPONYMOTOCYKLOWE używane, różne rozmiary, cena od 
40-100 zł. Jelenią Góra,.tei. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
O  OPONY NOWE I UŻYWANE zimowe i letnie: 

165x70x13, 175x70x13, 175x70x14, 185x65x14, 
185x70x14, 185x65x15, 195x65x15, 205x65x15, 
205x55x16, 205x55x15, 205x50x15, 185x14C, 
195x50x15,225x55x16,235x35x18,235x35x17 oraz 
inne rozmiary. Felgi aluminiowe • ceny konkuren
cyjne. Sobótka, tel. 0606/40-81-20, 071/391-11-64 
01031331

OPONY PIRELLI DRAGO P6000195x65 R15.2 szt., nowe. -
450 zł. Namysłów,tei. 0604/89-65-56
OPONY PIRELLI 175x50x13, 4 szt. Trzebnica, tel.
071/312-17-09,0602/50-80-10
OPONY PIRELU 205/60/15,4 szt.. stan b. dobry -100 zł/szt.
Wrocław, tel. 0601/44-81-48
OPONY SEMPERIT 175 x 70 x 13.3 szt.. felgi VW Golfa II -
50 zł/szl Jelcz-Laskowice, tel. 0608/23-71-10
OPONY SEMPERIT używane, 6 szt., stan dobry. 315/70/225.
-1.500 zł. Nowa Ruda. tel. 0607/82-58-55 
OPONY STOMIL rolnicze. 4 szL - 200 zł. - 400 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/742-31-95.0605/43-73-16 
OPONY STOMIL RADIAL 1000 R2016PR wraz z felgami. 8 
sztuk, do samochodu Liaz lub naczepy - 200 zł/szt. Ziębice, 
tel. 074/819-31-09,0604/44-91-40 
OPONY UŻYWANE do samochodów dostawczych i busów, ~ 
14”, 15” i inne, stan b. dobry, możliwy dowóz do klienta - od 
140 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/89-92-39 
O  OPONY DO AUT CIĘŻAROWYCH używane, bież

nikowane, nowe, 8.25 x 20, 900 x 20, 1000 x 20, 
1100 x 20,295/80 R22.5,11R x 22.5, 315/80R 22.5, 
12R 22.5, opony do naczep, 365/80 R20, 385/65 
R22.5, opony „do lasu”: 1200 x 18,1200 x 20,1500 
x 20, w ciągłej sprzedaży felgi bezdętkowe do aut 
ciężarowych, możliwość montażu zakupionych 
opon i. felg, ceny opon od 80, zł/szŁ Ząbkowice 
Śląskie, ul. Waryńskiego 13, tel. 074/815-40-67, 
0601/79-01-77 01022911

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,
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tel. 071/349-40-62,071/349-47-55 /fax, w godz. 9-22, 
0502/37-81-98 0601/77-68-33 81014191

O  OPONY NOWE I UŻYWANE 12-17", również do aut 
^dostawczych, stan b. dobry, duiy wybór oraz fei

gi stalowe i aluminiowe, nowe modele, skup, spra- 
edaż, zamiana. Czynne codziennie w godz. 9-22, 
także w soboty. Wrocław-Złotniki, ul. Kielecka 64, 
tel. 071/349-40-62, 071/349-47-55 / fax,
0502/37-81-98 0601/77-68-33 81014151-

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, ui. 
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", Dę
bica, Olsztyn, Kleber, Michelin i inne. Rozmiary: 
195/50 R15,195/55 R15, 195/60 R15, 205/50 R15,
205/55 R15, 205/60 R15, 205/65 R15, 205/45 R16,
205/50 R16, 205/55 R16, 215/55 R16, 225/50 R16,
225/55 R16, 225/60 R16, 235/60 R16 205/50 R17,
235/50 R17,235/45 R17,265/50 R17 i inne. Wymia
na i wyważanie na, miejscu, felgi stalowe. Wro
cław, ul. Jedn. Narodowej 187, oficyna, tel. 
071/372-16-85,0601/75-02-60 81014211

O  OPONY UŻYWANE, LETNIE I ZIMOWE : 135x13, 
145x13,155x13, 155x70x13, 165x13, 165x70x13, 
175x70x13, 165x65x13, 165x65x14, 165x70x14, 
175x65x14, 175x70x14, 185x65x14, 185x70x14, 
195x60x14, 195x50x15, 195x60x15, 195x65x15, 
205x65x15,205x70x15,225x70x15 i inne. Wrocław, 
tel. 0602/42-58-23 81013881

PASKI KLINOWE różne rozmiary • 4 zł/szt. Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
PASY BEZWŁADNOŚCIOWE do Fiata Punto, pirotechnicz
ne. Wrocław, tel. 071/364-19-24 
PASY BEZWŁADNOŚCIOWE przód i tył, czarne lub czerwo
ne • od 150-200 zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
PASY KLINOWE różne rozmiary, od 1.040 - 4.000, cena od 4 
zl/szt., taniej hurt. Legnica, tel. 076/854-72-28,0603/31-44-54 
PASY SZELKOWE .SCHROTH" niebieskie, elektryczne na
pinacze, stan b. dobry, -150 zł. Lubin, tel. 0502/66-94-18, 
0609/27-71-49
PILOT DO ALARMU PRESTIGE. Wrocław, tel. 071/346-08-46 
PLANDEKA samochodowa, 7,20 x 2,50 x 2,20 m, - 300 zł. 
Lubań, tel. 075/722-20-93
O  PLANDEKI NIEPRZEMAKALNE lekkie, silne, trwa

łe, metalowe oczka mocujące, odporne na tem
peraturę. Również pokrowce do przykrycia kom
bajnów, maszyn rolniczych i samochodów - 4 
zł/m2, plandeki grube - 20 zł/m2 Na życzenie wy
syłka pocztą, faktury VAT. Św idnica, tel. 
074/853-72-77 01035131

ROLETA BAGAŻNIKA do BMW, Opla. Audi, VW, Fiata, For
da, Lancii • kombi oraz siatki grodziowe. Namysłów, woj. opol
skie, tel. 0604/89-65-56
ROLETY BAGAŻNIKA siatki do samochodów kombi, Audi, 
VW. Opel, Ford, Mercedes, BMW i inne. Trzebnica, tel. 
0601/70-18-61
SIATKA BEZPIECZEŃSTWA do bagażnika, do Opla Astry 
kombi, stan idealny, • 200 zł. Wrocław, tel. 0603/95-17-00 
SMAROWNICA nożna. Trzebnica, tel. 071/387-12-78 
STOPIEŃ DO SAMOCHODU TERENOWEGO aluminiowy, z 
uchwytami mocującymi, komplet - lewa i prawa strona, - 500 
zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
SZELKI SPORTOWE SCHROTH z napinaczem, 1 szt., stan 
dobry -100 z ł... gm. Lądek Zdrój, tel. 074/814-76-76 
SZYBY HARTOWANE płaskie, do ciągników i samochodów, 
od 30 zł. Witaszyce, tel. 062/721-60-59 
TACHOMETR KENZLĘ dla 2 kierowców, na linkę, - 400 zł. 
Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 0609/48-60-10 
TŁUMIK SPORTOWY 2 x DTM. do każdego auta, nie używa
ny, - 280 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/29-72-40 
TŁUMIK SPORTOWY .SUPERSPRINT* 2x80 mm, do Opla 
Astry GSi, oryginalne, prod. niemieckiej, stan b. dobry, -120 
zł. Lubin, tel. 0502/66-94-18,0609/27-71-49 
TŁUMIKI SPORTOWE Remus i Sebring, do różnych typów 
Samochodów. Krotoszyn, tel. 0608/40-65-49 
ZAMIENIĘ OPONY letnie, z felgami 175/70 R13, komplet - na 
komplet kół zimowych do Forda Escorta, odl. między otwora
mi 108 mm. Wrocław, tel. 0603/52-24-34 
ZAMIENIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI OPLA VECTRYICALIBRY 
wydanie z 1998 r. - na książkę obsługi Renault 19. Kępno, tel. 
062/782-21-24

KUPIĘ
SAM OCHÓD

O  „ABC-AUTO". Jeżeli chcesz dobrze sprzedać swój 
bardziej lub mniej rozbity samochód, także po po
żarze lub na części, zadzwoń, tel. 071/311-39-61 
lub 0602/12-51-35. Transport oczywiście gratis. 
Wrocław 01031031

O  0601/71-69-78,0601/77-87-40 to numery telefonów, 
które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po wy- 
pdku. Natychmiastowa wypłata gotówki, transport 
gratis, wystarczy zadzwonić. Wrocław 81014131

O  A.A.A...ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA KUPIĘ 
CAŁE ORAZ PO WYPADKU, lekko lub mocno roz
bite, również uszkodzone mechanicznie, do re
montu blacharki, po pożarze i całkowicie rozbite 
- osobowe, terenowe, dostawcze, ciężarowe i 
vany. Jeżeli posiadasz takie auto dzwoń!!! Zero 
formalności. Dojeżdżamy do klienta w każde miej
sce odbieramy auto własnym transportem gra
tis!!! NAJLEPSZE. CENY! Fachowa i dyskretna, 
obsługa, gotówka natychmiast. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45 całą dobę, 0601/78-82-84 całą dobę 
81014271

O  AAA • ABSOLUTNIE, AKTUALNIE, ATRAKCYJNIE, 
CAŁE I POWYPADKOWE AUTA KUPIĘ • całkowi
cie rozbite, spalone, płacę gotówką natychmiast, 
własny transport, fachowe doradztwo, auta oso
bowe, dostawcze, jeepy, vanyr najlepsze ceny, 
aktualne non-stop. Wrocław, tel. 0605/38-04-78 
81014101

O  ALFA ROMEO, FIAT PUNTO, TIPO, SEICENTO, Cl- 
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. 
O leśnica, tel. 071/314-33-73, 0601/41-23-29 
81013941

AUDI 80,1982/83 r. na białych tablicach, w cenie do 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/40-30-03
AUDI 80,1985/93 r. uszkodzony, bez silnika, z uszkodzonym 
lub do remontu, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57
AUDI 80 B 3 ,1987/91 r. na białych tablicach. Karpacz, tel. 
0607/65-59-61
AUDI 80 B3, 1987/92 r. po wypadku, uszkodzony, rozbity,
zarejestrowany. Jelenia Góra, tel. 0609/63-96-19
AUDI 80,1987/93 r. może być uszkodzony lub do remontu.
Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32
AUDI 80,1988/91 r. 1600 lub 1900 ccm, diesel, wyposażenie
obojętne, bez prawa rejestracji w Polsce, bez wypadku, w
cenie do 2.200 DEM. Leszno, tel. 0605/83-82-13
AUDI 80,1990 r., 1800 ccm na białych tablicach. Wrocław,
tel. 071/341-65-44.0502/96-51-22
AUDI A3, A4 ,1998/01 r. rozbity, może być do sprowadzenia
z Francji, Niemiec. Wrocław, tel. 071/354-11-36,
0606/52:64-04
AUDI A4,1994/96 r. automatic, pełne wyposażenie, może być 
o dużej poj., tanio. Kalisz, tel. 0603/82-22-26 
AUDI A6, A8, C4, 80,100 COUPE, 1987/01 r. po wypadku. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0601/41-23-29 
BMW E-36,1995/99 r., 120 tys. km, alum. felgi, szyberdach, 
elektryka, może być lekko uszkodzony, poj. 1800-2000. Wro
cław, tel. 354-33-90
BMW 318,320, 323 i po 1985 r., na białych tablicach. Wro
cław, tel. 0607/48-29-83
BMW 318,320,323,324,3251, M3,1980/94 r. na białych ta
blicach, stan b. dobry, uszkodzony lub na części. Wrocław, 
tel. 0503/30-90-88,0503/90-55-84 
BMW 320, 323 .rekin*, poj. 2.0, 2.3, bez dokumentacji, do 
1.000 zł. Wrocław, Mrozów, tel. 071/317-09-27 po godz. 18, 
0608/66-97-65
BMW E-30,1983 r., 2000 ccm po wypadku, mocno uszko
dzony, spalony. Wrocław, tel. 0608/59-03-72 
BUS, 1995 r. chętnie 1,9 D, chętnie niebieski, podwyższony, 
przedłużony, przeszklony do połowy, 6-osobowy. 1,5 t ład. 
chętnie z Legnicy i okolic, alarm • ok. 25.000 zl, prosić Wojt
ka. Legnica, tel. 076/855-02-13 po godz.18,076/854-84-91 w 
godz.8-15
CHEVROLET ASTRO cały lub po wypadku, do 1.500 DEM. 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
CHEVROLET ASTRO, 1986/91 r. na części, na białych tabli
cach. Wrocław, tel. 0601/71-53-48 
CITROEN, 1988/96 r.. diesel zarej. w kraju, stan dobry, techn. 
sprawny. Legnica, tel. 0606/11-52-64 
CITROEN SAXO, 1996/97 r., 1500 ccm, diesel 5-drzwiowy, 
bez wypadku. Wrocław, tel. 0602/43-35-67 
CITROEN SAXO, 1997/98 r., 1500 ccm, diesel 5-drzwiowy, 
do 15.000 zT. Oleśnica, tel. 071/398-97-39 
CITROEN VISA diesel, może być uszkodzony. Ostrzeszów, 
tel. 0503/84-98-59
CITROEN XM, 1995/00 r., 2100 ccm, turbo D model z nowoą 
deską rozdzielczą, na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0606/16-75-61
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 MATIZ rozbity, uszkodzony, po kradzieży, na czę
ści. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
DAEWOO MATIZ przyjmę wraz ze spłatą kredytu. Wrocław, 
tei. 071/345-26-30,0604/34-01-53 
DAEWOO TICO kupiony w salonie, I właściciel. Kamieniec 
Ząbkowicki, tel. 0604/17-92-85 
DAEWOO TICO rozbity, uszkodzony, po kradzieży, z braka
mi lub na części. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
DAEWOO TICO uszkodzone, rozbite, na części. Świdnica, 
tel. 0604/28-65-87 '
DAEWOO TICO po wypadku. Świebodzice, tel.
074/854-16-97,0602/60-64-96
FIAT 125p w zamian za wyrejestrowanie. Wrocław, tel.
0608/16-25-78
FIAT 125p. Wrocław, tel. 0607/53-68-56
FIAT 125p, 1988/91 r. stan b. dobry, na raty. Wrocław, tel.
0503/50-51-14
FIAT 125p, 131, 1974/89 r., 1500 ccm, 2000 w zamian za 
wyrej. lub • do 50 zł, stan i rocznik obojętny. Wrocław, tel. 
0607/81-13-20
FIAT 126p w stanie obojętnym. Jelenia Góra, tel. 
0607/68-59-22
FIAT 126p I właściciel, stan idealny. Oława, tel. 071/303-39-10, 
0602/89-72-98
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 rocznik i stan obojętny. Świebodzice, tel. 
074/854-51-61
RAT 126p Cinquecento 900, Skodę, Poloneza z inst. gazo
wą, może być do remontu lub malowania, do 15.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/665-10-68
FIAT 126p może być do remontu. Wrocław, tel. 071/344-42-42, 
0608/75-16-34
FIAT 126p po wypadku lub do remontu, niedrogo, płatne go
tówką. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
FIAT 126p BIS na części lub do remontu. Wrocław, tel. 
071/373-90-73,0501/94-75-25 
RAT 126p, 650 ccm stan i rocznik obojętny, za wyrej. lub - do 
50 zł. Wrocław, tel. 0607/81 -13-20 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm do małego remontu blacharki i 
lakierowania, z ważnym przeglądem i OC. Świdnica, tel. 
0600/20-24-17
FIAT 126p, 1985/95 r. do remontu blacharki lub silnika, może 
być bez przeglądu. Sobótka, tel. 071/316-33-64 
FIAT 126p, 1986 r.. Wrocław, tel. 0607/84-40-52 
RAT 126p, 1986/87 r. do 700 zł. Wrocław, tel. 0501/83-83-64 
FIAT 126p, 1988/90 r. stan dobry - do 1.000 zł, woj. zielono
górskie., tel. 0504/95-38-87
FIAT 126p, 1991 r. powyżej 1990 r., z pasami z tyłu, zadbany. 
Głogów, tel. 0600/25-93-54
FIAT 126p FL, 1992/94 r., 650 ccm, benzyna nie biały, bez
wypadku, I właściciel, oryg. lakier, garażowany, bez korozji,
oryg. przebieg, zadbany, stan idealny. Żórawina, tel.
071/316-50-54 rano, 0600/19-93-28
FIAT 131,2000 ccm, 1800 najlepiej 2-drzwiowy, silnik 2,0 lub
1.8, 2 wałki rozrządu, stan obojętny. Wrocław, tel.
0501/15-37-70
FIAT 131,132,1979/85 r., 1300 ccm, 2000 kupię - do 50 zł 
lufrw zamian za wyrej. Wrocław, tel. 0607/81-13-20 
FIAT BRAVA, 1600 ccm, E lub D do 20.000 zł, może być lek
ko uszkodzony. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-14-61, 
0602/38-08-32
FIAT BRAVA, 1998 r., 40 tys. km, 1400 ccm, el. otw. szyby, 
kupiony w salonie w polsce, serwisowany, garażowany, I wła
ściciel, stan b. dobry • do 22.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
0603/16-54-86
FIAT CłNOUECENTO rozbity, z kompletną dokumentacją. 
Wrocław, tel. 0503/71-03-87

RAT CłNOUECENTO, 900 cćm mały przebieg. Wrocław, tel. 
071/363-76-09,0608/50-90-46 
FIAT CłNOUECENTO, 1994/96 r. bez wypadku, zadbany lub 
lekko uszkodzony, zarejestrowany. Wrocław, tel. 
071/361-30-79 po godz. 20.0603/21-18-41 
FIAT CłNOUECENTO, SEICENTO 126p po wypadku. Świe
bodzice, tel. 074/854-16-97.0602/60-64-96 
FIAT CłNOUECENTO, UNO od I właściciela, w cenie do
10.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-79-44,0603/62-03-32 
FIAT CROMA, turbo D może być do poprawek blachar- 
sko-lakiemiczych. Wrocław, tel. 0608/77-97-09
RAT CROMA, 1986/90 r. na białych tablicach, w cenie do
1.000 zł. Wrocław, tei. 0605/40-30-03
FIAT DUCATO 95-97r. w dobrej cenie. Wrocław, tel.
071 /339-00-52,0501 /40-68-23
FIAT DUCATO, 1988/96 r., diesel zarej. w kraju, stan dobry,
techn. sprawny. Legnica, tel. 0606/11-52-64
FIAT DUCATO, 1990 r. do 10.000 zł. może być uszkodzony,
do remontu lub napraw mechanicznych. Opole, tel.
0604/87-77-67
FIAT MAREA, 1998/00 r. z silnikiem diesla. Wrocław, tel. 
071/373-05-50
FIAT PANDA, 1990 r., 750 ccm rozbity, zarejestrowany. Do
ruchów, tel. 062/731-54-00
RAT PANDA, 1991/93 r., 750 ccm uszkodzony, rozbity wraz 
z dokumentacją. Bogatynia; tel. 075/77541-34 po godz. 20 
FIAT PUNTÓ do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18 ■
FIAT PUNTO, 1995/97 r. bez wypadku, z kpi. dokumentacją. 
Wrocław, tel. 071/317-83-65

FIAT REGATA, 1986/88 r., 1700 ccm, diesel 1900 D, zadba
ny - do 4.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-11-97 po 
godz. 20
FIAT SEICENTO w cenie do 15.000 zł. Wrocław, tel. 
071/325-88-91,0501/27-22-15 
RAT SEICENTO rozbity, z kompletną dokumentacją. Wrocław, 
tel. 0503/71-03-87
RAT SEICENTO, 2001 r.. Wrocław, tel. 0602/60-26-37
FIAT SIENA HL w całości lub na części, na białych tablicach.
Wrocław, tel. 0503/30-90-88,0503/96-79-19
FIAT UNO, 1984/01'r. do remontu, po wypadku. Oleśnica, tel.
0604/83-54-81
FIAT UNO, 1989/98 r. 3-drzwiowy, bez możliwości rejestracji, 
• 15.900 zł. Jelenia Góra. tel. 0603/61-59-50,0609/26-96-78 
FIAT X1/9 dach typu .Targa*, zarejestrowany, stan dobry, naj
lepiej amerykańska wersja, w cenie ok. 7000 zł, ew. Alfa Ro
meo Spider, Toyota MR2, stare modele. Niemcy, tel.' 
0049/17-45-16-18-71
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel stary model. Karpacz, tel. 
0609/63-96-19
FORD ESCORT, 1600 ccm, 1800, diesel 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, do 89 r., najlepiej niebieski metalic, kpi. dokumentacja, 
na białych tablicach. Poznań, tel. 0607/19-92-70 
FORD ESCORT rozbity, uszkodzony, stan obojętny. Świdni
ca, tel. 074/858-99-67,0606/12-99-22 
FORD ESCORT, 1985/90 r., benzyna, diesel po wypadku, 
uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 0609/63-96-19
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FORD ESCORT XR3i, 1986/91 r. chętnie czerwony, na bia
łych tablicach, w cenie do 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/40-30-03
FORD ESCORT CABRIO XR31,1987/90 r. uszkodzony naj
chętniej z przodu, zarejestrowany w kraju. Brzeg Opolski, tel. 
077/412-39-94
FORD ESCORT KOMBI, 1990 r., 1400 ccm, benzyna na bia
łych tablicach, w przystępnej cenie. Bolesławiec, tel. 
075/734-81-02,0604/75-81-96 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1400 ccm;r.1800, 3-drzwiowy, 
szyberdach, w całości lub na części, bez prawa rejestracji, 
do 600 DEM. Góra Śl., tel. 0600/52-27-39 .
FORD ESCORT, 1990/95 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
FORD ESCORT XR3i, 1992/94 r., 1800 ccm. Wrocław, tel. 
0601/05-03-97
FORD ESCORT, 1992/94 r/,- diesel z salonu. Wrocław, teł. 
0606/14-35-99
FORD ESCORT, 1993/94 r., 1600 ccm, 16Vstan b. dobry, do 
sprowadzenia z Niemiec w cenie do 2300 DM. Nowogród 
Bobrzański, tel. 0608/52-72-67 
FORD FIESTA ok. 1990 r.. w cenie do 7.500 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0607/82-50-84
FORD FIESTA, 1980/91 r. uszkodzony, bez silnika lub do re
montu, zarejestrowany, składak. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57
FORD RESTA, 1986/93 r. uszkodozny, bez silnika, do remon
tu, rejestracja w kraju. Złotoryja, ul. w, tel. 076/878-37-54, 
0607/43-12-55

FORD FIESTA, ESCORT, FOCUS MONDEO, KA, 1985/01 r. 
po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73.0601/41-23-29 . 
FORD FOCUS KOMBI pełna dokumentacja, maksymalnie 
roczny. Wrocław, tel; 0608/52-03-08 
FORD MONDEO KOMBI. 1993/95 r., 1800 ccm, TDi nie biały 
- do 22.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/30-77-79 
FORD MONDEO, 1993/95 r., 1800 ccm, TDi bez wypadku, 
bogate wyposażenie, serwisowany, do sprowadzenia z Nie
miec, nie kombi. Gubin. tel. 068/359-82-02,0606/68-53-43 
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
FORD SCORPIO, 1992/94 r. kombi lub sedan, 2.0i 16V albo 
2.4-2.9i V6, zarejestrowany w Polsce, po wypadku. Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD SIERRA, diesel na białych tablicach. Wrocław, tel. 
071/326-05-03
FORD SIERRA, 1987 r. 1800-2000 ccm, hatchback, 3-drzwio
wy. Zduny, tel. 062/721-51-24
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 2300 ccm, diesel na zach.
tabl. Wrocław, tel. 0605/15-21-95
FORD TRANSIT, 2500 ccm, turbo D 95-97r.w dobrej cenie.
Wrocław, tel. 071/339-00-52,0501/40-68-23
FORD TRANSIT, 1978/85 r. bus lub skrzyniowy, uszkodzony,
po wypadku, rej. w Polsce lub na białych tablicach. Wrocław,
tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT BUS, 1983/85 r., diesel na białych tablicach. 
Wrocław, tel. 0608/01-75-70 po godz. 18 
FORD TRANSIT, 1986/91 r. bus lubTilaszak, na białych tabli
cach lub rej. w Polsce, po wypadku. Wrocław, tel. 
0604/68-71-95
FORD TRANSIT, 1986/91 r. zarejestrowany w Polsce, uszko
dzony lub po wypadku, rej. na 3.5 t (całk. masa). Wrocław, 
tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT, 1990/96 r., 2500 ccm, diesel zarej., techn.

sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 076/722-90-43, 
0606/14-33-94 *
FORD TRANSIT, 1998 r„ 2500 ccm, TDi podwyższony 1 raz, 
długi, do sprowadzenia z Niemiec, może być lekko uszko
dzony. Żmigród, woj. wrocławskie, tel. 0600/65-99-89 
FORD WINDSTAR, 1994/96 r. po wypadku, do remontu, rej. 
w kraju. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
HYUNDAI PONY EXCEL, 1987/92 r., 1500 ccm, benzyna 
może być rozbity, stan silnika i podzespołów b. dobry - do 
2.000 zł. Kępno, tel. 0608/89-15-06 
LADA 2106,1500 ccm po 82 r., uszkodzoną, do remontu lub 
na części. Wrocław, tel. 071/389-35-24 
LADA SAMARA 2109,1990/93 r., 1500 ccm, 5-drzwiowy, na 
białych tablicach. Kalisz, tel. 062/731-41-79 
LUBLIN II do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel. 
0601/80-99-18
LUBLIN II, 1995/98 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
MERCEDES o dużej pojemności silnika, na białych tablicach. 
Głogów, teł. 0600/41-16-63
MERCEDES 123, 1981 r., diesel uszkodzony, zniszczony, 
może być bez silnika. Wrocław, tel. 0602/78-07-61, 
0600/33-55-99
MERCEDES 123D, 1983/84 r., diesel białe tablice, stan ide
alny. Wałbrzych, tel. 074/666-45-91 
MERCEDES 115 do remontu. Wrocław, tel. 0501/57-31-01 
MERCEDES 116 na białych tablicach, w dobrym stanie. Wro
cław. tel. 0503/99-07-05
MERCEDES 123,1980/82 r., benzyna, diesel po wypadku, 
zniszczony. Wrocław, tel. 0604/77-78-84 
MERCEDES 124 KOMBI, 1989/93 r. uszkodzony, tanio, zkpl. 
dokumentacją. Leszno, tel. 0607/09-85-14 
MERCEDES 124, C-KLASSE, diesel tanio. Paczków', tel. 
077/431-61-91,0606/39-29-31 
MERCEDES 190 D, 1986/88 r., 2000 ccm, diesel mocno roz
bity, rejestracja. Bolesławiec, tel. 0608/76-92-06 
MERCEDES 190124 D, 1986/92 r., diesel może być do drob
nych poprawek blacharskich i lakierniczych, w rozsądnej ce
nie. Wrocław; tel. 0605/11-62-99 
MERCEDES 200 123,1979 r., 2000 ccm, diesel w bardzo 
dobrym stanie, zadbany, bez korozji. Dzierżoniów, tel. 
074/831-19-15
MERCEDES 200, 240 123 D o poj. 2000-2400 ccm, diesel, 
zarejestrowany, może być do remontu. Dzierżoniów, tel. 
0602/45-25-95
MERCEDES 200, 240 123 D w dobrym stanie, na zachod
nich tablicach, bez prawa rejestracji. Legnica, tel. 
076/722-19-12 po godz. 17
MERCEDES 200, 240 123, diesel lub benzyna i instalacja 
gazowa, zadbany. Wrocław, tel. 0605/43-41-97 
MERCEDES 207 D na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0601/76-41-47
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 207,307 D, 1980/83 r. lub 123, chętnie kombi, o 
poj. 2400 lub 3000 ccm, diesel, do remontu silnika. Sobótka, 
tel. 071/391-11-05,0603/30-26-89 
MERCEDES 207, 307 D, 1982/88 r., 2400 ccm, 3000 ccm, 
diesel może być do remontu, w cenie do 12.000 zł. Grabow- 
no, tel. 065/543-68-15
MERCEDES 208 D BUS bez prawa rejestracji, zdobrym sil
nikiem. Jawor, tel. 0602/68-76-24 
MERCEDES 230,300 208,210, 308,1988/95 r., 2300 ccm. 
diesel obojętny, zarej., techn. sprawny, stan dobry. Legnica, 
tel. 076/722-90-43,0606/14-33-94

MERCEDES 407-410,207-310, diesel może być do remontu. 
Luboszyce k. Góry Śl., tel. 0601/84-83-52 
MERCEDES 408,508,608 kontener lUb blaszak, długi, zare
jestrowany, techn. sprawny. Wrocław, tel. 071/786-78-51, 
0607/18-20-59
MERCEDES 508,608 D blaszak, długi, wysoki, w dobrym sta
nie lub po remoncie, może być autokemping. Wrocław, tel. 
071/321-51-44,0608/67-07-34 
MERCEDES SPRINTER 312,1998 r., 2500 ccm, TDi średni, 
do sprowadzenia z Niemiec, może być lekko uszkodzony. 
Żmigród, woj. wrocławskie, tel. 0600/65-99-89 
MERCEDES SPRINTER 312 MAXI, 1998/00 r. do 5 osób, bez 
'wypadku, zadbany, do 45.000 zł. Legnica, tel. 0605/69-17-64 
MERCEDES VITO CDI, 1998/00 r. osobowy, zadbany, do 
45.000 zł. Legnica, tel. 0605/69-17-64 
MERCEDES, VWT4, FORD FIAT, PEUGEOT, 1990/96 r., die
sel, do drobnych poprawek blach., po wypadku, stan b. dobry 
lub zlecę sprow. Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
MITSUBISHI CARISMA od 1997 r., diesel lub Skoda Octavia, 
od 1997 r., diesel. Zielona Góra, tel. 0604/12-40-15 
MITSUBISHI COLT, 1985/88 r., 1800 ccm, diesel na białych 
tablicach. Jelenia Góra, tel. 075/751-43-70,0608/16-30-29 
MITSUBISHI GALANT HATCHBACK, 1989/92 r., 1.8, 2.0 
może być bez dokumentacji, na części, na białych tablicach. 
., teł. 0603/08-17-01
NISSAN 100 NX, 199X r., 1600 ccm po wypadku lub uszko
dzony. Gorzów Wlkp., tel. 0602/12-37-58 
NISSAN 300 ZX. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
NISSAN MICRA ok. 1990 r., w cenie do 7.500 zl. Ostrów Wlkp., 
tel. 0607/82-50-84
NISSAN SUNNY benzyna lub diesel oraz Renault 9,11,21, 
25i, Mercedes 123, sam. na zach. tabl., lub do remontu oraz 
busa Mercedes 207, 307, lub VW LT na zach. tabl., lub do 
remontu. Bolesławiec, tel. 0604/69-58-47 
NISSAN SUNNY KOMBI, 1986 r. może być uszkodzony sil
nik, karoseria w dobrym stanie, bez prawa rejestracji. Kępno, 
tel. 062/782-29-75
OPEL uszkodzony, w cenie do 13.000 zł. Wrocław, tel. 
071/345-65r85
OPEL ASCONA, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel lub inny,
4-drzwiowy, na części. Wrocław, tel. 071/302-83-77 
OPEL ASTRA rozbita.., tel. 0503/13-45-17
OPEL ASTRA Vectrat Ford Escort, Renault 19, itp, chętnie 
diesel, rok prod. 92 - 94, kupionego w salonie. Wrociaw, tel. 
0606/14-35-99
OPEL ASTRA KOMBI pełna dokumentacja, maksymalnie'
roczny. Wrocław, tel. 0608/52-03-08
OPEL ASTRA, 1992/94 r. na części. Namysłów, tel.
077/410-49-10,0602/43-09-41
OPEL ASTRA, 1992/94 r., diesel z salonu. Wrocław, tel.
0606/14-35-99
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r.. 100 tys. km, 1600 ccm, stanb. 
dobry, w kraju od 8 miesięcy, stoi w komisie, - 14.000 zł lub 
zamienię na ciągnik Ursus U-912. Nowa Wieś Książęca, tel. 
062/781-96-17
OPEL ASTRA, 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 CALIBRA, 1991 r. do sprowadzenia. Wrocław, tel.
0600/10-11-46
OPEL CORSA, 1987/89 r. o poj. 1200 lub 1300 ccm, benzy
na, po wypadku, do remontu, z pełną dokumentacją, cena do 
uzgodnienia. Wrocław, tel. 0605/93-31-66 
OPEL CORSA, 1993 r. mocno uszkodzony lub spalony, za
rejestrowany w kraju, pełna dokumentacja. Wrocław, tel. 
0608/52-03-08,0502/54-08-12 - 
OPEL CORSA, 1996 r., 1200 ccmr 3-drzwiowy, nowe opony, 
bez prawa rejestracji. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
OPEL CORSA, 1998 r., 35 tys. km, 1000 ccm, benzyna, lub 
jasny, 3-drzwiowy, bez wypadku, techn. sprawny, od I wła
ściciela, książeczka serwisowa. Wrocław, tel. 071/345-28-06 
OPEL CORSA 1999 r., 1000 ccm, 12V, 3-drzwiowy, bez pra
wa rejestracji. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
OPEL KADETT zniszczony, spalony lub samo nadwozie, po
wyżej 1985 r., .łezka*. Wałbrzych, tel. 0600/32-30-66 
OPEL KADETT, 1982/84 r., 1300 ccm, benzyna, stan b. do
bry, na białych tablicach • do 900 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-98-98
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, benzyna 5-drzwiowy, bez 
prawa rejestracji, na białych tablicach. Głuchołazy, tel. 
077/439-31-88 po godz. 18
OPEL KADETT D, 1984 r., 1196 ccm, benzyna, stan b. dobry,
5-drzwiowy, bez prawa rejestracji lub na białych tablicach, 
dostępna cena. Wrodaw, tel. 0608/73-80-99
OPEL KADETT .ŁEZKA", 1984/85 r., diesel na białych tabli
cach. Wrocław, tel. 0504/78-42-74 _
OPEL KADETT, 1984/91 r. do remontu, po wypadku. Oleśni
ca, tel. 0604/83-54-81
OPEL KADETT, 1985 r.. 1600 ccm, diesel 4-drzwiowy, na bia
łych tablicach. Bolesławiec, tel. 075/734-81-02,0604/75-81-96 
OPEL KADETT KOMBI, 1985/88 r., 1600 ccm, diesel na bia
łych tablicach. Karpacz, tel. 0607/65-59-61 
OPEL KADETT, 1985/91 r, rozbity, po wypadku. Karpacz, tel. 
0609/63-96-19
OPEL KADETT, 1985/91 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
OPEL KADETT KOMBI, 1985/92 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
OPEL KADETT, 1985/92 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
OPEL KADETT, 1987/88 r., 1600 ccm, 3-drzwiowy, nie za 
drogi, stan b. dobry. Chojnów, tel. 0604/75-81-96 
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk. Trzebnica, tel. 
071/312-02-14
OPEL KADETT, VECTRA, CORSA OMEGA, 1991/98 r., ben
zyna, diesel, chętnie do poprawek blach, lakierniczych, mech., 
po wypadku, stan b. dobry lub zlecę sprow. Wrocław, tel. 
0607/81-54-10
OPEL OMEGA po wypadku, techn. sprawny, diesel lub z inst. 
gazową. Wrocław, tel. 0601/76-64-36 
OPEL OMEGA, 1987/92 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
OPEL OMEGA SEDAN. 1991/93 r. 2000 ccm wersja CD lub 
Diamond, na białych tablicach. Wrocław, tel. 071/341-65-44, 
0502/96-51-22
OPEL OMEGA, 1996/97 r., 2500 ccm. turbo D na białych ta
blicach. Wrocław, tel. 0503/91-70-08 
OPEL REKORD, 2000 ccm, wtrysk inst. gazowa, 4-drzwio
wy, stan silnika b. dobry, alum. felgi, radio, sprawny, po 84 r., 
stan b. dobry, do 3.500 zł. Biała, tel. 077/438-71-22 
OPEL REKORD KOMBI, 1983/86 r. na białych tablicach, w 
cenie do 1.000 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
OPEL REKORD, 1986/87 r., 2000 ccm, 2.2i na białych tabli
cach • do 1.500 żł. Legnica, tel. 0606/57-34-47 
OPEL VECTRA uszkodz., rozbity, stan obojętny. Świdnica, 
tel. 074/858-99-67,0606/12-99-22 
OPEL VECTRA KOMBI pełna dokumentacja, maksymalnie 
roczny. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
OPEL VECTRA, 1992/94 r., diesel z salonu. Wrocław, tel. 
0606/14-35-99
OPEL VECTRA, ASTRA lub Audi 80 B3, B4, VW Passat.
uszkodzony, na części lubna białych tablicach. Wrocław, tel.
0609/20-08-47.0503/79-99-02
PEUGEOT, 1988/96 r., diesel zarej. w kraju, stan dobry, techn.
sprawny. Legnica, tel. 0606/11-52-64
PEUGEOT 205,1984/92 r. może być do małego remontu.
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
PEUGEOT 205, 1984/92 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
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PEUGEOT 205,-1984/tb r. może być uszkodzony, lub do re
montu. Wroęław/tel, 071/34.1-61-92,0604/06:55-32 . 
PEUGEOT 206,2odo*Kf>dłesał. Lubin, tel. 076̂ 724-66-04 
PEUGEOT 206,406,1987/01 r. i inne, pb wypadku. Oleśni
ca, tel. 071/314-33-73,0601/41-23-29.
PEUGEOT 405,1993 r., pełne wyposażenie, na białych tabli
cach, diesel lub benzyna. Poznań, telv 0607/64-35-06 
PEUGEOT 406,1998/00 r. z silnikiem diesla. Wrocław, tel. 
071/373-05-50
PEUGEOT PARNER, CITROEN BERUNGO, 1998/99 r. ku
piony w salonie, bez wypadku. Wrocław, tel. 0609/49-96-29 
POLONEZ po wypadku lub do remontu, niedrogo, płatne go
tówką. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
POLONEZ, 1989/95 r. może być do remontu. Wrocław, tel. 
071/344-42-42,0608/75-16-34 
POLONEZ, 1990/99 r. do remontu, na części, techn. spraw
ny. Wrocław, tel. 0601/76-64-36 
POLONEZ, 1994/95 r., 80 tys. km, 1600 ccm-inst. gazowa, 
bez wypadku, sprawny, stan b. dobry, - 6.000 zł. Bojadła, tel. 
068/352-31-62
POLONEZ CARO stan dobry lub do remontu, z instalacją
gazową lub bez, rocznik obojętny. Wrocław, tel.
071/355-24-27,0605/14-41-11
POLONEZ CARO, 1991/97 r. stan obojętny. Wrocław, tel.
0603/43-97-73
POLONEZ CARO, 1991/98 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, te). 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, 1994/96 r. bez prawa rejestracji lub uszko
dzony. Milicz, tel. 0503/08-10-89 
POLONEZ CARO, 1994/98 r. w obojętnym stanie, może być 
uszkodzony. Świdnica, tel. 074/853-58-14 
POLONEZ CARO, 1996 r., 40 tys. km, wtrysk kolor ciemny, 
bez wypadku, garażowany, I właściciel, w cenie do 6.000 zł. 
Prudnik, tel. 077/436-63-84 po godz. 20 
POLONEZ CARO, ATU do poprawek lub po wypadku. Wro
cław, tel. 0601/80-99-18
POLONEZ TRUCK, 1993/97 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ TRUCK. 1993/98 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ TRUCK, 1993/99 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
POLONEZ TRUCK, 1994/00 r., 150 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna 2 lub 5-osobowy, bez wypadku, stan dobry. Legnica, tel. 
076/722-90-43,0606/14-33-94 
POLONEZ TRUCK, 1994/00 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
POLONEZ TRUCK, 1999/00 r. 2-osobowy. krótki, może być 
bez nadbudowy, chętnie z inst. gazową lub zamienię za Polo
neza Trucka 95r., dopłacę. Wrocław, tel. 071/346-26-02 
PORSCHE 911 stan obojętny, może być do sprowadzenia. 
Opole, teł. 077/421-98-29 lub 0606/31-16-28 
PORSCHE 911,1975 r. stan obojętny, może być do sprowa
dzenia. Opole, tel. 077/421-98-29 lub 0606/31-16-28 
RENAULT NEVADA,.2100 ccm, turbo D bez prawa rejestra
cji, na białych tablicach. Zielona Góra, tel. 0602/89-06-14 
RENAULT 19. 1992/94 r., diesel z salonu. Wrocław, tel. 
0606/14-35-99
RENAULT 9,1982/88 r. poj. 1400 ccm lub 1700 ccm, do drob
nych poprawek lakierniczych, bez prawa rejestracji, stan do
bry. Wałbrzych, tel. 0607/42-81-22 
RENAULT CLIO, 1992 r. bez wypadku, zadbany lub lekko 
uszkodzony, zarejestrowany. Wrocław, tel. 071/361-30-79 po 
godz. 20,0603/21-18-41 .
RENAULT CLIO. 1997/98 r.. diesel kolor obojętny, 5-drzwio- 
wy - do 20.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/18-15-74 
RENAULT LAGUNA, MEGANE, 1998/99 r. zielony lub gra
natowy. Ścinawa, tel. 076/843-63-46,0601/72-63-57 
SAMOCHÓD BUS oszklony, zarejestrowany, min. 6 osób 
(Ford Transit, Mercedes 207, Peugeot J5, VW Transporter) 
lub inne propozycje, w cenie do 3.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/80-70-84
SAMOCHÓD DOSTAWCZY BUS, 1988/95 r. na białych tabli
cach. Bolesławiec, tel. 0503/89-92-39.
SAMOCHÓD DOSTAWCZY, 1998 r., Peugeot Boxer, Renault 
Master, Mercedes Sprinter, Ford Transit, 2500-2800 TDI, stan 
idealny, serwisowany, do 35.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
0608/09-74-29 w godz. 9-22
SAMOCHÓD OSOBOWY Toyotę Corollę, Starlet, Tercel, 
Mazdę 626 lub Hondę, uszkodzony albo na białych tablicach, 
do 1990 r. Świdnica, tel. 0605/83-96-80 
SAMOCHÓD OSOBOWY, diesel lub z Instalacją gazową w 
cenie do 2.500 zł. Wrocław, tel. 0608/09-33-19 
SAMOCHÓD OSOBOWY zarejestrowany jako ciężarowy, z 
homologacją do 25.000 zł, najchętniej Fiata Palio Weekend 
lub Opla Astrę Classic. Wrocław, tel. 365-76-79 
SKODA 105, 120 może być do remontu. Wrocław, tel. 
071/344-42-42,0608/75-16-34 
SKODAFAVORIT, 1990/92 r. lekko uszkodzony, do remontu, 
w dobrym stanie. Wrocław, tel. 071/362-16-15,0601/70-22-65 
SKODA FELICIA KOMBI, diesel. Opole. tel. 077/455-08-11, 
0601/93-81-15
SKODA FELICIA KOMBI GUC, 1998/99 r.. 40 tys. km, 1300 
ccm, 16001 właściciel, z salonu, książka serwisowa, bez wy
padku, ok. 20.000 zł. Oława, tel. 071/313-79-55, 
0502/50-46-27
SKODA FELICIA, 1998/99 r.: Wrocław, tel. 0605/42-40-59 
SKODA FORMAN, 1992/94 r., 1300 ccm bez wypadku, zinst. 
gazową w b. dobrym stanie, w cenie do 6.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-78-53,075/762-15-49 
SKODA OCTAVIA. Wrocław, tel. 0602/64-47-25 
SKODA OCTAVIA od 1997 r., diesel lub Mitsubishi Carisma, 
od 1997 r., diesel. Zielona Góra, teł. 0604/12-40-15 
SKODA OCTAVlA, 1998/99 r. kupiony w salonie, bez wypad
ku. Wrocław, tel. 0609/49-96-29 
SYRENA 105 L, 1981 r. stan obojętny, rocznik obojętny - 200 
zł. Wrocław, tel. 0607/81-13-20 
TARPAN skrzyniowy, 3-osobowy. Lubań, tel. 075/722-56-96 
po godz. 20,0602/12-21-78
TARPAN, 1985/90 r., diesel skrzyniowy, oplandekowany. 
Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65
TOYOTA COROLLA, 1988/93 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
TRABANT POLO, 1991 r.. 1100 ccm. Wrocław, tel. 
0501/80-60-69
TRABANT POLO KOMBI, 1991/92 r., 1100 ccm. VW oryg. 
lakier, zadbany, stan tech. i wygląd zewn. dobry, bez wypad
ku, chętnie z inst. gazową. Świdnica, tel. 074/852-90-83 po 
godz. 20
VOLVO 440,1989/90 r. na raty. Głogów, tel. 0603/44-31-12 
VOLVO 440,460,1989/96 r. na białych tablicach lub bez do
kumentacji, w dobrym stanie, w przystępnej cenie. Bolesła
wiec, tel. 0607/69-90-83
VW BUS na białych tablicach, w dobrym stanie. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
VW CADDY, 1600 ccm, diesel z uszkodzonym silnikiem lub 
nadwoziem albo bez uszkodzeń. Świdnica, tel. 0603/34-20-44 
VW CARAVELLE T3,1990 r., 1600 ccm, turbo D oprócz bia
łego, cały przeszklony, kpi. siedzeń, stan techn. idealny lub 
do niewielkich poprawek techniczno - kosmetycznych, w przy
stępnej cenie, płatne gotówką. Lubsko, tel. 0503/77-06-52 
VW GOLF I, II po wypadku, do remontu, zarejestrowany. Lesz
no, tel. 065/517-83-18 :
VW GOLF II zarejestrowany w kraju, po wypadku lub czę
ściowo spalony, kpi. dokumentacja. Lubsko, tel. 068/372-23-95 
VW GOLF lub Passat, Vento, 90/96 r., benzyna lub diesel,

; kobr obojętny, dó pSprawek blacharskich,, feklernicżydh i 
I  mechanicznych, po wypadku lub stan b. dobry albo zlecę spro

wadzenie. Wrocław, tel. 0603/85-23-25 
VW GOLF 1,1980/83 r., 1100 ccm, stan obojętny, zarejestro
wany w kraju, ważny przegląd techn., najchętniej 2-drzwio- 
wy, w cenie do 800 zł. Gromadka, tel. 076/817-25-50 
VW GOLF I GTI, 1980/83 r., 1600 ccm, diesel na białych ta
blicach. Wrocław, tel. 0503/30-90-88,0503/90-55-84 
VW GOLF, 1981/86 r., benzyna, diesel do remontu blacharki 
lub silnika, może być bez przeglądu. Sobótka, tel. 
071/316-33-64
VW GOLF, 1982/83 r., 1600 ccm, diesel na białych tablicach - 
do 2.000 zł lub samą kabinę, stan idealny. Wierzbice, gm. 
Kobierzyce, tel. 0605/25-30-17,071/390-89-79 
VW GOLF, 1983 r„ 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna kolor 
obojętny, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, ospoilerowany, 
sportowy wydech - 1.200 DEM. Jelenia Góra, tel. 
0607/27-88-42
VW GOLF II, III, 1984/94 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
VW GOLF II, III, 1984/95 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
VW GOLF II, III, 1984/96 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW GOLF II, 1986/88 r., 1800 ccm, GTI uszkodz. Bolesła
wiec, tel. 0604/35-13-72
VW GOLF II, 1988/90 r., 1600 ccm, diesel mocno rozbity, re
jestracja. Bolesławiec, tel. 0608/76-92-06 
VW GOLF III, 1991 r„ 1400 ccm 4-drzwiowy, szyberdach, do 
sprowadzenia. Wrocław, tel. 0600/10-11-46 
VW GOLF IV, 1998/01 r. rozbity, może być do sprowadzenia 
z Francji, Niemiec. Wrocław, tel. 071/354-11-36, 
0606/52-64-04
VW GOLF IV, 1999/00 r., 1600 ccm, benzyna, bogate wypo
sażenie, pełna elektryka - do 35.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-23-47
VW LT, 1985/95 r.. diesel na białych tablicach, może być do 
poprawek. Brzeg Dolny, tel. 0503/89-92-39 
VW LT 28 do remontu. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
VW LT 35,1998/00 r., 2500 ccm, turbo D do 40.000 zł. Legni
ca, tel. 0605/69-17-64
VW PASSAT KOMBI, 1900 ccm, diesel w cenie do t5.000 zł 
(.na gotowo'). Leszno, tel. 065/520-92-29 
VW PASSAT KOMB11.8 lub 2.0 E, uszkodzony. Wrocław, tel. 
0503/91-70-08
VW PASSAT KOMBI, 1983/86 r. na białych tablicach, w cenie 
do 1.000 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
VW PASSAT, 1984/92 r. uszkodzony, bez silnika, z uszko
dzonym lub do remontu, składak, zarejestrowany. Złotoryja, 
tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
VW PASSAT KOMBI, 1986/93 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT, 1988/89 r. chętnie diesel, w ciemnym kolorze, 
na białych tablicach. Nowogrodziec, tel. 0502/20-66-10 
VW PASSAT, 1988/93 r. może być uszkodzony lub do remon
tu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW PASSAT, 1989/90 r. bez wypadku, zadbany lub lekko 
uszkodzony, zarejestrowany. Wrocław, tel. 071/361-30-79 po 
godz. 20,0603/21-18-41
VW PASSAT SEDAN. 1990/92 r. poj. 1.6-1.8 E lub 1.9 D, za
dbany, zarejestrowany, bez wypadku, w rozsądnej cenie. 
Wrocław, tel. 325-31-71 ... £
VW PASSAT, 1991/92, r. uszkodzony, bez prawa rejestracji, 
na części. Złotoryja, ul. w, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
VW PASSAT KOMBI, 1994/96 r. bez wypadku, zadbany. Wro
cław, tel. 071/373-00-34
VW POLO ok. 1990 r., w cenie do 7.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0607/82-50-84
VW POLO, 1989/94 r. może być do małego remontu. Wro
cław, tel. 0606/93-82-96
VW POLO, 1989/94 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
VW POLO, 1989/96 r. może być uszkodzony lub do remontu. 
Wrocław, teł. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW POLO FOX, 1991/94 r., 1000 ccm na części. Bogusławi- 
ce, tel. 071/314-33-73,0601/41-23-29 
VW POLO, 1998/99 r. 4-drzwiowy, kupiony z salonu. Wro
cław, tel. 0605/42-40-59
VW POLO, GOLF, PASSAT VENTO, CORRADO, 1985/01 r. 
po wypadku. Oleśnica, tel. 071/314-33-73,0601/41-23-29 
VW TRANSPORTER T4,1900 ccm. diesel krótki, oszklony, z 
kompletem siedzeń, zlecę sprowadzenie, w cenie do 8500 
DEM * cło, stan techn. b. dobry, bez rdzy, kolor obojętny. Lub
sko, tel. 0503/77-06-52
VW TRANSPORTER T4, T5 od 97 r., do 100.000 km, 2.5 TDi, 
nie biały, CARĄVELLE, ewentualnie MULTIVAN, 102 lub 105 
PS, oryginalny, klimatyzacja, kpi. dokumentacja, bez wypad
ku. Polkowice, tel. 076/847-98-26,0602/11-01-98 
VW TRANSPORTER T2 wer. turystyczna, może być uszko
dzony. Wrocław, tel. 071/355-38-86 
VW TRANSPORTER T2,1600 ccm, diesel może być do po
prawek, do 7000 zł lub zamienię za .Poloneza Caro, 1.4 silnik 
Rovera, stan dobry. Wrocław, tel. 311 -76.-51 
VW TRANSPORTER LT28,35,1988/94 r., diesel zarej. w kra
ju, techn. sprawny, stań dobry. Legnica, tel. 0606/11-52-64 
VW TRANSPORTER T4,1990/94 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW TRANSPORTER T4,1990/94 r. może być uszkodzony 
lub do remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
VW TRANSPORTER T4,1991/94 r. mocno rozbity lub spalo
ny, do remontu. Góra, tel. 065/543-41-36 *
WARTBURG, 1300 ccm uszkodzony, skorodowany, komplet
na dokumentacja -1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-99-15 
WARTBURG KOMBI. Wrocław, tel. 071/787-40-86 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 1300 ccm całkowicie zniszczo
ny, spalony. Bolesławiec, tel. 0604/17-17-78 
ZASTAWA 1100p, 1978/81 r., 1100 ccm. karoseria w dobrym 
stanie, po remoncie, do lakierowania, na kołach • 200 zł. Wro
cław, tel. 0607/81-13-20

KUPIĘ 
CZĘŚCI

AUD1100,1980/82 r .: zderzak przedni ze spryskiwaczami. 
Wrocław, tel. 0503/86-76-11
AUD1100,1993 r., 2300 ccm, benzyna: lampa prawa przed
nia (soczewkowa), stan b. dobry, nie klejona. Jelenia Góra, 
tel. 0502/39-33-63
AUDI 80,1600 ccm, benzyna : różne części lub samochód 
bez prawa rejestracji, stan dobry. Głogów, tel. 076/834-55-81 
AUDI 80 B3: maska, lampy, grill, belka pod chłodnicę. Lęgni-, 
ca, tel. 0606/68-30-86
AUDI 90,1985/86 r.: kpi. zderzak tylny, blendę tylną el. otw. 
szyby, halogeny oraz dodatkowe zegary., tel. 0601/54-12-06 
BMW 3 E-36,2500 ccm, TDS: silnik, skrzynia biegów, insta
lacja z komputerem. Leszno, tel. 0608/85-41 
BMW 3 E-30: felgi aluminiowe, spoilery, tapicerka skórzana, 
sport, zawiesz., wzmocnienie kielichów, listwy progowe, lam
py tylne czarne, wisco, wentylator i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-62-99
BMW 3 E-36,1996 r., 2500 ccm, tds: silnik, skrzynia biegów, 
inst ♦ komputer lub cały na części. Leszno, tel. 0608/85-41-72 
BMW 318 E-36,1996 r., 1800 ccm kombi: zbiornik paliwa lub

smokze wskaźnikiem paliwa, końcowy ukł. wydechowy. Wro
cław, tel. 0601/78-42-20
BMW 323L, 325 : silnik, techn. sprawny. Gostyń, tel. 
0502/40-38-05
BMW 520 i, 1990 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
BMW 525 TDS, 1993 r.: klimatyzacja kpi., chłodnica wody i 
oleju, intercooler, wentylator + visco, miska olejowa, zderzak 
przedni i inne. Poniec, woj. leszczyńskie, tel. 0606/75-60-99 
BMW 7,1979/86 r.: tapicerka czarna lub jasna, chętnie skó
rzana, klimatyzacja, silniczki elektrycznych szyb tylnych, na
kładka na zderzak tylny, książka obsługi, może być w języku 
niemieckim. Leszno, tel. 0503/97-79-05 po godz. 14 
BMW E-36 : listwy boczne, maska silnika, konsola dźwigni 
zmiany biegów. Wrocław, tel. 071/365-90-24,071/780-08-34, 
0603/33-26-33
BMW E-36 COUPE, 1992/96 r . : ćwiartka prawa przednia, 
maska, lampy, chłodnice, błotniki, wzmocnienie przednie, inne. 
Wrocław, tel. 0503/30-90-88,0503/96-79-19 
CHRYSLER LE BARON CABRIO, 2500 ccm, turbo: przegub 
lewy ód skrzyni biegów (automatic) lub cała półośka, pokro
wiec na złożony dach. Wrocław, tel. 0601/79-66-24 
CITROEN XANTIAII, 1998 r.: napinacze pasów bezpieczeń
stwa. Chocianów, tel. 0601/80-29-11 
CITROEN XSARA, 2000 r., 1600 ccm, wtrysk : silnik. Wro
cław, tel. 0605/73-46-43
DAEWOO ESPERO: osłona silnika (dolna lewa), plastikowa. 
Wrocław, tel. 0502/31-65-51
DAEWOO LANOS: zegarek elektroniczny na środkową kon
solę, oryginalny, sprawny - do 100 zł., tel. 0601/43-74-14 
DAEWOO LANOS : szyba przednia zielona, poduszki po
wietrzne, chłodnica do klimatyzacji, błotnik tylny lewy, zde
rzak i półka tylna. Świebodzice, teh 074/850-88-76 
DAEWOO NEXIA: hak holowniczy, oryginalny, tanio. Strze
lin, tel. 071/392-01-61
DAIHATSU FEROZA, 1600 ccm, benzyna : szyba przednia, 
chłodnica, wzmocnienie czołowe, drzwi przednie lewe, błot
niki przednie, pokrywa silnika, atrapa przednia/zderzak przed
ni. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 0603/32-24-71 
FIAT : każdą ilość części zamiennych, silniki, skrzynie bie
gów, mosty nowe lub używane, złomowane, w rozliczeniu 
BMW, wartości 20.000 zł. Wrocław, tel. 0605/82-49-57 
FIAT 125p : okrągłe zegary - do 50 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
FIAT 126p : drzwi lewe, stan b. dobry, do modelu do 1991 r., 
w rozsądnej cenie. Mirsk, tel. 075/783-45-96,0607/11-49-19 
FIAT 126p FL, 650 ccm: rozrusznik magnetyczny w cenie do 
50 zł, siedzenia lotnicze do 50 zł, zderzaki szerokie do 30 zł, 
głowica do 30 zł, stacyjka FL, lampy H4, alternator do 80 zł, 
skrzynia biegów dó 100 zł, maska przednia do 20 zł. Oława, 
tel. 0606/42-15-39
FIAT 126p, 650 ccm: silnik, skrzynia biegów, alternator, roz
rusznik (zapłon w kluczyku), fotele lotnicze lub cały samo
chód, może być 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 : skrzynie biegów, alternator, rozrusznik elektro- 
magnet., lotnicze fotele, szeroki licznik. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54 2
FIAT 126p : skrzynia biegów, alternator, rozrusznik na klu
czyk, szeroka deska rozdz. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p EL SX, 1995 r.: drzwi lewe (kpi.), zderzak przedni, 
maska, kierunkowskaz lewy, lampa lewa, nadkole lewe, kie
runkowskaz prawy, błotnik lewy. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
FIAT 128: różne części. Opole, tel. 0605/62-62-99 
FIAT DUCATO, 1990 r.: siedzenia (1+2), opony 195/70R15C. 
Opole. tel. 0604/87-77-67
FIAT TIPO : elem. blacharki i zawieszenia przedniego. Wro
cław, tel. 071/351-37-87
FORD ESCORT, 1989 r.: zderzaki przednie i tylne. Kłodzko, 
tel. 0603/16-55-95
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm : drążek stabilizatora 
przedni. Jelenia Góra, tel. 0502/39-33-63 
FORD ESCORT, 1997 r., 1800 ccm, turbo D : felgi aluminio
we z oponami, poduszka prawa pod silnik, spoiler na tylną 
klapę, halogeny, alternator, pompa paliwowa, osłona pod 
przedni zderzak. Lubin, tel. 076/847-68-29,0605/45-64-46 
FORD KA : części przodu i zawieszenia. Lądek Zdrój, tel. 
0604/33-82-53
FORD MONDEO SEDAN, 1995 r., 2000 ccm, wtrysk, 16V : 
silnik, klapa tylna, głowica. Legnica, tel. 0605/13-16-60, 
0601/71-02-84
FORD MONDEO KOMBI, 1996/00 r.: plastiki klapy tylnej, słu
pek lewy tylny, listwa progowa bagażnika. Wrocław, tel. 
0604/81-68-93
FORD SIERRA, 20Ó0 ccm g ło w ica . Wrocław, tel. 
0607/10-87-08
FORD SIERRA, 1991 r.. 1800 ccm. turbo D : silnik. Bolków, 
tel. 075/741-37-65
FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, DOHC : drążek zmiany 
biegów z gałką i osłoną skórzaną (typ skrzyni biegów MT-75). 
Wrocław, tel. 0501/81-36-18
FORD TRANSIT BUS, 1983/85 r., diesel: nadwozie, może 
być na białych tablicach. Wrocław, tel. 0608/01-75-70 po 
godz. 18
HONDA CM C SEDAN, 1993 r .; cały tył nadwozia. Stawi
szyn k. Kalisza, tel. 0604/37-48-59 
HONDA CM C , 1998 r. 5-drzwiowy: komputer wtrysku 
37820-B1J-E13, pasy bezpieczeństwa przednie (czarne), 
sensor, poduszki powietrzne (2 szt.), łapa silnika. Wrocław, 
tel, 0501/14-99-49
ISUZU TROPPER, 1986/92 r., 2200 ccm, turbo D : silnik, tur
bina, koła lub cały na części. Legnica, tel. 076/878-29-13, 
076/878-51-96
KOPARKOŁADOWARKA: łyżka dzielona, do 0,8 m3. Lesz
no, tel. 0605/30-24-94
ŁADOWARKA UN-053 : osprzęt wymienny. Leszno, tel. 
0605/30-24-94 '
MAZDA 626,1994 r„ 2000 ccm, benzyna, 16V : chłodnice, 
nadkole lewe, lampy, kierukowskazy, maska, błotniki, silnik 
lub głowice! Lubin, tel. 0600/31-84-80 
MERCEDES 124: błotniki przednie, zderzak przedni, szyba 
przednia, listwa z progami (szeroka), tapicerka kpi. Wrocław, 
tel. 0605/11-62-99
MERCEDES 124, 1990/00 r . : fotel kierowcy. Grodków, tel. 
0606/63-35-67
MERCEDES 190: siedzenia przednie, w dobrym stanie. Opo
le, tel. 077/421-97-23
MERCEDES 200124 KOMBI. 1992 r.: tylny most z ABS. prze
łożenie 3,64. Miękinia, tel. 071/317-80-38,0601/84-31-18 
MERCEDES 207: zderzaki, zamki, silnik, zawias drzwi bocz
nych. Szczytna, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/16-55-95 
MERCEDES 208 D BUS: silnik kpi. ze skrzynią biegów (5) z 
nadbiegiem. Jawor, tel. 0602/68-76-24 
MERCEDES 250, 2500 ccm, turbo D automatic: sprężarkę 
do klimatyzacji o numerze SS-17 OPSV3 oraz podporę pod 
silnik (poduszka prawa) i linkę do obrotomierza. Paczków, tel. 
077/431-76-35,0606/66-82-57 
MERCEDES 250 D, 1989 r., 2500 ccm: przełożenie głównej 
przekładni, główka mostu tylnego, tylny most (3.64), pilnie. 
Strzegom, tel. 0603/06-10-30
MERCEDES 813,1974 r.: przekładnia kierownicza ze wspo
maganiem. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
MERCEDES C-KLASSE. 1994 r., 2200 ccm, diesel: silnik 
lub części silnika. Konary, tel. 076/870-92-10,0601/73-72-86 
MERCEDES SPRINTER : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
MERCEDES SPRINTER: dach, do modelu podwyższonego, 
średniego. Milicz, tel. 071/384-01-25

MERCEDES VITO, 1998 r., 2300 ccm, turbo D : części przo
du, poduszki powietrzne, maskę, zderzak, wzmocnienia, sa
nie, chłodnice. Strzelce Opolskie, tel. 0604/50-41-Ś4 
MITSUBISHI CARISMA, 1997 r., 1900 ccm, TDI: maska, lam
py, chłodnica klimatyzacji i wody, wzmocnienie czołowe, zde
rzak, skrzynia biegów, kołyska, ukł. kierowniczy. Wrocław, tel. 
071/310-71-38,0606/60-13-92 
MITSUBISHI COLT, 1984 r., 1600 ccm, GT: zderzak przedni 
szeroki, amortyzatory tylne. Lubin, woj. legnickie, tel. 
0603/18-21-57
MITSUBISHI TREDIA, 1982 r.: błotnik i lampa, paednie, pra
we, chłodnica, wahacz. Jelenia Góra, tel..0604/25-79-44 
MOTOCYKL HONDA NSR, 1989 r.: błotnik przedni, manetki, 
liczniki i inne. Wrocław, tel. 071/357-59-08,0503/32-25-53 
MOTOCYKL JAWA 350 :cylindry, głowice, dekle od zapłonu i 
sprzęgła. Brzeg, tel. 077/411-46-84 
MOTOCYKL JAWA 350 : nowe cylindry. Opatówek, tel. 
062/761-93-63,0609/40-43-68 
MOTOCYKL WSK125 po 1950 r.: gażnik, stan dobry. Wro
cław, teł. 0606/66-89-02
MULTICAR: różne części mechaniczne, szyby, opony lub cały 
samochód, do remontu/Wrocław, tel. 0601/79-66-24 
OPEL: skrzynia biegów (5) F-16. Wrocław, tei. 071/363-65-84. 
0601/73-25-80
OPEL ASTRA, 1992/94 r. 5-drzwiowy: tył nadwozia, elemen
ty przodu nadwozia. Namysłów, tel. 077/410-49-10, 
0602/43-09-41
OPEL ASTRA, 1995 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL ASTRA II, 1999 r., 1600 ccm: osprzęt silnika, instala
cję, komputer, chłodnicę, koła aluminiowe. Legnica, tel. 
0602/69-28-86
OPEL FRONTERA: deska rozdz. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm : maskę silnika, lampy 
przednie, kierunkowskazy, zderzak przedni, chłodnicę, błot
niki, drzwi prawe. Głuchołazy, tel. 077/439-31-88 po godz. 18 
OPEL OMEGA A, 1988 r., 2000 ccm : szybę przednią. Wro
cław, tel. 0502/98-65-97
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r.: lewa przednia boczna szyba 
drzwiowa, roleta bagażnika, reling lewy, lewe lusterko. Wro
cław, tel. 0601/73-74-90
OPEL OMEGA B, 1995 r., 2000 ccm, 16V, Ecotec: wszystkie
części komory silnika, łącznie z silnikiem. Bogatynia, tel.
075/773-12-70,0607/10-65-20
OPEL OMEGA, 1996 r. : części przodu. Legnica, tel.
0603/80-26-88
OPEL SENATOR, 1988 r. : cały przód. Lwówek śl., tel. 
0608/23-21-88
OPEL VECTRA B KOMBI : podsufitkę. Paczków, tel. 
077/431-61-91,0604/08-40-56 
OPEL YECTRA B : lusterka. Świdnica, tel. 0603/98-31-49 
OPEL VECTRA B : kpi. deska rozdz., poduszki pow., sensor, 
wszystkie elem. plastikowe i inne. Wrocław, tel. 0606/23-35-56 
OPEL VECTRA B, 1997 r., 1800 ccm: wyświetlacz (data, tem
peratura itp.), katalizator, przewody wysokiego napięcia. Świd
nica. tel. 0603/98-31.-49
PEUGEOT 406,1996 r., 1800 ccm, benzyna: zegary Sagem, 
RM oryg. z wyświetlaczem, zagłówki tylne, zegarek el. Lubin, 
tel. 0602/57-73-31
PEUGEOT 406,1997 r . : drzwi lewe przednie, błotnik lewy 
przedni, próg lewy, wahacz lewy, słupek przedni lewy, luster
ko lewe, poduszka pow. + sensor. Opole, tel. 077/464-65-15 
O  PEUGEOT 406 KOMBI, 2000 r. : błotniki, drzwi, 

dach, maska, klapa bagażnika, lampy przednie, 
okular prawy i lewy, ćwiartka prawa przednia. 
tel. 074/810-32-05, 0609/28-36-85 02029011

PEUGEOT 806 : listwy boczne, nadkole prawe, przednie, 
podłoga pod silnikiem (kilka elementów), listwy dachowe, pla
stiki maskujące, widełki na konsolę do suwaka nawiewu.., 
tel. 0603/34-41-11
PEUGEOT BOXER, 1998/99 r., 2500 ccm, TDi: silnik. Świd
nica, tel. 074/850-12-49
POLONEZ - silnik w stanie b. dobrym. Pieszyce, tel. 
074/836-54-20
POLONEZ: skrzynia biegów (5), koła, instalacja gazowa lub 
cały samochód, może być po wypadku. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54,090/34-14-92
POLONEZ CARO: maska, błotniki, lampy, atrapka, zderzak, 
felgi aluminiowe, silnik diesel. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
POLONEZ CARO : zderzak, reflektory, drabinka, maska, 
drzwi. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
POLONEZ CARO PLUS; maska, zderzaki, drabinka, chłod
nica, pompa paliwa do GŚi, elektryczne podnośniki szyb, re
flektory. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
POLONEZ CARO PLUS: maska, drzwi, most, lampy, błotni
ki, fotele, szyba, chłodnica. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO: zderzak, maska, lampy, drzwi, most. skrzy
nia biegów, szyba, siedzenia, chłodnica. Wrocław,Sel. 
0604/06-55-32
POLONEZ CARO PLUS: komputer do wersji GSi + immobi
lizer, felgi aluminiowe (nowy wzór) z oponami. Wrodaw, tel. 
0603/85-13-62
POLONEZ CARO : drzwi, 4 szt., koła, 4 szt., fotele, zaciski 
ham., zwykłe, nowe, lampy przednie, ze zwykłym ustawia
niem świateł. Zawidów, gm. Sulików, tel. 075/778-93-02, 
0607/46-82-20
POLONEZ TRUĆK: aluminiowe burty dł. 2 m, klapa tylna do 
nadbudówki, dolne zabudowy. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA prod. zachodniej: obrotnica i 
pozycjoner anteny SAT, maszt TV lub SAT, aluminiowy, bojler 
el., zbiornik plastikowy na kółkach (na ścieki), szczęki hamul
cowe. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
RENAULT 18,1982 r., 1400 ccm: blok silnika, głowica, alter
nator, rozrusznik, aparat zapłonu, nagrzewnica, sprzęgło kpi., 
skrzynia biegów i inne. Oleśnica, tel. 0604/83-54r81 Z 
RENAULT 19,1990 r.,: zderzak przedni (siwy metalic), błot
nik przedni prawy. Gromadka, tel. 07-6/817-27-68 
RENAULT ESPACE nowy model: błotnik prawy przedni, tapi
cerka, drzwi prawe przednie, lampa prawa przednia. Wrocław, 
tel. 0501/14-35-63
RENAULT ESPACE, 1989/91 r„ 2000 ccm, benzyna: skrzy
nia biegów (5), sprężyny tylne, zderzak tylny, klapa tylna, drzwi 
tylne, prawe i lewe, zegary, lusterko lewe. Roman Welc, 
59-800 Lubań, ul. Słowackiego 11 .
RENAULT EXPRESS, CLIO, 1992 r., 16V, benzyna 1400, 
1800: silnik, stan b. dobry, monowtrysk lub wtrysk wielopunk- 
towy, bez komputera, może być bez dokumentacji, ze skrzy
nią biegów lub bez, z możliwością sprawdzenia ciśnienia. 
Legnica, tel. 076/858-40-65,0608/53-22-16 
RENAULT KANGOO : listwy dachowe, zaciski hamulcowe 
przednie. Wrocław, tel. 0501/14-35-63 
RENAULT MASTER, 1999 r.: kanapa przednia (2-osobowa). 
Oława, tel. 0606/62-65-10
RENAULT SCENIC, 2000 r., DTI: wzmocnienie przednie, lam
py, chłodnicę wody i klimatyzacji + wentylatory, błotniki, ma
skę, zderzak, poduszki. Żarów, tel. 074/857-04-71 po godz. 20, 
0605/08-06-76
ROBUR : skrzynia ładunkowa, do 200 zł. Opole, tel. 
0600/50-81-75
ROVER 214 CABRIO. 1994 r., 1400 ccm. 16V: różne części.
Zielona Góra, tel. 0604/14-91-59
ROVER 820, 1994 r. : części przodu. Legnica, tel.
0603/80-26-88
SEAT TOLEDO, 1993 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
SEAT TOLEDO, 1999/00 r.: sensor na 4 poduszki powietrz
ne ♦ pasy (beżowy). Ścinawa, tel. 071/389-61-16 
SKODA 120: koła 175/70 R13, z dobrym bieżnikiem lub same 
opony. Świebodzice, tel. 0608/17-88-15

SKODA 120L: instal. gazowa, w rozsądnej cenie. Wambie
rzyce, tel. 074/871-90-17 po 16 
STAR 200: obudowa tylnego mostu, stan b. dobry. Lubin, tel.. 
076/846-71-66,0603/87-12-31 
STAR 200 : kabina, klamki kasetowe. Wrocław, tel. 
071/311-06-00
SUBARU IMPREZA, 1993/99 r., 1820 ccm 2020 boxer: sil
nik, chętnie turbo. Wrocław, tel. 0604/15-75-76 
SUZUKI CARRY, 791 ccm : silnik, 4-cylindrowy, może tyć 
bez dokumentacji, skrzynię biegów (5). Wrocław, tel. 
0609/40-88-33
TOYOTA 4RUNNER : komputer 8966135470. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
TOYOTA COROLLA, 1998 r. : poduszki pow., 3-drzwiowy, 
spoilery, tylna lotka, kolumna McPherson lewa, drążek kie
rowniczy i inne. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
TOYOTA RAV4, 1999 r. : cały tył. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
TRABANT POLO : zwrotnica przednia prawa, półoś prawa, 
felga z oponą (2 szt.), wahacz tylny prawy. Wrocław, tel. 
0601/73-20-98
VW BORA : sprzęgło. Jelenia 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 CORRADO, 1800 ccm, G60 : turbina + części (wiatrak, 
mimośród, pasek) lub silnik 2000 ccm, 16V, z osprzętem. 
Wrocław, tel. 0601/79-66-24
VW GOLF III: sensor poduszek pow. 6N0909603. Bielawa, 
tel. 074/833-02-15 po godz. 16,0604/63-73-60 
VW GOLF IV, 2300 ccm, V5 : sprzęgło. Jelenia Góra, tel. 
0603/61-59-50,0609/26-96-78 
VW GOLF II GTI, 1990 r., 1800 ccm : pompa paliwa, elek
tryczna, zewnętrzna do silnika 1.8 wtrysk: Lubin, tel. 
0601/42-28-54
VW JETTA II: wykładzina bagażnika + boczki. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
VW PASSAT KOMBI, 1995 r.: tylne Tampy, kompletne, oraz 
plastiki. Nysa. tei. 0604/15-69-21 
VW PASSAT. 1996 r.. 1900 ccm, TDI: skrzynię biegów auto
matyczną lub manualną z kompletem pedałów, tanio. Pacz
ków, tel. 077/431-61-91,0606/39-29-31 
VW TRANSPORTER T4 : bagażnik dachowy, 3 zagłówki z 
tworzywa w kolorze szarym. Wrocław, tel. 071/322-68-21 
VW TRANSPORTER, 1990 r.: podnoszony dach • sypialnia, 
kpi., w b. dobrym stanie, szarą tapicerkę przednich drzwi oraz 
wycieraczkę tylnej szyby. Wrocław, tel. 0603/22-85-77 '  
VW TRANSPORTER T4,1995 r.: siedzenia (potrójne), całe 
wnętrze (VW Caravelle). Syców, tel. 0603/06-20-24 
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR : felgi i opony. Wrocław, 
tel. 0501/14-35-63,071/349-28-12 (fax)

MOTOCYKLE
APRILIA TUAREG 125. 1989 r.. niebiesko-żółty, Enduro, -
2.900 zł. Wierzbie, tel. 0602/46-31-66 
APRILIA 125 PROSPORT, 1992 r., 19 tys. km. 125 ccm, bia- 
ło-czerwono-żółty, sprow. z Włoch, bez wypadku, oryg., stan 
idealny - 9.000 zł. Legnica, tei. 0503/62-38-68 
APRILIA 125,1993 r., 125 ccm, biało-fioletowo-czerwony, po 
remoncie, - 6.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-29-08 
APRILIA RS 125,1992 r., 8 tys. km kolor czerwono-pertowó- 
fioletowy, białe zegary, 2 tarcze hamulcowe, dozownik oleju, 
elektroniczny zapłon, .ścigacz", zarejestrowany jako motoro
wer, - 5.900 zł. Koźminek k. Kalisza, tel. 062/763-77-41 
AVO SIMSON 250 T, 1956 r., 250 ccm, 4-suw oryginalny, do 
lakierowania i chromowania, • 2.000 zl. Przemków, tel. 
076/831-86-83,0608/12-98-48 
AVO SIMSON 250 SPORT. 1959 r.. 250 ccm. 4-suw. czerwo
ny, błotniki niklowane, skórzane siedzenia, dodatkowe kie
runkowskazy, 2 klaksony, niklowane rury przeciwwypadko- 
we, dużo części zamiennych: skrzynia biegów, cylinder, za
rejestrowany, techn. sprawny, - 2.500 zł. Kępno, tel. 
062/782-37-84

Części do motorowerów i motocykli:
MZ ETZ, SIMSON, JAWA 350, CZ, ROMET, WSK 
ogumienie, akumulatory, akcesoria 

-  sprzedaż wysyłkowa -
tel. 074/815-18-59 opoi2«k 

Ząbkow ice Śl., ul. Kościuszki 17

BENELLIK-100 SKUTER, 2000 r.,3tys. km, 100ccm, 2-suw, 
bordowy, 2-osobowy, hamulec tarczowy, amortyzator gazo- 
wo-olejowy, 10 KM, gwarancja, - 8.200 zł. Wrocław, tel. 
0602/45-17-49
BMW R-72,1989 r., 1200 ccm, czarny metalic, drag, koła 170 
x 15, zarej., silnik Zaz, składak, konsola, sakwy, ham. tarczo
we, szerokie póły, wsteczny, niski, krótki, atrakcyjny, po re
moncie silnika + części, silnik - 7.200 zł lub zamienię. Brzeg 
Dolny. tel. 071/319-79-81,0607/83-46-53 
CAGIVA125 C12,1992 r.. 15 tys. km, 125 ccm, żółty, 33 KM,
- 4.200 zł. Nysa, tel. 0606/18-62-56
CZ 125 CROSS, 1990/96 r., 125 ccm po kapitalnym remoncie 
silnika i zawieszenia, malowaniu + buty i ochraniacze, • 1.500 
zł. Bielawa, tel. 0603/87-99-32 po godz. 14 
CZ 175,1986 r., 15 tys. km, zielono-biały, po remoncie silnika 
i lakierowaniu, kompletna dokumentacja, przegląd do 05.2002 
r., stan idealny, przygotowany do sezonu, - 700 zł. Legnica, 
tel. 076/854-43-15
CZ 350,1986 r., 350 ccm, pomarańczowy, stan b. dobry, za
rejestrowany, atrakcyjny wygląd, - 700 zł. Szymonków, woj. 
opolskie, tel. 0604/84-28-49
CZ 350,1987 r., 17 tys. km, 350 ccm, metalic, mało eksplo
atowany, oryginalny lakier, nowe opony i akumulator (gwar 
rancja). stan silnika idealny, kask, pilnie, - 600 zł. Mariusz, 
Komorów, gm. Świdnica, tel. 0600/12-95-03 
CZ 350, 1987 r., .350 ccm, pomarańczowy, zarejestrowany, 
stan b. dobry, - 700 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-55-07 
DNIEPR MT10,1979 r., 60 tys. km, 650 ccm, czarny, orygi
nalny, z koszem, .na chodzie”, -1.100 zł. Zielona Góra, tel. 
0606/97-86-57
DNIEPR MT-10,1976 r., 23 tys. km, 650 ccm, Boxer, bordo
wy, wózek boczny, wsteczny bieg, alternator 12V, koło zapa
sowe, 2 owiewki, ubezpieczony, zarejestrowany, przegląd do
05.2002 r, - 1.700 zł. M. Werner, 67-407 Zamysłów 21, gm. 
Szlichtyngowa, woj. leszczyńskie 
DUCATI750 SS, 1998 r., 15 tys. km, czerwony. - 15.000 zł 
lub zamienię na samochód. Leszno, teL 0501/59-27-92 
DUCATI SS 750,1992 r.. 42 tys. km. 750 ccm, czerwony, nowy 
łańcuch, klocki, opona, sportowe głośne tłumiki, atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, • 12.100 zł. Głogów, tel. 0503/09-90-90 
GOKART, 120 ccm, benzyna, czerwono-biały, atrakcyjny 
wygląd, oryginalny, torowy, hamulec tarczowy, rama z ate
stem, + kask, części i stojak, - 2.500 zł. Sobótka, tel. 
071/316-25-88
HARLEY DAVIDSON SHOVEL, 1976 r., 2 tys. km, 1100 ccm, 
czerwony metalic, tylne koło 200,2 tarcze hamulcowe przód, 
nowy akumulator, chromowany, stan b. dobry, • 19.000 zł. 
Kamienna Góra, tel. 075/746-14-70 .
HONDA 500 SHADOW, 1983 r., 70 tys. km, 500 ccm, czarny, 
dobrze utrzymany, zadbany, silnik widlasty, 50 KM, sprow. w 
1997 r. z Kanady, wersja amerykańska, 6-biegowy, wał kar- 
dana, dodatki, piękny cruiser, użytk. tyrystycznie • 6.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/345-64-09,0501/92-84-59 
HONDA 80 CROSS, niebieski, bez dokumentacji, na części,
- 340 zł. Zielona Góra. tel. 0601/71-94-15
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HONDA AFRICA 750 TWIN, 1998 r.. 750 ccm, biało-czerwo- 
no-niebieski, stan idealny, sprow. ze Szwajcarii - 22.000 zł. 
Legnica, tel. 076/854-74-51,076/854-78-08 
HONDA CB 1100,1993 r., czamo-srebmy metalic, sprowa
dzony z Niemiec od I właściciela, oclony, tłumik Sebring. 
Wałbrzych, tel. 074/847-91-51 Tomek, 0601/76-62-80 
HONDA CB 250G, 1975 r., 250 ccm, czamy, stan dobry, ga
rażowany, bez wypadku, niklowane dodatki, - 1.900 zł. Oła
wa. tel. 071/313-44-37 po godz. 15.0502/93-60-49 
HONDA CB 500, 1986 r.. 37 tys. km, 500 ccm, czerwony 
metalic, nowy akumulator, łańcuch, zębatki, gażniki po syn
chronizacji, - 5.900 zł lub zamiana na samochód osobowy. 
Kalisz, tel. 062/763-85-04
HONDA CB 750,1995 r.. 8 tys. km, szafirowy metalic, 4 lata 
nieeksploatowany, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 0607/68-62-62 
HONDA CBR1000F, 1987 r., 50 tys. km, 1000 ccm, czamy, 
po serwisowaniu, przygotowany do sezonu, udokum. pocho
dzenie, stan b. dobry, • 8.600 zł.- Lądek Zdr., tel. 074/814-69-32 
HONDA CBR 900RR, 1992 r.. 33 tys. km, 900 ccm, granato
wy metalic, stan b. dobry - 16.200 zł. Wrocław, tei. 
0608/07-74-37
HONDA CBX 750F, 1987 r., srebrny metalic, w kraju od roku, 
stan dobry, - 6.000 zł. Grabów, tel. 062/730-82-52, 
0605/65-75̂ 11
HONDA CR 250 CROSS. 1996 r., 250 ccm dużo nowych czę
ści, mało używany • 7.500 zł. Wrocław, tel. 0502/03-65-18 
HONDA CX 500, 1981 r., 500 ccm, bordowy metalic, stan 
dobry, wymienione łożyska w kołach i filtr powietrza, • 3.700 
zł. Wrocław, tel. 071/373-26-25.0600/12-96-39 
HONDA CX 500,1983 r., 40 tys. km, 500 ccm, 4-suw, bordo
wy, stan b. dobry, - 5.500 zł lub zamienię na inny. Wrocław, 
tel. 0606/44-12-31
HONDA FT 500, 1989 r., 500 ccm, 4-suw, 50 KM, zielony 
metalic, 2 x hamulec tarczowy, przód hydrauliczny, el. roz
rusznik, obrotomierz, po lakierowaniu, 41/100 km, bez prawa 
rejestracji, -1.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-40-29 
HONDA GL 200,1998 r., 4 tys. km stan b. dobry, el. rozrusz
nik, - 8.500 zł, lub zamienię na enduro. Świdnica, tel. 
0503/16-80-63
HONDA MBX 80,1983 r., 80 ccm stan b. dobry, atrakcyjny 
wygląd - 2.200 zł. Świdnica, tel. 074/850-44-32 
HONDA MTX 80 RH, 1989 r. nowe: tłok pier ścienią, zębatki, 
duże enduro. chłodzony cieczą, stan b. dobry. - 2.100 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/738-25-41 po godz. 21.30 
HONDA MTX 80,1994 r., 80 ccm, czerwono-żółty, - 250 zł. 
Prudnik, tel. 077/436-42-84
HONDA NSR125F, 1994 r., 20 tys. km, 125 ccm stan dobry, -
4.700 zł. Głogów, tel. 076/832-22-30,0609/07-80-69 
HONDA NSR 125R, 1997 r., 7 tys. km, 125 ccm, żółty, 31 KM. 
w kraju od 03.2001 r., przygotowany do sezonu, stan techn. 
idealny, -10.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kłodzko, tel. 
074/867-19-17
HONDA NSR 125R, 1997/98 r., 13 tys. km, 125 ccm, czerwo- 
no-czamo-szary, stan b. dobry, - 8.200 zł. Wschowa, woj. lesz
czyńskie, tel. 0601/59-58-64
HONDA NSR 80,1996r., 17 tys. km, 80 ccm, benzyna, czar- 
no-pomarańczowy, motorower, ukł. wydechowy Sebring, ści- 
gacz, dozownik oleju, hamulce tarczowe, stan idealny, • 5.500 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-48-54 
HONDA V 600 TRANSALP, 1991 r. stan b. dobry, - 9.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-66-17
HONDA VTR1000 FIRESTORM, 1999 r., 16 tys. km, 1000 
ccm, czamy, + żółte dodatki, sportowe podnóżki, nie rejestro
wany, faktura VAT, - 23.000 zł. Leszno, tel. 0601/56-10-00 
HONDA XL 600 ENDURO, 1986 r., 27 tys. km. 600 ccm. 48 
KM, pomarańczowo-zielony, fosforyzujący lakier, silnik Sin
giel, 4-zaworowy i 2-gażnikowy, pneumatyczne teleskopy, 
centralny amortyzator, nowy akumulator, oświetlenie, kie
runkowskazy, klakson, hamulec tarczowy, wysokie błotniki, 
sprowadzony z Włoch, oclony, kpi. dokumentacja, • 4.500 zł. 
Wrocław, tel. 0502/84-10-08
HONDA XR 250R, 1987 r., biało-czerwony, po remoncie za
wieszenia i głowicy, hard enduro, moc 25 KM, hamulec tar
czowy, stan b. dobry, • 4.300 zł. Wrocław, tel. 071/361-55-32, 
0606/82-53-26
JAWA 175,1967 r.. 175 ccm, czerwony, oryginalny w 100%, 
do remontu, stary model, - 300 zł. Lubin, tel. 0606/37-17-63 
JAWA 250,1966 r., pomarańczowy, oryginalny w 100%, -900 
zł. Racendów, tel. 062/740-60-55 po godz. 19,0603/54-60-56 
JAWA 350,1989 r., 29 tys. km, 350 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, nowe opony i hamulce, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0602/21-12-36
JAWA 350 LUX, 1989 r., 12 tys. km, 350 ccm, czerwony, po 
wymianie wału, łożyska, tłoków, pierścieni, owiewka, kierun
kowskazy, silnik na dotarciu, orurowany, szeroka opona, ba
gażnik boczny, stan idealny, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0609/35-01-57
JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm, kolor srebrny, profilowane 
siedzenie, po remoncie silnika, • 800 zł. Zielona Góra, tel. 
068/326-91-21
JAWA 350 TS, 1990 r., 13 tys. km, 350 ccm, biały, stan b. 
dobry, zadbany, nowy silnik (po dotarciu) + 2 na części, nowy 
akumulator (na gwarancji),- bagażnik, owiewka, dodatkowe 
halogeny, 2 kaski (prawie nowe), pilne, -1.000 zł. Bardo, tel. 
074/817-12-30
JUNAK CHOPPER koło tylne 15”, przednie 18”, sprawny, - 
800 zł. Oleśnica, tel. 071/398-14-47 wieczorem 
JUNAK M-10,1959 r., 24 tys. km, 350 ccm, czamy, oryginal
ny, w bardzo dobrym stanie (oprócz lakieru), od 1970 roku 
nie eksploatowany, bez dokumentacji, -1.700 zł. Zielona Góra, 
tel. 0606/97-86-57
JUNAK M-10,1959 r., 350 ccm, czamy, ważne OC, udoku
mentowane pochodzenie, stan dobry + kurtka /amoneska*, 
rozmiar XXXL, - 1.400 zł. Wołczyn, tel. 077/452-54-01, 
0600/53-80-59
JUNAK M-10 CHOPPER, 1960 r., czerwony, przerobiony, 
dużo chromu, opona tylna 15/140, wysoka kierownica, udo
kumentowane pochodzenie, - 1.500 zł. Nowa Sól, tel. 
0607/37-62-11
O  JUNAK M-10,1962 r., czarny, z wózkiem bocznym, 

odrestaurowany w marcu 2001 rM remontowany 
w ramach pracy dyplomowej, na dotarciu, 100% 
oryginalny, zarejestrowany, przegląd do 12.04 
2002 r., opłacony, zniżka 50%, - 4.000 z ł , pilnie. 
Groblice, tel. 071/311-51-81 02028951

JUNAK M-10, 1964 r., czerwony, stan dobry, oryginalny, •
1.620 zł. Kępno. tel. 062/782-27-66 
K 750 z koszem, do remontu, - 1.050 zł. Kępno, tel. 
062/782-27-66
KASK MOTOCYKLOWY, czerwony, z ochroną na szczękę, 2 
szt. • 50 zł/szt. Wrocław, tel. 0608/46-94-53 
KAWASAKI EL 250 CHOPPER, 1994 r.. 250 ccm, granatowy 
metalic, stan dobry, zadbany, dragster * cło - 2.300 DEM. Zie
lona Góra. tel. 0606/25-36-47
KAWASAKI ER 500,1997 r., 9 tys. km, 500 ccm, czamy me
talic, stan idealny, chłodzony cieczą, - 9.900 zi. Kościan, tel. 
0604/17-06-05
KAWASAKI GPX 750,1987 r., 750 ccm, 100 KM stan dobry, 
- 7.000 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 0607/23-81-65 
KAWASAKI G PZ1100,1996 r., 1100 ccm stan b. dobry, po 
tuningu w USA. -16.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-22-49 
KAWASAKI GPZ 500S, 1994 r., 1 tys. km, 500 ccm, benzy
na, biało-niebieski, nowy akumulator, świece, opony, filtr, przy
gotowany do sezonu, stan b. dobry, - 7.800 zł. Głogów, tel. 
0606/76-69-94
KAWASAKI GPZ 600,1985 r., 78 tys. km. 600 ccm. niebie
ski, atrakcyjny wygląd, sportowo-turystyczny, - 5.200 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Leszno, tel. 065/518-97-33, 
0603/03-15-24
KAWASAKI GPZ 750R. 1982 r., 32 tys. km, 750 ccm, DOHC, 
zielony metalic, nowy lakier, opona, akumulator, świece, sprzę
gło, 3 tarcze, 5-biegowy, sportowy, techn. sprawny, • 5.100 zł

lub zamienię na Opla Rekorda (2.0 i) z inst. gazową. Opole, 
tel. 077/438-71-22,077/438-77-58 
KAWASAKI KLR'650 ENDURO, 1992 r., 650 ccm nowe opo
ny i hamulce, - 6.000 zł. Nysa, tel. 077/431-09-04 
KAWASAKI K X 125,1989 r., 125 ccm, zielony, po remoncie 
silnika (na dotarciu), hamulec tarczowy z przodu, chłodzony 
cieczą, amortyzator tylny, - 2.950 zł. Leszno, tel. 
065/533-84-64,0605/12-10-56 
KAWASAKI VULCAN 1500 CHOPPER, 1989 r., 1500 ccm, 
kolor wiśniowy, po tuningu, • 15.000 zl. Chojnów, woj. legnic
kie, tel. 0602/58-06-18,076/819-15-99 
KAWASAKI Z 550,1981 r„ 550 ccm, czamy, nowy łańcuch 
rozrządu i napędowy, tylna opona, szyba turystyczna, bagaż
nik, sakwy Luisa, nowe świece, przewody zapłonowe, - 4.800 
zł. Wałbrzych, tel. 074/842-43-93.0608/61-50-62 
KAWASAKI Z400 ZR 40,1982 r., 34 tys. km 34 KM, wersja 
sportowa, ospoiłerowany, atrakcyjny wygląd, • 2.400 zł. Ja
wor, tel. 076/870-23-61
KAWASAKI ZR 750,2000 r., 4 tys. km, 750 ccm, złoty, książ
ka serwisowa, udokum. pochodzenie, przygotowany do se
zonu, stan idealny, cena nowego - 30.000 zł, -19.900 zł. Strze
lin, tel. 0501/60-81-53
KAWASAKI ZX 1000 1990 r, 1000 ccm, perłowońiebieski, 
techn. sprawny, po wymianie płynów, klocków, łańcucha, przy
gotowany do sezonu. Wrocław, tel. 0605/32-45-41 
KAWASAKI ZX1000,1990 r., 35 tys. km, 1000 ccm, 147 KM, 
czarno-czerwono-srebrny, ścigacz, stan b. dobry, wersja 
amerykańska, układ wydechowy 4w1, stożkowe filtry, 3 tar
cze hamulcowe, 2 chłodnice, ważny przegląd, serwisowany, 
-12.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-68-78,0603/09-40-08 
KAWASAKI ZX 600R, 1994 r. stan b. dobry, serwisowany, -
11.000 zł. Wrocław, tel. 0606/82-92-33 
KAWASAKI ZXR 750.1989 r., 4t tys. km. 750 ccm, 16V. ćzer- 
wono-czamo-srebrny, 80 kW, sprowadzony na kołach, bez 
wypadku, oryginalny lakier, po serwisie, wymienione płyny, 
świece, techn. sprawny, nie wymaga napraw, .kocie oczy", 
model z rurami powietrza w zbiorniku, pełna dokumentacja, 
stan idealny, - 10.400 zł. Perzów, woj. kaliskie, tel. 
0604/09-46-82
KAWASAKI ZXR 750H, 1989 r., 42 tys. km, 750 ccm, zielony, 
- 9.500 zł. Bystrzyca Górna, tel. 074/850-99-68 
KAWASAKI ZZR1100,1994 r., 25 tys. km. 1100 ccm. czer
wony, stan b. dobry, - 17.500 zł. Barlinek, woj. gorzowskie, 
tel. 0606/82-41-69
KAWASAKI ZZR 600,1993/94 r., 31 tys. km, 600 ccm, czar- 
nozielony, nie eksploatowany w Polsce, 2 wloty powietrza, 
ukł. wydechowy 4 w 1, stan dobry, - 12.000 zł. Żary, tel. 
0600/38-71-68
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY 2-częściowy, rozm. 52, 
sprzedam lub zamienię na inny.., tel. 0604/67-01-96 
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY zielony, 2-częściowy, stan 
dobry, rozmiar 168-174 cm, - 350 zł. Oleśnica, tel. 
0502/26-39-10 '
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY LOUIS, czamy, 2-częścio
wy, rozm. 48 - 600 zł. Wrocław, tel. 071/396-36-33 
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY skórzany, na szczupłą oso
bę, 170-180 cm, czerwono-biały, - 490 zł. Wrociaw, tel. 
357-98-04.0603/42-38-74
KTM 80,1984 r., 10 tys. km, 80 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, 2-osobowy, 5-biegowy, oryginalny przebieg, hamulec tar
czowy (przednie koło), aluminiowe felgi, światło .stop’ , 4 kie
runkowskazy, 2 lusterka, kompl. dokumentacja, w kraju od 
1996 r. - 2.400 zł, lub zamienię na motorowery wyprod. po 
1989 r„ Simson Aprilia, Cagiva, Yamaha, Suzuki. Wschowa, 
tel. 065/540-42-17
KUFRY MOTOCYKLOWE komplet - 100 zł. Leszno, tel. 
065/529-29-45 w godz. 19-20,0608/27-86-58 
KUPIĘ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI JAWY 175,1959 r. i inne. 
Kępno, tel. 0600/70-29-70
KUPIĘ KURTKĘ MOTOCYKLOWĄ wzrost 175, buty rozm. 
42, opona tylna 140/70, 184. Jelcz-Laskowice, tel. 
0607/23-81-65
KUPIĘ MOTOCYKL. 1990/98 r. sportowy, turystyczny lub 
chopper, z silnikiem o poj. ponad 600 ccm, na zachodnich 
tablicach, może być lekko uszkodzony lub bez dokumentacji, 
możliowść zamiany zś Nissana Mierę. Wrocław, tel. 
071/362-16-15,0601/70-22-65 
KUPĘ MOTOCYKL, 1991/96 r,poj. 500-1000 ccm, sportowy 
ścigacz, chopper lub turystyczny, po wypadku, na białych ta
blicach, może być bez dokumentacji. Wrocław, tel. 
0601/70-22-65
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA 350 TS: Trzebnica, tel. 
0607/10-95-50
KUPIĘ MOTOCYKL JAWA 350 do 500 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-93-61 po godz. 20
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ150,251 koloru czerwonego lub 
niebieskiego, stan b. dobry, stan idealny, bez dokumentacji. 
Chojnów, tel. 076/819-62-44 pr. Sławka 
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 251, 301 b. mało żuwany lub 
nowy, w cenie do 7.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-21-77 
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA W7/W5 VII lub Korga X3 za 
rozsądną cenę. Grębocice, tel. 0606/18-83-53 
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA DRAG STAR CLASSIC. Wro
cław. tel. 071/785-79-07,0601/70-84-92 
KUPIĘ MOTOROWER SKUTER automatic, do 1.200 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 0603/49-99-70 
KUPIĘ MOTOROWER OGAR, KOMAR, JAWA z kompletną 
dokumentacją, stan dobry - do 300 zł. Żórawina, tel. 
071/316-04-30
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON S 51 stan obojętny, z doku
mentacją. Stronie śl., tel. 074/814-17-66 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON bez dokumentacji. Wrocław, 
tel. 0603/03-71-38
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON SKUTER lub zwykły, tanio. 
Wrocław, tel. 071/330-00-80
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON do remontu lub ramę, z do
wodem rejestracyjnym. Żarów, tel. 074/858-94-55 
KUPIĘ MOTORYNKĘ PONY do remontu, w cenie do 100 zł. 
Wrocław, tel. 0603/03-71-38
KURTKA MOTOCYKLOWA czerwona, ze wzmocnieniami, 
rozmiar M, firmy .Diesel", -160 zł. Oleśnica, tel. 0502/26-39-10 
MOTOCYKL MZ 150,1988 r. techn. sprawny, dowód reje
stracyjny, - 800 zł. Żarów, tel. 074/858-90-52 
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY, 650 ccm, kolor wiśniowy, na 
bazie Fiata 126p, - 2.500 zł lub zamiana. Brzeziny k. Kalisza, 
tel. 0607/47-11-82
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY, 1998 r., 1200 ccm, V4, różowy 
metalic, 2-osobowy, długi przód, atrakcyjny wygląd, - 3.500 
zł. Wrodaw. tel. 0604/94-51-40 
MOTOCYKL WSK125,1986 r. stan dobry, z kpi. dokumenta
cją, -150 zł. Zbytowa, tel. 071/315-74-01 
MOTOROWER APRILIA SR 50,1996 r., 7 tys. km rozrusznik, 
automatic, chłodzony cieczą, hamulec tarczowy, • 4.500 zł. 
Grabów n. Prosną, tel. 062/730-60-20 
MOTOROWER APRILIA RS 50,1996 r., 6 tys. km, 50 ccm, 
czarno-czerwony, stan idealny, przygotowanny do sezonu, 
ścigacz, kask, kompletna dokumentacja, zarejestrowany, pil
ne, - 6.500 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-31-19, 
0605/94-12-30
MOTOROWER BENELU SKUTER. 1999/00 r., 5 tys. km. 49 
ccm, 2-suw, niebieski, @-osobowy, el. rozrusznik, sprowa
dzony 10.00 r, nie rejestrowany w kraju, możliwość rat, auto
mat, stan idealny, • 6.300 zł. Pieszyce, tel. 074/836-54-67, 
0602/17-78-17
MOTOROWER BINGO, 2000 r., 50 ccm, czerwony, el. roz
rusznik, gwarancja, raty, - 3.300 zł. Piaski, tel. 065/571-91-61 
MOTOROWER HONDA BALI. 1994 r., 10 tys. km, 50 ccm, 
perłowy, automatic, el. rozrusznik, dozownik oleju, bez wy
padku, 2-osobowy, zadbany, stan b. dobry, - 3.800 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-15-10
MOTOROWER HONDA PANTHEON SKUTER, 1998 r.. 12 
tys. km, 125 ccm, srebrny metalic, chłodzony cieczą, auto

matic, bardzo atrakcyjny wygląd, kupujący zwolniony z opła
ty skarbowej, faktura VAT, - 7;800 zł. .Krotoszyn, tel. 
0606/16-77-67
MOTOROWER JAWA MUSTANG, 1978 r., 17 tys. km, 50 ccm, 
czerwony, kompletna dokumentacja, po wymianie silnika w 
84 r., stan b. dobry, • 450 zł. Kłodzko, tel. 0606/19-91-96 
MOTOROWER JAWA 50,1981 r., 50 ccm, granatatowo-czar- 
ny, przód od Hondy, po lakierowaniu, zarejestrowany, stan b. 
dobry, - 400 zł. Lubin, tel. 0609/38-95-98 
MOTOROWER JINCHENG JC500, 1988 r., DBW005880, •
1.000 zł. Wrocław, tel. 0502/45-11-36 
MOTOROWER JINCHENG SMYK, 1998 r„ 5 tys. km, 50 ccm,
4-suw, czerwono-biały, nowy lakier, stan opon i akumulatora 
dobry, 3-biegowy, półautomat, stan b. dobry, -.2.400 zł lub 
zamienię na tańszy, uszkodzony. Biała, tel. 077/438-71-22, 
077/438-77-58
MOTOROWER JINCHENG KNIGHT, 2000 r., 2 tys. km. 50 
ccm, zielony, 4-suw, rozrusznik el., atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry, na gwarancji, - 4.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/753-47-28,0602/38-36-87 
MOTOROWER JINCHENG CHOPPER, 2000 r., 50 ccm, żół
ty, atrakcyjny wygląd, stan idealny, - 5.500 zł. Piaski, tel. 
065/571-91-61
MOTOROWER JINCHENG SMYK, 1998 r., 3 tys. km, 49 ccm, 
czarno - biały, 4-suw, półautomat, kompletna dokumentacja, 
zadbany, książka serwisowa, kupiony w kraju, -1.450 zł lub 
zamienię. Nysa, tel. 077/433-10-62,0604/68-43-18 
MOTOROWER KADET, 1987 r., czerwony, stan b. dobry, nowe 
opony, po remoncie silnika, nowy lakier, - 450 zł. Pieszyce, 
tel. 074/836-54-20 *(
MOTOROWER KOMAR S 38,1969 r., 4 tys. km, 50 ccm, sza- 
ro-niebieski, sportowy wydech 1W1 Devil, 1.4 KM, świeca 
Brisk, sportowy filtr powietrza K&N, zadbany, Vmax 68,4 km/h, 
- 2.400 zł. Oleśnica, tel. 071/314-13-24 
MOTOROWER KOMAR, 1986 r„ 50 ccm zarejestrowany, 
opłacony, + kask, • 190 zł. Brzeg, tel. 0605/64-68-86 
MOTOROWER MALAGUTTIF-12,1995 r., 8 tys. km, 49 ccm, 
perłowoczerwony metalic, automatic, hamulce tarczowe, roz
rusznik, dozownik oleju, szerokie opony, reflektory soczew
kowe, atrakcyjny wygląd, aluminiowe felgi, - 4.200 zł. Lubin, 
tel. 076/842-39-57
MOTOROWER MALAGUTTI F-15 SKUTER, 1997 r., 8 tys. 
km, 50 ccm, srebrny metalic, silnik chłodzony cieczą, immo
bilizer, nowy akumulator, wyświetlacz temp. cieczy chłodzą
cej, atrakcyjny wygląd, dozownik oleju, reflektory soczewko
we, - 6.400 zł. Ziębice, tel. 0608/80-62-17 
MOTOROWER OGAR, 1990 r., 50 ccm, czerwony, silnik Jawy,
3-biegowy, zadbany, zarejestrowany, opłacony, stan dobry, - 
400 zł lub zamienię na motorower Simson. Szprotawa, tel. 
068/376-29-87
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MOTOROWER PEUGEOT SKUTER, 1995 r., 51 tys. km, 50 
ccm, czamy metalic, aluminiowe felgi, - 3.700 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/725-28-12
MOTOROWER PEUGEOT SPEED FIGHT SKUTER, 1997 r.,
16 tys. km, 50 ccm, czamy, stpn b. dobry, atrakcyjny wygląd,
- 4.990 zł. Wrocław, tel. 0502/40-1.0-47
MOTOROWER PIAGGIO, 1991 r., 50 ccm, niebieski metalic,
stan idealny, • 2.100 zł. Opole, tel. 077/455-98-06
MOTOROWER PIAGGIO, 1991 r., - 1.200 zł. Wrocław, tel.
071/352-97-69,0603/20-12-59
MOTOROWER PIAGGIO PUCH MAXI-N, 1992 r. aluminiowe
felgi, pól automat, nie .na chodzie” - 250 zł. Pieszyce, tel.
074/836-54-20
MOTOROWER PIAGGIO NSL 50,1994 r., 50 ccm, niebieski, 
automatic, el. rozrusznik, kufer, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 
071/362-87-89 po godz. 18
MOTOROWER ROMET, 1985 r.. 8 tys. km, 50 ccm, czerwo
ny, silnik Jawy, nowy tłok, cylinder i pierścienie, kompletna 
dokumentacja, zarejestrowany, - 370 zł. Wleń, tel. 
075/713-64-66
MOTOROWER ROMET, 1986 r. możliwość zarejestrowania, 
dowód rej., stan b. dobry, - 280 zł. Klępina, tel. 068/327-62-92 
MOTOROWER ROMET KADET, 1987 r., czerwony, po remon
cie kapitalnym, nowy cylinder, pierścienie i opony, niklowane 
błotniki, stan idealny - 450 zł. Pieszyce, tel. 074/836-54-20 
MOTOROWER ROMET, 1989 r., 2 tys. km, 50 ccm, czerwo-
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ny, oryginalny lakier, mało używany, zarejestrowany, stan ide
alny. • 900 zł. Kłodzko, tel. 0606/19-91-96 
MOTOROWER ROMET OGAR 205,1989 r., niebieski meta
lic, 2-biegowy, stan idealny, kompletna dokumentacja, zarej., 
nowy: tłok, pierścienie, linki, wał korbowy, opony, wszystkie 
uszczelki - 950 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-73-26 
MOTOROWER ROMET OGAR 200,1990 r., 3 tys. km. po
marańczowy, 3-biegowy, mało używany, zarej., opłacony, stan 
idealny, nowe: 2 opony, siodełko, tłumik, linki, lusterko, pali
wo • 950 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-73-26 
MOTOROWER ROMET, 1992 r., 50 ccm, czarno-czerwony,
3-biegowy, zadbany, dokum. - 150 zł. Wrocław, tel. 
071/781-38-94 po godz.21
MOTOROWER SIMSON S 51B, 1983 r., 25 tys. km, 50 ccm, 
zielony, nowy akumulator, opona I właściciel, 2 kaski, -1.500 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-61-79.0600/63-30-72 
MOTOROWER SIMSON SR 51.1985 r.. 50 ccm, czerwony, 
zarejestrowany, po lakierowaniu, nowa instalacja, dużo no
wych części, - 950 zł. Wrocław, tel. 071/316-90-43, 
0501/28-64-59
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1986 r., 50 ccm zareje
strowany, 4-biegowy, nowy akumulator, do małego remontu, - 
800 zł. Jegłowa, gm. Przeworno, powiat Strzelin, tel. 
0606/14-89-49'
MOTOROWER SIMSON, 1986 r.. 12 tys. km. 80 ccm, czer
wony, II właściciel, -1.000 zi. Międzylesie, tel. 074/812-66-85 
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1988 r.. 8 tys. km, 50 ccm. 
szary, oryginalny lakier, lusterka, owiewka, bagażnik boczny,
4-biegowy, 2 kaski. - 1.600 zł. Kłodzko, tel. 074/868-72-91, 
0606/70-48-36
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1988 r., 50 ccm, czamy, 
stan b. dobry, po remoncie silnika, białe tablice, - 1.650 zł. 
Międzylesie, tel. 074/812-60-51 
MOTOROWER SIMSON, 1988 r., 10 tys. km, granatowy me-
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talie, po remoncie kapitalnym silnika, 4-biegowy, po lakiero
waniu, zarejestrowany bezterminowo, • 1.250 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-10-64
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r., bordowy, 4-bie
gowy, po remoncie silnika, kompletna dokumentacja, zareje
strowany bezterminowo * kask gratis, - 950 zł. Wiązów, tel. 
0603/18-51-06
MOTOROWER SIMSON S 51, 1989 r., 8 tys. km, zielony,
4-biegowy, nowy akumulator, zarejestrowany, opłacony, ukł. 
wydechowy wersji enduro, stan b. dobry, - 1.550 zł. Żagań, 
tel. 068/477-33-02,0606/46-31-42
MOTOROWER SIMSON S 51,1989 r., 50 ccm po remoncie 
silnika i lakierowaniu, instalacja 12V, 4-biegowy, zadbany, 
garażowany, stan b. dobry, - 1.650 zł. Lewin Brzeski, tel. 
077/412-70-03,0600/62-11-39 
MOTOROWER SIMSON S 51,1989 r., 19 tys. km, 50 ccm 
atrakcyjny wygląd, 4-biegowy, nowy akumulator, nowa tylna 
opona, 12 V, w ciągłej eksploatacji, - 2.200 zł. Międzylesie, 
tel. 074/812-66-85
MOTOROWER SIMSON SR 51,1989 r., 50 ccm, czerwóny, 
stan b. dobry, -1.450 zł. Pieńsk, tel. 075/778-66-27 
MOTOROWER SIMSON, 1989 r., 50 ccm, zielony metalic, 
sprawny, - 1.400 zł. Radwanice, woj. wrocławskie, tel. 
0602/48-79-06
MOTOROWER SIMSON SR 50B SKUTER, 1989 r., 50 ccm, 
bordowy, oryginalny lakier i przebieg, silnik, opony i rama w 
idealnym stanie, faktura zakupu, I właściciel, sprawny, eks
ploatowany przez starszą osobę + 2 kaski, nowe, -1.950 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-29-28
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r., 50 ccm, czerwo
no-czarny, techn. sprawny, - 2.100 zł. Żołędnica, woj. lesz
czyńskie, tei. 0609/35-01-18
MOTOROWER SIMSON ENDURO S 51,1990 r., 12V, zielo
ny, elektron, zapłon, 4-biegowy, blokada kierownicy, spraw
ny, kask, -1.820 zł. Leszno, tel. 065/526-62-27 po godz. 17 
MOTOROWER SIMSON, 1990 r., czerwony, zadbany, stan b. 
dobry, • 800 zł. Świdnica, tel. 0601/85-49-54,074/852-25-48 
po godz.20
MOTOROWER SIMSON S 51,1990 r., zielono-czamy, zare
jestrowany, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, nowy akumula
tor, po remoncie, silnika (2000 r.), reguł, tylne amortyzatory, 
dużo części, -1.800 zł. Trzebnica, tei. 071/387-01-97 
MOTOROWER SIMSON S 51, 1990 r., 50 ccm, wiśniowy 
metalic, instalacja 12V, zarejestrowany bezterminowo, kierun
kowskazy, blokada kierownicy, lusterka, kask, stan b. dobry, • 
1.850 zł. Wrocław, tel. 071/781-41-56,0600/28-65-85 
MOTOROWER SIMSON S 51B, 1992 r., niebieski, składak, 
kompletna dokumentacja, - 900 zł. Pieszyce, tel. 
074/645-46-13,0600/54-75-95 
MOTOROWER SUZUKI CROSS, 1989 r., 50 ccm, czerwony,
5-biegowy, niemiecka dokumentacja, stan dobry, -1.150 zł. 
Ratowice, tel. 071/318-93-30
MOTOROWER VAMOS SKUTER, 1994 r., 11 tys.km,50ccm, 
zielony metalic, elektryczny rozrusznik, automat, dozownik 
oleju, stan b. dobry, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-83-00 
MOTOROWER YAMAHA DT 50R ENDURO. 1991 r., 21 tys. 
km, 50 ccm, niebiesko-czarny, 5-biegowy, dozownik oleju, 
tarcza ham., 2-osobowy, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, 
zarejestrowany, • 2.800 zł. Rybnica, tel. 075/751 -45-88 
MOTOROWER YAMAHA DT 50 CROSS, 1994 r., 50 ccm, 
czarno-niebieski, automatic, mało używany, - 3.700 zł. Pia
ski, tei. 065/571-91-61
MOTOROWER YAMAHA AEROX SKUTER, 1999 r, 49 ccm, 
srebrno-czerwony, dozownik oleju, tarcze, stan b. dobry, •
7.500 zł. Będzin, woj. katowickie, tei. 0607/56-57-47 
MOTOROWER YAMAHA AERX SKUTER. 1999 r.. 2 tys. km, 
50 ccm, zielony, - 4.500 zł. Leszno, tel. 0603/19-14-56 
MOTOROWER YAMAHA NEO'S, 2001 r., 50 ccm, bordowy 
metalic, nowy, nie używany, automatic, skuter, kask, - 6.800 
zł lub zamienię na samochód osobowy. Wrocław, tel. 
0606/21-89-17
MOTOROWER ZANDAPP, 1987 r., 32 tys. km, 50 ccm, srebr
ny metalic, chromowane błotniki, aluminiowe felgi, obroto
mierz, atrakcyjny wygląd, bez prawa rejestracji, stan b. do
bry, - 660 zł. Kłodzko, tel. 0606/19-91-96 
MOTORYNKA PONY, 50 ccm, czarna, rama Hondy, silnik 
Komar, wysoka kierownica, chromowane błotniki, bez doku
mentacji, • 200 zł. Nowy świętów, tel. 077/439-70-66 
MOTORYNKA PONY, 1989 r., niebieski, prostokątny pas, po 
remoncie silnika, po lakierowaniu, do zarejestrowania • 280 
zł lub zamienię na Simsona skutera, po 1987 r. Siechnice, tel. 
071/311-55-41
MOTORYNKA PONY, 1992 r., 50 ccm, czerwona, owiewka, 2 
lusterka, zarejestrowana, ubezpieczona, atrakcyjny wygląd, 
• 760 zł. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 0605/62-69-98 
MZ 250, 1979 r., niebieski, uszkodzone sprzęgło, • 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-50-29
MZ ETZ 150,1985 r., 22 tys. km, 150 ccm, niebieski, zadba
ny, stan techniczny bardzo dobry, - 850 zł. Zielona Góra, tel. 
0606/97-86-57
MZ ETZ 150,1986 r., 150 ccm, czamy, silnik do złożenia, zro
biony szlif, bez przebiegu, do wymiany sworznie + łożyska - 
300 zł. Wrocław, tel. 071/355-69-39 
MZ ETZ 150,1987 r., 8 tys. km, 150 ccm, czerwony metalic, 
nowe opony, nowy akumulator, stan idealny, -1.000 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/735-60-02 
MZ ETZ 150,1987 r., biały, po remoncie kapitalnym silnika, -
1.500 zł lub zamienię na motorower Simson albo samochód 
dostawczy. Sulechów, tel. 068/385-54-00
MZ ETZ 150,1987 r., 10 tys. km, zielony, oryg. w 100 %, ham. 
tarczowy, H4, autentyczny przebieg, stan b. dobry • 2.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-54-52,0504/90-62-55 
MZ ETZ 150, 1988 r., czamy, stan b. dobry, • 650 zl., tel. 
076/871-90-45
MZ ETZ 150,1988 r., 150 ccm, niebieski metalic, -1.200 zł 
lub zamienię na motorower Simson. Piaski, tel. 065/571-91-61 
MZ ETZ 150,1991 r., srebrny, bez przebiegu, fabr., nie uży
wany 10 lat, nowy - 4.000 zł. Brzeg Opolski, tel. 0600/12-08-21 
MZ ETZ 150,1991T., 18 tys. km, 150 ccm, czerwony, orygi
nalny lakier, zapłon elektroniczny, nowy typ lamp, nowy aku
mulator i tylna opona, przegląd do 05.02 r, stan idealny, -1.500 
zł. Zarzyca, gm. Kondratowice, tel. 0606/10-59-24 
MZ ETZ 150, 1992 r., 10 tys. km, bordowy metalic, lampa 
przednia H4, stan b. dobry, - 1.200 zł. Jaworzyna śl., tel. 
0603/62-34-73
MZ 250,1983 r. stan b. dobry, 7 lat nie używany, opłaty, -
1.100 zł. Braszowice, gm. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/816-02-49
MZ 250,1984 r., czerwony, oryginalny lakier, nie wymaga in
westycji, zadbany, b. mało używany, stan b. dobry, • 1.550 zł. 
Oleśnica, tel. 071/399-04-22
MZ 250.1984 r., żółto-czarny, 500 km po remoncie silnika, -
1.400 zł. Wołczyn, tel. 077/418-82-88 
MZ 250, 1984 r., 250 ccm, benzyna, czerwony, nowy aku
mulator, «• 900 zł (lub opłata za kurs na prawo jazdy kat. B). 
Wrocław, tel. 071/342-46-25
MZ 250,1986 r., 29 tys. km, 250 ccm, niebieski metalic, ubez
pieczony, zarejestrowany, przegląd do 10.2001 r., dwa świa
tła .stop', stan opon dobry, silnik do złożenia, • 1.000 zł. Oła
wa. tel. 071/313-02-87
MZ ETZ 250,1987 r., 22 tys. km, 250 ccm, niebieski, zarej., 
nowe opony, klocki ham., po remoncie silnika -1.100 zł.., tel. 
071/311-85-23,0605/25-76-55

Lombard,
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MZ ETZ 250,1987 r., 250 ccm, czamy, uszkodzony silnik, - 
500 z). Stary Ujazd, gm. Ujazd Śl., tel. 0608/79-85-70 
MZ ETZ 250,1987 r., 21 tys. km, 250 ccm, szary metalic, stan 
b. dobry, po remoncie silnika, nowa inst., lusterka, 2 lampy 
tylne, nowa szeroka opona tylna + kask, kurtka skórzana, 
atrakcyjny wygląd -1.050 zł. Złotoryja, tel. 076/878-52-42 
MZ ETZ 250,1988 r., 20 tys. km, 250 ccm, niebieski, owiew
ka, dużo nowych części, nowa opona przednia, stan dobry, •
1.100 zł. Kobylin, tel. 065/548-26-42 
MZ ETZ 250,1988 r., 32 tys. km, granatowy metalic, po re
moncie silnika, regeneraqi wału, wymienie tłoka, pierścieni, 
nowy akumulator, stan b. dobry, - 1.200 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-59-21
MZ ETZ 251,1989 r., zielony, hamulec tarczowy, zadbany, -
1.400 zł. Wielowieś, tel. 076/843-29-20,0607/05-05-95 
MZ ETZ 251,1990 r., 20 tys. km, 250 ccm, czerwony, po re
moncie kapitalnym, nowa opona, stan b. dobry, - 1.600 zi. 
Kobylin,.tel. 065/548-22-98
MZ ETZ 251,1990 r., niebieski, hamulec tarczowy, lampa H4, 
szeroka opona, czamy silnik, nowe rejestracje, przegląd do
03.2002 r., boczna nóżka, model policyjny, kierunkowskazy
6-kątne + duża owiewka na nogi, z przednią szybą, kufry, stan 
idealny, • 2.150 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-51-97 
PEUGEOT 125 SKUTER, 1996 r., 125 ccm, niebieski metalic, 
w kraju od 3 m-cy, nie eksploatowany, rozrusznik, - 4.000 zl 
lub zamienię na busa + dopłata. Bratoszów, tel. 074/836-92-16 
O  SPRZEDAŻ MOTOROWERÓW SIMSON duży wy

bór, atrakcyjne ceny. Parczew 114, k. Ostrowa 
Wlkp., tel. 062/739-65-77,0603/87-80-75 02021611 

SUZUKI DR 800,1996 r., 12 tys. km, 800 ccm, zielony meta
lic, stan dobry, kurtka z cordury i kufer - 13.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/70-53-83
SUZUKI GS 450,1982 r., 26 tys. km, bordowy, stan b. dobry, 
częściowo po remoncie, aluminiowe felgi, - 2.500 zł. Sienia
wa Żarska, tel. 0600/60-14-09 
SUZUKI GS 500E, 1991 r., 500 ccm, niebieski metalic, stan 
idealny, przygotowany do sezonu, - 6.500 zł. Bielawa, tel. 
0603/69-28-05
SUZUKI GS 500E, 1993 r.. 21 tys. km, 500 ccm, czamy akryl, 
po wymianie wszelkich płynów i olejów, stan silnika idealny, -
6.300 zł. Świerczów, tel. 077/419-61 -55 p. Łukasza 
SUZUKI GS 550M, 1982 r., stalowo-bordowy, kufer, stelaże, -
3.200 zł. Lubin, tel. 076/724-64-96 
SUZUKI GSR 750X, 1989 r., 45 tys. km, 750 ccm, czerwo
no-biały, nowe opony, nowe świece, stan techniczny bardzo 
dobry, przygotowany do sezonu, - 9.900 zł. Ząbkowice Śl., 
tel. 074/816-88-92,0607/73-05-76 
SUZUKI GSX 1100,1984 r., 20 tys. km. 1100 ccm. srebr- 
no-stalowy, duży, turystyczny, 3 kufry, RM, sprowadzony z 
Kanady, przygotowany do sezonu, nowa szyba i opona, ory
ginalny przebieg, -12.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-30-55 
SUZUKI GSX1100R, 1992 r.. 13 tys. km. 1100 ccm. srebrny, 
132 KM, I właściciel, wspomaganie kier., aluminiowe felgi itp, 
-15.500 zł. Głogów, tel. 076/833-40-96 
SUZUKI GSX 400E, 1981 r., czerwony, stan dobry, obudowa
ny, ekonomiczny, nowy łańcuch, akumulator, • 3.000 zł. Wro
cław. tel. 357-98-04.0603/42-38-74 
SUZUKI GSX 550ES, 1985 r„ 54 tys. km, 572 ccm. czerwony, 
aluminiowe felgi, bagażnik, • 4.700 zł. Krosno Odrzańskie, 
tel. 068/383-63-34,0609/28-40-31 
SUZUKI GSX 600F, 1989 r., biało-niebieski, stan idealny, -.
7.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-42-84.0503/53-73-61 
SUZUKI GSX 600F, 1992 r.. 44 tys. km, 600 ccm, srebrny, OC 
do sierpnia br, - 7.000 zł. Rawicz-Masłowo, gm. Rudna, tel. 
065/546-15-31
P  SUZUKI GSX 600F, 1994 r., 23 tys. km, czerwony, 

86 KM, w kraju od 2 miesięcy, książka serwisowa, 
stan b. dobry, • 10.900 z ł , zdjęcia można zoba
czyć w internecie www.auto.gow.pl. Żary, teł. 

\ 0601/72-13-74 87027571
SUZUKI GSX 600F, 1994/95 r.. 26 tys. km. 600 ccm, kolor 
morski metalic, atrakcyjny wygląd, • 10.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0602/82-44-58
SUZUKI GSX 600F, 1998 r., 8 tys. km, czerwony, serwisowa
ny, bez wypadku, stan idealny, -17.400 zł.., tel. 077/484-55-35 
po godz.15,0501/08-83-72
SUZUKI GSX 750,19871r., 51 tys. km, 750 ccm, kolor grafito- 
wo-czerwony, 750E, oryginalny bakier, sprowadzony w 11.2000 
r., wyświetlacz biegów, 5-biegowy, centr. amortyzator, 3 tar
cze hamulcowe, antynurek, wersja otwarta, serwisowany, po 
wymianie oleju i świec, stan b. dobry, - 5.800 zł lub zamienię. 
Wałbrzych, tel. 0600/69-98-60 
SUZUKI GSX 750R, 1996 r., 750 ccm, srebrny metalic, orygi
nalny w 100%, • 20.000 zł lub zamienię na samochód. Lesz
no, tel. 0609/45-99-56
SUZUKI GSX R, 1990 r. : owiewka przednia. ., tel. 
0604/67-01-96
SUZUKI GT 185,1978 r. hamulec tarczowy, dozownik oleju, 
2 tłumiki, techn. sprawny, stan b. dobry, • 1.200 zł lub zamie
nię naNFiata 126p. Zgorzelec, tel. 075/771-39-89 
SUZUKI RG 80,1990 r., 80 ccm, zielony metalic, stan b. do
bry, dużo nowych części, przegląd do 11.2001 r, - 2.800 zł. 
Wrocław, tel. 0604/84-01-27
SUZUKI RG 80,1992 r., 7 tys. km, 80 ccm chłodzony cieczą, 
przedni hamulec tarczowy, 6-biegowy, - 4.000 zł lub zamienię 
na Simsona skutera, do 1.600 zł. Radziechów, gm. Zagrod
no, tel. 076/877-42-63
SUZUKI VS 1400, 1995 r., czamy metalic, sprowadzony z 
Niemiec, oclony, - 21.000 zl. Leszno, tel. 0603/26-24-90 
SUZUKI VS 800,1996 r. składak, dokumentacja, na części, -
5.500 zł. Lubań. tel. 0602/85-67-19 
SUZUKI VX 800,1991 r., kolor wiśniowy metalic, sprowadzo
ny z Niemiec, od I właściciela, oclony, bagażnik chromowany, 
- 10.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-91-51 Tomek, 
0601/76-62-80
URAL M-63,1968 r., 44 tys. km, 650 ccm, zielony, oryginalny, 
z koszem, polska dokumentacja, - 2.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0606/97-86-57
URAL M-67,1982 r., granatowy, + wózek boczny, inst. 12V, 
stan idealny, -1.450 zł. Wrocław, tel. 0606/16-95-64 
WÓZEK BOCZNY, 1987 r., czerwony, do motocykla Jawa 350. 
Targoszyn, tel. 076/872-86-12
WSK, 1961 r., czerwony, stan tech. b. dobry, oryginalny, - 2.000 
zł. Sulimów, tel. 071/311-49-75 
WSK 3,1977 r., czamy, -120 zł. Szczytna, tel. 074/868-40-06 
YAMAHA 100,1978 r., 15 tys. km, 100 ccm, niebieski, spro
wadzony z Niemiec, możliwość rejestracji jako motorower, 
dużo elementów chromowanych, kierunkowskazy, dozownik,
5-biegowy, • 1.900 zł lub zamienię na Simsona Skutera (rok 
prod. pow. 1989). Oleśnica, tel. 0502/26-39-10 
YAMAHA 125 VIRAGO, 1998 r., 20 tys. km. 125 ccm,'bordo
wy, stan b. dobry, - 10.000 zł. Kwilcz, teł. 0617291-52-29, 
0605/21-26-08
YAMAHA 535 VIRAGO, 1989 r., 40 tys. km, 535 ccm. czamy, 
prosta kierownica, gmol. oparcie, wymienione lampy, tylne 
kierunkowskazy, olej, świece, łożyska, klocki hamulcowe, stan 
b. dobry, - 8.600 zł. Nysa, tel. 077/433-24-98 
YAMAHA 600 DIVERSION, 1994 r., 600 ccm. popielaty me
talic, bez wypadku, • 11.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
0602/12-08-13
YAMAHA 650,1998/99 r., 650 ccm, bordowy metalic, ścigacz,
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Wrocław, tal. 071/372*69-18,0-601 8S9 884, udzielamy gwarancji 
 ̂ dojeżdżamy do klienta ♦  bez wyjmowania silnika opom7̂

turystyczny, przebieg 2500 km, sprowadzony z Niemiec, kom
pletna dokumentacja, faktura VAT, atrakcyjny wygląd, -13.500 
zł. Milicz, tel. 071/384-04*31.0603/86-83-58 
YAMAHA DT 125,1999 r.. 3 tys. km, 125 ccm, 2-suw, czar- 
no-srebmy, hamulec tarczowy, centralny amortyzator, chło
dzony cieczą, podgrzewany gażnik, enduro, bez dokumenta
cji, stan dobry, - 3.400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-20-93, 
0607/35-72-05
YAMAHA DT 80,80 ccm, pomarańczowy, brak ap. zapłono
wego, przepustnicy gaźnika, nowy lakier, brak dokum. - 900 
zł. ..tel. 075/736-95-62
YAMAHA FJ 1200, 1989 r., 55 tys. km, 1174 ccm, DOHC, 
16V, srebrny metalic, zarejestrowany, przygotowany do se
zonu, bez wypadku, - 9.900 zł. Bolesławiec, teł. 090/66-84-23 
YAMAHA FZR1000,1994 r.. 16 tys. km, 1000 ccm, 20V, fio- 
letowo-biały, bez wypadku, ścigacz, wersja otwarta, moc sil
nika 150 KM, wydech Devil, w 100 % oiyg., stan idealny, -
14.800 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
0605/55-48-22
YAMAHA FZR 600,1991 r., 600 ccm, benzyna, perłowoczar
ny, lekko uszkodzona prawa strona, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/53-31-18
YAMAHA RD 80,1984 r., 50 tys. km, 80 ccm, zielony, spro
wadzony, nowa tylna opona, klocki ham., wszystkie płyny, ład
ny wygląd, bez dokumentacji, -1.200 zł lub zamienię na en
duro, cross, 80 ccm. Wieruszów, tel. 074/850-11-57 
YAMAHA RD 80,1989 r., 80 ccm, czerwony, owiewka, nowy 
lakier, nowy tłok, wał po regeneracji, zarejestrowany na mo
torower, przygotowany do sezonu, - 2.500 żł. Prudnik, tel. 
077/436-30-55
YAMAHA TDR 125, 1992 r., czerwony, hamulec tarczowy, 
chłodnica, el. rozrusznik, - 4.700 zł. Chróścina, powiat Opole, 
tel. 0600/21-87-47
YAMAHA TW125,1999 r.„szary metalic, sprowadzony z Nie
miec, - 8.500 zł. Grabów, tel. 062/730-82-52,0605/65-75-11 
YAMAHA TZR125,1997/98 r., biało-czerwony, w kraju od 2 
tygodni, sprowadzony z Niemiec, - 7.500 zł. Grabów, tel. 
062/730-82-52,0605/65-75-11 
YAMAHA V1200 MAX, 2000 r., 1200 ccm, żółty, 180 KM. 
wersja amerykańska; Stan idealny, opłacony,* - 17.000 zł lub 
zamienię na samochód. Kamienna Góra, tel. 075/746-11-27 
YAMAHA XJ 600,1991 r., 600 ccm, srebrny metalic, nie eks
ploatowany w kraju, dużo nowych części, nowy łańcuch, zę
batka, akumulator, stan b. dobry, - 6.900 zł. Chełmsko Śl., tel. 
0605/43-18-53
YAMAHA XJ 600,1992 r., • 6.800 zł. Bystrzyca Górna, gm. 
Świdnica, tel. 0608/32-90-40
YAMAHA XJ 600N, 1993 r., 26 tys. km, 600 ćcm, czamy, od 
2000 r. w Polsce, oclony, udokum. pochodzenie, nowy łań
cuch. zębatki, zarejestrowany, • 8.900 zł. Czarkowo, tel. 
065/573-16-33
YAMAHA XJ 600S DIVERSE, 1993 r.. 12 tys. km, 600 ccm. 
zielony metalik, stan idealny, przygotowany do sezonu, nie 
wymaga wkładu finansowego, zadbany, - 9.400 zł. Legnica, 
tel. 0607/09-95-12
YAMAHA XJ 900,1987 r., 67 tys. km, 900 ccm, czamy, waż
ny przegląd, po regulacji, stelaż, kufry, • 7.000 zł. Opole, tel. 
0605/21-41-91
YAMAHA XJ 900S DIVERSION, 1999 r., 3 tys. km, 900 ccm, 
perłowogranatowy, stan b. dobry, - 19.800 zł. Leszno, tel. 
0604/05-21-59
YAMAHA YZ 80 CROSS, 1999 r., 80 ccm, niebieski, przygo
towany do sezonu, stan idealny, • 8.200 zł. Leszno, tel. 
0601/72-61-94
YAMAHA YZF, 2000 r., niebieski metalic, przebieg 500 mil, 
stan b. dobry, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-22-49 
YAMAHA YZF 750, 1993 r.. 750 ccm : felga tylna. .. tel. 
0604/67-01-96
ZAMIENIĘ MOTOROWER PIAGGIO WESPA, 1991 r.. 50 ccm. 
niebieski metalic, stan idealny, na komputer Pentium III 600, 
z osprzętem. Opole, tel. 077/455-98-06 
ZAMIENIĘ MOTORYNKĘ. 1986 r., 50 ccm, czerwony, nowe 
opony, łańcuch na konsolę Sony Playstation, możliwa dopła
ta. Wałbrzych, tel. 074/848-83-84 
ZUNDAPP 200,1956 r., 200 ccm rozrusznik, oryginalny w 
100%, do malowania, -1.500 zł lub zamienię (możliwość trans
portu). Lubsko, tel. 068/372-11 -76,0608/45-23-26

CIĄGNIKI 
MASZYNY ROLNICZE

AGREGAT PODORYWKOWY GRUBER szer. robocza 2-3 m, 
od 3.000 zł. Golczowice, gm. Lewin Brzeski, tel. 077/412-11-43 
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT B231 szer. 5,2 m, 
niekompletny, -1.100 zł. Brochocin, tel. 076/877-36-83 
AGREGAT UPRAWOWY szer. robocza 3 m - 1.100 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
AGREGAT UPRAWOWY 4.8 m. z wałkami - 4.500 zł. 3.3 m. z 
wałkami - 2.500 zł. Nysa, tel. 077/431-22-21 
AGREGAT UPRAWOWY MASCHIO zęby obrotowe, - 4.500 
zł. Nysa, tel. 077/431-22-21
AGREGAT UPRAWOWY 2,7 m, - 1.900 zł. Oława, tel. 
071/313-84-08 po godz. 16
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT B 231 szer. 5.2 m,
- 3.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-08-78
AGREGATY UPRAWOWE. - 2.000 zł. Przedborów. tel.
062/730-59-81.062/731-03-99
BECZKOWÓZ beczka ocynkowana. 25001.' 4.000 zł. Nysa,
tel. 077/431-22-21
BECZKOWÓZ pojemność 22 tys. litrów, 2-osiowy, bliźniacze 
koła, stan b. dobry, -13.000 zł. Sulęcirrek, gm. Krzykosy, tel. 
061/285*2-79

BECZKOWÓZ PS-60,1988 r. zapasowa pompa, zapasowe 
koła, po remoncie, gotowy do pracy, zarejestrowany, - 5.000 
zł. Prudnik, tel. 077/436-11-91
BECZKOWÓZ PN,20,1984 r., stan b. dobry, koła 10/15, tech
nicznie sprawny, • 3.100 zł. Żórawina, tel. 071/311-49-92 
BRONA uprawowa, 2,4 m, stan b. dobry, -1.300 zł. Wscho
wa, tel. 065/540-35-44
BRONA TALERZOWA U-241 szer. robocza 2,7 m - 2.200 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
BRONY półciężkie, 5 sztuk, • 500 zł. Gołostowice, gm. Strze
lin, tel. 0606/65-48-58
BRONY zawieszane, do ciągnika, 5-polowe, używane, - 350 
zł. Strzeszów, gm. Wisznia Mała, tel. 071/312-83-74 
BRONY .20", 2 pola, szer. jednego 100 cm, - 240 zł. Wiązów, 
tel. 071/393-13-83
O  CHŁODZIARKA WYWOZOWA poj. 150 I, kombajn 

Fortschritt (4 m), kombajn Claas (3.6 m) ♦ siecz
karnia. Rawicz, tel. 0606/37-48-69 01035071

CIĄGNIK .SAM" stan b. dobry, • 2.200 zł. Kostomłoty, tel. 
0603/45-00-14
CIĄGNIK SAM most tylny i skrzynia biegów Lublina, silnik 
C-330, pług, brony, kultywator, kopaczka, stan b. dobry, • 3.600 
zł. Milicz, tel. 071/384-10-35

CIĄGNIK MTZ-50 - 6.000 zł. sprawny. Śrem, tel. 
071/282-83-06
CIĄGNIK MTZ-50.1983 r., sprawny, stan dobry, * 9.000 zł. 
Stary Zawidów, gm. Sulików, tel. 075/778-98-48 
CIĄGNIK SAM, 1996 r., diesel 4-kołowy, z podnośnikiem + 
przyczepa, pełne wyposażenie, - 4.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-60-43
CIĄGNIK BIAŁORUŚ po byłej koparce, sprawny, silnik i opo
ny w dobrym stanie, do naprawy inst. elektryczna I oświetle
nie, - 2.500 zł lub zamienię na spycharkę gąsienicową,może 
być uszkodzona. Głuszyca Górna, tel. 074/880-91-44, 
0603/51-18-27
CIĄGNIK BIAŁORUŚ, 1981 r., - 3.500 zł. Przeworno, tel. 
074/810-22-83
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82, 1986 r. nowe opony, mała 
kabina, przedni napęd, stan b. dobry, -15.000 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/873-37-30 po godz. 21.30 
O  CIĄGNIK BIAŁORUŚ, 1989 r. bez przedniego na- 

pędu, kwadraŁ kabina, stan idealny • 11.000 zł, 
ciągnik Białoruś, 1982 r. • 4.000 zł, kombajn do 
buraków, 3-rzędowy, 1998 r., stan b. dobry -11.000 
zł, mieszalnia pasz „Okonek”, zbiornik 1,21 • 6.200 
zł, stan b. dobry, naczepa Atostan 101, z nakład
kami, 1984 r., stan b. dobry - 3.800 zł. Budziszów 
Wielki 75„ 500 m od autostrady A4, zjazd na Strze
gom, tel. 076/857-46-02 84018871

CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1989 r. napęd 4x4, duża kabi
na, stan b. dobry, -15.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-13-52 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82.1997 r., diesel, stan dobry -
28.000 zł. przyczepa niskopodwoziowa - 8.000 zł. Kędzie
rzyn-Koźle. tel. 077/483-20-08,0605/25-59-60 
CIĄGNIK FIAT 1880T, 1990 r., turbo, 180 KM. 4x4, na dużych 
kołach, - 35.000 zł lub zamienię. Paszowice, tel. 
076/870-12-21,0605/82-59-16
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323A, 1988 r., 150 tys. km, sil
nik IFA, diesel stan b. dobry, -16.000 zł lub zamienię na opry
skiwacz ciągany, poj. 20001. z lancami o dł. 15-18 m, Choj
nów, tel. 076/818-73-64
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 323A, 1989 r. zielony, techn. 
sprawny, - 16.000 zł. Iwiny, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-98-42
CIĄGNIK FORTSCHRITT 323A, 1990 r. seledynowy. 4x4. blo
kada 4 kół, półbiegi, komfortowa kabina, stan b. dobry, • 19.200 
zł. Wschowa, tel. 065/540-33-21,0603/56-76-92 
CIĄGNIK KIRÓW K-150,1986 r. stan b. dobry, po remoncie 
kapitalnym, - 13.000 zł. Szprotawa, tel. 068/376-40-34, 
0601/96-08-44
CIĄGNIK KIRÓW K-150,1989 r. stan dobry + naczepa • 2.700
zł + dragi na części - 3.500 zł. Łomnica, gm. Głuszyca, tel.
074/880-91-37,0604/84-98-02
CIĄGNIK MAJOR Z3011 - 4.000 zł. sprawny. Śrem, tel.
071/282-83-06
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON1134,1987 r., przebieg 5500 
mtg, stan b. dobry, 135 KM, nowe opony, siedzenie pneuma
tyczne, • 37.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/13-35-06, 
0607/06-07-71
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 255,1988 r. stan b. dobry, 
duża kabina, • 11.500 zł. Kłoda, gm. Leszno, tel. 065/526-33-21 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 8160,1996 r. 200 KM, kli
matyzacja, pełne wyposażenie, stan idealny, • 125.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0605/26-85-00
CIĄGNIK MTZ 82,1982 r. przygotowany do rejestracji, nowe
opony, -11.000 zł. Jary, tel. 071/310-13-48
CIĄGNIK OGRODNICZY RS-09 nośnik narzędzi rolniczych,
kosiarka, siewnik, wielorak, ładowacz, - 6.200 zł. Brzeg, tel.
077/416-74-58,0603/63-95-70
CIĄGNIK OGRODNICZY + przyczepka, • 2.000 zł. Oława,
teł. 071/303-02-11
CIĄGNIK OGRODNICZY FORTSCHRITT, 1989 r. z komple
tem narzędzi, -1.800 zł. Opole, tel. 077/464-62-20 
CIĄGNIK OGRODNICZY BAUYER, 1992 r. z pługiem, mało 
używany • 2.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-21-97 
CIĄGNIK OGRODNICZY MĘSKO RJS-1,.1992 r. mało uży
wany, pełna dokumentacja, instrukcja obsługi + glebogryzar
ka, pielnik, obsypnik, pług, przyczepa, stan b. dobry, - 2.400 
zł. Kudowa Zdrój, tel. 0601/23-80-47 
CIĄGNIK URSUS 2812,1996 r., • 21.000 zł. Brzoza, gm. Bo
rów, tel. 071/393-33-04
CIĄGNIK URSUS C-330,1970 r. z kabiną, po remoncie kapi
talnym silnika, nowe ogumienie, zarejestrowany, ważny prze
gląd, nowa hydraulika, • 10.000 zł. Wieruszów, tel. 
062/783-81-79
CIĄGNIK URSUS C-330, 1971 r. po remoncie kapitalnym,
mało używany, garażowany, mało używany, stan b. dobry, -
9.500 zł. Chróstnik, tel. 076/844-80-88
CIĄGNIK URSUS C-330 SKŁADAK, 1975 r. most tylny Zeto-
ra K25, maska C-330, techn. sprawny, • 3.700 zł. Opole, tel.
0600/50-81-75
CIĄGNIK URSUS C-330,1976 r. z kabiną, stan dobry - 8.000 
zł. Marcinkowice, tel. 071/302-86-31 
CIĄGNIK URSUS C-330,1979 r., 1960 ccm, stan bardzo do
bry, silnik w stanie idealnym, garażowany bardzo mało uży
wany, - 7.500 zł. Opole, tel. 077/463-21-86 lub 0606/58-87-00 
CIĄGNIK URSUS C-330,1982 r. nowe akumulatory, szeroka 
kabina, stan dobry, - 15.000 zł. Ułanów, gm. Polkowice, tel. 
076/831-10-28
CIĄGNIK URSUS C-330, 1984/85 r. zielony, po remoncie 
kapitalnym i lakierowaniu, stan b. dobry + przyczepa wywrot
ka, stan idealny, razem lub osobno, - 14.500 zł (całość). 
Trzebcz, tel. 076/847-95-17,0502/09-94-12 
CIĄGNIK URSUS C-330,1986 r., diesel żółty, stan techn. b. 
dobry, kabina, aktualny przegląd, płaska oś przednia, I wła
ściciel, zadbany, garażowany, używany do lekkich prac, książ
ka serwisowa, • 10.500 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-73-19,0602/22-73-24 
CIĄGNIK URSUS C-355 .na chodzie', stan dobry. - 4.600 zł. 
Polkowice, tel. 076/845-96-48
CIĄGNIK URSUS C-355 stan dobry, zużyte opony, - 4.500 zł. 
Ułanów, gm. Polkowice, tel. 076/831-10-28 
CIĄGNIK URSUS C-355,1971 r. z kabiną, używany w trans
porcie, stan dobry, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 071/357-64-51 
wieczorem
CIĄGNIK URSUS C-355,1974 r., nowa kabina, tylne opony, 
po remoncie silnika, zarejestrowany, stan dobry, • 7.800 zł. 
Lubań śl., tel. 075/722-18-94,0602/35-41-54 
CIĄGNIK URSUS C-360 po remoncie - 6.000 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-48-77
CIĄGNIK URSUS C-360 techn. sprawny, stan dobry, • 5.400
zł. Polkowice, tel. 076/845-96-48
CIĄGNIK URSUS C-360 po remoncie silnika, kabina nowego
typu, rej. do 05.2002 r, - 9.300 zł. Strzelin, tel. 071/796-22-44,
0604/11-97-82
CIĄGNIK URSUS C-360 do naprawy silnika, - 3.000 zł. Zę
bowice, woj. opolskie, tel. 0601/70-46-78 
CIĄGNIK URSUS C-360,1976 r. stan dobry, - 5.500 zł. Jor
danów Śl., tel. 071/316-14-19
CIĄGNIK URSUS C-360,1979 r. po remoncie kapitalnym sil
nika i skrzyni biegów, mało eksploatowany, nowe opony, stan 
b. dobry, - 8.600 zł. Bolechów, tel. 071/313-89-27 po godz.20 
CIĄGNIK URSUS C-360.1979 r.. 250 tys. km po wymianie 
silnika w 1997 r., zarejestrowany + przyczepa 1-osiowa, wy
wrotka i narzędzia rolnicze (razem lub osobno), - 9.500 zi. 
Jedlina Zdrój, tel. 074/845-53-95 
CIĄGNIK URSUS C-360,1982 r. + przyczepa .Piławka", -
8.000 zł. Mikołajów, gm. Stoszowice, tel. 0603/31-25-66 
CIĄGNIK URSUS C-360, 1982 r. nowe amortyzatory i roz
rusznik, - 8.500 zł. Niewodniki, gm. Dąbrowa, woj. opolskie, 
tel. 0603/46-78-80
CIĄGNIK URSUS C-360,1983 r. techn. sprawny, • 7.500 zł. 
Lubawka, tel. 075/741-15-43 po godz. 20

CIĄGNIK URSUS C-360,1983 r. kabina, stan b. dobry, - 5.500 
zł. Piotrowice k. Jawora, tel. 076/871-87-30 
CIĄGNIK URSUS C-360,1984 r., szeroka polska kabina, po 
remoncie kapitalnym i po lakierowaniu, techn. sprawny, atrak
cyjny wygląd, - 9.700 zł. Rychtal, tel. 062/781-67-90 
CIĄGNIK URSUS C-360,1985 r. szeroka kabina prod. cze
skiej, nowe opony, nowe akumulatory, przegląd do 03.2002 
r., nowe oblachowanie, miękka oś przednia, mało używany, -
8.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-36-90,0607/16-88-43 
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1985 r., • 9.000 zł. Rogów So- 
bócki, tel. 071/316-37-28
CIĄGNIK URSUS C-360,1986 r., 3120 ccm po remoncie ka
pitalnym, nowe opony i akumulatory, nowa blacharka, kwa
dratowa kabina, nie pracował w rolnictwie, po remoncie w 2001 
r., stan jak nowy + faktury, na części, - 11.000 zł. Nysa, tel. 
077/439-81-13
CIĄGNIK URSUS C-360 3T, 1987 r. stan dobry, • 7.800 zł. 
Bolków, tel. 075/741-31-75
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1990 r. szeroka kabina, prod.

AGR0HANDEL s.c. LEGNICA
59-220 Legn ica, ul. Jaw orzyńska 261 

tel./fax 076/850-61-12, 850-61-13, 850-64-95 
NOWE M ASZYNY ROLNICZE 

Ciągniki, kombajny NEW HOLLAND BIZON, MTZ, maszyny 
KVERNELANO, LEMKEN, KONGSKILDE, UNIA GRUDZIĄDZ, 

v A d e r s t a d , PILMET, AGROMET BRZEG I INNE
UŻYW ANE D P006478-

Kombajn Bizon BS-Z110,1996 r.. adaptacja 
do zb ioru rzepaku, 1414 mtg, sprawny 
techn icznie, s iln ik  Martin 145.000 z ł
Kombajn Bizon BS Z-110, adaptacja do zbioru 
Kombajn Bizon ZO-56, 1978 r. 13.000 z ł
Kombajn Bizon ZO-56, 1986 r. z  kabiną, 
sza rpacz  słomy 28.000 zł
Kombą|n Bizon ZO-58, 1984 r. 25.500  zł
Kombajn Bizon ZO-58, 1985 r. 26.000 zł
Kombajn Bizon Dynamie Turbo 3B Z 115,1999 r., 
header 4,2  m, klim atyzacja, komputer, sza rpa cz  słomy, 
adaptacja do zb ioru rzepaku, 600 mtg 183.000 zł
Kombajn Bizon Reeord Z058 Hydrostatic,
(napęd hydrostatyczny), klim atyzacja, komputer, 
s za rpa cz  słomy, adaptacja do rzepaku, 1997 r.,
560 mtg, stan b.dobry 110.000 zł
Kombajn zbożowy Deutz-Fahr M 3640,1992 r., 
Hydrom at Agrotronic, stan bdb. 120.000 zł
Siewnik pneumatyczny do kukurydzy i buraków,
6-rzędowy, prod. Ro łm asz  Kutno, 1996 r..
sprawny 9.000 zł
Rozsiewacz nawozów, pneumatyczny, ciągany
18 m, Agrom et Brzeg, sparwny techn. 4 .500  z ł
Agregat do podorywki d la  g leb  ciężk ich
i bezorkow ego przygotowania do  siewu
Multitiller RAU , szer. 3 m 12.000 zł
Agregat B E C K E R  Rotótiler, 3m, 1996 r.t
sprawny, stan b.dobry 11.500 z ł
Agregat do podorywki Lemken Szmaragd 9, szer.
robocza  3 m, stan bdb. 9.500 z ł
Kombajn do buraków STOLL V200
z  rozdrabn iaczem  liśc i, sprawny techn. 16.000 zł
P łu g  R ab e  W erk , obracany, półzaw ieszany, 5-skibowy,
+ ram ię do  wałków ♦  wały (Croskill, kołeczkowy), kpi., 
stan bdb. 22.000 zł
P łu g  PH X , 6-skibowy, z  dopraw iaczam i g leby  A D X  -092, 
zabezp ieczen ia  non stop, zagonowy,
1988 r., stan  bdb. 9.500 z ł
Pług PHX, 6-skibowy, zabezp ieczen ia  non stop, 
sprawny techn. 4 .000 zł
Pług PHX, 5-skibowy, zabezp ieczen ia  non stop, 
z  dopraw iaczam i g leby ADX -092 , zagonow y 7.500 zł
Rozsiewacz nawozów pneum atyczny AC C O R D ,
18 m, sprawny techn. 5.000 z ł
Przyczepa rolnicza D-47, wywrotka, po remoncie, 
stan ogum ienia bdb., sprawna techn. 4.500 z ł
Zestaw do zbioru buraków MATROT:
Ścinacz do liści, sprawny techn. 3.500 z ł
Wyorywacz . ' i .000 zł
Ładowarka 3 .000 zł

CE N Y DO NEGOCJACJI

czeskiej, zarejestrowany, aktualny przegląd, stan b. dobry, 
mało używany, • 10.500 zł. Leszno, tel. 065/534-20-88 
CIĄGNIK URSUS C-362, 1985 r.. 3120 ccm stan b. dobry, 
wspomaganie, duża, ogrzewana kabina, -14.000 zł. Pleszew, 
tel. 0602/77-79-15.062/742-53-41 
CIĄGNIK URSUS C-380,1972 r. sprowadzony z Czech, -
8.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-09-36 
CIĄGNIK URSUS C-385 żółty, 3400 mtg, ogrzewanie, zare
jestrowany, nie pracował w rolnictwie, stan b. dobry -12.000 
zł, -12.000 zł lub zamienię na Ursusa C-330M, C-360 3P, lub 
MF 255. Nowogrodziec, tel. 075/736-33-61 
CIĄGNIK URSUS C-385,1971 r. zarejestrowany, • 7.800 zł 
lub zamienię na mniejszy. Wiązów, tel. 071/393-14-21 
CIĄGNIK URSUS C-385,1976 r. po remoncie, stan b. dobry, 
-12.000 zł. Wawrzyszów.gm. Wiązów, tel. 0604/91-42-77 
CIĄGNIK URSUS C-385,1986 r. stan dobry, • 10.800 zł. Ma
sa nów, tel. 062/739-00-29
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-4011, 1970 r., • 3.600 zł. Wińsko, tel. 
071/389-86-46
CIĄGNIK URSUS U-1014,1982 r. stan techn. dobry, • 20:000
zł. Środa Śląska, tel. 071/317-08-78
CIĄGNIK URSUS U-1044,1987 r. stan b. dobry, - 25.000 zł.
Trzebnica, tel. 071/387-01-20,071/312-12-77
CIĄGNIK URSUS U-1224,1989 r. czerwony, stan b. dobry,
przeb. 3000 mtg, • 35.000 zł. Przywsie, gm. Żmigród, tel.
0607/09-45-11
CIĄGNIK URSUS U-1614,1990 r., techn. sprawny, -18.000 
zł lub zamiana na inny ciągnik. Pogorzela, tel. 065/573-44-42 
CIĄGNIK URSUS U-1614,1998/99 r., - 76.000 zł. Ciecha
nów, tel. 023/673-87-88
CIĄGNIK URSUS U-1634,1996 r.. 6842 ccm przebieg 1100 
mtg, stan b. dobry, • 90.000 zl. Gierałtowiec, gm. Złotoryja, 
tel. 0501/48-86-30
CIĄGNIK URSUS U-912,1981 r., nowe akumulatory, mało 
eksploatowany, - 11.900 zł. Brenno, gm. Wijewo, tel. 
065/549-42-88
CIĄGNIK URSUS U-912,1988 r. ważne badanie techn., stan 
b. dobry, zadbany - 18.000 zł; MTZ-82,1990 r., przedni na
pęd, duża kabina, 1800 mth, stan b. dobry -18.000 zł. Zabie- 
ie, gm. Kotla. tel. 076/831-80-32.0608/23-42-04 
CIĄGNIK URSUS U-914 stan b. dobry, - 25.000 zł. Trzebni
ca, tel. 071/387-01-20,071/312-12-77 
CIĄGNIK URSUS U-914,1985 r. z ładowaczem Tur 5, tech
nicznie sprawny, - 22.500 zł. Strzelin, tel. 0602/50-78-40 
CIĄGNIK URSUS U-914,1990 r., • 33.000 żł. Ciechanów, tel. 
023/673-87-88
CIĄGNIK WŁADYMIREC T-25,1990 r. czerwony, przeb. 800 
mtg, stan b. dobry, dodatkowo brony + pług, - 8.000 zł lub 
zamienię na samochód osobowy. Czermin 59, gm. Bralin, tel. 
062/781-10-78,0603/23-50-65 
CIĄGNIK WŁADYMIREC. 1984 r. z kabiną, nowe tłoki, pier
ścienie i cylindry, + przyczepa 1-osiowa, zarejestrowana, -
8.000 zł. Ubocze, tel. 075/781-39-75 
CIĄGNIK ZETOR IX-25, 2100 ccm, diesel, stan akumulato
rów dobry, kabina, dodatkowo pług 2-skibowy, nadaje się do 
pracy w lesie. • 3.500 zł lub zamienię na większy. Kłodzko, 
tel. 074/867-87-71
CIĄGNIK ZETOR 10145,1988 r. silnik 6-cylindrowy, stan b.

dobry - 28.200 zł lub zamienię na kombajn zbożowy Fortschritt
E 516, E 514 lub Bizon ZO-56, ZO-58. Jelcz-Laskowice, tel.
071/318-48-74,0602/57-25-46
CIĄGNIK ZETOR 16145, 1984 r., diesel, przeb. 4000 mtg,
stan b. dobry, przedni napęd, - 23.000 zł. Raszków, tel.
062/734-46-34
CIĄGNIK ZETOR 16145,1989 r. z pługiem Lemken, 92 r.,
5-skibowy, obracany, stan b. dobry, - 49.000 zł. Siekierczyn 
k. Lubania, tel. 0601/75-50-19
CIĄGNIK ZETOR 16245,1988 r., turbo D, przeb. 3000 mtg, 
nowe opony, komfortowa kabina, nie eksploatowany w kraju, 
- 34.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0603/87-80-73 
CIĄGNIK ZETOR 3011, po remoncie i malowaniu w 1999 r., 
stan dobry, brak dokumentów i akumulatorów, + pług 2-ski
bowy, stan dobry, razem lub osobno, - 3.200 zł. Wiry, tel. 
074/850-57-78
CIĄGNIK ZETOR 5211,1986 r. nowe opony, stan idealny, -
20.000 zł lub zamienię na Zetora 7211 albo inny większy Ze- 
tor. Kudowa, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/84-18-15 
CIĄGNIK ZETOR 5211,1990 r. stan b. dobry, - 20.500 zł. Sie
kierczyn k. Lubania, tel. 0601/75-50-19 
CIĄGNIK ZETOR 5211,1991 r., przebieg 1800 mtg. stan b. 
dobry, - 18.700 zł. Jelenia Góra. tel. 0605/13-35-06, 
0607/06-07-71
O  CIĄGNIK ZETOR 7211,1987 r. po remoncie w 1997 

r., oclony, tablice celne, stan b. dobry • 18.000 zł, 
ciągniki Zetor z nauki jazdy i inne na zamówie
nie, koparka Ostrówek 1988 r., stan b. dobry -.
24.000 zł, kombajn zbożowy Fortschritt E 512, 
1977 r., stań b. dobry - 8.500 zł, możl faktura VAT. 
Trzebnica, tel. 071/387-09-72, 071/387-06-36 
82001441

CIĄGNIK ZETOR 7245 HORAL, 1989 r., - 24.000 zł lub za
mienię na ciągnik Zetor 5211 lub inne propozycje. Jawor, tel. 
076/872-82-47
CIĄGNIK ZETOR 7245,1989 r., I właściciel, garażowany, stan 
dobry - 27.000 zł lub zaminię na kombajn zbożowy Bizon Z058 
Rekord lub Z056, fok prod. 1989/1990. Jawor, tel. 
0609/37-12-95
CIĄGNIK ZETOR 7245,1993 r., przebieg 1900 mtg, ciągnik, 
stan b. dobry, zadbany, przedni napęd, - 32.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0605/13-35-06,0607/06-07-71 
CIĄGNIK ZETOR 8045,1982 r. komfortowa kabina, po re
moncie kapitalnym w 96r., nowy typ skrzyni i tylnego mostu, -
18.600 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/816-03-72 
CIĄGNIK ZETOR 8111,1987 r. zadbany, oryg. kol. -125.000 
CZK. Czechy, tel. 0042/06-06-96-43-38 
CIĄGNIK ZETOR 8145,1987 r. 4 x 4, zadbany • 210.000 CZK. 
Czechy, tel. 0042/06-06-96-43-38 
O  CIĄGNIKI KUPIMY: Ursus C-28, C-330, C-360, C-360 

3P, Massey Fergusson, Zetor, MTZ, T25 i inne, rów
nież z przednim napędem oraz sprzęt rolniczy w 
umiarkowanej cenie. Kunów, tel. 041/248-81-77 
(oraz fax), 041/261-15-41 01028231

CZYSZCZALNIA ZBOŻA CZ MAJOR z łryjerami, - 2.000 zł. 
Gliwice, tel. 032/232-91-53
DMUCHAWA DO SIANA, - 500 zł. Ceiina, gm. Jelcz-Lasko
wice. tel. 071/318-65-88
DMUCHAWA DO SIANA silnik 7 kW, • 1.000 zł. Zwanowice, 
gm. Brzeg, tel. 077/412-52-70
DMUCHAWA DO SIANA I SŁOMY, • 300 zł. Krzywa, gm. 
Chojnów, tel. 076/817-75-28
DMUCHAWA DO ZBOŻA silnik wysokoobrotowy, 7,5 kW, 
wraz z kpi. rur • 1.500 zł. Lubiechowa, gm. Świerzawa, tel. 
075/713-46-82
DMUCHAWA DO ZBOŻA na duży zsyp, - 3.200 zł. Oława, 
tel. 071/313-84-08 po godz. 16 
DMUCHAWA DO ZBOŻA PT-200 ssąco-tłocząca, elektrycz
na, techn. sprawna, - 4.000 zł. Wąsosz, tel. 065/543-91-75 
DO WYNAJĘCIA SILOSY ZBOŻOWE 2200 ton oraz punkt 
przyjęć zbóż, z wagą i laboratorium, cena 5.000 zł/miesiąc. 
Świebodzice, tel. 074/85446-07.0601/84-18-05 
DOJARKA przewodowa, kompletna, - 3.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-07-61
DOJARKA ALFA-LAVAL przewoźna, z przystawką, 2-kon- 
wiowa, -1.500 zi. Gołostowice, gm. Strzelin, tel. 071/392-64-73 
GLEBOGRYZARKA SOLO spalinowa, prod. niemieckiej, 
część robocza 55 cm, możliwość zmiany oprzyrządowania, 
stan dobry, - 800 zł. Długołęka, tel. 071/315-28-54 wieczo
rem
GLEBOGRYZARKA SOLO, benzyna stan idealny, - 550 zł. 
Głogów, tel. 0601/85-58-45
GLEBOGRYZARKA z silnikiem 4-suwowym, szer. robocza 
65 cm, do głębokiego spulchniania, stan b. dobry, - 760 zł. 
Wrocław, tel. 0605/27-23-50
GLEBOGRYZARKA BRIGS spalinowa, 6-nożowa, duża, 5 KM 
-1100 zł, kosiarka • traktorek • 1400 zł. Wrocław, teł. 
0608/84-92-20
GLEBOGRYZARKA sprawna technicznie, • 1.000 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/817-13-64 
O  H A U  UDOJOWA kompletna („rybia ość” 2x4), 

aparaty udojowe z elektrycznymi puisatorami, za
grodami, paszownikami, automatyczną myjką i 
zbiornikiem na mleko (1650 litrów), • 13.500 zł (do 
uzgodnienia)., tel. 0602/28-25-34 03003601

HEDER DO KUKURYDZY GERINHOFF 4-rzędowy, z doci- 
naczem łodyg, • 14.500 zł. Golczowice, gm. Lewin Brzeski, 
tel. 0601/40-27-55
O  KLEJENIE BLOKÓW SILNIKÓW SPALINOWYCH 

bez demontażu silnika, dojazd gratis do 50 km. 
Lubin, tel. 076/844-77-60, 0607/68-54-75 
84017531

KOŁA DO MIĘDZYRZĘDZI kompletne, wym. 9x36, stan b. 
dobry, - 800 zł. Przemków, tel. 076/832-05-33 
KOMBAJN DO BURAKÓW 3-rzędowy, samoładujący, • 2.500 
zł. Legnica, tel. 076/857-54-02,0603/23-51-65 
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE ze zbiornikiem na liście, 
• 6.000 zł lub zamiana na ciągnik Ursus C-360 3P lub przy
czepę 8 1. Głogów, tel. 076/831-83-43,0603/62-13-80 
KOMBAJN DÓ BURAKÓW KLEINE 5000, 1980 r„ - 5.000 
zł. Goszczyna, gm. Domaniów, tel. 071/313-11-56 
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN 413 stan dobry, techn. 
sprawny, 5 lat nie eksploatowany - 5.000 zł. Podolany, tel. 
076/878-12-97
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN 413, 1980 r. garażo
wany, 10 lat nie używany, stan b. dobry, - 7.000 zł. Kalisz, tel. 
062/751-08-57
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN Z-413, 1984 r. mało 
używany, - 7.000 zł. Stary Śleszów, woj. wrocławskie, tel. 
071/311-48-85
KOMBAJN DO BURAKÓW POSEJDON eksploatowany 1 
sezon, stan. b. dobry • 4.500 zł. Pisarzowice, tel. 
077/466-82-49
KOMBAJN DO BURAKÓW RATIONAL NOVA, 1989 r. 2-rzę- 
dowy, z siekaczem liści, zbiornik 4 1, pełna automatyka, - 8.900 
zł lub zamienię. Chojnów, tel. 076/818-70-04 
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL orkan doliśd, wydajność
1.5 ha/dzień, stan idealny, - 4.500 zł. Węgry, tel. 071/311 -48-89

KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL V 200 2-rzędowy, techn. 
sprawny, -11.000 zł. Żmigród, tel. 0602/40-73-09 
KOMBAJN DO LNU LKV 2 siłowniki, stan dobry, dużo części 
zapasowych, - 2.000 zł lub zamienię na motocykl MZ ETZ. 
Brzeg, tel. 077/411-23-61
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW, 1983 r. techn. sprawny, - 5.000 
zł lub zamienię na Fiata 126p albo na siewnik zbożowy. Toka- 
ry, tel. 063/288-61-57 po godz. 20 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA Z-614 2-rzędowy oraz 
części zamienne, - 5.000 zł. Ceków, tel. 062/763-13-44 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA Z-614,1985 r., 2-rzę
dowy, nowa główna taśma, wydajność 2 ha/dzień, stan techn. 
b. dobry, • 5.000 zł lub zamienię na kombajn Anna, 1-rzędo- 
wy. Wrocław, tel. 071/398-78-88 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW BOLKO stan b. dobry, -11.000 
zł. Chojnów, tel. 076/818-67-92 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME SL 800, 1990 r., -
7.500 zł. Borów, tel. 0607/08-83-99
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW GRIMME SL 800, 1990 r. 
techn. sprawny -13.500 zł, Grime SL 750,90 r., stan idealny 
-10.000 zł. Kazimierzów, gm. Borów. tel. 0603/85-57-72 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW HASSIA, 1980 r. prod. nie
mieckiej, 1-rzędowy, stan dobry, - 4.400 zł. Borów, tel. 
071/312-55-79
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW HASSIA MKS8,1989 r. stan 
b. dobry, • 5.500 zł. Św. Katarzyna, woj. wrocławskie, teł. 
071/311-43-22
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KARLIK, 1984 r. stan b. do
bry, - 7.500 zł. Legnica, tel. 076/854-77-86 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KARLIK Z-624,1985 r. nie
bieski, mało używany, garażowany, stan b. dobry, - 6.500 zł 
lub zamienię. Nowogrodziec, tel. 075/736-32-21 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-050 zgrabiarka 7-gwiazdo- 
wa, 2 siłowniki hydrauliczne, nowe, • 10.000 zł. Nasławice, 
tel. 071/316-22-49 K
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 040,1973 r., SW-400 stan 
dobry, • 8.000 zł. Jankowice Wr., tel. 071/302-85-78 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056.1977 r. stan dobry, -
7.000 zł. Paczków, tel. 077/431-71-21
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON. 1980 r. z kabiną, szarpacz 
słomy, przygotowany do żniw, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/311-90-35
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056.1981 r. czerwony, ory
ginalny lakier, garażowany, na szerokich kołach + siekacz 
słomy, -17.500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-32-21 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1982 r. I właściciel, 
szerokie koła, kabina, chwytacz plew, przystawka do kukury
dzy, klepisko, sita, garażowany, - 27.000 zł. Kalisz, tel. 
062/751-08-57
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z56,1984 r. po remoncie sil
nika, koła balonowe, szarpacz słomy z 87r., na sprężynach, 
nowe akumulatory, stan b. dobry, - 25.800 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/816-03-72
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056.1986 r. bordowy, sze
rokie koła, heder na sprężynach, bez szarpacza i kabiny, cena
• 25.000 zł lub zamienię na ciągnik Zetor 7211, Ursus 
C-360-3P, MF 255, prasę do słomy Z-224. Pełcznica 16, gm. 
Kąty Wrocławskiwe, tel. 0604/82-56-45
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r., SW-400 żółty, 
kabina, szerokie koła, techn. sprawny, - 22.000 zł., tel. 
075/771-87-45
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON ZO-56,1986 r. kabina, szero
kie koła, - 23.000 zł. Brzeg, tel. 077/412-39-08 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 020,1986 r. ciągnikowy, stan 
b. dobry, - 3.500 zł. Ceków. tel. 062/763-13-44 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1986 r. szerokie opo
ny, kabina, garażowany, stan idealny, 430 mth, - 23.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/871-50-41
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON ZO 56,1986 r. II właściciel, 
szerokie koła, heder na sprężynach - 25.000 zł, lub zamienię 
na ciągnik Ursus C-385, U-912, C-363 P. C-330 lub Zetor 7211. 
Kamila Grundkowska, 55-080 Pełcznica 18. gm. Kąty Wro
cławskie
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. szerokie koła, 
heder na sprężynach, bez kabiny, szarpacza, • 25.000 zł lub 
zamienię na ciągnik Ursus lub busa. Sobótka, tel. 
0600/63-30-62
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1987 r. po wymianie silnika, 
przygotowany do sezonu, • 30.000 zł. Leszno, tel. 
065/543-49-31
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056, 1988 r., 1.430 mtg. 
garażowany, I właściciel, siekacz słomy, - 52.000 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/736-11-48
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1988 r. kabina, szarpacz sło
my, - 35.000 zł. Radwanice, tel. 071/311-90-35 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1989 r. przystawka do kuku
rydzy, z systemem rozdrabniającym, • 20.000 zł. Jawor, tel. 
0603/26-13-81
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 058, 1989 r. sieczkamia- 
słomy, przystawka do kukurydzy, • 45.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-82-88
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT Z 060,1980 r. przy
rząd tnący dł. 6 m lub 5,2 m, stan b. dobry, • 22.000 zł. Trzeb
nica. tel. 071/387-01-20.071/312-12-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT Z083,1987 r. gara
żowany, komfortowa kabina, heder 4.8 m, tnący, na spręży
nach, nowa chłodnica, pasy, opony, nowe akumulatory, stan 
b. dobry, • 38.000 zł (w rozliczeniu może być zboże). Pęko- 
szów, tel. 076/831-85-52
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD, 1988 r. sadzarka,
• 45.000 zł. Janowice, gm. Krotoszyce, tel. 0603/68-95-04, 
0603/68-95-08
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058, 1988 r., -
43.000 zł. Sokolniki, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-94-10 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058, 1989 r na 
gwarancji silnik, • 36.500 zł. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD 50002,1992 r., sil
nik Kleine, stan b. dobry, - 7.000 zł. Węgry, woj. wrocławskie, 
tel. 0606/57-74-70
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-058.1994 r. czer
wony, szarpacza do słomy, przystawka do rzepaku, - 52.000 
zł. Branice, gm. Jędrzychowice, ul. w, tel. 077/485-73-44 
KOMBAJN ZBOŻOWY BS Z 110,1969 r. stół do zboża, stół 
do kukurydzy, 6-rzędowy. - 50.000 zł. Łagiewniki, tel. 
071/393-93-61,0609/02-50-47 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS przyczepiany do ciągnika 
rolniczego, szer. hederu 2,2 m, stan techn. dobry • 2.500 zł. 
Paszowice, tel. 076/870-10-61 po godz.20 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS 108,1992 r. kosa 4.5 m, kom
puter, klimatyzacja, stan idealny • 100.000 zł, Claas 88,91 r. 
kosa 3.9 m • 90.000 zł. Kazimierzów, gm. Borów, tel. 
0603/85-57-72 -
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COMPACT 25.30, 1985 r. 
heder 2.5 m, -12.500 zł. Wrocław, tel. 071/363-74-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 105, 1979 r. 
heder 4.5 m, stan b. dobry, • 40.000 zł. Grabów n. Prosną, tel. 
062/730-60-20
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 80, 1980 r., 
turbo, silnik Mercedesa, 6-cylindrowy, kabina, siekacz słomy, 
stan b. dobry, - 30.000 zł.., tel. 062/741-16-08 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 85, 1980 r. 
przeb. 1930 mtg, heder 3.9 m, kabina, sieczakmia, wózek do 
hedera - 41.000 zł oraz Claas Dominator 76,1981 r., heder
3.9 m, komfortowa kabina, sieczkarnia, wózek do hedera, stan 
idealny -''56.000 zł. Żerków, woj. wielkopolskie, tel. 
0503/64-42-92
KOMBAJł^ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR. 1986 r. silnik
6-cylindrowy Perkins, heder 4.5 m, kabina z zimnym nawie
wem, sieczkania, plandeka, czujniki przepustowości słomy, 
garażowany pod wiatą, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, -
32.500 zł. Dębnica, gm. Przygodzice, tel. 062/733-70-72 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR. 1986 r. prze
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bieg 2.500 mtg, stan dobry, • 60.000 zł. Grodków, tel. 
077/415-24-57
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 108, 1991 r. 
heder 510 cm, silnik Mercedes 260 KM, stan b. dobry, -
130.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-22-88,0501/24-28-42 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MATADOR heder 3 m, silnik 
Perkins 6-cylindrowy, sprawny, rozdrabniacz słomy, uszko
dzony, - 8.000 zł. Górzyce 11A k. Gniechowic, gm. Kąty Wro
cławskie
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MATADOR, diesel heder 3m, 
rozdrabniacz słomy, silnik 4-cylindr., stan b. dobry, -11.000 
zł. Ozimek, tel. 077/421-81-58,465-17-16 po godz.18 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MATADOR silnik Perkins, 
szer. robocza 2.8 m, stan b. dobry, - 10.000 zł. Sława, tel. 
068/356-64-04
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MATADOR GIGANT heder 
o szer. 3.2 m, rozdrabniacz do słomy, -10.500 zł. Przedbo- 
rów, tel. 062/730-59-81,062/731-03-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKURY, 1965 r. heder 2.7 
m, - 9.000 zł. Strzeleczki, tel. 077/466-82-39 •
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS PROTEKTOR stan idealny •
17.500 zł. Pisarzowice, gm. Strzeleczki, tel. 077/466-82-49 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS SENATOR, 1983 r. heder 3 
m, sieczkarnia, • 19.000 zł. Wrocław, tel. 0607/36-49-13 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS SENATOR, 1984 r. szer. 3 
m, + sieczkarnia, -19.500 zł. Borów, tel. 0607/08-83-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR, 1979 r. z sieczkarnią w tyle, 
szer. robocza 6 m, 1600 mtg, stan b. dobry - 14.000 DEM. 
Rawicz, tel. 0601/99-10-12
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR 1200, 1983 r. heder 3.6 m, 
sieczkarnia, -19.900 zł. Borów, tel. 0607/08-83-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR M-66,1984 r. heder 2.5 m, •
12.500 zł. Wrocław, tel. 0607/36-49-13
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1976 r. heder 
6 m, stan tech. dobry, - 7.800 zł. Lubań, teł. 075/722-19-03 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512, 1980 r. przy
stawka do kukurydzy,4-rzędowa, -11.000 zł. Goszczyna, gm. 
Domaniów, tel. 071/313-11-56.
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 514,1980 r. z siecz-' 
kamią • 24.000 zł. Wrodaw, tel. 0501/60-82-26 
KOMBAJNZBOŻOWY FORTSCHRITT 512,1980 r.. -10.500 
zł. Wrocław, tel. 0501/60-82-26 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1982 r. stan 
dobry, kabina, heder 4.40 m, garażowany, • 13.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/412-39-95
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1982 r. szer. 
robocza 4.2 m, stan dobry, - 11.000 zł. Piotrowice 37, tel. 
076/818-70-37 wieczorem
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1983 r. stan 
dobry, -11.000 zł. Kalisz, tel. 062/764-77-38,0604/07-06-67 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1984 r. stan 
b. dobry, -12.000 zł. Siekierczyn, teł. 075/722-17-75 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1985 r. stan 
b. dobry, - 21.000 zł. Siekierczyn, tel. 075/722-17-75 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-516B, 1986 r. sie
kacz słomy, po remoncie, przygotowany do żniw, stan b. do
bry, -19.000 zł. Sobótka, tel. 071/391-11-17 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 516,1986 r. z siecz
karnią -18.000 zł. Wrocław, tel. 0501/60-82-26 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E516 B, 1987 r. he
der 6,70 m, balonowe koła, szarpacz słomy, kombajn do -
19.000 zł lub zamienię na ciągnik Ursus 1224. Chełm, gm. 
Rudna, tel. 071/389-01-75,0601/56-40-68
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514,1988 r. stan 
b. dobry, • 25.000 zł. Siekierczyn k. Lubania, tel. 0603/64-04-37 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 517,1989 r. przeb.
1.500 mtg, heder 6.5 m, stan b. dobry - 30.000 zł ♦ VAT. Kłodz
ko, tel. 074/867-75-28
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-524,1990 r. ze sto
łem do rzepaku, z sieczkarnią do słomy, stan b. dobry, - 48.000 
zł. Siekierczyn k. Lubania, tel. 0603/64-04-37 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDV 524, 1991 r. 
przebieg 1600 mtg, stan b. dobry, odbiór z Czech, • 35.000 zł 
+ 7% podatku. Strzelin, tel. 071/796-11-95 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, diesel kosa 
2m, stan b. dobry, - 10.000 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-73-63 po godz. 20
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, 1970 r. bez 
szarpacza do słomy, szerokość robocza 2,5 m, -11.500 zł. 
Borów, tel. 071/312-55-79
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON MF 487,1981 
r., perkins heder 3 m + szarpacz słomy, -13.000 zł. Koźmin 
Wielkopolski, tel. 0603/43-10-95 po godz. 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 507,1982 r. 
sinik Perkins, szer. robocza 3 m oraz szarpacz słomy, stan 
dobry, -16.000 zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-30-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, 1984 r. siecz
karnia, heder 3 m, -19.900 zł. Wrocław, tel. 071/363-74-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 487,1985 r. 
szer. 3 m, + sieczkarnia, -19.900 zł. Borów, tel. 0607/08-83-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY MF 520,1977 r. szer. koszenia 3 m, 
sieczkarnia, stan b. dobry, • 30.000 zł. Łagów, woj. zielono
górskie, tel. 0603/29-19-55
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA KZB-3B, Perkins, przygo
towany, garażowany, techn. sprawny, instalacja 12V, sporo 
części zamiennych, - 3.500 zł. Goczałków, gm. Strzegom, tel. 
074/855-98-02
O  KOMBAJNY DO ZIEMNIAKÓW GRIMME z sortow

nią na ciężką ziemię, kamienie - od 9.000 zł; sa- 
dzarki; kombajn Stoil V202; Rototiler 3 m; agre
gat uprawowy Becker, 5.5 m; siewnik do buraków 
i kukurydzy. Podgaj 44, tel. 071/346-28-91 
02025971

KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW 1-rzędowa, - 100 zł. Goło-
stowice, gm. Strzelin, tel. 0606/65-48-58
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW elewatorowa, nowy typ •
2.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77
KOSA SPALINOWA HUSQVARNA 235R, 2000 r., 1.8 KM, 
głowica żyłkowa, z nożem i szelkami, - 1.000 zł. Gębczyce, 
gm. Strzelin, tel. 071/393-06-89 
KOSA SPALINOWA STIHL FS-80 AV Elektronie, • 490 zł. Śro
da Śląska, tel. 071/317-29-41
KOSIARKA DO POBOCZY, SKARP I ROWÓW ZETOR 8011, 
1980 r. z wysięgnikiem, - 20.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-17-28 .
KOSIARKA DO TRAWY 12 PS traktorek, nowy model, świa
tła, 5 biegów, 2 koła, stan b. dobry, - 3.500 zł. Głogów, tel. 
0607/15-85-17,076/833-33-48 
KOSIARKA DO TRAWY, silnik 4-suw z koszem, reguł, wyso
kości koszenia, stan idealny, - 450 zł. Głogów, tel. 
076/834-46-34 po godz. 16
KOSIARKA DO TRAWY, - 1.100 zł. Legnica, tel. 
0608/50-18-78
KOSIARKA DO TRAWY Novotrack, traktorek, silnik 12 km, 
szer. koszenia 1 m, 2 noże, możliwość doczepienia przyczep- 
ki, zużycie paliwa 8 l/ha - 2.200 zł. Legnica, tel. 0501/76-82-93 
KOSIARKA DO TRAWY GUTBROD traktorek. silnik Briks 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 MTD NOVOTRAK, Briggs, 5 biegów 
♦ wsteczny, kosa szer. 90 cm, • 1.600 zł. Legnica, tel. 
076/856-60-38,0603/23-51-65 
KOSIARKA DO TRAWY OSA mało używana, stan idealny, 
przyczepa 1-osiowa do przewozu zwierząt, nowa, - 650 zł. 
Leszno, tel. 065/534-20-88
KOSIARKA DO TRAWY do koszenia skarp, rowów i pobo
czy, stan dobry, .na chodzie*, - 6.000 zł. Okmiany, gm. Choj
nów, tel. 076/817-72-06
KOSIARKA DO TRAWY. 12 kW, ciągniczek-traktorek, prod. 
niemieckiej, również do ciągnięcia przyczepki itp., silnik Bu-

ick, 12 KM, szer. noży 1 m, 4 biegi, uruchamiany na rozrusz
nik, światła, stan b. dobry, - 2.500 zł. Przyłęk, teł. 
074/817-02-29 ’
KOSIARKA DO TRAWY traktorek, 10 KM. silnik Briggs, 2 
noże, szer. koszenia 90 cm, bez kosza, stan b. dobry, w cią
głej eksploatacji, • 1.700 zł. Wrocław, tel. 0605/27-23-50 
KOSIARKA DO TRAWY wysokiej, suchej i przerośniętej. spa
linowa, może być do koszenia skarp, stan b. dobry, - 850 zł. 
Wrocław, tel. 0605/27-23-50
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, z koszem, 4 KM, szer. 
koszenia 50 cm, stan b. dobry - 510 zł oraz druga 4-suwowa, 
z bocznym wyrzutem - 350 zł. Wrocław, tel. 0605/27-23-50 
KOSIARKA DO TRAWY GUTBROD ciągnikowa, do trawy, 2 
noże, -1.700 zł. Wschowa, tel. 065/540-49-78 
KOSIARKA POKOSOWA FORTSCHRITT E 301,1977 r. do 
rzepaku, - 5.500 zł. Kalisz, tel. 062/751-08-57 
KOSIARKA ROTACYJNA prod. czeskiej, - 1.300 zł. Łąkoci- 
ny, gm. Ostrów Wlkp., tel. 062/734-84-69 
KOSIARKA ROTACYJNA prod. czeskiej, stan dobry, -1.400 
zł. Mściszów, tel. 075/722-19-67 
KOSIARKA ROTACYJNA prod. czeskiej, -1.200 zł. Stoszo
wice, tel. 074/818-11-33
KOSIARKA ROTACYJNA po remoncie, -1.200 żł. Ząbkowi
ce śląskie, tel. 074/817-13-64 
KOSZ KONNY do nawozu, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0603/57-94-50
KULTYWATOR, - 600 zł. Oława, tel. 071/313-84-08 po 
godz. 16
KULTYWATOR - 600 zł. Paszowice, tel. 076/870-14-85 do 
godz.19
KULTYWATOR z wałkiem, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 

-071/357-64-51 wieczorem
KULTYWATOR + przyczepa rolnicza, pług 2-skibowy, brony, 
śrutownik bijakowy, razem lub osobno, • 2.800 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-19-26
KUPIĘ „ŻMUKĘ" DO ZBOŻA w cenie do 1.000 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-34-37
KUPIĘ BRONY ciężkie, .20". Trzebnica, tel. 071/387-01-20, 
071/312-12-77
KUPIĘ CIĄGNIK MTZ-82. Leszno, tel. 0600/54-41-43 
KUPIĘ CIĄGNIK LANZ BULDOG. Przedborów. tel. 
062/730-59-81,062/731-03-99 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360, C-330, C-328, C-355,4011, 
T-25, może być uszkodzony lub niekompletny, bez prawa rej. 
Wrocław, tel. 0604/22-09-34
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS Ć-328 C-330, C-4011, C-360. do 
remontu. Zgorzelec, tel. 075/778-93-02 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, C-360-3P lub MF-255. Wro
cław, tel. 071/357-34-49
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, C-360-3P, T-25, M-912. Lu
bin, tel. 076/842-70-11
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360,4011 sprawny lub do remon
tu. Łazy, tel. 071/389-86-46
KUPIĘ CIĄĆNIK URSUS C-4011. C-28 stan dobry lub do 
małego remontu, w rozliczeniu Fiat 132, poj. 2.500 ccm TDi. 
Stare Kolnie, tel. 077/469-26-05 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS U-912, U-914 w dobrym stanie. 
Strzelin, tel. 071/392-34-37
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS U-914.1989/92 r. o mocy 80-90 KM, 
z przednim napędem. Wesoła, tel. 017/229-07-74, 
0600/56-70-10
KUPIĘ DMUCHAWĘ DO SIANA I ZBOŻA małą kompletną z 
silnikiem, w cenie do 1000 zł. Prudnik, tel. 077/436-87-87 
KUPIĘ DOJARKĘ przewoźną.., tel. 071/390-91-26 
KUPIĘ ELEWATOR ZBOŻOWY wydajność 10-201, wys. do 
12 m, w przystępnej cenie. Golczowice, gm. Lewin Brzeski, 
tel. 077/412-11-43
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, Z 058 stan do
bry. Wschowa, tel. 0603/36-37-35 
KUPIĘ KOSĘ SPALINOWĄ do trawy. Wrocław, tel. 
0602/86-77-62
KUPIĘ KULTYWATOR PODORYWKOWY GRUBER 3 M. 
Legnica, tel. 076/858-22-79,0608/50-18-78 
KUPIĘ ŁADOWACZ CYKLOP , Troi, UNHZ-500. Wrocław, 
tel. 071/357-34-49
KUPIĘ MASZYNY ROLNICZE: bronę talerzową szer. robo
cza ok. 3 m, ciąganą, w rozsądnej cenie. Chojnów, tel. 
076/817-72-45
KUPIĘ KOSIARKĘ zgrabiarkę, pługi itp, ewentualnie jako 
ozdoba ogrodu. Wałbrzych, tel. 074/846-45-56 
KUPIĘ ORKAN II. Wrocław, tel. 071/357-34-49 
KUPIĘ PŁUG obrotowy, 4-skibowy oraz wał Cambella. Gliwi
ce, tel. 032/232-91-53 -
KUPIĘ PŁUG 4-skibowy, zawieszany, ciągany lub obrotowy. 
Legnica, tel. 0608/50-18-78
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-224. Borówno, gm. Czarny Bór, 
tel. 074/845-08-19
KUPIĘ PRASĘ DO SŁOMY Z-224. Wrocław, tel. 
071/357-34-49
KUPIĘ ROZRZUTNIK OBORNIKA. Wrocław, tel. 
071/357-34-49
łdlPIĘ SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR szer. pobocza 4 m. 
Legnica, tel. 076/858-22-79,0608/50-18-78 
ŁADOWACZ, 1984 r. prod. czeskiej, 4-podporowy, z kabiną 
do drobnego uzupełnienia, - 2.800 zł. Głogów, tel. 
0600/37-73-29
ŁADOWACZ CYKLOP prod. polskiej, stan techn. dobry, -
3.300 zł. Wrocław, tel. 0603/67-20-87 
ŁADOWACZ CYKLOP, 1989 r. Wir 08, prod. czeskiej, kabi
na, 4 łapy, 2 łyżki, 0,3 m3 i 0,5 m3, 2 pompy, odpowiednik 
UNHZ 750, stan b. dobry - 5.200 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-72-22
MASZYNA DO OBCINANIA, SORTOWANIA I CZYSZCZE
NIA CEBULI 4-wałkowa, z napędem ciągnikowym i elektrycz
nym, • 2.000 zł oraz'druga 6-wałkowa o dużej wydajności •
2.500 zł. Jordanów Śl., tel. 071/316-12-34 
MASZYNY ROLNICZE: siewnik zbożowy Isaria prod. niemiec
kiej, plastikowe lejki, szer. robocza 2.5 m, możliwość podłą
czenia pod agregat uprawowy, stan b. dobry - 2.500 zł; 2 siecz
karnie do kukurydzy Pottinger i Claas, 1800 i 2.000 zł; rozsie- 
wacz nawozów Amazone 2-talerzowy, 6001 - 1.110 zł; agre
gat uprawowy - 1.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-71-36, 
0606/26-95-46
MASZYNY ROLNICZE: pług podorywkowy, 5-skibowy - 600 
zł, glebogryzarka - 1.000 zł, kosiarka do rowów i poboczy •
8.000 zł. Otmuchów, tel. 077/431-45-63
MASZYNY ROLNICZE:, 1980 r., 1460 ccm ciągnik Władymi- 
rec T-25 A2, z kabiną, zielony, stan b. dobry oraz wóz konny, 
przystosowany do ciągnika, ne gumowych kołach, kultywa
tor, zawieszany, szer. robocza 2.3 m, pług 2-skibowy i obsyp- 
nik do ziemniaków, - 6.900 zł. Raciborowice Dolne, tel. 
076/818-97-73
MIESZALNIK, • 500 zł. Legnica, tel. 0608/50-18-78 
MIESZALNIK PASZ 11 t, • 3.600 zł. Sieroszewice, tel. 
062/739-81-50
MYJKA DO WARZYW I ZIEMNIAKÓW, - 3.500 zł. Nowa Sól, 
tel. 0605/39-70-30
OBCINARKA DO CEBULI mało używana, stan b. dobry, na 
łożyskach, napędzana na wałek przekaźnikowy, • 2.650 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-02-38
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy, - 700 zl. Golostowi-
ce, gm. Strzelin, tel. 071/392-64-73
OPRYSKIWACZ poj. 10001, wersja eksportowa, stan dobry, •
3.000 zł lub zamienię na przyczepę wywrotkę, 6 1, z dopłatą. 
Twardogóra, tel. 071/398-70-51.0601/69-63-43 
OPRYSKIWACZ, 1990 r., 2.0001, koła wysokie, lance hydrau
licznie rozkładane, sterowany z kabiny ciągnika, techn. spraw
ny,- 9.700 zł. Witoszów, tel. 074/853-80-80

ORKAN do słomy, stan b. dobry, I właściciel, - 2.500 zł. Celi
na, gm. Jelcz-Laskowice, tej. 071/318-65̂ 88 
ORKAN II rozdrabmacz do słomy i zielonek, Stan dobry, •' 2.500 
zł. Maniów Wielki, gm. Mietków, tel.071/390-77-35 
PŁUG obracalny, brony, kultywator, przyczepka, stan b. do
bry, do ciągnika ogrodniczego Terra, - 600 zł. Brzeg, tel. 
0601/50-41-92
PŁUG do głębokiej orki, 5-skibowy, nowy • 2.600 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 0602/57-25-46
PŁUG 4-skibowy, obrotowy, - 4.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-07-61
PŁUG prod. niemieckiej, 3-skibowy, obrotowy, - 2.000 zł. Opo
le, tel. 077/469-32-92,0605/46-70-39 
PŁUG 3-skibowy • 600 zł. Paszowice, tel. 076/870-14-85 do 
godz.19
PŁUG 3-skibowy - 350 zł. Podolany, tel. 076/878-12-97 
PŁUG 3-skibowy, stan b. dobry, - 750 zł. Szczytna, tel. 
074/866-81-41
PŁUG 3-skibowy, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/357-64-51 wie-, 
czorem
PŁUG P-6,1984 r. niekompletny, ciągany, • 600 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-81-83
PŁUG U-125,1995 r. wahadłowy, 4-skibowy, stan b. dobry, •
6.000 zł. Częstochowa, tel. 0603/20-76-45 
PŁUG ATLAS 4-skibowy - 3.200 zł, 3-skibowy - 2.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/736-11-48
PŁUG ATLAS, 1987 r. 4-skibowy, zawieszany, z zabezpie
czeniami hydraulicznymi, - 2.750 zł. Pełcznica 16, gm. Kąty 
Wrocławskiwe, tel. 0604/82-56-45 
PŁUG FORTSCHRITT 4-skibowy, obrotowy, - 2.900 zł. Zębo
wice, woj. opolskie, teL.0601/7046-78 
PŁUG FORTSCHRITT B 200,1991 f. zielony, 5-skibowy. kom
pletny, - 2.200 zł. Iwiny, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-98-42
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy, nowy typ, - 600 zł. Głuszyna,
gm. Namysłów, tel. 0607/51-64-38
PŁUG GRUDZIĄDZ do głębokiej orki, 3-skibowy, nowy typ •
700 zł, 5-skrbowy - 1.600 złv Jelcz-Laskowice, tel.
071/318-48-77
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy, techn. sprawny, - 280 zł. Wie
ruszów, teł. 062/783-61-57
PŁUG LANDSBERG 3-skibowy, obrotowy - 2.700 zł. Nysa, 
tel. 077/431-22-21
PŁUG LEWKE 4-skibowy, hydrauliczny, obrotowy, - 9.000 zł. 
Łódź, tel. 044/634-28-96,0602/75-73-18 
PŁUG MEHROL KOŹMIN głębosz, 5-łapowy, -1.900 zł. Nie- 
lubia, teł. 076/831-42-16
POMPA DO GNOJOWICY na podstawie, z silnikiem 0.8 kW, 
1400 obr7min, - 220 zł. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
PRASA DO SŁOMY, • 4.500 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/736-33-61
PRASA DO SŁOMY CARARO, 1996 r. na licencji Krone, 
120x120, zwijająca, • 20.000 zł. Olesiec Stary, tel. 
062/741-51-68

Spółdzielnia Usług Rolniczych 
w Dobromierzu sprzeda:

1) kombajn zbożowy Bizon Z-056 jo
2) przyczepa wywrotka HW 8011
3) przyczepa D633/01 5
4) przystawka do kukurydzy. o
______ Tel: 074/858-61-26______

PRASA DO SŁOMY CLAAS K-442 prod. niemieckiej, stan b. 
dobry + dużo części, • 4.000 zł lub zamienię na dągnik MTZ 
lub inny z przednim napędem. Chojnów, tel. 076/818-67-92 
PRASA DO SŁOMY CLAAS • 3.000 zł, lub zamienię na becz
kowóz asenizacyjny albo siewnik do kukurydzy. Koźmin Wlkp., 
tel. 062/721-32-21
PRASA DO SŁOMY CLAAS MERKANT 50 kostkująca, -
8.000 zł. Golczowice, gm. Lewin Brzeski, tel. 0601/40-27-55 
PRASA DO SŁOMY CLAAS ROLAND rolująca, stan b. do
bry, -15.000 zł. Kalisz, tel. 062/734-21-64,0608/19-61-39 
PRASA DO SŁOMY CLAAS ROLAND zwijająca, 120x150, •
13.000 zł. Olesiec Stary, tel. 062/741-51-68
PRASA DO SŁOMY CLAAS ROLAND rolująca, - 13.800 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-49-35,062/734-24-09 
PRASA DO SŁOMY JOHN DEERE CB-300 stan b. dobry, -
4.700 zł. Sobin, tel. 076/845-96-73 
PRASA DO SŁOMY MASSEY-FERGUSON, - 4.500 zł. Przed
borów. tel. 062/730-59-81,062/731-03-99 
PRASA DO SŁOMY NEW HOLLAND i JOHN DEERE, stan 
idealny -16.000 zł/szt. Nysa, tel. 077/431-22-21 
PRASA DO SŁOMY WELGER zwijająca, 120x150, -13.000 
zł. Olesiec Stary, tel. 062/741-51-68 
PRASA DO SŁOMY WELGER RP-15 rolująca. - 12.500 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-49-35,062/734-24-09 
PRASA DO SŁOMY Z-224, 1980 r., prod. polskiej, stan b. 
dobry, nowe ap. wiążące • 7.300 zł. .Kąty Wr., tel. 
071/795-19-82
PRASA DO SŁOMY Z-230 zwijająca, sprawna technicznie, -
4.000 zł. Stoszowice, tel. 074/818-11-33
PRASA DO SŁOMY Z-240, 1983 r. stan dobry, - 8.700 zł. 
Masanów, tel. 062/739-00-29
PRZETRZĄSARKA DO SIANA karuzelowa • 500 zł. Bolków, 
tel. 0604/15-54-31
PRZETRZĄSARKA DO SIANA 7-gwiazdowa - 350 zł. Bol
ków, tel. 0604/15-54-31

SKLEP CZĘŚCI FORTSCHRITT
Części do kombajnów FORTSCHRITT: 

i  E512, E514, E516, E517, E524. 
Rozdrabniacze słomy do kombajnu: <8 

-E512, nowe, z gwarancją. |
PANKÓW 42, 58-125 PSZENNO °

(koło Świdnicy)
 ̂Tel. 074/850 68 22 lub 0601 88 03 19. j

PRZETRZĄSARKA DO SIANA CLASS WL-740 hydraulicz
nie składana, szer. 7.5 metra, - 8.000 zł. Kalisz, tel. 
062/751-25-28
PRZETRZĄSARKA DO SIANA widłowa, prod. polskiej, stan 
b. dobry, - 250 zł. Parszowice, tel. 076/843-27-57 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 7-gwiazdowa, -1.000 
zł. Biskupin, gm. Chojnów, tel. 076/817-89-92 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA do siana, prod. niemiec
kiej, wałek przekaźnika mocy, stan b. dobry, - 700 zł lub inne 
propozycje. Kowary, tel. 075/761-31-16 
PRZETRZĄSARKA- ZGRABIARKA taśmowa, prod. czeskiej. 
-1.000 zł. Łomnica, gm. Głuszyca, tel. 074/845-62-19 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 5-gwiazdowa, po kapi
talnym remoncie, • 800 zł. Strzeszów, gm. Wisznia Mała, tel. 
071/312-83-74
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 7-gwiazdowa, po remon
cie, -1.300 zł. Wschowa, tel. 065/540-35-44 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA prod. niemieckiej, - 3.700 
zł. Nysa, tel. 077/431-22-21
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA, - 4.500 zł. Przedborów,
tel. 062/730-59-81,062/731-03-99
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T-055 do trawy i siana, -
4.000 zł. Sady Górne, tel. 075/741-20-70 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T-10,1987 r., stan b. do

bry, mało eksploatowana, - 8.000 zł. Świeradów Zdrój, (eL 
784-53-69 po godz. 20
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY 3-rzędowa, do kombajnu 
Claas, - 6.500 zł. Prusice, tel. 071/312-60-53 
PRZYSTAWKA DO KUKURYDZY 4-rzędowa, stan b. dobry, 
- 7.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-82-88 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, burty i podłoga po wy
mianie - 2.900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 101 - 8.000 zł, rozrzutnik oborni
ka 6 1 • 4.000 zł, rozsiewacz nawozów N025/2 -1.000 zł, roz- 
siewacz nawozów N025/1 - 700 zł. Krotoszyce, tel. 
076/887-84-90,0603/66-78-12 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, stan dobry, - 3.500 zł. 
Legnica, tel. 076/857-54-02
ROZRZUTNIK OBORNIKA stan b. dobry, - 2.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/351-11-37,0049/76-65-94-28-52 Niemcy 
ROZRZUTNIK OBORNIKA T-088,1981 r.. - 3.800 zł. Jawor, 
tel. 076/872-82-47
ROZRZUTNIK OBORNIKA, 1988 r. tandem, stan dobry, po 
wymianie podłogi, w ciągłej eksploatacji, • 2.900 zł lub zamie
nię na przyczepę, inne propozycje. Wrocław, tel. 
071/319-77-62,071/319-51-59 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW VIKON szer. 12 metrów, 2 sztuki 
400 kg i 700 kg, - 2.200 zł. Janków Zaleśny, tel. 062/734-21-32 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW LEJ - 500 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 0602/57-25-46
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejowy, ocynkowany - 450 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 ,
ROZSIEWACZ NAWOZÓW LB-680 zawieszany, rozrzut 
12-16 m, stan idealny, - 2.500 zł. Legnica, tel. 076/858-22-79 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW LB 680 zawieszany, stan ideal
ny, - 2.000 zł. Legnica, tel. 0608/50-18-78 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW KOS, - 500 zł. Łąkociny, gm. 
Ostrów Wlkp., teł. 062/734-84-69 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 400-600! - od 1100 do 1300 zł. 
Nysa, tel. 077/431-22-21
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejowy, - 700 zł. Oława, tel. 
071/313-84-08 po godz. 16
ROZSIEWACZ NAWOZÓW nowy. ocynkowany ♦ nowe ogro
dzenie elektryczne do wypasu bydła + opryskiwacz ogrodni
czy Kwazar. poj. 121, -1.750 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-22-97 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejowy, - 400 zł. Wieruszów, tel. 
062/783-61-57
ROZSIEWACZE NAWOZÓW AMAZONE zielone, 2 sztuki, 
szer. 12 i 15 m, - 5.000 zł. Nowizna, woj. wałbrzyskie, tel. 
0503/72-44-97
SCHŁADZARKA DO MLEKA ALFA-LAVAL, - 1:600 zł. Gło
gów, tel. 076/834-26-42
SCHŁADZARKA DO MLEKA konwiowa, - 200 zł. Góra, tel. 
065/611-21-59
SIECZKARNIA do kukurydzy, fabryczna, 1-rzędowa -1.800 
zł. Nysa, tel. 077/431-22-21
SIECZKARNIA Z-310,1981 r., Leyland SW-400 stan b. do
bry, samobieżna, z przyrządem do kukurydzy oraz podbiera- 
czem ♦ częśd zamienne, - 9.000 zł. Ceków, tel. 062/763-13-44 
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E-281C stan b. dobry, samo
bieżna, • 21.000 zł. Sieradz, tel. 043/829-73-18 po godz. 20 
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E 281 C. 1988 r. 3 przystaw
ki, 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
SIEWNIK zaczep typu Acord • 490 zł... tel. 0606/88-64-27 po 
godz.20
SIEWNIK KOS. - 500 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-48 
SIEWNIK DO BURAKÓW, -1.000 zł. Koźmin Wielkopolski, 
tel. 0603/43-10-95 po godz. 20 
SIEWNIK DO KUKURYDZY 4 z dozowaniem nawozu, nowy -
20.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0602/57-25-46 
SIEWNIK DO KUKURYDZY MONSEN i do buraków, 6-rzę- 
dowy, z wysiewem nawozu, nowy, - 25.000 zł lub zamienię na 
inny sprzęt rolniczy. Rogoźnica, tel. 074/855-92-48 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK. - 2.100 zł. Oława. tel. 
071/313-84-08 po godz. 16
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR szer. robocza 5.5 m. ciągany. 
• 2.200 zł lub zamienię na orkan, roZrzutnik obornika. Pełcz
nica 18, gm. Kąty Wrocławskiwe, tel. 0604/82-56-45, 
0600/63-30-62
SIEWNIK ZBOŻOWY HASS!A3-metrowy, do remontu, - 2.150 
zł. Samborowice, gm. Przeworno, tel. 071/788-15-39, 
0608/29-19-80
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5,1988 r. zawieszany, - 2.800 
zł lub zamienię na siewnik zbożowy Poznaniak. Pełcznica 18. 
gm. Kąty Wrodawskiwe, tel. 0604/82-56-45,0600/63-30-62 
SILOS ZBOŻOWY, -1.000 zł. Leszno, tel. 065/529-07-61 
SNOPOWIĄZAŁKA WC-5 sprawna, - 30.000 zł. Osieczna, 
tel. 065/535-05-31
SORTOWNIK DO ZIEMNIAKÓW na 2 taśmy, z napędem elek
trycznym, sprawny, • 1.200 zł. Okmiany, gm. Chojnów, tel. 
076/817-72-06
STOŁY DO RZEPAKU od 3 do 6 m, z nożami pionowymi, do 
kombajnu Bizon, Class, cena od 2.000 do 5.000 zł. Piotrowi
ce k. Jawora, tel. 076/871-87-30 
SUSZARNIA DO KUKURYDZY wydajność 30 t/doba, możli
we raty, - 25.000 zł. Borek Stizeliński, tel. 071/393-05-60 
SUSZARNIA DO KUKURYDZY bębnowa, prod. holenderskiej, 
na olej opałowy, o dużej wydajności. Rogoźnica, tel. 
074/855-92-48
SUSZARNIA DO KUKURYDZY, 2000 r. 100 t/doba, -150.000
zł. Wrodaw, tel. 071/311-90-35
ŚRUTOWNIK bijakowy, z gniotownikiem, 2 silniki 15 kW i 1.5
kW, -1.500 zł. Legnica, tel. 076/862-04-36
ŚRUTOWNIK na kamienie, silnik o mocy 7.5 kW - 500 zł; wóz
konny, duże koła, • 500 zł. Potasznia, gm. Milicz, tel.
0607/76-18-12
ŚRUTOWNIK bijakowy, 10 kW, oryginalny, -1.100 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/351-11-37,0049/76-65-94-28-52 Niemcy 
ŚRUTOWNIK BĄK 7.5 kW, stan dobry, - 700 zł. Szczytna, 
tel. 074/866-81-41
ŚRUTOWNIK HESJA przedwojenny, kompletny, - 800 zł. Bie
lany Wrodawskie, tel. 071/311-22-81 
ŚRUTOWNIK NA WALCE - 900 zł. Jelcz-Laskowice. tel. 
071/318-48-77
ŚRUTOWNIK-MIESZALNIK 1-tonowy, z wagą - 4.500 zł. 
Przedborów. tel. 062/730-59-81.062/731-03-99 
URZĄDZENIA DO TRANSPORTU ZBOŻA I PASZ tzw. re- 
dlery .100', dł. 45 m, z silnikami i przekładniami, kompletne, •
25.000 zł. Koźmin Wlkp., tel. 0602/75-81-41 
URZĄDZENIE DO USUWANIA OBORNIKA oryginalny silnik 
i łapki, mało używany, - 400 zł. Leszno Górne, gm. Szprota
wa, tel. 068/376-63-66
WAGA INWENTARZOWA do żywca wołowego i wieprzowe
go, • 2.000 zł. Wołów, tel. 0600/42-48-67 
WIELORAK DO BURAKÓW, 1987 r. stan dobry. - 500 zł. 
Boreczek, woj. wrocławskie, tel. 0606/57-74-70 
WIELORAK DO BURAKÓW, 1999 r. siedmorzędowy, zacze
piany do ciągnika, stan b. dobry, • 1.500 zł. Nieciszów, gm. 
Oleśnica, tel. 399-04-61
WYCIĄG DO ZBOŻA kubełkowy, 25 t/godz., rury, fi 210, -
3.600 zł. Sieroszewice, tel. 062/739-81-50 
WYORYWACZ DO BURAKÓW ORLIK, - 1.000 zł. Kobylin, 
tel. 065/548-25-25
ZAMIENIĘ CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ, 1991 r. stan b. dobry, 
garażowany, nowe opony, nowe akumulatory • na mniejszy 
Zetor. Borów, tel. 071/393-31-12 
ZAMIENIĘ CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT 300,1984 r., 6500 
ccm, 120 KM niebieski, przeb. 3500 mtg, oryginalny lakier, 
stan b. dobry - na mniejszy. Wolsztyn, tel. 0608/32-38-30 
ZAMIENIĘ CIĄGNIK URSUS C-360,1982 r. stan b. dobry - 
n i ciągnik Zetor 8011. Wińsko, tel. 071/389-89-94 po godz. 19

ZAMIENIĘ PŁUG B-200,1986 r. czerwony, 5rskibowy, stan 
idealny • 2.500 zł, na kopaczkę elewatorową. Przywsie, gm. 
Żmigród, tel. 0607/09-45-11
ZAMIENIĘ SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR V ciągany, szer. 5 

. m - 2.100 zł, na siewnik zbożowy Poznaniak, rozrzutnik obor
nika 1-osiowy. Kostomłoty, tel. 0604/82-56-45 
ZBIERACZ LIŚCI BURACZANYCH nadaje się również do 
słomy, siana, b. wydajny, -1.100 zł lub zamienię na sortownik 
do Ziemniaków. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-22-77 
O  ZBIERACZ PRP 1 prod. jugosławiańskiej, stan b. 

dobry, cena do uzgodnienia. Pakosław, tel. 
065/547-85-11 01034411

CZĘŚCI DO MASZYN 
ROLNICZYCH

CIĄGNIK BIAŁORUŚ chłodnica, nowa, - 300 zł. Brochodn, 
tel. 076/877-36-83
CIĄGNIK BIAŁORUŚ opony z felgami, chłodnica kpi. i inne 
częśd - 1.400 zł. Oława, tel. 071/313-40-27 wieczorem, 
0602/71-77-58
CIĄGNIK OGRODNICZY TZ4K14 cylinder, tłok, wał korbo
wy, wtryski, sekcje, głowica, pompa olejowa, wałek rozrządu 
lub cały. Wrodaw, tel. 0601/70-79-79

KOSY BOCZNE, STOŁY DO RZEPAKU 
do BIZONA - Z056, Z058, REKORD 

produkcja - montaż - serwis
Smarchowice Małe 33 

tel. 077/410-30-92 opoi2383

CIĄGNIK SAM : silnik S-301 D - 800 zł, skrzynia biegów z 
mostem - 500 zł, przód z kołami, pompa, rozdzielacz i inne 
części, całość -1.700 zł. Kłodzko, W. 074/867-87-71 
CIĄGNIK URSUS C-330 : różne części. Kępno, teł. 
062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS C-330 ; chłodnica wody, rok używana, - 
200 zł. Szczytna, tel. 074/866-81-41 
CIĄGNIK URSUS C-360 ; silnik, wał, most tylny, zwolnice, 
podnośnik, koła, sprzęgło, zbiornik, piasty, oś przednia kpi. i 
inne. Jaksonów, gm. Żórawina, tel. 071/311-48-98 
CIĄGNIK URSUS C-360 kabina starego typu --200 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
CIĄGNIK URSUS C-360: silnik, blok. wał, skrzynia biegów, 
zwolnice, podnośnik, oś przednia, koła, most, obciążniki, ko
lumna kier., siedzenie, zaczepy, obudowa skrzyni biegów, 
mostu, zwolnice i inne. Kępno, tel. 062/784-75-18 
CIĄGNIK URSUS C-360: rozrusznik - 250 zł, prądnica • 50 
zł, wałek przekaźnika do rozrzutnika obornika • 250 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 0607/65-82-93 
CIĄGNIK URSUS C-360: opony (2 szt.), wym. 14.9x28, uży
wane, - 700 zł. Przemków, tel. 076/832-05-33 
CIĄGNIK URSUS C-360 nowe; obudowa dzwonnicy, koła 
zębate do dzwonnicy, półosie, bębny hamulcowe, koła zęba
te do skrzyni biegów. Świątniki, gm. Trzebnica, tel. 
071/387-01-40 rano lub wieczorem 
CIĄGNIK URSUS C-360; kompletne koła tylne, • 400 zł. Wiry, 
tel. 074/850-57-78
CIĄGNIK URSUS C-380, C-1222 obudowa skrzyni biegów, -
300 zł. Brochocin, tel. 076/877-36-83
CIĄGNIK URSUS C-385 3P : głowica, do remontu, -150 zł.
Boreczek, woj. wrocławskie, tel. 0606/57-74-70
CIĄGNIK URSUS C-385 : blok silnika, nowy i inne. Kępno.
tel. 062/784-75-18
CIĄGNIK URSUS C-80, C-120 : blok silnika, głowice i wiele 
innych. Świątniki, gm. Trzebnica, tel. 071/387-01-40 rano lub 
wieczorem
CIĄGNIK URSUS U-912 kupię dolny zaczep, kpi. ., tel. 
0606/88-64-27 po godz.20
CIĄGNIK URSUS U-914: wzmacniacz momentu, nie używa
ny • 1.000 zł, skrzynia biegów wraz ze skrzynią pośrednią i 
obudową sprzęgła, po remonde kapitalnym - 2.200 zł. Żmi
gród. tel. 0602/40-73-09
CIĄGNIK URSUS, ZETOR ; silnik (6-cylindrowy) • 4.000 zł, 
skrzynia biegów, most tylny - 2.000 zł. Nysa, tel. 077/435-44-44 
CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25; blok silnika + częśd. Kępno, 
tel. 062/784-75-18
CIĄGNIK ZETOR A-25: różne częśd. rozrusznik, wał korbo
wy, blok silnika, łożyska, inne, tanio. Świdnica, tel. 
074/852-40-47
O  FORTSCHRITT,-IFA CIĄGNIK, KOMBAJN : silniki, 

po naprawie głównej, na wymianę lub bez. Skup 
s iln ików  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 1a, tel. 
071/311-27-88,0603/08-05-08 81013681

KOMBAJN FORTSCHRITT ZT 300: kupię pompę hamulco
wą. Legnica, tel. 076/858-22-79.0608/50-18-78 
KOMBAJN DO KUKURYDZY CASALIS; pas główny, nowy, 
5HB BD 2650 • 400 zł. Małuszyn k. Trzebnicy, tel. 
071/387-01-20,071/312-12-77 
KOMBAJN DO KUKURYDZY : kupię przystawkę do zbioru 
kukurydzy, prod. niemieckiej lub.węgierskiej. Trzebnica, tel. 
071/387-01-20,312-12-77
KOMBAJN ZBOŻOWY : pompa wtryskowa, • 700 zł. Bore
czek, woj. wrodawskie, tel. 0606/57-74-70 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON sito do rzepaku. - 500 zł. Bro
chocin, tel. 076/877-36-83
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: sito do rzepaku, kompletne, 
- 250 zł. Czarny Bór. tel. 074/845-08-19 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : kupię heder niekompletny, 
uszkodzony, tanio, łączniki kół bliźniaczych. Gliwice, tel. 
032/232-91-53
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON: dętki, nowe, rozmiar 23.5 x 
25 -165 zł/szt. Osetnica, tel. 076/817-74-90 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, SW-400; pompa wtryskowa, 
nowa, ze sprzęgiełkiem, - 800 zł. Stary Ujazd, gm. Ujazd ŚL, 
tel. 0608/79-85-70
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT: chłodnica - 300 zł. 
., tel. 0607/28-96-14,0606/29-34-13 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT : kupię chłodnicę. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-20.071/312-12-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, CLAAS: wózek do hederu. • 
700 zł. Głogówek, tel. 0600/12-84-74 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS; silnik 6-cylindrowy, niekom
pletny, - 2.000 zł. Iwiny, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-98-42
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E516, E517 : nowe 
kosy, różne części. Lubin, tel. 0604/31-96-53 
KOMBAJN ZBOŻOWY INTERNATIONAL ; heder do rzepa
ku, 3 m, -1.000 zł. Gliwice, tel. 032/232-91-53 
KOPARKOŁADOWARKA BIAŁORUŚ: różne części. Paszo
wice, tel. 076/870-10-61 po godz.20 
KUPIĘ CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82 kupię: zaczep przedni 
z obciążnikami lub bez. Brzeg Dolny, tel. 071/319-77-62, 
071/319-71-59
KUPIĘ KOSĘ BOCZNĄ do rzepaku, do kombajnu zbożowe-
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go Fortschritl E 512 - do 200 zł. Strzegom, tel. 074/855-72-21, 
0601/81-22-39
KUPIĘ ROZDRABNIACZ DO KOMBAJNU FORTSCHRITT 
E 516, E 517. Mała Górka 2, gm. Nekla, tel. 061/438-66-57 
wieczorem, 0602/17-56-73
OPONY tylne, nowe, 11/26, do ciągnika Ursus, - 700 zł. Brzeg, 
tel. 077/412-39-77
OPONY: 16,9 x 28,16,9 x 24,12.5x 18,12,5 x 20,15,5 x 20,
23,1 x 26,1400 x 24,815 x 15,1300 x 20,1200 x 18,10 x 20, 
16 x 20 - od 200 zł. Brzeg, tel. 077/416-38-04 
OPONY ROLNICZE 12,5 x 20,12,5 x 18,14,5 x 20,16 x 20,
14,9 x 28,16,9 x 28,23,1 x 26,16,9 x 34,825 x 20 (pełne) - 
od 150 zł. Brzeg. tel. 077/416-38-04 
ROZRZUTNIK: wałek - 250 zł. Wrocław, tel. 0601/73-20-98 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW. 1986 r.: lejek z wałkiem, techn. 
sprawny, - 450 zł. Żórawina, tel. 071/311-49-92 
SIECZKARNIA Z-350/3 samobieżna: skrzynia biegów z pia
stami - 500 zł, orbitrol - 200 zł, kabina kompletna • 150 zł, 
zmiennik obrotu, przewody hydrauliczne, rozdzielacze i inne 
części -1.000 zł.., tel. 0607/28-96-14,0606/29-34-13

ARTYKUŁY
ROLNO-SPOŻYWCZE

GRYKA sucha i oczyszczona, 3.5 tony • 750 zł/t. Czarny Bór, 
tel. 074/845-08-19
JĘCZMIEŃ paszowy, 201- 580 zł/l Prusice, tel. 071/312-51-15 
KUKURYDZA 201 - 520 zł/t. Jankowice Wr., tel. 071/302-85-78 
KUKURYDZA paszowa - 560 zł/t. Podgaj, tel. 071/346-18-88 
KUKURYDZA paszowa, 50 t • 550 zł/t. Prusice, tel. 
071/312-51-15
KUKURYDZA - 530 zł/t. Świdnica, tel. 074/850-44-32 
KUPIĘ AGREST ZIELONY dużą ilość. Wrocław, tel. 
0603/13-91-01,071/346-22-95 
KUPIĘ JĘCZMIEŃ • 480 zł/t. Sobótka, tel. 0602/25-01-06 
KUPIĘ JĘCZMIEŃ JARY. Kalisz, tel. 062/761-24-32 
KUPIĘ PSZENICĘ - 500 zł/t. Sobótka, tel. 0602/25-01-06 
KUPIĘ PSZENŻYTO - 450 zł/t, - 340 zł/t. Sobótka, tel. 
0602/25-01-06
KUPIĘ ŻYTO ok. 3 1. Legnica, tel. 076/855-28-21 
MIÓD PSZCZELI gryczany, wysokiej jakości, większa ilość, 
okolice Radomia -15 zł/l. Radom, tel. 0600/29-98-22 
MLEKO SOJOWE, GRYCZANE, OWSIANE szybkorozpusz- 
czalne, dla alergików - 25 zł/kg., tel. 0603/51-97-48 
OWIES - 400 zł/l Zagórze Śl., gm. Walim, tel. 074/845-38-37 
PSZENICA 6 t - 550 zł/t Chojnów, tel. 076/818-60-65 po 
godz. 16
PSZENICA 6 t - 550 zł/l Retków, tel. 076/831-58-34 /fax, 
0604/69-61-92
PSZENICA KONSUMPCYJNA, 6 t - 550 zł/l Chojnów, tel. 
076/818-62-42
PSZENICA KONSUMPCYJNA - 580 zł/t. Legnica, tel. 
076/858-22-79
PSZENICA KONSUMPCYJNA, 3 1 cena - 530 zł/t. Żórawina, 
tel. 071/316-52-73
PSZENICA KONSUMPCYJNA 60 t - 60 zł/q. Jawor, tel. 
076/872-82-47
PSZENICA KONSUMPCYJNA KOBRA600 zł/t. Trzebnica, tel. 
071/387-06-52
PSZENICA OZIMA 351 - 570 zł/t. Legnica, tel. 076/856-44-59 
PSZENICA PASZOWA, 301 - 56 zł/q, owies, paszowy, 3 1 - 50 
zł/q. Trzebieszowice, gm. Lądek Zdrój, tel. 074/814*80-98 
SŁOMA PRASOWANA - 1 zł/szt. Legnica, tel. 076/856-44-59 
TRUSKAWKI zbiór i sprzedaz do listopada, do przetwórstwa 
i deserowe, opakowania kwg życzenia - od 2 do 8 zł/kg. Wał
brzych. tel. 074/841-51-33,0605/56-52-95 
ZIEMNIAKI JADALNE duże, żółte, 100 kg. • 20 zł. Głogów, 
tel. 076/831-64-86 ~ •
ŻYTO 201. cena - 50 zł/t. Wrocław, tel. 071/345-79-94

OGRODNICTWO
DONICZKI CERAMICZNE używane, o średnicy -10.5 cm -10 
gr/szt. Wrocław, tel. 071/311-74-56,0600/39-76-23 
DONICZKI NA CHRYZANTEMY fi 16,17 i 18 cm. ceny 32-45 
gr/szt. Wrocław, 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

HUMUS czamoziem, duża ilość, I klasa, 131, z transportem,
- 200 zł. Wrocław, tel. 071/367-49-52,0602/23-46-80 
HUMUS CZARNOZIEM kl. 1,131-180 zł, z transportem/Wro
cław, tel. 0606/99-96-57
HUMUS CZARNOZIEM posiadam bardzo duże ilości najlep
szego gatunku nadającego się bardzo dobrze na plantowa
nie i wyrównywanie terenów po zatańczonej budowie i za
kładanie trawników, cena 10 zł/t. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
JUKA wys. 2 m - 250 zł; palma, wys. 2.30 m - 300 zł. Wro
cław, tel. 071/325-35-71
KAMIENIE DEKORACYJNE ogrodowe: otoczak, marmur, 
piaskowiec, łupek, duże płyty • od 120 zł/tona możliwy trans
port.., tel. 0601/72-29-41
KAMIENIE DEKORACYJNE do ogrodu, otoczaki, głazy, duży 
wybór, - od 180 zł/tona. Kiełczów, tel. 071/398-84-55 
KAMIENIE OZDOBNE (30 szt.), - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/793-52-51
KOMINEK OGRODOWY z rusztem, luksusowy, do grillowa- 
nia i wędzenia, - 350 zł. Wrocław, tel. 0600/52-12-48 
KORA luzem i workowana, 60 I - 3.50 zł. 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 litrów 

• 4.5 zł/worek. „TARGPIAST", Radwanice, tel. 
071/311-73-13,0601/84-67-30 02028401

KORA SOSNOWA ogrodowa, dronomielona, 120 litrów, cena
- 6 zł/szt. Lubin, (el. 076/844-91-25,0606/93-02-53 
KRZEWY OZDOBNE tuje, jałowce, cyprysy, rododendrony i 
inne, w doniczkach. Kadłub k.Wielunia, tel. 043/842-75-37,1 
0601/32-34-98
KRZEWY OZDOBNE w doniczkach, tuja zach., 90 cm - 9
zł/szt, cyprysy, 60-70 cm -10 zł/szl, laurowiśnia • 10 zł/szl,
bukszpan 30 cm - 4 zł/szt. Świdnica, tel. 074/853-87-31
KUPIĘ FILTR worki, oryg. do basenu, 80.000 I. Krobia, tel.
065/571-12-33,0601/07-14-82
KUPIĘ FILTR I POMPĘ do wody, do basenu. Wrocław, tel.
071/785-76-94,0602/81-52-87,0604/71-66-24
KUPIĘ TUNELE FOLIOWE typu .oleśnickiego’ , o wym. 30x7
m, z prostymi bokami. Wrocław, tel. 071/315-14-06.
071/315-11-67. 0501/96-20-97
LIGUSTER od 0.40-0.50 zł/szt. Wrocław, tel. 071/782-07-25
po godz. 19
ŁAWKI OGRODOWE różne wymiary, z odlewów żeliwnych, 
deski dębowe (grabina) • 220 zł, także komplety: ławki + stół
- od 220 zł. Legnica, tel. 0504/85-02-15
MEBLE OGRODOWE z drewna: stół -140 zł, fotel • 55 zł, 
donica - 40 zł. Mąkoszyce, woj. opolskie, tel. 077/416-77-04 
po godz. 16 ^

PALMA zdrowa, zielona, wys."3,5 m,- - 450 zł. Pieszyce, tel. 
074/836-53-26 . , V  .
PALMA wys. 2.5 ni. - 300 zł. Wrocław, tel. 071/361-38-27 
PALMA duża, w dębowej donicy, -120 zł. Wrocław, tel. 
071/352-76-94
PERGOLE sztachety ogrodzeniowe, gotowe przęsła ogrodze
niowe, studnia do ogrodu, buda dla psa oraz inne wyroby z- 
drewna do ogrodu, w cenie od 2 zł/szt. Lubin, tel. 
0602/74-07-02
PIEC MIAŁOWY TORUŃ 80 z ruchomym rusztem, do ogrze
wania szklarni, kurników i obiektów przemysłowych, -15.000 
zł. Wrocław, tel. 071/368-78-43 
PIERWIOSNKI w doniczkach - 1 zł/szt.-Zawonia, tel. 
071/312-90-73
RDESTY AUBERTA pnącza długo i obficie kwitnące, przy
rost roczny ok. 4 m - 7 zł/szt. Zielona Góra, tel. 0605/91-86-70 
ROŚLINY OZDOBNE , duży wybór, 100 odmian, tanie krze
wy żywopłotowe w pojemnikach, tuje, cyprysy, wys. od 40 cm 
- od 6 zł. Rogoźnica, gm. Strzegom, tel. 074/855-91-56, 
0603/60-40-15
ROZDRABINACZ GAŁĘZI z silnikiem Tecumsech, - 2.000 zł.
Świebodzice, tel. 074/854-31-75
ROZDRABNIACZ DO TORFU z taśmociągiem i zgrzewarką,
prod. niemieckiej, • 3.500 zł. Łagów, woj. zielonogórskie, tel.
0609/50-29-93
RZEŹBA FONTANNA 4 figury, wys. 180 cm - 2.500 zł, Iwy, 2 
szt., dekoracja na bramę wjazdową wys. 60 cm - 500 zł/szt. 
Kamienna Góra, tel. 0607/21-85-23 
SADZONKI: tuje, jałowce, cypryski, cisy, w doniczkach, rocz
ne i dwuletnie, ceny 1.5-3.5 zł. Pieszyce, tel. 074/836-98-71 
SADZONKI KRZEWÓW I DRZEW OZDOBNYCH W donicz
kach, b.dobrze ukorzenione, można wysadzać przez cały rok, 
cedry libańskie (40 cm) • 50 zł/szt., kasztan -30 zł/szt., sosna 
wejmutka • 15 zł/szt. i wiele innych. Oława, tel. 071/302-90-74 
SKRZYNKI NA WARZYWA plastikowe, • 3 zł /szt. Galowice, 
tel. 071/316-56-10
STUDNIA OZDOBNA 8-kątna, z drewna, lakierowana, z ce- 
drem, 90x190 cm. - 300 zł. Wiry. tel. 074/850-57-78 
SZKLARNIA do rozbiórki, dł. 50 m, szer. 12 m, ogrzewanie 
fawirowe, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/368-78-43 
TUNEL FOLIOWY konstrukcja stalowa, ze szklanymi szczy
tami, • 2.200 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-22-81 
TURYLE KAMIONKOWE wazony, poj. 1000 I, do ozdoby 
ogrodów lub jako zbiorniki na wodę deszczową - 400 zł/szt. 
Ziębice, tel. 074/819-31-50
WIATRAK DREWNIANY lakierowany, atrakcyjny wygląd, 
110x200 cm, - 400 zł. Wiry. tel. 074/850-57-78 
ZIEMIA OGRODNICZA I klasa, czamoziem, 131 - 200 zł (w 
tym transport). Wrocław, tel. 071/310-72-17,0602/87-11-91

KRÓLIKI rasa średnia, młode, 30 szŁ -10 zł/szl lógnlca, tei. 
076/887-86-61
KRÓLIKI duże • 40 zł/sżt. Legnica, tel. 076/887-86-61 
KRÓLIKI rasy nowozelandzkiej, młode -10 zł/kg. Nowa Ruda, 
tel. 074/873-35-00
KRÓLIKI nowozelandzkie białe oraz kalifornijskie, z fermy 
królików rasowych -17 zł/kg. Szczedrzykowice, gm. Procho
wice, tel. 0502/56-75-33
KUC wys. od 75 do 120 cm, klacze, ogiery, duży wybór - od
1.200 do 3.500 zł. Podgórki, tel. 075/713-71-87 
KUC PONY czarno-biały, 2-letnia klacz, przyuczona pod sio
dło. Lubawka, tel. 090/66-20-58 
KUC SZETLANDZKI siwa klacz, chodzi w siodle i zaprzęgu.
8-letnia, wys. 115 cm, - 3.300 zł. Podgórki, tel. 075/713-71-87 
KUPIĘ KARPIA towarowego, lina i pstrąga. Gryfów, tel. 
075/781-26-61,0606/55-34-28 
KUPIĘ KLACZE młode, pociągowe, magąbyć źrebrne lub ze 
źrebakiem. Mieroszów, tel. 0603/87-04-33 
KUPIĘ KONIE lub źrebięta. Wrocław, tel. 0606/69-76-43 
KUPIĘ ŹREBAKA RASY zimokrwistej, kasztana, z białą grzy
wą, najchętniej klacz. Wałbrzych, tel. 074/849-22-97 
KURY nioski, powyżej 1 roku - 5 zł/szt. Biedrzychowa, tel. 
076/847-99-17,0608/52-43-06 
KURY nioski, roczne - 3 zł/szt. Stara Kamienica 28, tel. 
075/751-40-61
OGIER rasy wielkopolskiej, 1-roczny, kasztan, biała grzywa i 
ogon, białe skarpety, - 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0607/54-81-67 po godz. 17
OGIER 5-letni, pełnej krwi arabskiej, pod siodło, b. spokojny, 
- 4.500 zł. Trzebiel, tel. 0600/18-04-98 
OWCE 3 szt., młode, jedna kotna + młody tryk, - 700 zł. Nowy 
Dwór, gm. Syców, tel. 062/785-50-11 
PASIEKA PSZCZELARSKA 20 uli, stan b, dobry. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-21-73 po godz.21 
POIDŁA DLA BYDŁA nowe, z tworzywa sztucznego - 20 
zł/szt. Szczedrzykowice, gm. Prochowice, tel. 0502/56-75-33 
POSZUKUJĘ ODBIORCÓW KRÓLIKÓW hodowanych na 
mięso. Lubin, tel. 0602/29-28-41 
PSZCZOŁY z ulami zwykłymi, warszawskimi, 20 szt. lub wię
cej - 300 zł/rój. Radom, tel. 0600/29-98-22 
RAKI BŁOTNE cena 50 zł/kg. Zgorzelec, tel. 075/771-91-50 
ULE WARSZAWSKIE poszerzane, 10 szt. • 200 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/350-92-12 wieczorem 
ZAMIENIĘ KONIKA POLSKIEGO roczny ogier - na starszą 
klacz. Borów, tel. 071/393-31-12

ZW IERZĘTA  
ZWIERZĘTA | DOMOWE 

HODOWLANE
BAŻANTY dzikie, jedna para -100 zł. Parszowice, gm. Ści
nawa, tel. 076/843-28-67
CIELAK rasy mięsnej, 2 szt, - 600 zł /szt. Ligota Piękna, tel. 
071/312-40-72
JAŁÓWKA 6-tygodniowa, - 500 zł. Krzywa, gm. Chojnów, tel. 
076/817-75-28
JAŁÓWKA polska, czerwona, waga 160 kg - 4 zł/kg, 2 bycz
ki, czerwono-białe, po 110 kg - 5 zł/kg. Nowa Ruda, -tel. 
074/872-54-92
JAŁÓWKA, cielna 4 mies, - 1.500 zł. Prudnik, tel. 
077/436-02-78
KLACZ ciemnogniadosrokata, 6 lat, charakter odpowiedni dla 
dziecka, niewysoka - 5;000.zł.., tel. 0602/11-37-10 
KLACZ 2-letnia, rasy śląskiej, gniada, zaźrebiona, termin 
wyźrebienia 02.02.2002 r., chodzrw zparzęgu i w siodle, -
6.500 zł. Kozice, gm. Krotoszyce, tel. 076/850-71-83 _ 
KLACZ gniada. 2-letnia, rasy wielkopolskiej, - 3.500 zł. Od
ce, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-1040«
K U C Z  HUCUŁO-SZETLAND 1-roczna, kara w siwiźnie, 
bardzo przyjazna i spokojna, w dobre ręce, - 2.500 zł. Polani
ca Zdrój, tel. 0607/23-18-55
KLACZ RASY KONIK POLSKI spokojna, gniada. - 2.600 zł. 
Chełstów, tel. 071/315-02-22
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ 7-letnia, ciemnogniada, 
170 cm, hodowli stadnina koni Golejewsko, doskonałe spor
towe pochodzenie, ujeżdżona, uprzągnięta, uzdolniona sko
kowo, żrebna, • 8.000 zl* Czaplice, gm. Wińsko, tel. 
071/389-05-21
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ 5-letnia, srokata oraz źre
bak, lubi dzieci, - 5.800 zł. Nowa Sól, tel. 068/388-62-27 
KOGUT liliputy, dorosłe, bardzo ładne, • 20 zł. Zawonia, tel. 
071/312-90-73
KOGUTY I KURY liliputy • 10 zl/szt. 57-242 Śrem Nr 32. gm. 
Kamieniec Ząbkowicki
KOŃ wałach, 9-letni, 160 cm, XX, ujeżdżony, do rekreacji, 
startował w skokach kl. L i P, zdrowy, - 5.000 zł. Chojnów, tel. 
076/819-6445 prosić Agnieszkę 
KOŃ RASY HUCULSKIEJ 6-letni wałach, nadaje się do tera
pii, ujeżdżany, spokojny, zadbany, srokaty, ładnej budowy, 
wychowany przy dzieciach, - 3.900 zł. Złotoryja, tel. 
076/877-53-31
KOŃ RASY KONIK POLSKI klacz 10-letnią. ujeżdżona, za
przęgi, ładna, łagodna, + źrebica 3-miesięczna i 15-miesięcz- 
ny ogier, zadbane, łagodne, przebywająz dziećmi, - 6.500 zł. 
Duszniki Zdrój, tel. 074/866-06r05 
KOŃ RASY ŚLĄSKIEJ 1.5-roczne klacze (2 szt.) oraz ogier,

AGAMA BŁOTNA jaszczurka 1.5-roczna, z terrarium lub bez, 
• 150 zł lub zamienię na warana. Jawor, tel, 0502/55-96-30 
AKITA INU odchowane szczenięta, piedek 8-miesięczny, 
sprzedam lub zamienię. Jelenia Góra, tel. 075/767-6042, 
0605/914^57
AKWARIA 12 szt., regał, oświetlenie, po 801, do sklepu zoo
logicznego, • 800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-93-51. 
0501/09-25-26
AKWARIUM 130 x 50 x 40 cm, 2701, filtr, oświetlenie, osprzęt 
+ czarny ̂ olik i górna obudowa, 4 pielęgnice pawiookie, dł. 
20 cm, - 350.ZL Dzierżoniów, tel. 074/646-16-50. 
AKWARIUM 1001, sawka, przykrycie z 2 rodzajami oświetle-
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nia, grzałka, termoregulator, 2 filtry, roślinki, żwir, ryby, • 350 
zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-64 po godz. 17 Łukasz 
AKWARIUM 251, nowy filtr, grzałka, roślinki, żwir, ryby • 65 
zł, 151, grzałka, żwir, roślina, ryby • 20 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-69-64 pó godz. 17 Łukasz 
ALASKAN MALAMUTE szczenięta odrobaczone i zaszcze-. 
pione, po ojcu czempionie Polski, matce złotej medalistce, -
1.200 zł. Leszno, tel. 065/520-87-62,0605/34-81-27 
ALASKAN MALAMUTE suczka z rodowodem, po dwóch mio
tach - 400 zł. Pieszyce, tel. 074/836-98-71 
ALASKAN MALAMUTE 6-tygodniowe, szczenięta, psy, - 550 
zł. Polkowice, tel. 076/845-34-60'
AMERICAN STAFFORDSHIRE po złotych medalistach, sucz
ka czarna z białymi znaczeniami, idealne proporcje, duży tem-
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a także klacz 2-letnia i 2-letni ogier SP O. Atmos, - 2.500 zł. 
Lubienie, gm. Popielów, woj. opolskie, tel. 077/456-35-92 
KOZA koźlęta, 15 szt., od 50-100 zł/szt. Franciszek Kamiń
ski, 58-370 Boguszów-Goręe, ul. 22 Lipca 20 
KOZA dojna ♦ 2 kózki 4-miesięczne, - 250 zł. Oleśniczka, 
gm. Długołęka, tel. 071/315-38-96 
KOZA zarodowa, rekordzistka, mleczna, - 250 zł. Szczytniki 
Małe, tel. 076/857-52-32
KOZA biała, 3-letnia, - 80 zł lub zamienię na kury, kaczki, 
paszę. Wrodaw, tel. 0602/88-21-41 
KOZY karpackie, z rogami, 1-roczne, dojne • 150 zł/szt., mło
de kózki - 80 zł/szt. Bystrzyca Górna, tel. 074/850-99-86 
KROWA 4 i 8-letnia, zacielone, cena • 2.000 i 1.900 zł/szt.., 
tel. 071/390-91-26
KROWA 4-letnia, wysokocielna, - 2.000 zł. Gorzupia k. Kro
toszyna, tel. 062/721-19-75,0503/98-38-58 
KROWA, z cielakiem, - 1.800 zł. Gościszów, tel. 
075/736-75-69
KROWA wycielona, z czwartym cielakiem w maju, mleczna - 
2000 zł oraz jałówka zacielona (termin wycielenia wrzesień) 
-1800 zł. Owsianka, gm. Kobierzyce, teł. 071731T-84-12 
KROWA, mleczna. -1.600 zł. Prudnik, tel. 077/436-67-81 . 
KRÓLIKI duża rasa, samce i samice, szczepione - 30 zł/szt. 
Legnica, tel. 0609/06-70-97

'perament, chętnie dla osoby wystawiającej, -1.000 zł. Choj
nów, tel. 076/818-19-26 po 18
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER hodowla Tobasco, 
doskonałe pochodzenie i budowa, szczenięta - 1.500 zł/sżt. 
Wrocław, tel. 071/336-90-38,0602/1148-20 
AMERICAN STAFFORDSHIRE. suka 5-letnia, rodowodowa,
• 500 zł lub zamienię. Żary, tel. 0607/67-92-07 
O  AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER • szczenię

ta 12-tygodniowe, odbrobaczone, zaszczepione, 
książeczka zdrowia, grubej kości, czarno-białe i 
brązowo-białe • 400 zł/szt. Zbąszynek, tel. 
068/384-94-67 wieczorem 87027561 

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER pies 2-letni, prę- 
gowany, mocnej budowy, kopiowane uszy, do pilnowania. - 
160 zł. Bojańowo, tel. 065/545-66-98,0607/42-33-52 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta wysta
wowe, poczempiońach Czech, zwycięzcy wystaw i doskońa-. 
łej suce Jaśmiń Tobasco, - 2.000 zł. Świdnica, tel: 
074/640-23-64
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER czamy, biały.kra- 
wat, reproduktor. Wrocław, tel. 0501/81-36-18 ~
BASSET HOUND szczenięta, pó czempiónach, cena
1.000-1.200 źł. Wałb?zych, tel.;074/848-55-29 - • 
BERNARDYN 10-mies., duża ładna buda, - 400 zł. Gostyń, 
tel. 0502/40-3.8-05 . ■ •>: .
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BERNARDYN szczenięta, mocnej budowy, odrobaczone, 
szczepione, książeczka zdrowia. Kobylin, tel. 065/548-21-32 
do godz. 17
BERNARDYN szczenięta, - 200 zi. Niedoradz, woj. zielono
górskie, tel. 0602/69-90-52
BERNARDYN szczenięta, rodowodowe - 1.500 zł/szt. Sie
radz, tel. 043/822-38-37.0608/42-6545 
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta po rodowdowych 
rodzicach (do wglądu), szczepione, w cenie 350-600 zł. Ści
nawa, tel. 076/843-95-96,0609/4147-73 
BERNARDYN DŁUGOWŁOSY szczenięta, po rodowodowych 
rodzicach, mocnej budowy, odbrobaczone, rodzice do wglą
du, cena 400-600 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-08-05. 
0606/92-75-53
BOKSER psy, czarne pręgowane • 250 zł/szt. Międzybórz, 
tel. 062/785-60-75
BOKSER pręgowane, po rodowodowym ojcu, zaszczepione, 
odbrobaczone, - 320 zł. Sowiny, gm. Bojanowo, tel. 
065/545-77-23
BOKSER psy i suki, złote z białymi dodatkami, • 350 zł. Wro
cław, tel. 071/316-17-77
BOKSER psy i suki, z białymi dodatkami, mocnej budowy, po 
doskonałych rodzicach, odbrobaczone, • 400 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-37-64
BOLOŃCZYK FRANCUSKI pies rasowy, ozdobny, domowy, 
urodzony 03.2001 r. - 600 zł. Wrocław, tel. 071/345-52-82, 
0605/23-98-39
BUDA DLA PSA z drewna, ocieplana, - 250 zł. Zawonia, tel. 
0117312-90-73
BUDY DLA PSÓW od 150 zl. Oława, lei. 071/313-15-31 
BULDOG FRANCUSKI czarna pręgowana suczka, 3-mie
sięczna, po doskonałych rodzicach (medalistach), wszystkie 
szczepienia, -1.500 zł. Wrocław, tel. 783-50-00 
BULL TERRIER 3-miesięczny, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 
0607/51-13-07
CHOW-CHOW pies i suka, dorosłe lub oddam na warunkach 
hodowlanych, para • 1.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-07-63, 
074/854-50-33
O  COCKER SPANIEL 12-tygodniowy, zaszczepiony 

• 350 zł, foksterier szorstkowłosy 2-miesięczny, 
zaszczepiony • 250 zł, owczarek podhalański, 
3-miesięczny, zaszczepiony • 300 zł, owczarek nie
miecki, 10-tygodniowy, zaszczepiony • 350 zł, 
owczarek kaukaski, 2-miesięczny zaszczepiony - 
350 zł, pinczerki, 2-miesięczne,. zaszczepione • 
300 zł, P iotrow ice 49, gm. Jawor, tel. 
076/870-88-63,0601/55-71-82 84019451

COCKER SPANIEL szczenięta po ojcu rodowodowym, ksią
żeczka zdrowia - 350 zł/szt. Sowiny, gm. Bojanowo, tel. 
065/545-76-25
COCKER SPANIEL rude suczki, cena280-300 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-55-29
COCKER SPANIEL szczenięta, • 300 zł. Wrocław, tel. 
071/314-94-37
COCKER SPANIEL szczenięta, - 300 zł. Wrocław, tel 
0604/92-37-03
COCKER SPANIEL czarne, b. ładne, z własnej hodowli, ro
dzice do obejrzenia, odbrobaczone, • 320 zł. Złotoryja, tel. 
076/877-54-81
COCKER SPANIEL suka ruda lub czarna, do 4 lat, przyjmę. 
Złotoryja, tel. 076/877-54-81
DALMATYŃCZYK szczenięta 7-tygodniowe - 200 zł. Między-s 
bórz, tel. 062/785-68-70
DALMATYŃCZYK psy i suki, białe w czarne i brązowe krop
ki, po rodowodowych rodzicach, odbrobaczone, zaszczepio
ne, - 350 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
DALMATYŃCZYKI suki, psy, 7 tygodniowe, odrobaczone, 
czarne plamy, cena 150 zł. Wierzchowice, gm. Wądroże Wlk., 
tel. 0609/24-79-81
O  DOBERMAN szczenięta rodowodowe, po czem

pionie. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-29-18 
82001371

DOBERMAN szczenięta, rodowodowe, po doskonałych ro
dzicach, o mocnych kościach i zdrowej psychice, czarneT 
brązowe, od 1.000 do 1.500 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/318-55-31,0603/63-5245 
DOBERMAN szczenięta 8-tygodniowe, odbrobaczone, ksią
żeczka zdrowia, • 160 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-35-35,0607/82-95-83 
DOG DE BORDEAUX szczenięta rodowodowe, ciemnorude,
-1.200 zł. Komprachcice, tel. 077/464-63-65 po godz. 18 
DOG DE BORDEAUX po championach - 1.000 zł/szt. Zbą
szyń, tel. 0602/82-66-64
FOKSTERIER szczenięta 8-tygodniowe. trikolor, • 250 zł. 
Świdnica, tel. 074/8524047
FOKSTERIERszczenięta, trójkolorowe, 2-miesięczne, rodzi
ce do óbejrzenia, - 220 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-51 po 
godz. 20,0606/99-06-82
GOLDEN RETRIEVER szczenięta, rodowodowe, odchowa  ̂
ne w domu, po doskonałych rodzicach, -1.500 zł. Leszno, tel. 
065/538-85-96, .0601/56-90-18 -
GOLDEN RETRIEVER szczenięta, z rodowodem i bez, w 
cenie od 1100 do 160Ó zł, możliwość dowozu. Wrocław, tel. 
0606/8948-10
GRZYWACZ CHIŃSKI szczenięta nagie i owłosione, po Mło
dzieżowym Zwycięzcy Europy, w cenie 1500-3000 zł. Koto
wice, tel. 071/302-93-01 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem - AC0229 Www.autogiel- 
da.com.pl)
GRZYWACZ CHIŃSKI .goły* i owłosiony, szczenięta, raso
we, z rodowodem, szczepione i odrobaczone -1.500 i 2.000 
zł. Krasnołęka, tel. 091/391-86-10 
JAMNIK DŁUGOWŁOSY króliczy, szczenięta, rodowodowe,
-1.000 zł. Sobótka, tel. 071/391-04-05
JAMNIK DŁUGOWŁOSY szczenięta, • 250 zł. Ścinawa, tel.
076/843-95-96,0609/4147-73
JAMNIK DŁUGOWŁOSY 11-tygodniowe.- 200 zł. Tułowice,
Jel. 077/460-09-00
JAMNIK GŁADKOWŁOSY szczenięta, czarne podpalane, - 
150 zł. Ścinawa, tel. 076/843-95-96,0609/4147-73 
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta. - 300 zł. Wrocław, 
teł. 0605/38-04-78
KLATKA dla królika, stan b. dobry, - 25 zł. Wrocław, tel. 
071/336-48-84
KLATKA DLA PAPUG z wyposażeniem, nowa • 45 zł. Wro
cław, tel. 0608/09-33-19
KOCIĘTA PERSKIE kotki: niebiesko-kremowo-biala i szylkre-

towa, kocurek: czamy, z rodowodem, po czempionie, -- 500 
zł. Wrocław, tel. 071/354-57-38,0601/18-40-04 
KOT oddam w dobre ręce, .dachowca’ , możliwy dojazd, oko
lice Jeleniej Góry. Kopaniec, tel. 075/754-14-33 
O  KOT PERSKI kocięta po rodowodowych rodzi

cach, różne umaszczenie, książeczka zdrowia, 
cena 200-220 zł. Legnica, tel. 076/722-77-05 
03003581

KOT PERSKI po rodowodowych matkach, różne kolory, pięk
na, gęsta i długa sierść, nauczone czystości. • 250 zł. Bardo, 
tel. 074/817-12-35,0605/09-03-53,0607/23-18-95 
KOT PERSKI kocięta, • 200 zł. Legnica, tel. 076/722-65-57 
KOT PERSKI 10-tygodniowy, kolor kremowy, cena 150 zł. 
Międzybórz, tel. 062/785-68-70 
KOT PERSKI rodowodowe kotki, doskonałe pochodzenie, 
szczepione i odrobaczone - 500 zł, kocięta perskie, bez ro
dowodu • 300 zł. Prudnik, tel. 077/436-29-18 do godz. 17, 
077/436-11-88 po godz. 18
KOT PERSKI, - 200 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/8874443 
KOT PERSKI szynszylowy, * 300 zł. Wrocław, tel. 
071/341-20-63
KOT PERSKI kocurek, czarny, wystawowy (z licencją), 
12-miesięczny, nie znaczy terenu - gwarancja sukcesów wy
stawowych i hodowlanych, • 600 zł. Wrocław,' tel. 
071/78544-22
KOT PERSKI szynszylowy, 3,5-miesięczny, - 350 zł. Wrocław,
tel. 071/355-91-67 lub, 0607/55-39-79
KOT SYJAMSKI kocięta, cena 200 zł. Otyń, tel. 068/355-08-84
KOTKI SYJAMSKIE podpalane, • 200 zł. Wrocław,>tel.
0602/88-21-41
KOTY PERSKIE 8-tygodniowe, czarne, - 250 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/732-35-55
KOTY PERSKIE egzotyczne, szczepione, zabezpieczone, 
odbiór pod koniec czerwca i na początku lipca, możl. realiza
cji zamówienia w późniejszym terminie. Wrocław, tel. 
071/787-2848, 0501/25-15-74 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - A00534 www.autogiel- 
da.com.pl)
KRÓLIK MINIATURKA trzy młode, samiec i 2 samice -10 
zł/szt. Żórawina, tel. 071/316-04-30 
KRÓLIKI biały nowozelandzki i kalifornijski, szczepione, zdro
we • 15 zł/kg lub za zboże. Małujowice, tel. 077/412-32-34 do 
15.411-75-02 po 18

< KUPIĘ AKWARIUM klejone, 100-1501, może być z wyposa
żeniem. Kłodzko, tel. 074/86840-97 
KUPIĘ ROTTWEILERA psa 5-, 7-miesięcznego, mocnej bu
dowy. Zielona Góra, tel. 068/32047-44 
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras i całe mioty. Wrocław, tel. 
0604/92-37-03
LABRADOR szczenięta, rodowodowe, -1.200 zł. Błaszki, tel. 
0502/91-77-36
LABRADOR-RETRIEVER szczenięta - 800 zł. Ziębice, tei 
074/819-32-59
MALTAŃCZYK szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0603/50-24-52
MOPS szczenięta,.- 400 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
ODDAM KOTKI w dobre ręce. Wrocław, tel. 071/398-83-96 
ODDAM KOTKI za darmo, w dobre ręce. Wrocław, tel. 
071/348-21-54
OWCZAREK BELGIJSKI długowłose, z września, suczki ro
dowodowe, wychowane w domu, do wystawiania i pracy, - 
650 zł. Czaplice, gm. Wińsko, tel. 071/389-05-21 
OWCZAREK KAUKASKI mieszane z rottweilerem, 2-mies, - 
150 zł. Gniechowice, gm. Kąty Wrocławskie, tel 
071/316-8748
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta, rodowodowe, po czem
pionie Europy - od 800 do 1.200 zł/szt. Kałisz, tel. 
062/766-25-37,0502/55-20-69 
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta 6-tygodniowe, wilcza- 
ste, ciemne, po zwycięzcy światowej wystawy, 400450 zł. 
Lewin Brzeski, woj. opolskie, tel. 077/412-77-74 
O  OWCZAREK NIEMIECKI długowłose szczenięta, z 

rodowodem, • 1.200 zł., tel. 071/318-30-86 
84019201

OWCZAREK NIEMIECKI DLUGOWŁOŚY szczenięta, po ro
dowodowych rodzicach, z własnej hodowli, czarne - podpa
lane, odbrobaczone, zaszczepione, możliwość wystawienia 
rachunku, 400-600 zł. Brzezinki, tel. 071/381-20-50 
OWCZAREK-NIEMIECKI 2 suczki. - 250 zł. Gałążyce, gm. 
Grodków, tel. 0608/52-18-14
OWCZAREK NIEMIECKI 4-letnia suka, po szkoleniu, dosko
nała do stróżowania, tylko okolice Jeleniej Góry. Jelenia Góra. 
tel. 0609/44-32-32
OWCZAREK NIEMIECKI rodowodowy, czarny, podpalany, 
zaszczepiony • 400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/75545-16 
OWCZAREK NIEMIECKI rodowodowy, czamy, podpalany • 
400 zł. Jelenia Góra, tel. 0609/44-32-32 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, rodowodowy pies, 
3-miesięczny, piękny, mocny, wspaniały charakter, idealny do 
obrony i stróżowania, po zwycięzcy Polski, -1.700 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/761-70-61
OWCZAREK NIEMIECKI rodowodowy szczeniak, 9-tyg., po 
doskonałych liniach niemieckich, zaszczepiony i odrobaczo
ny, dokument, kynologiczna FCI - 800 zł, zapewniamy wy
szkolenie z posłuszeństwa i obrony: PTI, IPO; wyszkolone 
owczarki niemieckie w wieku do 2 lat, zakres: obrona z  udzia
łem pozorantów, posłuszeństwo, pilnowanie obiektów, cena 
1500-2000 zł, Kępno. tel. 062/782-37-84 
OWCZAREK NIEMIECKI 8-miesięczny pies, czamy podpa
lany, grubej kości, książeczka zdrowia, - 600 zł. Krotoszyce, 
tel. 076/887-82-91
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, czarny podpalany, 
suczki - 300 zł, pieski • 350 zł. Lądek Zdrój, tel. 0604/18-81-65 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, 12-tygodniowe, krótko
włose, - 250 zł. Legnica, tel. 076/854-97-86 
OWCZAREK NIEMIECKI z rodowodem, po czempionie, pies
9-miesięczny - 1.500 zł, suka 14-miesięczna, wyszkolona -
1.200 zł. Leszno, tel. 065/520-29-97 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, 7-tygodniowe, mocnej 
budowy, rodzice do w g lą d u ,220 zł. Lutynia, tel. 
071/317-79-86
OWCZAREK NIEMIECKI 2.5-miesięczne suki, po rasowych 
rodzicach, mocnej budowy, grube łapy, odbrobaczone, za 
szczepione, książeczki zdrowia, rodzice do wglądu, - 250 zi 
Oleśnica, tel. 071/399-54-04
OWCZAREK NIEMIECKI czamy podpalany, suczki 3.5-mie- 
sięczne, po doskonałych rodzicach z Niemiec (niemiecki ko- 
rung), -1.600 zł. Oława, woj. wrocławskie, tel. 0602/17-66-56 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta z rodowodem, czarne 
podpalane, zaszczepione, odbrobaczone, -1.000 zł. Radwa
nice. tel. 071/311-76-38
OWCZAREK NIEMIECKI rodzice mocnej budowy, bez rodo
wodu • 320 zł. Sieroszewice, tel. 062/739-66-84 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy i gładkowłosy, rodzice 
do wglądu • 450 zł. Ścinawa, tel. 076/843-95-96, 
0609/4147-73
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, suczka, 5-mies., gru
bej kości - 500 Zł. Świebodzice, tel. 074/854-07-63, 
074/854-50-33
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta rodowodowe, 2-mie: 
sięczne, czame podpalane, • 150 zł. świerki, woj. wałbrzy
skie. tel. 0602/86-88-09
OWCZAREK NIEMIECKI długo i krótkowłose szczenięta 
mocnej budowy, czame podpalane, cena 250-400 zł. Wał
brzych, tel. 074/845-08-05.0606/92-75-53 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta czarne podpalane, moc
nej budowy, 8-tygodniowe, krótkowłose • 150,200 zł. Wąsosz 
tel. 065/543-76-16 po godz. 17,0603/7749-93 
OWCZAREK NIEMIECKI rodowodowe szczenięta, po doskc
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nałych wystawowo rodziacach, czame-podpalane, b. ładnie 
zbudowane; zaszczepione, odbrobaczone, zadbane, pełne 
niemieckie pochodzenie (rachunek), • 850 zł. Wrociaw, tel. 
071/341-48-43, 0601/75-82-22 «
OWCZAREK NIEMIECKI suczka 4-miesięczna, czarna pod
palana, po niemieckich rodzicach, po wstępnym prześwietle
niu na dysplazję (wolna od tego schorzenia), • 2.500 zł. Wro
cław, tel. 0600/46-86-58
OWCZAREK NIEMIECKI pieski i suczki, 2-miesięczne, czar
na podpalane, po doskonałych rodzicach, -1.400 zł. Wrocław, 
tel. 0600/46-86-58
OWCZAREK NIEMIECKI, czarne podpalane, krótkowłose,
6-tygodniowe szczenięta - 80 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/782-77-12
OWCZAREK NIEMIECKI psy, czarne podpalanej mocnej 
budowy, po doskonałych rodzicach, odbrobaczone, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 0608/16-37-64
OWCZAREK NIEMIECKI psy i suki, czarne podpalane, gład- 
kowłose i długowłose, bez rodowodu i rodowodowe, cena 
45-1.200 zł. Wrocław, tel. 071/316-17-77 
OWCZAREK NIEMIECKI po tresurze, przygotowane do obro
ny i pilnowania obiektów, w cenie od 2.000 do 3.000 zł. Wro
cław, tel. 071/324-96-38,0602/19-81-47 
OWCZAREK NIEMIECKI suczka 10-miesięczna, brązowa, 
odrobaczona, - 230 zł. Żemiki Wrocł., tel. 071/311-34-56 
OWCZAREK NIEMIECKI 6-letni pies, rodowodowy, wystawia
ny, doskonała ocena, czamy podpalany, duży i silny, w dobre 
ręce, na duży ogrodzony teren, - 1.000 zł. Żórawina, tel. 
071/316-54-69
OWCZAREK PODHALAŃSKI 4-miesięczny, książeczka 
zdrowia, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/325-85-14 
OWCZAREK PODHALAŃSKI psy i suki, mocnej budowy, 
śnieżnobiałe, po rodowodowych rodzicach, odbrobaczone, • 
350 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
OWCZAREK SZETLANDZKI SHELTIE piękne suczki rodo
wodowe, po czempionie i medalistce, rodzice z obcym po
chodzeniem, renomowana hodowla, książeczka zdrowia, 
wyprawka, możliwość hotelu i rat, pełny serwis informacyjny, 
cena ą.50-1.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-49-31, 
0600/27-26-46
OWCZAREK SZKOCKI wspaniałe, wybitnej klasy szczenię
ta rodowodowe, po pięknych czempionach z obcym pocho
dzeniem, renomowana hodowla, książeczka zdrowia, wypraw
ka, możliwość hotelu i rat, mile widziani przyszli wystawcy 
(szczenięta wystawowe), pełny serwis informacyjny cena
1.000-1.200 zł. Wrocław, tel. 071/788-49-31,0600/27-26-46 
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE szczenięta odchowane,
2.5-miesięczne, złote, zaszczepione, odbrobaczone, • 300 zł. 
Gostyń, tel. 065/572-24-40
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE szczenięta 8-tygodniowe, 
suczka brązowo-biała, piesek czarno-biały, odbrobaczone, 
zaszczepione, książeczka zdrowia, - 300 zł. Leszno, tel. 
065/529-42-20
OWCZARKEK PODHALAŃSKI szczenięta 6-tygodniowe, 
odbrobaczone, po wspaniałych rodzicach (do wglądu), r 300 
zł. Ratowice, gm. Czernica, tel. 071/318-97-24 
OWCZARKI KAUKASKIE szczenięta 7-tygodniowe, wilcza- 
ste, mocnej budowy, po rodzicach z rodowodem, - 450 zł. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-75-15 
PAJĄKI PTASZNIKI duże i małe, z terrarium lub bez, możli
wy dojazd, ceny od 35 zł. Wrocław, tel. 0603/60-61-17 
PAPUGA z klatką, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/326-90-63 
PEKIŃCZYK suczki 9-tygodniowe, zaszczepione, kremowe i 
rude, • 400 zł. Oleśnica, tel.0503/51-94-88 
PINCZER MINIATUROWY szczenięta rodowodowe, po mul- 
ticzempionie, • 700 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-69-72 
PITBULL TERIER, roczna suka, cięte uszy, łagodna, • 700 zł. 
Żary, tel. 0607/67-92-07
PITTBULL TERRIER psy i suczki, pręgowane, zaszczepio
ne, odbrobaczone, po b. dobrze ułożonych rodzicach, ceny 
700-750 zł. Lubin. tel. 076/847-27-84,076/841-20-31 
PRZYJMĘ COCKER SPANIELA suczkę, rudą lub czarną do 
4 lat. Wojcieszyn, tel. 076/877-54-81 
PRZYJMĘ OWCZARKA KAUKASKIEGO suczkę, dobre wa
runki lub za symboliczną opłatą. Legnica, tel. 0608/50-18-78 
PTAK GWAREK egzotyczny, - 700 zł. Nysa, tel. 
077/431-09-27
PUDEL miniaturowy, szczenięta po rodowodowym ojcu, ksią
żeczka zdrowia - 380 zł/szt. Sowiny, gm. Bojanowo, tel. 
065/545-76-25
RATLEREK szczenięta, czarne podpalane, po małych rodzi
cach, szczepione, odrobaczone • 500 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-07-63,074/854-50-33 
RATLEREK szczenięta miniaturki, .sarenki', czarne podpa
lane, rodzice do wglądu, cena 350-600 zł oraz 4 reproduktory 
czekają na suczki do krycia. Wałbrzych, tel. 074/845-08-05, 
0606/92-75-53
RATTLEREK szczenięta, -400 zł. Wrocław, tel. 071/314;94-37 
ROTTWEILER 8-miesięczny, wychowany w domu, kpi. szcze
pień, książeczka zdrowia, zadbany, doskonały stróż, • 380 zł. 
Bojadła, tel. 068/352-33-96
ROTTWEILER szczenięta z rodowodem, po doskonałych ro
dzicach, czarne podpalane, szczepione, książeczka zdrowia, 
ojciec Gamlet, grubej kości, b. ładne • 600 zł. Chróścina Ny
ska, gm. Skoroszyce, tel. 077/435-11-63,0607/07-67-63 
ROTTWEILER szczenięta, po rodowodowej matce, - 250 zł. 
Legnica, tel. 076/855-35-73
ROTTWEILER z rodowodem, - 600 zł. Leszno, tel. 
0603/20-98-78
ROTTWEILER czamy, spokojny, posłuszny, dobry do pilno
wania, 2 lata, zadbany, szczepiony, - 500 zł. Łagiewniki, tel. 
0603/03-09-12
ROTTWEILER 8-tygodniowe, szczenięta, po doskonałych 
rodzicach, odbrobaczone, zaszczepione, do odbioru po
1.072001 r. - od 200 zł/szt Nowogrodziec, tel. 075/736-12-02, 
0600/50-91-07
ROTTWEILER szczenięta, 2-mies. - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/346-45-03
ROTTWEILER cztery 2-letnie suki, do szkolenia - 450 zł/szt. 
Żary, tel. 0607/67-92-07
RYBY KOI, duże, do oczka wddnego • 10 zł/szt. Wrocław, tel. 
0503/37-49-99
SETER IRLANDZKI szczenięta - 400 Zł. Botków, tel.
075/741-37-75,075/741-31-47
SETER IRLANDZKI szczenięta, - 400 zł. Wrocław, tel.
0605/38-04-78
SETER IRLANDZKI szczenięta. • 400 zł. Wrocław, tel. 
0604/92-37-03
SHAR PEI szczenięta, 4-miesięczne, szcepione, odrobaczo
ne, -1.300 zł. Lasodce, tel. 065/533-83-63 
SHAR PEI suczka, czarna, mocno fałdowana, szczepiona, 
odrobaczona - 850 zł. Świebodzice, tel. 074/854-07-63, 
074/854-50-33
SHIH-TZU, suczka, rodowodowa, 13-miesięczna, -1.000 zł. 
Gajków, tel. 071/318-52-67
SHIH-TZU, szczenięta, ojciec rodowodowy - 550 zł/szt. Ła
giewniki, tel. 071/393-94-77,0604/43-63-88 
SHIH-TZU szczenięta, rodowodowe, - 850 zł. Nowy Kisielin, 
teł. 068/320-94-62
SHIH-TZU szczenięta 9-tygodniowe, pieski odrobaczone, 
zaszczepione, po rodowodowych rodzicach, - 550 zł. Wro
cław, tel. 0603/62-42-98 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w internecie pod numerem • A00539 www.autogiel- 
da.com.pl)
SHIH-TZU reproduktor biało-złoty, piękny, po czempionie 
Polski, wielokrotnym zwycięzcy klubu oraz wystaw, daje duże, 
piękne i wyrównane mioty. Wrocław, tel. 071/328-91-70, 
0603/31-21-86
SHIH-TZU szczenięta (suczki), tri cołor, po rodowodowych 
rodzicach, • 550 zł. Wrociaw, tel. 071/322-51-46

SHIH-TZU szczenięta, po czempionach, - 800 zł. Zielona 
GÓ»;ielr068/324«8*r '  ^ '• *****•
SYBEfflANtiUSKY szepnięta niebieskookie, odrobacż&ńe, 
zaszczepione,' po utytułowanych rodzicach;- bardzo .mocny* 
miot, • 1.000 zł. Legnica, teł. 0604/44-22:51 
SYBERIAN HUSKY 9-tygodniowe sźcźenięta, bez rodowo
du, niebieskookie - 600 zł/szt. Wrocław, tel. 071/354-22*84 
SYBERIAN HUSKY szczenięta, niebieskookie, bez rodowo
du! - 550 zł. Wrocław, tel. 071/354-22-84 
SYBERIAN HUSKY po importach, niebieskookie - 500 zł/śżt. 
Zbąszyń, tel. 0602/82-66-64
SYBERIAN HUSKY reproduktor niebieskooki, z tytułami, 
Młodzieżowy Zwycięzca Klubu, Czempion Młodz., atrakcyjne 
warunki krycia, szczeniak lub 800 zł. Zielęcice, tel. 
077/411-36-15,0604/05-95-77 
SHIH-TZU szczenięta biało-złote, po doskonałych, rodowo
dowych rodzicach, 10-tygodniowe, zaszczepione, odrobaczo
ne, - 520 zł. Wrocław, tel. 071/785̂ 44-22 
SZNAUCER szczenięta rodowodowe j bez rodowodu, cena 
400-1.400 zł. Roztoka, gm. Dobromierz, tel. 0605/34-85-97, 
woj. wałbrzyskie
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta, .sól i pieprz*, rodo
wodowe, odbrobaczone, zaszczepione, - 800 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-63-34
SZNAUCER MINIATUROWY czamo-srebmy i czamy, zadba
ne, do odbioru ok. 5.08.2001 r, - 500 zł. Świdnica, tel. 
0601/94-85-60,0607/43-34-85 
SZNAUCER MINIATUROWY szczenięta. - 400 zł. Wrocław, 
tel. 0605/38-04-78
SZNAUCER MINIATUROWY, rodowodowe, po doskonałych 
rodzicach, szczepione, książeczka zdrowia, urodzone
03.04.2001 r., pięknie umaszczone, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
353-18-19,0608/02-12-41
SZNAUCER OLBRZYMI czarny, szczenięta, urodzone
05.05.2001 r., odbrobaczone, grubej kości, - 500 zl. Bytom 
Odrzański, tel. 068/388-43-85
SZNAUCER OLBRZYMI szczenięta, wyjątkowe umaszcze- 
nie pieprz i sól, po czempionach; ojciec Ch.Pol. CACIB, mat
ka Ch. Pol. wielokrotna złota medalistka, wspaniały obrońca 
i przyjaciel rodziny, b.dobra psychika -1 600 -1 800 zł. Wro
daw, tel. 0600/28-82-79
SZNAUCER MINIATUROWY, rodowodowe, odrobaczone, 
szczepione - 800 zł/szt. Kłodzko, tel. 074/867-63-34 
TERIER SZKOCKI szczenięta, rodowodowe, po francuskim 
psie, egzemplarze wystawowe, czarne, suczki, • 1.500 zł. 
Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-1)5-31,0603/63-52-45 
TERIER WALIJSKI szczenięta, cena - 200 zł/szt. Brożec koło 
Strzelina, tel. 071/796-14-26
TERRARIUM małe i duże, przykryte i odkryte, dla żółwi, pa
jąków i węży - od 25 zł. Namysłów, tel. 0503/53-93-73 
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER suczki, rodowodowe, 
cena 1.600 - 1.800 zł. Czaplice, gm. Wińsko, tel. 
071/389-05-21
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER szczeniak, rodowodo
wy, po czempionie, piesek, 6-miesięczny, • 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 0608/04-29-15
WESTHIGHLAND po importach - od 1.000 zł/szt. Zbąszyń, 
tel. 0602/82-66-64
WHIPPET szczenięta po czempionie, zaszczepione, odroba
czone, 3-miesięczne, brązowe i srebrne, pręgowane, • 800 
zł. Strzelin, tel. 071/392-12-75 
WIEWIÓRKI KOSZETNICZKI młode, cztery szt. ■ 35 zl za 
sztukę. Niedszów, gm. Oleśnica, tel. 399-04-61 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, • 900 zł. Komprachcice, 
tel. 077/464-63-65 po godz. 18 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, cena 900 zł. Otyń, tel. 
068/355-08-84
O  YORKSHIRE TERRIER • szczenięta po rodowodo

wych rodzicach, książeczka zdrowia, - 900 zl. Wro
cław. tel. 071/354-40-45,0608/70-01-62 02027911 

YORKSHIRE TERRIER 7-tygodniowe miniaturki. Piotrowice, 
gm. Kostomłoty, tel. 0601/55-19-92 
YORKSHIRE TERRIER pies. rodowodowy, • 1.300 zł. Wro
daw, tel. 071/373-73-18
YORKSHIRE TERRIER piesek, 3-miesięczny, odbrobaczo- 
ny, zaszczepiony, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/347-60-14 
YORKSHIRE TERRIER piesek 4-miesięczny, z rodowodem, 
po młodzieżowym czempionie Polski, czempionie Polski, zwy- 
ciężcy wystaw i rasy, pochodzenie obustronnie po czempio
nach, zaszczepiony i odrobaczony, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/328-91-70,0603/31-21-86 
YORKSHIRE TERRIER dwa reproduktory • młodzieżowy 
czempion Polski, czempion Polski, zwydęzca rasy i wystaw, 
pochodzenie obustronnie po czempionach oraz drugi - wielo
krotny zwycięzca wystaw i rasy, syn młodzieżowego zwycięz
cy świata 1996 r., Europy 1999 r czempion 9 krajów, oczeku
ją na suczki do krycia. Wrocław, tel. 071/328-91-70, 
0603/31-21-86
YORKSHIRE TERRIER 9-tygodniowy piesek, po małej i b. 
ładnej suce i ojcu z rodowodem, odbrobaćzony, zaszczepio
ny, książeczka zdrowia, - 1.100 zł. Wrocław, tel. 071/786-77-30 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, po rodowodowych rodzi
cach, książeczka zdrowia, • 700 zł. Wrocław, tel. 
071/326-04-97,0602/44-22-88 
YORSHIRE TERRIER szczeniak - piesek, po rodowodowym 
ojcu, odbiór 1.07.2001, • 1.000 zi. Dzierżoniów, tel. 
074/831-18-43
YORSHIRE TERRIER, suczka 4-mies., szczepiona, książecz-. 
ka zdrowia, - 700 zł. Nysa, tel. 077/433-60-45 
YORSHIRE TERRIER piesek, po rodzicach, ojdec 1,10 kg, 
matka 1,70 kg -1.100 zł. Świebodzice, tel. 074/854-07-63, 
074/854-50-33
YORSHIRE TERRIER szczenięta, odbrobaczone, zaszcze
pione, książeczka zdrowia, odbiór po 20.06.2001 r, -1.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/355-66-58 po godz. 20 
ZAGINĄŁ PIES - MIESZANIEC maści kawa z mlekiem, ku
dłaty, przystrzyżony, uszy ciemne, długi ogon, puszysty, na 
znalazcę czeka nagroda. Wrocław, tel. 071/354-31-67

ZDROWIE 
I URODA

APARAT do wykrywania i stymulowania punktów w akupunk
turze, elektroniczny, nowy, 2 książki praktycznego stosowa
nia w leczeniu 90 schorzeń, prod. francuskiej, waga 400 g, 
zasilany baterią, wymaiary 20 x 83 cm, - 4.300 zł. Gniewowo, 
tel. 058/671-17-89
APARAT DO ELEKTROSTYMULACJI MIĘŚNI ujędrnia cia
ło, likwiduje cellulitis, spala tkankę tłuszczową, profesjonal
ny, do gabinetu odnowy biologicznej, prod. niemieckiej Sym- 
patoform, -4.900 zł. Lubań. tel. 075/646-45-00 
APARAT DO HYDROMASAŻU z ozonem sterolanu, pilot, 
prod. niem. - 800 zł. Legnica, tel. 076/862-15-47 
APARAT DO HYDROMASAŻU z ozonem, oprzyrządowanie 
- 550 zł. Legnica, tel. 076/862-15-47 
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA MARSHALL MB 70 le
karski, -190 zl. Wrodaw, lei. 0503/31-71-77 
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA HUGER fabrycznie 
nowy, sprow. z Niemiec, elektroniczny, cyfrowy, automatycz
ny (nie trzeba pompować), podświetlany, b. ładny, prosty w 
obsłudze, możliwość przesłania pocztą, - 220 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/641-15-75
APARAT SŁUCHOWY za uszny, nowy, nie używany, • 320 zł. 
Lubin, tel. 076/849-34-27
APARAT WSPOMAGAJĄCY MÓWIENIE dla osób po opera-
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NOWOCZESNA STOMATOLOGIA
EMA - DENT a 
NOWOŚCI 1

Korony porcelanowe o ścieralności 
żywych zębów 
Protezy szkieletowe bez metalu 
Żel do próchnicy (bezboleśnie) 
Wybielanie zębów 
Ortodoncja - aparaty stale, ruchome, elastyczne

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 
SOBOTA I NIEDZIELA

ul. Powstańców Śl. 159 tel. 785 40 44 
ul. PretficZa 8 tel. 365 48 48
ul. Rydygiera 35 tel. 329 60 96
ul. Dokerska 28 tel. 353 5679

cji krtani, marki Servox, prod. niemieckiej, nowoczesny, • 900 
zł. Wrodaw, 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 solarium 
Ph ilip s • 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, tel. 0604/84-94-54 
BUTLAZ TLENEM MEDYCZNYM reduktor, nawilżacz, odsy- 
sacz podwójny, dla astmatyka, nowy, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/784-45-10
BUTY ORTOPEDYCZNE wkładki prostujące palce nóg - od 
22 zł. Wrodaw, tel. 071/361-08-14 
DEPILATOR PHILIPS .bezbolesny"; nowy, na gwarancji + 
maszynka do strzyżenia gratis, - 250 zł. Świdnica, tel. 
0601/65-49-54,074/852-25-48 po godz.20 
GOLARKI męskie, nowe, elektryczne + baterie, prod. niemiec
kiej - 40 zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/736-96-16

MINISOLARIUM nowe, cena 180 zł. Wrocław, tel. 
071/357-41-31
PERFUMY oryginalne, różnych marek, cena od 120 zł/szt. 
Legnica, tel. 0608/85-69-28
O  PERFUMY ROBESPIERRE damskie i męskie, od

powiedniki nr 1 w Europie, m.in. Dior, Kenzo, 
Boss, Davidoff, Lancome, C.K. Gwarancja trwało
ści 8-16 godzin. Producent poszukuje przedsta
wicieli i dystrybutorów w Polsce. Zainteresowa
nym wysyłamy listę zapachów. Sprzedaż hurto
wa detaliczna, wysyłkowa - 36 zł/szt. Wrocław, 
tel./fax 071/359-07-17, w g. 8-9, tel. 0603/65-05-26 
02026051

PODUSZKA PRZECIWODLEŹYNOWA ROHO prod. amery- 
kańskiej, nowa, pełne wyposażenie, - 850 zł. Wrodaw, tel. 
071/785-96-08,0501/23-30-50 
PODUSZKA PRZECIWODLEŹYNOWA ROHO nowa - 900 zł. 
Wrodaw, tel. 784-67-75,0501/57-54-16 '
RENTGEN STOMOTOLOGICZNY technicznie sprawny, kom
pletny, - 3.000 żł. Milicż, tel. 071/384-07-81,0605/66-88-38 
SAUNA wolno stojąca, nowa, • 3.500 żł. Wrocław, tfel. 
071/329-75-23.0602/21-23-32 
SAUNA FIŃSKA kabina, 150 x 100 cm - 2.500 zł, 240 x 170 
cm • 4.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-18 
SAUNA FIŃSKA wolno stojąca, 145x80 cm, piec Harvia, 220 
V, kamienie, kabina drewniano-akrylowa, możl. instalacji 
prysznica w kabinie, składane drewniane ławy, + wyposaże
nie, - 3.800 zł. Wrodaw, tel. 071/359-51-42 (zdjęcia do tej

CENTRUM MEDYCZNE
N I E M I E C K A  A P A R A T U R A  “ B I C O M ”  + U Z N A N I  L E K A R Z E  
G W A R A N T O W AN A  L IK W ID A C JA  P A LE N IA  (już po 1 wizycie u lekarza), 
wszystkich nałogów, anoreksji, bulimii; WSZYWKI (całodobowo) ^
A L E R G IE , A S T M A  - BEZBOLESNE TESTY* ~ J
ODCZULANIE (bez nakłuć, natychmiastowo, 300 alergii);
B E ZO P ER A C Y JN IE , SK U TECZN IE !
TARCZYCA, WRZODY, MIĘŚNIAKI. CUKRZYCA, NADCIŚNIENIE.
REUMATYZM. ZATOKI. BÓLE. NERWICE. PORAŻENIA. EPILEPSJA,
BIELACTWO, ŁU SZCZYCĄ, MOCZE NIE NOCNE, inne trudne choroby;
IM PO TE N C JA  (VI A G  RA), bezpłodność, prostata, depresje,stres 
G IN EKO LO G IA  (specjaliści) - antykoncepcja, onkologia, cytologia,leczenie nadżerek - bez wypalanek 
BEZK R W AW E - usuwanie LASEREM: brodawek, znamion, tatuaży,naczynek, odcisków, trądzika 
IRYDOLOGIA - analiza chorób z  tęczówki oka + ziołołeki
O DCH UD ZANIE  (cellulitis) - komputerowo, spalacze tłuszczu, “L-KARNITYNA*. “CHITININ1 
S K L E P  - ziołołeki, pierwiastki prof. Podblelskiego, bańki bezogniowe,kubki magnetyczne, 
y/LCACORA (licencjonowany przedstawiciel Londynu). s o la r i i im  t u r b o  - n a j t a n ie j  n i

WROCŁAW, U l. CHROBREGO 35, TEL. 071 3 2 9  3 3  70

" O

KUPIĘ FOTEL KOSMETYCZNY najchetniej .Pisarski*. Wro
daw. tel. 071/361-42-32,0601/72-84-85 
KUPIĘ LAMPĘ KOSMETYCZNĄ z lupą. Wrocław, tel. 
071/361-42-32,0601/72-84-85 
KUPIĘ LEKARSTWO ROACCUTANE dużą ilość. Wrodaw, 
tel. 0607/43-22-11
LAMPA LECZNICZA BIOPTRON ZEPTER nowa, -1.500 zł. 
Wrodaw, tel. 071/357-38-01
LEK DECA-DURABOLIN 45 zł/amp., Vinstrol - 25 zł/amp., 
Primobolan - 35 zł/amp., Metanaboł (prod. polskiej) -19 zł/20 
tabl., metanaboł (prod. ros.) - 49 zł/100 tabl., Prolongatum • 
36 zł/opakowanie, wysyłka. Głogów, tel. 0605/28-05-45 
LEKARSTWA: Metanaboł 5 mg, prod. polskiej, 100 szt. • 80 
zł. Testosteron prolongatum 100 mg, 10 amp. - 60 zł, Omna- 
dren, Peritol i inne. Chojnów, tel. 0609/05-37-47 
LEKARSTWA ANABOLICZNE Decadurabolin 200 mg - od 
30 zł, Winstroi Depot, Metanaboł, Omnadren, Testosteron, 
Agoviron, Clenbuterol, HCG, hormon wzrostu i inne, wysyłka 
na kraj. Zgorzelec, tel. 0608/27-55-45 
LEKARSTWA ANABOLICZNE: deca durabolin • 37 zł/amp., 
omnadren • 37 zł/op., testosteron - 27 zł/op., humulin R - 40 
zł/5 ml, metanaboł - 33 zł/100 tabl. Leszno, tel. 0608/74-71-31 
LEKARSTWA: omnadren • 50 zł/op., metanaboł - 22 zł/op., 
witamina B12 - 30 zł/op.. denbuterol • 70 zł/op., winstroi de- 
pot • 25 zł/1 amp., genotropin 36IV (hormon wzrostu) • 1.000 
zł/op. Wrodaw, tel. 0503/62-57-27 
LEKARSTWO CITROSEPT wyciąg z pestek grejfruta, wzmac
niający i przeciwzapalny • 40 zł., tel. 0603/51 -97-48 
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  VI AG RA • tabletka dla mężczyzn, z USA, 100% sku
teczności. Cena 100 mg - 55 zł, 50 mg • 42 zł. Dys
krecja zapewniona. Wysyłka na cały kraj. Katowi
ce, tel. 0607/07-06-69 03003321

LEKARSTWO VIAGRA tabletki 100 mg - 60 zł, tabletki 50 mg 
- 40 zł. Wrodaw, tel. 071/361-99-35 
LEKARSTWO VIAGRA 100 mg -.65 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/363-20-69
LEKARSTWO VIAGRA 100 mg - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/324-63-35,0607/85-07-55 
LEKARSTWO VIAGRA100 mg • 60 zł. możl. sprzedaży wy
syłkowej. Wrodaw. tel. 0601/77-15-10 (k00034)
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. chodzik 
rehabilitacyjny, na kółkach, stan idealny • 200 zł. Wrodaw, 
tel. 071/351-24-98 po godz.16 
MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW GRUNDIG, -150 
zł. Świdnica, tel. 0601/85-49-54,074/852-25-48 po godz.20

SŁONECZNE 
STUDIO

• s o la r ia  now e i u żyw ane  firm :
ERG O LIN E , G O LF, UVE , K B L

• lam py: N E W  T E C H N O LO G Y
• kosm etyk i
• bezp łatne do radztw o
• k lim atyzac ja
• se rw is , kom is , raty, le a s in g  OPOH917

ul. Czysta 2-4, Wrocław 
tel. 071 / 343 98 90, O 501 153 740

oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • A00541 
www.autogielda.com.pl)
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, tei. 
059/842-14-76,0603/55-77-35 81013381

O  SOLARIA profesjonalne, renomowanych firm. Er
goline, wszystkie modele od 35/300/600, Avangar- 
de, Uwe, Miami Sun, Sunai i inne. Do każdego 
zakupu solarium • transport na terenie całego kra
ju, montaż oraz el. zegar sterujący gratis. Zapew
niamy serwis, akcesoria kosmetyki, lampy, czę
ści zamienne. Sprzedaż wysyłkowa, detaliczna. 
Słupsk, tel. 059/842-14-76, 0603/55-77-35 
81013371

SOLARIA nowe i używane, wszystkie modele, częśd zamien
ne (lampy, rury i inne) oraz kosmetyki - cena od 2000 zł/szt. 
Hamburg, tel. 0049/41-06-62-29-97,0049/17-17-58-57-61 
O  SOLARIA ERGOLINE, UWE i inne, np. solarium 

Uwe Black Power 42/6 • 11.000 zł; Ergoline 38/3 -
8.000 zł; Ergoline 43/4 • 8.500 zł, Uwe Starflight 40 
GB • 8.500 zł, Uwe CPS 73 • 11.500 zł. Stan b. do
bry., tel. 0603/66-97-06 01034881

O  SOLARIA!!! SUNSTORE • optymalne i bezpieczne 
opalanie, solaria nowe i używane, forma zapłaty 
dowolna. Dowóz, montaż, sterownik gratisl Lam
py, kosmetyki, akcesoria, środki do dezynfekcji, 
fachowe doradztwo. Zadzwoń!. Poznań, tel. 
061/849-24-03,0501/64-06-00 01034681

O  SOLARIA!!! SUNSTORE - solaria nowe i używa
ne, najnowszej generacji. Dogodne formy płatno
ści. Transport, montaż, sterownik gratis! Lampy, 
akcesoria, kosmetyki, środki do dezynfekcji i pie
lęgnacji urządzeń. Fachowe doradztwo. Ceny kon
kurencyjne - zadzwoń. „SUNSTORE”, Poznań, tel. 
061/849-24-03,0501/64-06-00 01034691

SOLARIUM, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-50-80 w 
godz.7-9
SOLARIUM łóżko, 220 V. stan b. dobry, -1.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-23-05
SOLARIUM AKAIJUMBO 49 lamp 160 W, 3 opalacze twa
rzy, turbo, stan dobry, - 8.500 zł. Zdzieszowice, tel. 
077/484-48-75
SOLARIUM ALASKA RIO BRAVO 30 lamp (nowych), dodat
kowo lampy na twarz, stan techn. b. dobry, z powodu wyjazdu 
tanio sprzedam, - 2.500 zł. Bogatynia, tel. 075/773-31-83 
SOLARIUM ERGOLINE 58/5 lampy 160 W, klimatyzacja, tur
bo power, elektrycznie podnoszone, stan b. dobry, -19.000 
zł., tel. 0604/83-69-08
SOLARIUM ERGOLINE 35/3 białe, profesjonalne, zamyka
ne ręcznie, pleksi profilowane, - 5.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-19-48 w godz. 9-18
SOLARIUM ERGOLINE używane. 26 lamp, 3 wzmocnienia 
na twarz, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/340-65-42 do godz. 16. 
0601/71-57-78
SOLARIUM ERGOLINE 38/3 + sterownik, stan idealny, nowa 
plexa, • 3.000 zł. Wrodaw, tel. 0502/99-05-23 
SOLARIUM ERGOLINE 43/4 stan b. dobry, - 8.000 zł. Wro
daw, tel. 0503/36-38-35
SOLARIUM GOLF 40/6, lampy 80-100 W, stan b. dobry, ręcz
nie zamykane + sterownik, cena 6.000 zł oraz solarium Dr 
Kem, 42/3, ręcznie zamykane, 2 wentylatory, sterownik, cena
11.000 zł, razem - 15000 zł, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-82-52,0503/72-48-03

SOLARIUM MEGA SUN 43 + 5 lamp, 5.opalaczy na twarz, 
automatycznie zamykane i otwierane pilotem, stan b̂ dobry, -
12.000 zł lub wynajem, raty. Świdnica, tel. 074/640-85-33, 
0606/95:66-52
SOLARIUM SOLTRON 26-lampowe, 1 wzmacniacz na twarz, 
2 nawiewy, elektrycznie opuszczane, wyłącznik czasowy, -
2.700 zł. Bolesławiec, tel. 0604/91-92-27 
SOLARIUM UWE BRONSAUME 34/3, stan b. dobry, b. mało 
używane (tylko do celów prywatnych), • 4.000 zł. Lubin, tei. 
076/846-13-68,0604/08-68-46 
SOLARIUM UWE BRONZARUM 26-lampowe, 100 W + 3 
opalacze twarzy 400 W, nowe lampy, - 2.500 zł. Lubin, teł. 
0607/04-26-26,076/842-23-Z7 
SOLARIUM VITA SUN 28/3 profesjonalne, - 2.200 zł. Wał
brzych, tel. 074/846-19-48 w godz. 9-18 
SOLARIUM YOU 45-lampowe, prod. niemieckiej, stan b. do
bry, - 6.500 zł. Pieńsk, tel. 075/786-63-26,0604/48-84-63 
SPRZĘT KOSMETYCZNY ♦ meble kosmetyczne, - 5.400 zł. 
Międzybórz, tel. 062/785-69-92,0606/38-96-67 
STERYLIZATOR na gorące powietrze, • 500 zł. Wrodaw, tel. 
0606/34-17-17
O  SUPERSOLARIUM! SUPERCENA! Ergoline 43/4 od

5.000 DEM, Ergoline 50/3 od 9.000 DEM, Ergoline 
600 od 24.000 DEM, Uwe Black Power V  121 od
12.000 DEM. Transport i montaż gratis!., tel. 
0501/64-06-00 01034701

UNIT STOMATOLOGICZNY (st. typu Ritter) + fotel, - 4,700 
zł. Wrocław, tel. 0606/34-17-17 
UNIT STOMATOLOGICZNY stary Ritter + fotel 4.700 KRC. 
Wrocław, tel. 0606/34-17-17
UNIT STOMATOLOGICZNY PRO-DENT prod. szwedzkiej,
2-końcówkowy, turbina, skaler, mikrosilnik, ślinociąg. fotel, 
lampa, - 6.000 zł. Wrodaw, tel. 071/328-14-27,0502/35-57-40 
URZĄDZENIE DO HYDROMASAŻU OZONOMATIC Balsan 
Futura. -1.625 żł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
WAGA LEKARSKA do 150 kg, - 150 zł. Wrocław, tel. 
318-58-95
WÓZEK INWALIDZKI standardowy, prod. niemieckiej, §(2n 
b. dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/786-96-08 
WÓZEK INWALIDZKI pokojowy, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/322-54-05
WÓZEK INWALIDZKI pokojowy, - 330 zł. WrocłaW, tel. 
071/342-69-95
WÓZEK INWALIDZKI składany, mało używany. • 600 zł. Wro
cław, tel. 071/357-91-70
WÓZEK INWALIDZKI składany, nie używany, stan b. dobry, - 
380 zł. Zielona Góra. tel. 068/320-75-77,0604/05-85-99 
WÓZEK INWALIDZKI, 1990 r. elektryczny, biały, regulowane 
oparcie, siedzenie, podnóżki, sterowany dżojstikiem, stan b. 
dobry, - 2.000 zł. Legnica, tel. 076/850-75-73.0602/88-71-66 
WÓZEK INWALIDZKI, 2000 r. akumulatorowy, wysokiej kla
sy, - 3.000 zł. Lubnica, gm. Wielichowo, tel. 061/443-32-90 
(zdjęda do tej Oferty można zobaczyć w internede pod nu
merem • AC0238 www.autogieida.com.pl)
WÓZEK INWALIDZKI MEYRA nowy. koła na szybkozłącza, 
hamulce dla osób towarzyszących, - 1.600 zł. Wrodaw, tel. 
071/785-96-08
WÓZEK INWALIDZKI MEYRA standardowy, składany, stan 
idealny, śdągane podnóżki i podłokietniki, - 350 zł. Wrodaw, 
tel. 071/785-96-08,0501/23-30-50 
WÓZEK INWALIDZKI SOPUR lekki, nowy, koła na szybko
złącza, hamulce dla osób towarzyszących, regulowana wy
sokość, -1.600 zł. Wrodaw, teł. 071/785-96-08 
WÓZEK ORTOPEDYCZNY .ORTOP GERMANY*, prod. nie
mieckiej - 700 zł. Wrocław, tel. 071/786-86-77,071/780-95-46 
praca. 0608/19-58-90
WÓZKI INWALIDZKIE elektryczne, 3 szt. • 2.900 zł oraz lam
pa zdrowotno-kosmetyczna Bionic Zepter, z zasilaczem, - 
1.072 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO stan b. dobry, 
- 8.000 zł. Wrodaw, tel. 0503/36-38-35

INSTRUMENTY 
MUZYCZNE

O  „AARON PIANO-SERWICE” FORTEPIANY, PIANI
NA • J. Musiał: remonty, strojenie. Kupno, sprze
daż, pośrednictwo. Transport. Wrocław, tel. 
071/363-77-45,0607/30-87-94 02023101

AKORDEON prod. włoskiej, 120 basów, 4 chóry, stan ideal
ny, jak nowy, z futerałem, -1.870 zł. Lubsza, teł. 077/411-19-40 
AKORDEON 32 basy, prod. niemieckiej, stan b. dobry, antyk, 
-180 zł. Lutomia, tel. 0605/93-94-26, woj. wałbrzyskie 
AKORDEON 120 basów • 350 zł, harmonia, 100 basów, nowa, 
stan b. dobry - 600 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-26-85. 
0603/13-75-79
AKORDEON guzikowy, 3-rzędowy, 80 basów, z barytonami, 
- 550 zł. Wrodaw, tel. 322-43-52 
AKORDEON HOHNER ATLANTIC 120 basów, mało używa
ny. - 2.500 zł. Gostyń, tel. 065/572-34-67 
AKORDEON HOHNER CONCERTONIV120 basów. 8 regi
strów, stan b. dobry, -1.300 zł. Żary, tel. 068/375-95-82 
AKORDEON SERINO nie używany, 80 basów, 8 registrów, 
czerwony miech -1.000 zł, 60 basów, 5 registrów, gwarancja 
na głosy 6 miesięcy - 550 zł. Wrodaw, tel. 071/78S-76-31 
AKORDEON WELTMEISTER120 basów, stan idealny. - 950 
zł. Dzierżoniów, tel. 0602/48-02-60 
AKORDEON WELTMEISTER, 120 basów. 4 chóry, na gło
sach Hohnera, z futerałem, stan idealny, - 980 zł. Lubsza, tel. 
077/411-19-40
AKORDEON WELTMEISTER SERINO 80 basów, 8 registrów, 
nie używany, czerwony miech + futerał, gwarancja na głosy 6 
mies.-1000 zł, oraz akordeop, 60 basów, 5 registrów, nowy z 
gwarancją- 550 zł. Wrodaw, tel. 071/785-76-31 
AKORDEON WELTMEISTER 120 basów, 16 registrów, 4-gło- 
sowy, z wibratorem, stan b. dobry, - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/328-71-96
BĘBEN DO PERKUSJI boczny, 16*, dwa naciągi, Remo i 
zwykły, brak dolnej obręczy, - 120 zl. Gryfów śl., tel. 
075/781-41-86
COMBO GITAROWE brytyjskiej firmy HH Electronic, micro 
30,30 W, znakomite brzmienie, typowe do gitary elektroaku
stycznej - 500 zł, combo gitarowe Marshal, 1983 r, 75 W - 
1.000,zł. Wrodaw, tel. 0502/93-25-31 
COMBO GITAROWE ACOUSTIC prod. amerykańskiej, 100 
W, RMS, 4 głośniki .10*. pogłos Master, equalizer parame
tryczny, BTR, kółka, oryg., stan b. dobry, • 2.200 zł. Żagań, 
tel. 068/478-46-68 do godz.16 
DO WYNAJĘCIA SALA do prób zespołów muzycznych, z 
kompletnym wyposażeniem firm Yamaha, Hohner, Marshall, 
Celestion, Shure, cena • 8 zł/h. Wrodaw, tel. 071/353-07-85, 
0501/94-75-27
EFEKT GITAROWY MXR DISTORTION PLUS. 1972 r. ame
rykański, mała kostka • 300 zł. Wrocław, tel. 0502/93-25-31 
EFEKT GITAROWY OVERDRIVE z zasilaczem, • 68 zł. Wro
daw. tel. 0501/97-72-66 x
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. Wrodaw. tel. 071/347-81-99 
FORTEPIAN zabytkowy, firmy wiedeńskiej, stan dobry, dł. 1,70 
cm, • 5.000 zł. Wieruszów, tel. 0501/70-90-97 
FORTEPIAN STEINWEG współczesny, dL 168 cm, czamy, 
poliester, stan idealny, - 27.500 zł. Wrodaw, tel. 0601/83-75-49
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GENERATOR DŹWIĘKU YAMAHA PB 01, -150 zł. Wrpcław, 
tel. 0600/65-07-96
GITARA AKUSTYCZNA FENDER DG-3 czarna, mąjo uży
wana, nowe struny, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/322-H-96 
GITARA BASOWA, - 350 zł. Wrocław, tel. 0603/80-47-99 
GITARA ELEKTROAKUSTYCZNA EURO miękki pokrowiec, 
stan b. dobry, • 550 zł. Złotoryja, tel. 076/878-11-98 
GITARA ELEKTRYCZNA MAYONES, stan b. dobry, 2 kable, 
pokrowiec, - 520 zł. Trzebnica, tel. 071/312-17-09, 
0602/50-80*10
GITARA ELEKTRYCZNA MUSIMA-HOFNER, 1977 r. .DE 
PAUL*, deska, stan idealny - 450 zł. Wrocław, tel. 
0502/93-25-31
GITARA EPIPHONE kopia Gibsona, Les Paul Standard, fute
rał, stan b. dobry, • 1.300 zł. Wrocław, tel. 0501/24-83-00 
GITARA KLASYCZNA, -100 zł. Wrocław, tel. 071/784-65-57 
HARMONIZER WOKALOWY 3-głosowy, -1.000 zł. Wrocław, 
tel. 349-13-88,0602/75-99-30
INSTRUMENTY MUZYCZNE: giatara klasyczna Torella - 280 
zł, gitara elektryczna 12-strunowa -150 zł, wzmacniacz gita
rowy 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 TECHNICS KNSX-920 • 2.500 zł oraz synteza
tor Yamaha CS1X - 2.900 zł, przy zakupie dwóch intrumen- 
tów statyw podwójny gratis. Jeżów Sudecki, woj. jeleniogór
skie, tel. 0608/53-97-28
KEYBOARD CASI0100 rytmów, 100 barw, demo, - 250 zł. 
tel. 074/817-09-31
KEYBOARD KORG IS 50, - 3.300 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-14-28 po godz. 18,0607/40-11-81 
KEYBOARD KORG I30 HD z twardym dyskiem + twardy fu
terał, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0601/74-66-28 
KEYBOARD KORG 15S z akcesoriami, - 2.600 zł lub zamia
na na i30 bez HD, dopłacę. Chojnów, tel. 076/818-87-14 
KEYBOARD ROLAND G-800, - 4.300 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-14-28 po godz. 18,0607/40-11-81 
KEYBOARD SHERION MC-150A, wejście midi, - 350 zł. 
Oborniki Śl., tel. 071/310-12-33 
KEYBOARD SOLTON KETRON MS-50 stacja dysków, • 3.900 
zł. Wałbrzych, tel. 0601/57-27-03 
O  KEYBOARD TECHNICS KN-1400 ze stacją dysków, 

300 utworów, statyw na 2 keyboardy • 2.300 zł. 
Aparatura nagłaśniająca H&K, 2 x 600 W, mikser, 
końcówka, kolumny • 7.200 zł. Superokazjai. Wro
cław, tel. 071/346-62-99,0603/76-66-34 02028481 

KEYBOARD YAMAHA PSR 740 nowy, na gwarancji, instruk
cja w jęz. polskim, - 4.300 zł. Lubin, tel. 076/846-53-32, 
0603/75-82-03
KEYBOARD YAMAHA PSR 500 instrukcja w j. polskim, zasi
lacz, stan b. dobry, - 700 zł. Szalejów Dolny, tel. 074/868-73-34 
KUPIĘ JV1000+VEGS XP50, na raty, sprawny sequencer, w 
rozsądnej cenie. Chojnów, tei. 076/818-87-14 
KUPIĘ AKORDEON WELTMEISTER może być do naprawy 
lub inny (przedwojenny). Wrocław, tel. 071/344-77-91 
KUPIĘ ENSONIO ESO-1, SQ-80, ASR-10, R8, R8 MKII. Wał
brzych, tel. 074/665-65-30 prosić Roberta 
KUPIĘ KONTRABASY, WIOLONCZELE, SKRZYPCE stare. 
Czerwona Woda, tel. 075/778-03-57 
KUPIĘ SYNTEZATOR ROLAND E-68 z zestawem dyskie
tek, w b. dobrym stanie, z polską dokumentacją oraz nagło
śnienie do instrumentu o mocy ok. 200 W, w rozliczeniu ofe
ruję kamerę Sony 8 mm. Świebodzice, tel. 0608/17-88-15 
KUPIĘ SYNTEZATORY analogowe, stare, Arp, Moog, Roland, 
Elka, Korg, Oberheim i inne, także prod. radzieckiej. Wrocław, 
tel. 0601/51-96-13
KUPIĘ WZMACNIACZ BASOWY HARTKE 3500 lub 5000 i 
kolumnę 2x10" lub 4x10” także Hartke („transporter”), SWR, 
model David Eden lub Carvin. Wałbrzych, tel. 0603/09-78-21 
MIKROKOMPOZER ROLAND MC 500, - 400 zł. Wrocław, 
tel. 0600/65-07-96
MIKSER POWER SMOUND 6 + 2 wejścia. 2x150W, • 550 zł. 
Wrocław, tel. 0607/63-88-18
MIXER YAMAHA MX12/412-kanałowy -1500 zł oraz combo 
gitarowe Tonsil 2 x 40 - 550 zł. Sława, tel. 068/356-67-36 
MULTIEFEKT GITAROWY KORG A5 mało używany, • 360 zł 
lub zamienię na inny, np. zoom. Rawicz, tel. 0503/13-16-34 
MULTIEFEKT GITAROWY IBANEZ .kaczka’ , -160 zł. Ra
wicz, tel. 0503/13-16-34
MULTIEFEKT GITAROWY DODTEC 4X 30 ustawień fabr.,
30 ustawień użytkownika,.- 450 zł. Wrocław, tel.
071/789-40-50,0503/98-08-04
MULTIEFEKT GITAROWY YAMAHA REV-500 do wokalu, -
1.000 zł. Lubin. tel. 0601/07-23-10
NAWIĄŻĘ KONTAKT Z WOKALISTKĄ w celu wspólnych
występów naimprezach okolicznościowych. Wrocław, tel.
071/339-08-18
ORGANY CASIO MT-640 20 rytmów, 20 melodii, 20 efektów 
perkusyjnych, własne demo, możliwość nagrania i odtworze
nia własnej kompozycji, 4 oktawy, • 210 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-82-26
ORGANY CASIO CTK 811 EX, na gwarancji, stacja dysków, 
dynamiczna klawiatura, nie używane, najnowszy model, •
1.600 zł. Krotoszyn, tel. 0604/70-30-99 po godz. 19 
ORGANY CASIO CTK 560L 5 oktaw, podświetlana klawiatu
ra, stan idealny, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/346-18-13 po 
godz. 21
ORGANY YAMAHA PSR-215 + stojak wraz z nutami, stan 
idealny, - 600 zł. Starczów, gm. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/816-08-45
ORGANY YAMAHA 620 ze stacją dysków, z kartidżem, stan 
idealny, pilne, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 071/316-62-40 wie
czorem, 0504/90-63-85
PERKUSJA AMATI .podrasowana”, błony Evans (olejówki), 
blachy Paist, Hi-Hat Powerbit + blachy Maindl (nowe), stopa 
Yamaha, nowa, futerały + krzesło, szczotki, pałki, wszystko 
razem, zestaw: 1 centrala, 2 tomy, 1 kocioł. 1 werbel, 2 tale
rze, Hi-Hat, - 2.350 zł. Opole, tel. 0602/25-37-57 
PERKUSJA PEARL EXPORT bębny: stopa 22". werbel 14", 
dwa tomy, kocioł 16", wszystkie obustronnie zamknięte, bla
chy: ride 22", crash 16” i h-h 14" Magie, czyste jaskrawe, jaz
zowe brzmienie, splash 10" paiste, 3 ststywy, stopa, stołek, 
membrany, remo, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-99-61 
PERKUSJA POWER BEAT komplet podstawowy, podwójny 
pedał do stopy Power Beat, rocznik 2000, stan idealny, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 071/321-94-38 po południu 
PERKUSJA SZPADERSKI, stan dobry, 2 statywy pod blachy, 
break, pokrowce, • 300 zł. Domaszowice, tel. 077/419-40-02 
PERKUSJA SZPADERSKI pełny zestaw (centrala, werbel, 
kocioł, 2 tomy, 2 talerze, hi-hat), stan b. dobry, dodatkowo 
pokrowce na bębny i elementy dwóch innych zestawów (cen
trale, tomy), -1.300 zł. Mirków, tel. 071/315-15-17 
O  PIANINA I FORTEPIANY • strojenie, renowacja, po

średnictwo kupna i sprzedaży (www.avi- 
sta.emit.pl). Marcin Mikuła, O leśnica, tel. 
071/398-63-22,0501/31-10-30 80011121

PIANINO poniemieckie, do remontu, • 400 zł. Franciszek Ka
miński, 56-370 Boguszów-Gorce, ul. 22 Lipca 20 
PIANINO stylowe, czarne, oryginalne świeczniki i stołek, -
1.600 zł. Legnica, tel. 0609/27-48-40
PIANINO stary model, - 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-31-36
PIANINO, - 600 zł. Leszno, tel. 065/520-83-00,0605/06-97-09 
PIANINO BRESLAU zabytkowe, z końca XIX wieku. • 1.700 
zl. Jordanów Śl.. tel. 071/316-12-34 
PIANINO GARN rama metalowa, krzyżowa, obudowa orze
chowa. • 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/349-16-83 
PIANINO TCHAIKA stan b. dobry, - 2.000 zł. Nysa, tel. 
0607/69-83-36

PIANINO TRAUTWEIN - BERLIN, płyta rfietalowa -3.900 zł. 
$ Wrocław, tel: 07-1/788-91-44
PIANINO UKRAINA płyta metalowa, wiązania krzyżowe, -
2.050 zł. Legnica, tel. 0603/48-20-18
PIECYK GITAROWY NOVANEY FIFTY prpd. holenderskiej,
3 wejścia gitarowe, 4 na linie, equalization, - 500 zł. Wrocław,
tel. 071/789-40-50,0503/98-08-04
PIECYK GITAROWY LIVE1010W, małe wymiary, idealny do
ćwiczeń, - 180 zł. Trzebnica, tel. 071/312-17-09,
0602/50-80-10
POWER MIXER LDM16/2 2 x 160 W, -1.500 zł. Jelcz-Lasko
wice, tel. 071/318-89-82,0607/53-95-72 
SAKSOFON TENOROWY stan b. dobry, -1.700 zł. Złotoryja, 
tel. 076/877-51-38,0609/41-01-57 
SYNTEZATOR CASIO CT 400 mało używany, nutnik, samo
uczek, zasilacz, instrukcja obsługi, pokrowiec, 4 oktawy, - 190 
zł. Św. Katarzyna, tel. 0502/15-94-55, woj. wrocławskie 
SYNTEZATOR CASIO CTR 200, - 280 zł. Wrocław, tel. 
071/357-96-42
SYNTEZATOR ENSONIO, - 1.700 zł. Nowa Ruda, tel. 
0609/35-82-12
SYNTEZATOR KORG X3 zestaw dyskietek z repertuarem na 
wesela, - 3.000 zł. Szklarka Przygódzka, tel. 062/730-77-62, 
0603/41-00-62
SYNTEZATOR KORG M1 stan b. dobry, instrukcja w jęz. pol
skim, karta brzmień, torba, • 2.100 zł. Świdnica, tel. 
0600/87-89-97
SYNTEZATOR ROLAND D 50 - 1.500 zł; oraz nagłośnienie 
estradowe Gran (kolumny + wzmacniacz) 2 x 100 W -1.200 
zł. Grębocice, tel. 0606/18-83-53,076/831-52-70 po godz. 20 
SYNTEZATOR ROLAND, • 750 zł. Nowa Ruda, tel. 
0609/35-82-12
SYNTEZATOR ROLAND E-16 profesjonalne brzmienia, 5 
oktaw, efekty, - 900 zł. Opole, tel. 0609/36-92-86 
SYNTEZATOR YAMAHA PSR-6700 profesjonalne brzmienia,
6,5 oktawy, stacja dysków, • 2.400 zł. Opole, tel. 0609/36-92-86 
SYNTEZATOR YAMAHA V-50, -1.000 zł. Szklarka Przygpdz- 
ka, tel. 062/730-77-62,0603/41-00-62 
SYNTEZATOR YAMAHA PSR-410, - 800 zł. Wierzbie, tel. 
0602/46-31-66
UTWORY MIDI wysokiej jakości, polskie i zagraniczne oraz 
teksty, razem ponad 30.000 szt., do 50 szt. - 0.90 zł/szt., po
wyżej 50 szt. - 0.50 zł/szt. Wrocław/teł. 0503/95-07-74 
UTWORY SMF przeboje 1997-2001 r. • 40 zł/CD, 1400 tek
stów polskich - 35 zł. Lubań, tel. 075/722-68-16, 
0608/10-32-14
UTWORY SMF/GM lata 60,70,80,90,2000,2001. polskie i 
zagraniczne, teksty (pop, rock, disco, dance, disco polo), na 
dyskietkach 2 HD, DD, MD - od 1 zł/szt., co tydzień nowości. 
Wschowa, tel. 065/540-20-10,0603/08-77-29 
WIOLONCZELA kompletna, po korekcie + smyczek i futerał, 
- 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-94-72 
WSTĘP NA KONCERT KAYAH Piła, Warszawa, możliwość 
wspólnej fotografii, -100 zł. Wrocław, tel. 071/782-69-80 
WZMACNIACZ ESTRADOWY ATx 1400 + 2 głośniki, - 5.409 
zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
WZMACNIACZ GITAROWY LDM GA-100 moc 100 W, stan 
idealny, • 600 zł. Lądek Zdrój, tel. 0600/12-82-50 
WZMACNIACZ GITAROWY VERMONA moc 60 W, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-22-35
WZMACNIACZ GITAROWY FENDER PRO-ROCK1000 com
bo 100 W, + foot switch 3 way, 3 kanały, lampowy przester, •
1.800 zł. Wrocław, tel. 0606/21-63-89 
WZMACNIACZ GITAROWY FENDER piecyk 40W, z prze- 
sterem i reverbem, stan b. dobry, • 400 zł. Żary, tel. 
068/375-95-82
ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY stereo. 2 x 200 W. 8 Ohm, 
estradowy, wzmacniacz - 200 zł + kolumny dwudrożne, nowe, 
ładnie wykończone - 800 zł, razem lub osobno, • 1.000 zł. 
Lubin, tel. 076/846-49-66
ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY B X3 wzmacniacz, 2 kolumny, 
2 statywy, -1.800 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY ZECK 2x350 W. głośniki
3-drożne, nowe, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/57-27-03

ANTYKI
O  ANTYCZNE MEBLE KUPIĘ, a także wszelkie inne 

stare przedmioty: obrazy, zegary, porcelanę itp. 
Wrocław, tel. 071/315-20-46, 0603/88-71-04 
02028311

O  ANTYKI I WSZELKIE STAROCIE KUPIMY, również 
do renowacji i naprawy: meble, obrazy, zegary, 
instrumenty, wyroby z metali, szkła, ceramiki, 
przedmioty wojskowe, dokumenty, znaczki, mo
nety itp. Tel. 071/325-23-82 02026981

ANTYKI: piec kaflowy, zielony, z koroną - 2.000 zł; kredens 
przedwojenny • 400 zł; kufer duży - 200 i ;  szafa - 400 zł; stół 
- 200 zł; szyld reklamowy niemiecki - 200 zł. Łosiów, woj. opol
skie, tel. 0602/51-29-39
ANTYKI: GRZEJNIK GAZOWY ozdobny - 300 zł, piecyk 
.koza”, po renowacji, Burger H-301 • 400 zł, okucia meblowe, 
zamki, zawiasy -10-20 zł/szt, prawy zamek strzelby trzpie
niowej, z 1840r. • 150 zł lub zamienię na silnięzki rowerowe, 
części motocyklowe. Wrocław, tel. 0604/73-65-24 
BIBLIOTECZKA wym. 275x210x90 cm. stan dobry, - 4.100 
zł. Wrocław, tel. 071/342-58-97 
BRYCZKA KONNA na gumowych kołach, 2 szt. - 1.700 zł i
2.200 zł, elementy bryczki -. 500 zł. Sierpnica, tel. 
074/845-68-69
BUFET cały intarsjowany - 3.000 zł. Karpacz, tel. 
075/761-87-42,0601/42-43-05 
BUFET Art Deco, przedwojenny, prod. polskiej, orzechowy, 
stan dobry, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/342-58-97 
FOTEL LUDWIK FIUP + stół i szafa w częściach. Legnica, 
tel. 076/721-74-59
HEŁM wzór 40/50, kompletny, stan idealny • 15 zł/szt., heł- 
mofon czołgowy, kompletny, stan idealny - 35 zł/6zt. Wrocław, 
tel. 0603/76-55-05
HEŁM NIEMIECKI WERMACHTU puszka po masce gazowej, 
bagnet, lampa karbidowa, koło do wozu, beczka drewniana, - 
200 zł. Brzeg Dolny, tel. 0502/43-40-75 
KAFLE PIECOWE I KOMINKOWE grawerowane i rzeźbio
ne, różne kolory, cena 5-10 zł/szL Wrocław, tel. 071/341-73-33 
O  KAFLE Z ORNAMENTEM poniemieckie, stan b. do

bry, bardzo ładne, okazja, pilne, • 800 zł. Wrocław, 
tel. 071/789-62-75 po godz. 18 

KOMINEK NEOBAROKOWY narożny/po bokach lwy, jasny 
brąz, z duża półką - 3.500 zł. Wrocław, tel. 328-12-59 po 20, 
0608/77-55-61
KREDENS kolor ciemny, przedwojenny - 2.500 zł, stolik okrą
gły, przedwojenny - 500 zł. Wrocław, tel; 071/328-76-05 
KREDENS EKLEKTYCZNY orzech, wysoki, 2,60 mf, bogato 
zdobiony, po renowacji, • 8.000 zł. Syców, tel. 062/785-46-63 
KREDENS EKLEKTYCZNY orzechowy, b. ładny i inne. -
10.000 zł. Wrocław, tel. 341-85-03 
KRZESŁA obite skórą dębowe 2 szt. -150 zł. Paczków, tel. 
0608/32-23-46
KRZESŁA 5 szt. - 95 zł/szt., biblioteczka - 750 zi. środa Ślą
ska, tel. 071/317-37-47
KRZESŁA BAROKOWE bogato rzeźbione, po renowacji, b. 
ładne - 750 zł/szt. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-12-59 
KRZESŁA BAROKOWE bogato rzeźbione, 4 szt., stół okrą
gły, duży, bogato rzeźbiony, na 1 nodze, kompl, • 4.500 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310:12-59

KSIĄŻKI wj. niemieckim, z lat 30...2szt.,.stan dobry, możl. 
wysyłki - 50 zł/szt. Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
KUFERskrzynia ludowa, wym. 105x63x55 cm, -185 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-88-93
KUPIĘ ANTYKI do renowacji, naprawy. Szczytna, woj. wał
brzyskie, tel. 0605/37-73-41
KUPIĘ BAGNETY do KBKAK, noże szturmowe, hełmy woj
skowe i obrony cywilnej, a także kaski .ORMO”, JZOMO”, tar
cze milicyjne i inne. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
KUPIĘ BAROMETR duży. Wrocław, tel. 071/321-51-44, 
0608/67-07-34
KUPIĘ MEBLE przedwojenne (handlarze wykluczeni). Wro
cław, tel. 071/344-77-91
KUPIĘ MEBLE stare, różne. Wrocław, tel. 071/387-21-53 
KUPIĘ MILITARIA kabury do P08, P38, hełmy, bagnety, szyl
dy i tablice emaliowane, niemieckie, z okresu II wojny świato
wej, gazety niemieckie (do 1945 r.) i inne. Wrocław, tel. 
0603/76-55:05
KUPIĘ OBRAZ dowolna tematyka. Wrocław, tel. 
071/315-20-46
KUPIĘ PORCELANĘ oraz inne antyki. Legnica, tel. 
076/721-74-59
KUPIĘ SZAFY komody, bieliżniarki, biurka, stoły, krzesła, bi
blioteki, mogą być uszkodz. oraz porcelanę i inne. Wrocław, 
tel. 071/322-13-69
KUPIĘ SZAFY łóżka. Wrocław, tel. 071/387-21-53 
KUPIĘ WIDOKÓWKI oraz inne antyki. Legnica, tel. 
076/721-74-59
KUPIĘ ZEGAR STOJĄCY lub wiszący,.kominkowy. Wrocław, 
tel. 071/344-77-91.
LUSTRO EKLEKTYCZNE wym. 2x1  m, -.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/785-69-58,0503/78-52-58 
LUSTRO EKLEKTYCZNE, • 700 zł. Wrocław, tel. 
071/349-16-83
MASZYNA PAROWA z okresu międzywojennego, technicz
nie sprawna - 6.000 DEM. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
MASZYNA ROLNICZA MŁOCARNIA-PRASA zabytkowa, 
prod. niemieckiej, firmy Frankonia, stan b. dobry, - 1.200 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-57-04
MEBLE EKLEKTYCZNE kredens na kolumnach - 3500 zł, 
fotele • 1300 zł, komplet krzeseł (6 szt.), orzech z muszlą - 
1300 zł, lustro i szafa na kolumnach -1000 zł, stolik na lwich 
łapach • 1300 zł, sofa - 2700 zł, biblioteczka • 1400 zł, po
mocnik (orzechowy) - 700 zł. Wrocław, tel. 0607/22-77-20 
MEBLE SOSNOWE po renowacji, duży wybór, mebla czere
śniowe, kredensy, komody, bieliżniarki, biurka, kanapy, sofy, 
fotele, stoły, krzesła, szafa barokowa - od 100 zł/szt. Jelenia 
Góra, tel. 075/751-51-66,0602/43-32-11 
MEBLE: biurko dębowe, dł. 160 cm, do renowacji - 700 zł, 
szafa biblioteczna, środkowa część przeszklona, drzwi bocz
ne zaokrąglone - 2.500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-02 
MEBLE: ŚZAFA LUDWIK FILIP • 900 zł, sekretarzyk Ludwik 
Filip - 2.800 zł, biblioteczka eklektyczna -1.100 zł, kredens 
eklektyczny - 2.900 zł, biurko eklektyczne • 1.000 zl, szafa 
Ludwik Filip • 300 zł, wodniarka eklektyczna - 200 zł, ser- 
wantka eklektyczna - 800 zł. Kłodzko, tel. 0603/29-28-34 
MEBLE: STÓŁ EKLEKTYCZNY orzechowy - 600 zł oraz ko
moda - 300 zł. Wrocław, tel. 071/345-54-99 
MEBLE: STÓŁ DO KART dębowy - 3.000 zł, bieliżniarka orze
chowa -1.000 zł, komoda - 800 zł, stół dębowy + 2 krzesła •
1.500 zł. Wrocław, tel. 0602/61 -44-98 
MEBLE: SZAFA czereśniowa, 2 komody, bieliżniarka, kpi. sy
pialnia, od 100 zł. Jelenia Góra. tel. 075/751-51-66, 
0602/43-32-11
MEBLE: STÓŁ + 6 krzeseł. nogi gięte i rzeźbione, oparcia 
rzeźbione oraz stół na 12 osób + 4 krzesła, - 500 zł. Leszno, 
tel. 065/520-83-00,0605/06-97-09 
MEBLE: KREDENS NEOBAROKOWY dębowy • 4.000 zł. 
kanapa tapicerowana z pocz. XX w. - 2.000 zł, szafa dębowa,
3-drzwiowa, z okresu międzywojennego, z lustrem w środko
wych drzwiach, - 1.500 zł. Lubań, tel. 075/721-48-76, 
722-47-62
MEBLE: KREDENS dębowy, z lat 20., 180x70x180 -1800 zł, 
stół dębowy, z lat 20., okrągły, po renowacji, po rozłożeniu 
145x90, wys. 77 cm - 600 zł, krzesła dębowe, po renowacji - 
200 zł/szt. Kłodzko, tel. 074/867-00-65 po godz. 15 
MEBLE: KANAPA-1500 zł, stół, 6 blatów, 360x100 cm - 2000 
zł, okrągły, owalny, 3 blaty, 240x110 cm - 2000 zł, inne stoły, 
ceny od 400-800 zł, kredens ciemnodębowy, duży, między
wojenny 195x180x70 cm - 2500 zł, kechenny, jasny sosno
wy, duży, 180x160x70 cm -1500 zł eklektyczny z witrażami - 
1000 zł, krzesła różne-150-300zł. Jelenia Góra, tel. 
075/752-16-94
MEBLE: BIBLIOTECZKI oraz szafy, stoliki, krzesła, stół, kre
dens kuchenny, w cenie 250-1.400 zł. Wrocław, tel. 
071/349-16-83
MEBLE : BIELIŻNIARKA ciemnoorzechowa - 850 zł, stoły 
duże: owalny; prostokątny, 3 i 6-blatowe - 2000 zł/szt, toalet
ka marmurowa, z lustrem - 800 zł, kredensy duże, dębowe • 
2500 zł i sosnowe -1500 zł, krzesła różne • 150-300 zł. Jele
nia Góra. tel. 075/752-16-94
MEBLE: BIELIŻNIARKA kredens kuchenny, przedwojenny, z 
nadstawką 2 łóżka, piec kaflowy z ornamentem, + kafle lu
zem z ornamentami -. 100 zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/644-14-48 
po godz. 16
OBRAZY OLEJNE, 1932 r. 2 szt. -1.500 zł/szt. Paczków, tel. 
0608/32-23-46
OBUDOWA ZEGARA ŚLĄSKIEGO. Legnica, tel. 
076/721-74-59
PAPIEROŚNICE srebrne, prod. angielskiej, z lat 30., 2 szt, -
9.000 zł. Namysłów, tei: 0603/77-24-00
PIEC KAFLOWY 10-letni, narożny, ciemnozielone cieniowa
ne kafle, zwieńczony kopułką na kolumnach, rozeta na ścia
nie czołowej, stan b. dobry, - 2.500 zł. Domaszowice, tel. 
077/419-40-09 po 20, 0607/15-05-05 
PIEC KAFLOWY eklektyczny, kominkowy, jasny brąz, 
drzwiczki ażurowe, Z  koroną, sygnowany, stan b. dobry, - 4.000 
zł. Wrocław, tel. 328-12-59,0608/77-55-61 
PIEC KAFLOWY secesyjny, kominkowy, jasnozielony, 
drzwiczki ażurowe, z koroną sygnowany, Meissen, stan b. 
dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 328-12-59 po 20,0608/77-55-61 
PIEC KAFLOWY kominkowy, secesyjny, zielony, drzwiczki 
ażurowe, z koroną sygnowany, Meissen, stan b. dobry, -4.000 
zfeWrocław, tel. 328-12-59 po 20,0608/77-55-61 
RADIO CAPEU lampowe, duże, sprawne, -100 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/665-74-67 po godz. 18 
ROWER NSU stan b. dobry, nie używany przez 50 lat, cieka
wie lakierowany, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/355-24-44, 
0502/98-46-55
ROWER SIMSON, 1950 r. bez dokumentacji, niekompletny, - 
90 zł. Brzeg, tel. 0603/21-82-76 
SEKRETARZYK EKLEKTYCZNY, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-16-83
SILNIK DO ROWERU WSK, 1950 r., -120 zł. Brzeg, tel. 
0603/21-82-78
SKRZYPCE L.P.SHUSTER z ok. 1920 r. -1.000 zł, skrzypce 
z jaworu oczkowego, wiedeńskie, z 1920 r. -1.000. zł, kupię 
smyczek, prod. niemieckiej lub francuskiej, z nazwiskiem lut
nika. Wrocław, tel. 0600/22-06-58 
SOFA SECESYJNA 3-osobowa, stan b. dobry, - 1.200 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-13-68,0606/98-20-70 
STOŁY dwa komplety z krzesłami, w cenie -1.500 i 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-08-47, 0601/77-34-97 
STÓŁ okrągły, śr. 120 cm, bogato rzeźbiony, na 1 nodze, •
3.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-12-59
SZAFA 2-drzwiowa, cena • 200 zł oraz 4-drzwiowa, cena - 
400 zł. Leszno, tel. 065/520-83-00,0605/06-97-09 
SZAFA BIBLIOTECZNA z lat 20-tych, 190 cm x 161 cm x 44 
cm, -1.800 zł. Oława, tel. 071/302-90-74 
SZAFA LUDWIK FILIP 1-drzwiowa. kpi, - 450 zł. Bielawa, tel. 
0606/47-23-57

SZAFA BAROKOWA sosnowa, 2-drzwiowa - 3.000 zł. Pacz
ków, tel. 0608/32-23-46
SZAFKA EKLEKTYCZNA dł. 160 cm, po renowacji, b. ładna, 
• 3.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-12-59 
SZAFY 3 szt., sprzed 1939 r, - 400 zł. Kamieniec Ząbkowicki, 
tel. 074/817-30-05
UPRZĄŻ chomątowa, prod. angielskiej, w starym stylu, sio
dło przedwojenne, kulbaka prod. niemieckiej, - 2.300 zł. Ro
gów Sobócki, tel. 071/316-26-66 
WANNA antyczna, po renowacji, czarwono-czarna, na ozdob
nych nóżkach, - 3.500 zł. Legnica, tel. 0607/59-92-86 
WITRYNA EKLEKTYCZNA orzechowa, na kolumnach oraz 
biurko eklektyczne, orzechowe, z nadstawką - 1.500 zł. By
tom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
WÓZ DRABINIASTY na drewnianych kołach, po renowacji, - 
11600 zł. Wrocław, tel. 071/354-48-96 po godz. 19 
ZEGAR stojący, 3 ciężary • 5.900 zł. Karpacz, tel. 
075/761-87-42,0601/42-43-05 
ZEGAR GUSTAW BECKER stojący, - 2.000 zł. Prudnik, tel. 
077/436-19-78
ZEGARKI KIESZONKOWE 150- i 350-letni, złoty i srebmy, -
7.000 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
ZEGARY KOMINKOWE z XIX wieku - od 1.500 zł, wiszące - 
od 250 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-65-93

RÓŻNE  
KUPIĘ

O  BUTELKI MONOPOLOWE różne oraz 0,751, piwo, 
wino, oranżada; kupię różne transportery. Polko
wice, tel. 076/847-90-32 84016881

BUTLA GAZOWA Propan-Butan, 10 kg. Wrocław, tel. 
0601/46-91-84
EUROPALETY używane. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-06-00
O  KOLEKCJONER z Niemiec poszukuje starych za

bawek (sprzed 1950 r.), za każde „Steiff" • zwierzę 
płacę od 400 do 1.000 zł, a za „Steiff” • misia od
1.000 do 6.000 zł. Niemcy, tel. 0049/22-14-99-42-97 
po godz. 16 02018481

KSIĄŻKI do nauki j. angielskiego, .Enterprise* cz. 2,3 i 4, w 
dobrym stanie, z Zielonej Góry, tanio. Zielona Góra, tel. 
0502/23-70-17

N o w o  o t w a r t y

PUNKT SKUPU PALET
ul. Reymonta 10 (napizeciwko więzienia) 
tel. 0-603 09 77 96, 071/317-03-33

MAKULATURA złom kolorowy, złom stalowy, odbiór własnym 
transportem, płatność gotówką. Brzeg, tel. 0601/27-72-70, 
0603/74-94-15
MIENIE PRZESIEDLEŃCZE. Lubin, tel. 0502/68-20-55 
ODPADY FOLII butelki PET, transportery, inne. Wrocław, tel. 
0602/67-94-98
ODZIEŻ WOJSK US ARMY: bluzy, spodnie, kurtki, pasy, ła
downice i inny ekwipunek wojskowy. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
PUDEŁKA PO PAPIEROSACH. 1988 r. .Golden American’ • 
0.50 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/94-72-99 
SPODNIE WRANGLER nowe, niebieskie lub LEVI’S, rozmiar 
W28 L30, do 100 zł. Wrocław, tei. 0607/53-68-56 
STYCZNIKI JD, JDX różne typy. Nysa. tel. 077/433-76-07 
TKANINY, PODSZEWKI bawełniane, poliestrowe, wiskozo
we. Lęka Opatowska, tel. 062/781-86-46,0607/77-25-09 
ZBIORNIK nierdzewny, 5.000 - 7.000 I. Grodzisk, tel. 
061/444-34-96
ZBIORNIK STALOWY .Walczak", na szambo, poj. 6 - 7 m3. 
Wrocław, tel. 0501/97-31-43 wieczorem 
ZŁOM METALI KOLOROWYCH wykonam wycinki, posprzą
tam złom, posiadam własny transport, możliwość współpra
cy. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
O  ZŁOM STALOWY I METALI KOLOROWYCH, kabli, 

silników, transformatorów i spawarek. Zaprasza
my do stałe] współpracy. PHU „DUAL” , tel. 
0607/38-85-21 01031611

RÓŻNE
O  „AMEBA” ZŁOM METALI KOLOROWYCH, kabli, 

silników, transformatorów, spawarek, linek • sku
pujemy, oferujemy wysokie cenyl Również wiór 
żeliwny. Zapraszamy do stałej współpracy. Płat
ność przelewem lub gotówką. Przedsiębiorstwo 
Obrotu Surowcami. Syców, tel. 062/785-44-58, 
0604/47-60-55 81013351

ADIDASY NIKE oryginalne, rozm. 19,5, - 20 zł. Brzeg, tel.
077/444-14-96
ALKOMAT do baru, mówiący tester trzeźwości -1.800 zł/śzt.
Legnica; teł. 0601/84-43-44
AUTOMAT ZAROBKOWY .PIŁKARZYKI’ stan b. dobry, -
1.000 zł. Kaszyce Milickie, gm. Żmigród, tei. 0608/21 -15-03

r ODZIEZ UŻYWANA ^
SORT Z NIEMIEC g

cena, - 8 zł/1 kg 5
powyżej 500 kg, cena, -6 zł/1 kg o
Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 40 

V tel. 074/865-51-69,0-601 88 3017 J

AUTOMAT ZAROBKOWY na monety 1 zł, z ruchomą szufla
dą, szyba antyvrtamaniowa, melodia, podświetlany, alarm, stan 
b. dobry, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 0502/03-84-46 
AUTOMAT ZAROBKOWY JOCKER, 1989 r. fliper, sprawny, 
-1.100 zł. Wrocław, tel. 071/339-85-60,0605/51-94-24 
AUTOMATY ZAROBKOWE .owocówki’ , od 1.500 zł do 2.500 
zł, dochodowe, automaty zręcznościowe telewizyjne, 28a -
1.500 zł. Legnica, tel. 076/652-34-08.0609/41-37-44 
AUTOMATY ZAROBKOWE Flipery • od 1.000 zł do 2.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 0605/85-02-96 
AUTOMATY ZAROBKOWE .łapacz maskotek’ -1.100 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0609/49-56-96
AUTOSYSTEM DAEWOO LANOS wpłacone 18.000 zł. umo
wa promocyjna, po odebraniu samochodu 20 rat mniejszych 
o 100 zł, dobra sytuacja w grupie, opłacam cesję,•-12.000 zł. 
Wrocław, tel. 0602/69-67-78
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ wpłacone na kwotę 13.000 
zł, możliwość szybkiego odbioru lub zmiany modelu, - 8.800 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-42-50,0601/96-63-79 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ wpłacone 5 rat po 205 zł + 
wpisowe 780 zł, -1.400 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-33-36 
AUTOSYSTEM SEAT IBIZA możliwość wyboru modelu, wpła

cone 13 rat, wartość 5.100 zł, • 4.200 zł. Brzeg, tel. 
0605/42-49-33
AUTOTAK FIAT PALIO wpłacone 36 rat + ostatnia z możli
wością zamiany na Punto, wartość 21.000 zł, sprzedam za
12.000 zł. Wrocław, tel. 0608/67-67-76 
BECZKA DĘBOWA wys. 2 m, śr, 2,5 m, doskonała na altanę, 
bar, stan idealny, gruba deska, • 2.000 zł.' Jelenia Góra, tel. 
0601/58-13-21
BECZKA METALOWA poj. 2.200 I, ocynkowana, - 400 zł. 
Strzelin, tel. 0604/86-81-97
BECZKA METALOWA na szambo. 30.0001-1.000 zł, beczki 
plastikowe, 120 I, 50 szt. • 20 zł/szt. Wieruszów, tel. 
062/784-11-39
BECZKI METALOWE poj. 2001 - 20 zł, poj. 601 -10 zł. Wro
cław, tel. 071/788-81-65 po godz. 15 '
BECZKI METALOWE 200 I, ocynkowane, • 20 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
BECZKI OCYNKOWANE 6001, nowe, 2 szt - 400 zł/szL Strze
gom, tej. 0501/55-62-85
BECZKI PLASTIKOWE .boryszew”, zakręcane i hoboki, do 
celów spożywczych - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 071/339-72-81 • 
BILET NA KONCERT KAYAH w Warszawie lub Pile, możli
wość wspólnego zdjęcia z artystką • 100 zł; plakat z autogra
fem - 50 zł. Wrocław, tel! 071/782-69-80 
O  BROŃ MYŚLIWSKA DRYLING MERKEL - 7.200 zł, 

dubeltówka (Bock) • 1.400 zł, dubeltówka (Bock) • 
250 z ł. ., tel. 062/730-38-47 03003341

BUTLE NA WINO 4 szt., poj. 10,15,30 i 501, pilnie, • 180 zł. 
Wrocław, tel. 346-42-14,0600/61-03-58 
BUTY .kowbojki’ , prod. hiszpańskiej, bogato zdobione, rozm. 
36, brązowe, z ostrogami, nowe, 150-200 zł lub zamienię na 
wiertarkę. Brzeg Dolny, tel. 0502/43-40-75 
BUTY, na wysokim obcasie, - 50 zł. Przedborowa, tel. 
074/815-80-88
BUTY oficerki, do jazdy konnej, rozm. 42, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-85-77
BUTY DAMSKIE jesienno-zimowe, skórzane, brązowe,- na 
wysokim koturnie, rozm. 37, atrakcyjny wygląd. 00. zł. Wro
cław, tel. 071/363-87-99
BUTY DAMSKIE letnie, skórzane, białe, klapki na wysokim 
koturnie, stan dobry, atrakcyjny wygląd, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/363-87-99
CHODZIK DZIECIĘCY CHICCO cena 50 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52-56
CHODZIK DZIECIĘCY kojec, - 150 zł. Wrocław, tel.
071/354-59-51,0601/07-77-71
CZASOPISMA erotyczne, 130 sztuk, -100 zł. Złotoryja, tel.
0601/53-93-11
CZASOPISMA „HELLO”, „OK”, „NOW” angielskojęzyczne 
oraz .Gala’  i .Voici’ , francuskojęzyczne - 2,50 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/363-87-99
CZASOPISMA „ŁOWIEC POLSKI”, 1952/79 r. i 72-77 r., opra
wione, nie oprawione 1980 - 99 r., najchętniej całość - 2.000 
zł lub 60 zł/rocznik. Wołów, tel. 071/389-93-98 
CZASOPISMA „PRZEGLĄD READER’S DIGEST. 1996 r., 
Jazz’  1980-1982 r., .Film’ -1973 r., .Pod lupą’ , .Mini Repli
ka’  -1 zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-45-98 
CZASOPISMA „SECRET SERVICE” komputerowe, numery
1-85, stan idealny, w koszulkach, - 280 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-92-85
CZASOPISMA DZIECIĘCE od 1 zł/szt. Zielona Góra, tel. 
0605/23-51-77
CZASOPISMA EROTYCZNE z 2001 r. - 2 zł/szt. oraz z 
CD-ROM-em - 4 z ŝzt. Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
O  DREWNO KOMINKOWE • 100 zł/m3; drewno opa

łowe • 50 zł/m3. Transport powyżej 20 m3. Wilk- 
szyn, tel. 0609/27-44-22,0601/46-21-46 80014711 

DREWNO KOMINKOWE cena -110 zl/m3. Jordanów Śl., woj. 
wrocławskie, tel. 0603/40-27-41 
DREWNO KOMINKOWE -110 zł/m3, transport gratis. Miro
sław Pasieka, Wrocław-Leśnica, ul. Dolnobrzeska 61c/1, tel. 
071/349-21-69
DREWNO OPAŁOWE paczkowane, w workach • 20 z/szt. 
Wrocław, tel. 0602/76-55-63
FARTUCH ROBOCZY cena 5 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15.0606/73-39-15 
FARTUCH SPAWALNICZY - 35 zł/szt. Wrocław, tel. 
0601/89-29-34
FUTRO Z LISÓW nowe, krótkie, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/346-66-17
O  HURTOWNIA ODZIEŻY UŻYWANEJ „LUMPEX” • w 

HOLTENDORF w Niemczech, 2 km od Goerlitz w 
kierunku Bautzen, droga B6, przy automarkcie, 
czynna w każdy czwartek w godz. 10-18. Wrocław, 
tel. 071/373-04-36 02028211

HUŚTAWKA DZIECIĘCA drewniana -15 zł, stolik + krzeseł
ko - 70 zł. Brzeg, tel. 077/444-14-96 
KASETON REKLAMOWY świetlny, 80 x 160 • 200 zł. 70 x 
200 - 300 zł. Wrocław, tel. 071/325-07-71,0602/64-24-10 
KLOCKI LEGO, -150 zł. Świdnica, tel. 0602/77-86-57 
KLOCKI LEGO PLAYMOBIL serie Turtles, Transformers, Dino 
Raiders + gry, pluszowe zabawki i inne, dla dzieci od 3-15 lat, 
stan idealny. Wrocław, tel. 071/343-66-26 
KLOCKI LEGO SYSTEM 28 zestawów i 1,7 kg klocków lu
zem, - 350 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-12-80 w godz. 20-23 
KOŁA DREWNIANE 3 szt. - 50 zł/szt. Namysłów, tel. 
077/410-02-78
KONTENER izoterma, z agregatem chłodniczym, wym. 5.25 
x 2.45 x 2.25 m, - 3.000 zł. Domaszczyn, gm. Długołęka, tel. 
0603/04-98-72
KONTENER ALUMINIOWY wym. 2.65 x 2.30 x 5.10 m, pla
stikowy, - 1.800 zł. Rybnica Leśna, gm. Wałbrzych, tel. 
074/845-15-91' 074/845-15-54 
KONTENER AVIA dł. 5.2 m. Strzelce Opolskie, tel. 
077/461-07-24,0604/26-15-94 
KONWIE ALUMINIOWE poj. 251,30 szt., na miód lub mleko
- 50 zł/szt Wrocław, tel. 357-10-93
KRZESEŁKO do karmienia dziecka, składane, na nogach, 
stabilne, białe - 45 zł. Jaworzyna śl., tel. 074/858-86-90 
KSIĄŻKA „ATLAS ŚWIATA" duży, - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/788-85-77
KSIĄŻKI wojskowe, techniczne, komiksy, proporczyki, na
szywki, odznaki klubów sportowych, koperty okolicznościo
we, widokówki Europy, -150  zł. Brzeg Dolny, tel. 
0502/43-40-75
KSIĄŻKI ALISTAIRA MCLEANA 26 szL - 9 zł/szt., G. Ma- 
stertona, 5 szt. • 9 zł/szt., R. E. Howarda, seria Conan, 10 szL
- 9 zł/szt. i o czarnej magii, wróżbach, egzorcyzmach lub za
mienię na książki o fotografice: Kamienna Góra, tei. 
075/744-12-43
KUFER nowa skrzynia, -150 zł. Wrodaw, tel. 071/785-05-05 
KUPIĘ KRĄŻKI NA SZTANGĘ ok. 2 zł/kg. Świebodzice, tel. 
074/854-32-59,0607/12-15-54 -
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ESKK dla początkujących. 
22 lekcje z kasetami, - 50 zł. Wrocław, tel. 0642244488 (pa
ger)
KURTKA SKÓRZANA .ramoneska’ , wzrost 185 cm + buty 
motocyklowe, rozmiar 45. • 400 zł. Wołczyn, tel. 
077/452-54-01.0600/53-80-59 
LAMPY ŚWIETLÓWKI z kloszem, 2 x 40 W, - 35 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
LINA STALOWA o średnicy od 6 do 20 mm - 3 zł/kg. Kroto
szyn, tel. 062/721-50-63 w godz. 6-18 
LOKOMOTYWA Z WAGONIKIEM do przewozu 40 osób, z 
blachy aluminiowej, powlekanej, w kolorze biało-czerwonym, 
adaptacja z ciągnika, - 65.000 zł. Przylesie, tel. 077/412-39-76, 
0602/72-19-40
ŁOŻYSKA KULKOWE 6204, zamknięte, nowe - 4 zł/szt., śru-
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bunki hydrauliczne, nowe - 3,50 zł/szt. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
MATERIAŁ. 5 zł/m. Wrocław. tel>. 071/788-^4-08. 
0602/21-23-32
MILHARIA : menażka, manierka, ładowanica, łopatka woj
skowa, apteczka wojskowa, chlebak wojskowy, telefon poło
wy, pasy skórzane, rękawice, szelki, łącznica połowa, czapki 
.moro”, mapnik, kombinezon OP1, nowe/w cenie 5-80 zł. 
Wrodaw, tel. 0603/76-55-05
NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE cena 7 zł/szt. Wrocław,
tel. 071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15
NIANIA ELEKTRONICZNA - podsłuch do pokoju dziecka,
zasięg 200 m, pozytywka, - 150 zł. Wrocław, tel.
071/341-20-22,0503/94-25-12
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE do 25 kg, nowe, • 35 zł. Wrocław,
tel. 071/346-63-81
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE 3-funkcyjne, • 50 zł. Wrocław, tel. 
0503/63-39-86
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE ROMER 0-10 kg, z budką, wkład
ka, funkcja fotelika samochodowego, ceny 130 i 150 zł. Wro
cław, tel. 071/341-20-22,0503/94-25-12 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE ALPINUS do 15 kg, ze stelażem • 
230 zł. nosidełko Chicco. 3-8 kg, na szelkach • 90 zł. Wro
cław, tel. 071/317-08-28.0502/39-80-70 
OBRAZ • GRAFIKA oryg, • 30 zł. Wrocław, tel. 0503/50-51-14 
ODZIEŻ WOJSKOWA us ARMY: bluza .Woodland’ . cena od 
35 zł, .Pustynna burza" od 50 zł, spodnie .Woodland" od 50 
zł, plecak ze stelażem .Alice' • 200 zł, manierka, ładownica, 
szelki, czapki .Woodland* od 30 zł, idealne dla myśliwych, 
wędkarzy, harcerzy. WrocłaW, tel. 0603/76-55-05 
ODZIEŻ WOJSKOWA kurtki, spodnie, koszule, bielizna, pasy, 
stroje nieprzemakalne, zielone, w plamy, plecaki, torby, ide
alne dla wędkarzy, myśliwych, harcerzy -10-90 zł/szt. Wro
cław. teł. 362-65-93
ODZIEŻ UŻYWANA po likwidacji hurtowni, sprowadzona z 
Niemiec, 2,5 t - 2 zł/kg. Bytnica, tel. 068/391-50-19, 
068/391-50-23
OKULARY PRZECIWSŁONECZNE różne fasony, 200 szt., 
ze stojakiem, - 800 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-65-61 
OPRAWY ŚWIETLÓWKOWE 2 x 20 W - 5 zł/szt. Dzierżo
niów, tel. 074/646-14-48 po godz. 16 
PASTA LUTOWNICZA prod. niemieckiej, tubka 125 g - 6 zł. 
Wrocław, tel. 0602/88-21-81
PLAN „WYSTAWEK" cały rok, 160 miast, aktualne, spraw
dzone terminy, • 50 zł. Legnica, tel. 0605/39-24-64 
PŁASZCZ SKÓRZANY męski, XL, demnopopielaty, stan b. 
dobry, • 160 zł. Wołów, tel. 071/389-60-16 
PODRĘCZNIKI SZKOLNE z j.polskiego .Cogito*. bryki .Jak 
zdać maturę', .Przez epoki', .Powtórka z lektur’  - 100 zł. 
Szczawno-Zdrój, tel. 0608/04-48-17 
POROŻE JELENIA 24 szt, parostki kozłów 55 szl, dużo 
myłkusów, - 4.000 zł. Szprotawa, tel. 0503/50-07-26, woj. zie
lonogórskie
POROŻE JELENIA (3 szt.), poroże daniela (1 szt.), poroże 
bawoła (1 szt.), poroże koziołka (7 szt) oraz lustro kryształo
we z rogami, pałacowe, w komplecie lub pojedynczo, - 4.000 
zł Zgorzelec, tei. 075/775-66-45 
POSZUKUJĘ ŚWIADKÓW KOLIZJI SAMOCHODÓW, na 
skrzyżowaniu ul. M. C. Skłodowskiej - pl. Grunwaldzki, dnia
1.06.2001 r., godz. 18, kremowa TAXI. Wrocław, tel. 
071/348-50-06,0601/76-37-32 
POZNAM ATRAKCYJNĄ PANIĄ bardzo szczupłą, w wieku 
do 25 lat. Wrocław, tel. 0504/96-14-12 
POZNAM PANIĄ do miłego spędzania wolnego czasu, 21-la- 
tek. Chojnów, tel. 0605/85-63-68 
POZNAM PANIĄ w wieku od 18 - 32 lat, uczciwą, bez nało
gów, jestem kawalerem, posiadam własne mieszkanie w Ka
miennej Górze i samochód. Kamienna Góra, tel. 
0607/36-85-33
POZNAM PANIĄ od 18-25 lat, 20-letni, przystojny, z okolic 
Wrodawia. Trzebnica, tel. 0607/76-46-01 
POZNAM PANIĄ do 40 lat, młody, atrakcyjny 22-latek, chęt
nie sponsorującą. Wrodaw, tel. 0503/94-24-20 .
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ z powodu tragicznej sytu
acji, jestem bezrobotny, samotnie wychowuję dwóch synów, 
mam długi, z góry dziękuję za każdą złotówkę • PKO SA, nr 
konta 45-10203017-397711461 O/Chojnów.
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ z góry dziękuję za każdą 
wpłatę, Bank Zachodni SA. 11201681-155449-170-4.. 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ zwracam się z prośbą do 
ludzi dobrego serca o pomoc finansową na zakup aparatów 
słuchowych dla dziecka; mogę spisać umowę darowizny - 
serdecznie dziękuję; nr konta 10205141 -83511 -270-41, o. 
PKO Ząbkowiceśl..
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jestem w tragicznej sytu
acji finansowej, wychowujemy niepełnosprawnego syna, je
steśmy zadłużeni na kwotę 30.000 zł z powodu jego lecze
nia, dziękujemy za każdą pomóc, nr konta BankŚląski O/Opo
le 10501504-2248112357. Opole, tel. 0609/36-92-86 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ 2 sztuki, przy trasie A3 
(Wrocław-Zielona Góra), na okres 5 lat, b. dobra widoczność, 
cena - 2.500 zł/szt. za 5 lat. Miłaków, tel. 068/388-91 -98, 
0604/87-84-38
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ - miejsce na bilboard oraz 
płot do eksponowania reklam, atrakcyjny punkt • 100 zł/m-c. 
Wrocław, tel. 0605/35-71-37
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy głównej trasie. Wro
daw, tel. 0603/85-13-62
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA PAWILON o wym. ok. 17 m2, w b. 
atrakcyjnym miejscu • 1.000 zł/mies. lub inne propozycje. 
Wrodaw. tel. 071/788-20-31,0606/55-50-80 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA POSESJĘ przy głównej trasie Wro- 
cław-Opole. Oława, tel. 071/313-91-88,0603/48-53-23 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Mercedes bus. 2 , 
sztuki, 20 tys. km miesięcznie, po terenie całego kraju., tel. 
0601/91-36-60
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD BUS. Wrocław, tel. 
0607/81-29-49
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Seat Ibiza, tylko po
ważne oferty. Wrodaw, tel. 0503/06-12-89 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Fiat Cinquecento, 
zielony metalic, ok. 1000 km/mies. Zielona Góra, tel. 
0502/23-70-17
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Polonez Caro, zielo
ny metalic, ok. 2500 km/mies., wok. Zielonej Góry. Zielona 
Góra, tel. 0605/23-51-77
PUDEŁKA NA CD nowe, około 110 szt. - 35 zł. Wrodaw, tel. 
071/342-58-90,0601/81-82-12 
PUDEŁKA PLASTIKOWE na kasety video, około 3000 szt. - 
0.4 zł/szt. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
REKLAMY NA SAMOCHODACH posiadamy wniosek war
szawskiej agencji reklamowej, która zleca umieszczanie re
klam na samochodach; agencja nie pobiera opłat za rozpa
trzenie wniosku, wymagany przebieg min. 2.000 km/mies. oraz 
4 fotografie samochodu. Wrodaw, tel. 0502/96-73-77 
SIATKA MASKUJĄCA nowa, - 300 zł, tel. 0605/64-41-08 
SIATKI PRZECIW OWADOM uniwersalne, nowe, z ramą - 
100 zł/szL Opole, tel. 0608/61-38-88 
SŁOWNIK ELEKTRONICZNY ECTACO angielsko-niemiec- 
ko-polski, inne funkcje, stan b. dobry, - 200 zł. Wrodaw, tel. 
071/338-50-05
SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI z dodatkami, wysyłkowo, - 
10 zł. Kępno, tel. 0600/70-29-70 
SPODNIE OGRODNICZKI na wzrost 176 cm, - 40 zł. Wro
daw, tel. 0503/63-39-86
SPODNIE REPLY dżinsowe, nowe, czame, w pasie 82 cm, • 
50 zł. Wrodaw. tel. 071/372-56-35,0602/88-29-54

STOJAK DLA DZIECKA od 4. miesiąca, okrągły, czerwo- 
no-zielony, prod. USA, śtan b. dobry. - 55 zł. Wrodaw, tel. 
071/339-76-17
STOJAKI DO TRANSPORTU OKIEN, SZYB 4 szt., oryginal
ne, solidna konstrukcja - 600 zł/szt. Wiązów, tel. 
071/393-10-97,0601/87-26-10 
STOJAKI NA CD czame, plastikowe, 4 szt. -' 15 zł: Wrodaw, 
tel. 071/342-58-90,0601/81-82-12 
STYCZNIKI SLA 32 - 50 zł/szt., SLA 85 -100 zł/szt. Szklarska 
Poręba, tel. 0603/31-23-11
STYCZNIKI elektryczne, różne. • 20 zł. Wrocław, tel. 
0606/73-75-45
STYCZNIKI ID3. ID4, ID6, ID7, IDX 23, IDX 31, IDX41 oraz 
SV 400, nowe. Złotoryja, tel. 0602/31-28-77 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38, kolor ecru, 2-częściowa, gorset 
delikatnie haftowany, wiązany z tyłu, duży dekolt, spódnica 
na halce, rozszerzana, z dwoma możliwościami podpięcia tre
nu, stan idealny, model 2001 r, • 750 zł., tel. 0606/63-97-08 
SUKNIA ŚLUBNA biała, z trenem, firmy Cymbeline, modle 
France, rozm. 36/38, góra z gipury, stan idealny, - 500 zł. By
strzyca Oławska, gm. Oława, teł. 071/303-10-65 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 38/40, ecru, na gorsede, ładna, do
bry materiał, kupiona w salonie, zdobiona delikatnymi różycz
kami, buty, wszystkie dodatki, - 700 zł. Chojnów, tel. 
076/818-77-25
SUKNIA ŚLUBNA na 176 cm, dekolt i wykończenie rękawów 
zdobione piórami, długi welon, stroik, - 400 zł. Głuszyca, tel. 
0607/48-17-95 lub 074/880-81-50 
SUKNIA ŚLUBNA biała, w stylu Empire, góra z koronki, dół z 
żorżety (kilka warstw), - 400 zł. Kępno, tel/062/7$ 1-96-17 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 40-42, na wzrost 180 cm, biała, krótki 
rękaw, góra zdobiona perełkami, dół wykończony kęronką, 
na kole, atłasowa, kupiona w salonie, - 450 zł. Kłodzko, tel. 
0501/12-00-47
SUKNIA ŚLUBNA + bolerko, z żakardu i półmatowęj satyny, 
fason francuski, elegancka, bez zdobień, rozmiar 38-40, po 
czyszczeniu, • 500 zł. Lubin, tel. 076/722-67-37, 
0605/52-18-43
SUKNIA ŚLUBNA biała. po czyszczeniu chemicznym, krótki 
rękaw, na kole, na szczupłą osobę, wzrost 174 cm, dodatki, - 
450 zł. Osiek. tel. 076/842-86-42, po 16 
SUKNIA ŚLUBNA kolor ecru, rozm. 38/40, haftowany gorset 
z opuszczanymi ramiączkami ozdobionymi różami, na kole, 
elegancka, wszystkie dodatki • 450 zł oraz sandałki w kolo
rze ecru, - 50 zł. Strzegom, tel. 074/855-53-57 
SUKNIA ŚLUBNA z najnowszych kolekcji, plus dodatki (dłu
gi welon, diadem, rękawiczki), • 600 zł. Udanin, woj. legnic
kie, tel. 0606/59-95-72
SUKNIA ŚLUBNA, rozm. 38, wzr. 160 cm, góra z gipiury, z 
krótkimi rękawami, na kole, zdobiona łososiowymi różyczka
mi. stan idealny, • 500 zł. Wrocław,, tel. 325-37-13, 
071/317-83-20
SUKNIA ŚLUBNA Cymbeline, stan idealny, biała, prosty wzór, 
szelka na szyi, wyszywane wzory, rozmiar 38/40, wzrost 
170/175 cm, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/782-98-99, 
0604/30-49-73
SUKNIA ŚLUBNA wzrost 170 cm, rozmiar 38, prod. francu
skiej f  buty, rozmiar 39, - 500'zł.'Wrocłaŵ  tel. 071/355-98-03 
pógodz. 18
SUKNIA ŚLUBNA Cymbeline, elegancka, góra z gipiury, gor
set sznurowany z tyłu, dół z tafty, z trenem, na kole (cena 
sklepowa 1750 zł), - 800 zł. Wrodaw, tel. 0605/31-63-52 
SUKNIA ŚLUBNA wzsrost 170 cm, rozm. 38, rękaw 3/4, sznu
rowana na plecach, duży dekolt, na kole + welon, buty, -1.300 
zł. Wrocław, tel. 071/788-27-27 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 44, gorset i rękawki z włoskiej ko
ronki, odkryte ramiona, gładka spódnica, na halkach, kolor 
ecru, stroik na włosy, welon i rękawiczki, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-99-86
SUKNIA ŚLUBNA 2-częśdowa, złota, rozm. 38-40, wg kata
logu z 2001 r, • 800 zł. Wrocław, tel. 0607/66-26-94 
SUKNIA ŚLUBNA HERVE biała. 160 cm, rozm. 36, biała,
2-częściowa, z terenem, opuszczane ramiączka, b. ładna, 
cena nowej 2.700 zł, sprzedam, - 1.000 zł + dodatki, możl. 
wysłania zdjęda e-mailem. Wrocław, tel.'0600/87-52-44 
SUKNIA ŚLUBNA Emelle Costa, sprowadzona z Paryża, 
model lato-jesień 2000, rozm. 36, biała, podpinany tren + do
datki, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/351 -10-85,0501/96-73-01 
TAŚMA KLEJĄCA przeźroczysta, prod. włoskiej, 100 szt -
1.1 zł. Wrocław, tel. 0606/59-62-04 
TRANSPORTERY NA NAPOJE I PIWO. Strzelce Opolskie, 
teł. 0604/63-41-52
TROFEA MYŚLIWSKIE poroże jelenia, kilka sztuk, parostki 
kozła, 80 szt.', z czaszkami • 30 zł/szt. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-29-97,0604/25-71-95 .
TWORZYWO SZTUCZNE HOSTAFORM 800 kg - 4 zł/kg. 
Brzeg. tel. 077/416-44-30
TWORZYWO SZTUCZNE AGLOMERAT PE TRANSPARENT 
- 1,6 zł/kg, kolorowy PE - 1,4 zł/kg. Poniatowicejtel. 
071/315-57-63
TWORZYWO SZTUCZNE POLISTYREN niskoudarowy, pier
wotny, b. ładne kolory - 3 zł/kg. Wrocław, tel. 071/372-64-57 
UBRANKA DZIECIĘCE do dwóch lat; budki, ubranka, krze
sełko, wózek - od 1 zł do 200 zł. Brzeg, tel. 077/444-14-96 
UBRANKA DZIECIĘCE 0-15 mies., prod. zachodniej, firmo
we, dla chłopca i dziewczynki, b. tanio, ogrodniczki ciążowe, 
2 szt. - 35 zł/szt. oraz kpł. ciążowy, spodnie, tunika, bluzka • 
85 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-34-38 
UBRANKA DZIECIĘCE różne, śpioszki, kaftaniki, body, rozm. 
62/86 cm, możliwość wysyłki • od 1 zł/szt. Opole, tel. 
077/437-16-36
UBRANKA DZIECIĘCE dla dziewczynki, w wieku od 3 do 5 
lat, nowe i używane (sezon), b. duży wybór (koszulki, spodnie, 
sukienki, swetry, kurtki), również buty i sandały - od 5 zł/szt. 
Wrodaw, tel. 071/372-56-35,0602/88-29-54 
UBRANKA DZIECIĘCE dla dziewczynki i chłopca w wieku 
od 0 do 2 lat, prod. zachodniej, sukienki, bluzy, dresy - od 2 zł 
oraz materac, wym. 60 x 120 cm • 60 zł. Wrocław, tel. 
071/355-35-31
UBRANKA DZIECIĘCE do 2 lat, prod. zachodniej; bluzki, 
spodenki, dresy, kurteczki - od 5 zł/szt., adidasy, trampki, san
dały, lakierki, rozm. 21-23 - od 10 zł/parę. Wrocław, tel. 
071/353-41-25,0608/59-12-15 
UBRANKA DZIECIĘCE od 0-6 mies., buty rozm. 19-25, stan 
b. dobry, ceny od 2-15 zł/szt. Wrodaw, teł. 071/785-97-29 
UBRANKA DZIECIĘCE od 0-6 mies., firmowe, od 2-4 lat stan 
idealny, ceny od 20 zł. Wrodaw, tel. 071/787-39-99 
UBRANKA DZIECIĘCE koszulki, spodnie i spodenki (marki 
Adidas, Reebok, Nike), różne rozmiary - od 30 do 60 zł/szt.; 
dresy • 140 zł/szt. Wrodaw, tel. 0502/84?10-08
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UBRANKO DO CHRZTU spodnie, marynarka, czapka, stan 
idealny • 35 zł, Jaworzyna SI., tel. 074/858-86-90 
UBRANKO DO CHRZTU, dla dziewczynki, stan idealny, - 50 
zł. Kawice, tel. 076/658-49-49.0609/39-58-11 
WAGON KOLEJOWY przystosowany na domek letniskowy, 
odeplony, posiada podwozie, 26 m2, • 7.500 zł. Wrodaw, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-83 
WAGONY KOLEJOWE z centralnym ogrzewaniem, wagony 
mieszkalno-sypialne z centralnym ogrzew., po remoncie ka- 
pit., sprawne, kemping - 3.500 zł. Paczków, tel. 077/431-67-49, 
0608/29774-50 .

WAPNO MAGNEZOWE cena z transportem - 45 zł/t. Rawicz,
tel. 065/547-52-23,0603/68-78-62
WEJŚCIÓWKA NA KONCERT KAYAH (Pila, Warszawa).
możliwość zrobienia zdjęcia razem z KAYAH • 100 zł, plakat z
autografem KAYAH - 50 zł. Wrodaw, tel. 071/782-69-80
WIRÓWKA DO MIODU 4-ramkowa, -100 zł. Wiązów, tel.
071/393-10-75
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WOREK JUTOWY nowy, rozm. 70 x 140 cm, 4.000 szt. • 30
gr/szt. Rawicz, tel. 065/545-50-49
WORKI JUTOWE nowe. rozm. 70-140 cm. 4 tys. szt. - 0.30
zł/szt. Rawicz, tel. 065/545-50-49
WÓZ DREWNIANY lakierowany, ozdobny, 70x180 cm. -160
zł. Wiry, tel. 074/850-57-78
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK, - 50 zł. Brzeg, tel. 
077/444-14-96
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki z funkcją spacerówki, -100 zł. 
Jelenia Góra. tel. 075/641-81-53,0607/82-89-97 
WÓZEK DZIECIĘCY, w misie, 3-funkcyjny, spacerowy, głę
boki, nosidełko, śpiwór, osłona przeciwdeszczowa, na dużych 
kołach, mało używany, stan b. dobry, • 250 zł. Kawice, tel. 
076/858-49-49,0609/39-58-11 
WÓZEK DZIECIĘCY „krasnal*, granatowy, wielofunkcyjny, 
przekładana rączka, usztywniane nosidełko, pokrowiec, kosz 
na zakupy, okienko, - 250 zł. Legnica, teł. 076/876-19-09 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA CROSS granatowy w żółtą 
kratkę, buda odpinana, pojedyncze kółka, regulacja rączki,

SORT Z HOLANDII. 
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ. 

Słotwina 58 A k/ Świdnicy 
Tel. 074/852 60 60.

pokrowiec na nóżki, koszyk, szelki, - 500 zł. Lubin, tel. 
076/847-07-07,076/842-59-23 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK. kosz, profilowana rączka, koła 
obrotowe, terenowe, folia, stan b. dobry, • 250 zł. Oława, tel. 
071/303-01-27 po godz. 16,0503/13-45-52 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki, gondola, spacerowy, przekła
dana rączka, osłona na nogi, pojemny kosz, budka z okien
kiem, stan b. dobry, - 450 zł. Sobótka, tel. 071/316-21-71 
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO MAGIC SPORT granatowy w 
kolorowe, małe kwiatki, mało używany, regulowane siedze
nie, przekładana rączka, z budką kosz, pojedyncze koła, śred
nie, pokrowiec, blokady, ze śpiworem, stan b. dobry, • 320 zł. 
Wrocław, tel. 071/793-52-82
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, rozkładany do spania, - 90 
zł. Wrocław, tel. 071/325-30-68 j 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, prod. niemieckiej, reg. pod
nóżek, przekładana rączka, przednie koła skrętne, • 210 zł. 
Wrodaw, tel. 071/781-30-12
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, firmy Mon, mało używany, 
- 300 zł. Wrodaw. tel. 071/781-30-12
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WÓZEK DZIECIĘCY EMMALJUNGA, używany 18 mies., duże 
koła, • 300 zł. Wrodaw, tel. 788-18-14,0605/45-53-46 
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyiny, -160 zł. Wrocław, tel. 
071/368-10-35
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA spacerowy, dla bliźniaków, 
stan b. dobry, duże koła, torba, bagażnik, - 850 zł. Wrodaw, 
tel. 071/355-35-31
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, z budką+śpiwór wielofunk
cyjny - 220 zł, wózek dziedęcy Chicco typ .parasolka*, stan 
b. dobry, od 80zł do 140 zł. Wrodaw, tel. 071/357-23-54, 
0604/68-43-49
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK spacerówka dla bliźniąt, skręt
ne koła, stan b. dobry, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/355-19-60 
WÓZEK DZIECIĘCY BABY WELT spacerowy, rozkładany do 
spania, budka, pałąk, kosz na zakupy, rączka profilowana, 
pojedyncze koła terenowe, stan b. dobry, modny wzór -180 
zł oraz drugi firmy inglesina, typ .parasolka”, rozkładany do 
spania, budka, pokrowiec przeciwdeszczowy stan b. dobry, 
pałąk -170 zł. Wrodaw, tel. 071/781-94-74,071/786-49-44 
WÓZEK DZIECIĘCY GMALJUNGA dla bliźniaków, spacero-
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wy z wkładami, na gwarancji, - 400 zł. Wrocław, teł. 
0503/63-39-86
WÓZEK DZIECIĘCY PER PEREGO prawie nowy, na gwa
rancji, najnowszy wzór, spacerowy, funkcja głębokiego, prze
kładana rączka, torba - 730 zł, nosidełko Bebe Comfort, na 
gwarancji • 280 zł. Wrodaw, teł. 071/787-39-99 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK LA BAMBA granatowy w białe 
misie, 2-funkcyjny. może być dla noworodka, - 350 zl. Wro
cław, tel. 0502/24-92-17
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, Hauck, sportowy, z przekła
daną rączką, stan b. dobry -190 zł, wózek typu .parasolka*, 
regulacja oparda - 90 zł. Wrodaw, tel. 071/341-20-22, 
0503/94-25-12
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, dla bliźniaków (jeden obok 
drugiego), z budką, kosz na zakupy, folia • 250 zł, wózek
2-funkcyjny, Inglesina Cross, stan idealny - 430 zł, wózek typu 
.parasolka", firmy Hauck - 80 zł. Wrodaw, tel. 071/333-52-56 
WÓZEK DZIECIĘCY nowy, nie używany, zapakowany, głę
boki i spacerowy, budka regulowana, materacyk, pokrowiec 
przeciwdeszczowy na nogi, kosz na zakupy, rozkładany do 
spania, przekładana rączka, automat, rok prod. 2001, • 200 
zł. Wrodaw, tel. 0605/61 -65-40 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, zielono-biały, śtan idealny 
- 200 zł. Wrocław, tel, 0503/94-51-52 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO, HAUCK spacerowy, z przekła
daną rączką - 230 zł. Wrodaw, tel. 071/333-52-56 
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO reg. siedzenia, daszek prze- 
dwsłoneczny, idealny do transportu, stan b. dobry -150 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-63-48
WÓZEK DZIECIĘCY. 2000 r. 3-funkcyjny, lekki, torba i kosz 
na zakupy, kolor granatowy, buda i dodatki w żół- 
to-niebiesko-białą kratkę, stan b. dobry, używany 8 mies, - 
150 zł. Wrocław, tel. 071/795-43-20 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI nagłośnienie, oświetlenie, róż
ne elementy, cena od 250 zł. Wrodaw, tel. 0605/46-18-55 
WYROBY ŚRUBOWE nowe, pobielane • 0.75 zł/kg. Wrodaw, 
tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
ZABAWKA MOTOREK ścigacz, kolor niebiesko-żółty, 2-tor 
łowy, na akumulator, stan b. dobry, - 450 zł lub zamienię na 
magnetowid Sony. Leszno, tel. 065/520-21-20 
ZABAWKA MOTOREK .POLICJA’  3-kołowy, od 2-5 lat, stan 
b. dobry, - 240 zł. Wrodaw, tel. 0501/43-45-55 
ZABAWKA MOTOREK 3-kołowy, nowy akumulator, ładowar
ka, bieg wsteczny, stan b. dobry • 310 zł oraz gokart z napę- - 
dem elektrycznym, stan b. dobry - 310 zł. Wrodaw, tel. 
0605/27-23-50
ZABAWKA SAMOCHODZIK .wóz strażacki’ , dla dziecka, 
kierownica, przednie koła skrętne, stan dobry - 35 zł. Wro
cław, tel. 071/350-99-87
ZABAWKA SAMOCHODZIK JEEP 2-osobowy - 450 zł oraz 
drugi 1-osobowy, stan b. dobry - 400 zł, a także duchda 1-oso- 
bowa, dla dziecka w wieku 2-4 lat, cena - 250 zł. Wrocław, tel. 
0605/27-23-50
ZAMIENIĘ PLANY .WYSTAWEK* w Niemczech, aktualne, z 
mapkami, na inne plany, głównie z okolic między Frankfur
tem a Heidelbergiem. Legnica, tei. 076/858-40-65, 
0608/53-22-16
ZBIORNIK kwasoodpomy, z mieszadłem, 600 I, - 6.000 zł.
Biała, tel. 076/818-69-44.0602/82-11-26
ZBIORNIK na olej opałowy, - 400 zł. Ścinawa, tel.
0601/05-59-49
ZBIORNIK METALOWY z blachy kwasoodpomej, poj. 30.000 
I, • 9.500 zł. Kamienna Góra, tel. 075/746-20-48, 
0608/89-78-45
ZBIORNIK METALOWY na szambo, poj. 20.000 m3. walec, -
1.300 zł. Legnica, tel. 076/862-04-36 
ZBIORNIK METALOWY 1-płaszczowy, izolowany, po mate
riałach pędnych, stan b. dobry, 20 m3, - 2.500 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-13-43 w godz. 7-15 - 
ZBIORNIK PLASTIKOWY o poj. 1.0001, w stelażu, na pale- 
de, - 220 zł. Strzegom, tel. 0601/92-49-04 
ZBIORNIK STALOWY 22.5 m3, waga 5 1, grubość blachy 14 
mm, wym. 22 x 65 m, - 3.000 zł. Nowa Sól, tel. 0606/77-88-99 
ZBIORNIK STALOWY 11.5 m3, waga 3.31, grubość blachy 
14 mm, wym. 2 x 4 m, -2.500 zł. Nowa Sól, tel. 0601/76-83-54 
ZBIORNIK STALOWY 2 m3,10 bar, - 900 zł. Puszczykowo, 
tel. 061/813-35-39,0605/58-06-65 
ZBIORNIKI na wędę i inne decze, poj. 20001, blacha ocyn
kowana, na płozach, typowe, z zaworem spustowym • 690 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-26-76 
ZBIORNIKI METALOWE na szambo, paliwo, od 3.000 I do
50.000 I, zakonserwowane, zapewniam transport, od 1.000 
zł do 5.000 zł... tel. 0608/71-25-23 
ZBIORNIKI PLASTIKOWE na olej opałowy, używane, poj. 
1500-20001, z osprzętem • 0.60 zł/l. Janowice Wlk., tel, 
075/751-52-58
O  ZBIORNIKI STALOWE 15 m3,20 m2,25 m2, zbiór 

njki kwasoodpome 2.5 m3, 3 m3, 6 m 3 ,10 m3 
wiata szer. 12 m, wys. 3 m • 4.500 zł/1 segment 
szer. 12 m i dł. 4.5 m, z dachem z blachy alumi
niowej I ścianami ocieplonymi, z blachy aluminio
wej., tel. 062/785-65-75 81013971

ZBIORNIKI STALOWE na szambo lub paliwa, poj. 3-50 tys. 
litrów, w cenie 700-5400 zł., tel. 075/746-20-48,0608/89-78-45 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internede pod nu
merem - AC0232 www.autogielda.com.pl)
ZBIORNIKI STALOWE poj. 30.000 1,2 sztuki - 4.000 zł/szt. 
Puszczykowo, tel. 061/813-35-39,0605/58-06-65 
ZEGAREK CASIO PRO-TREK z GPS-em, najmniejszy na 
rynku, -1.050 zł. Wrodaw, tel. 0603/33-43-63 
ZEGAREK CASIO PRO-TREK z kompasem, wysokościomie- 
rzem, ciśnieniomierzem, barometrem, - 450 zł. Wrodaw, tel. 
0603/33-43-63
ZEGAREK LONGINES LINDBERG SPIRIT automatyczny, 
chronograf, męski, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 0601/91-36-60 
ZEGAREK ROLEX męski, kwarcowy, pozłacany, demna tar
cza, nowy, - 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-74-03 
ZESPÓŁ MUZYCZNY GAMMA zagra promocyjnie ma wese
lu lub innej imprezie. Wrocław, tel. 071/316-62-40 wieczorem, 
0504/90-63-85
ŻARÓWKI ENERGOOSZCZĘDNE E-27,11 W -15 W -10 
zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/846-49-46 
ŻARÓWKI ENERGOOSZCZĘDNE E 27, moc 11W -10 zł/szt., 
do halogenów 12 V, 20 W - 4 zł/szt. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-46
ŻARÓWKI HALOGENOWE 12 V, 20 W - 4 zł/szt. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-46

FOTO
APARAT CANON EOS 50 E obiektyw 28-80 mm V USM. 
model dla zaawansowanych amatorów, b. dużo funkcji, in
strukcja w jęz. polskim, nowy, nie używany, - 2.200 zł. Bie
lawa. tel. 0601/45-99-75
APARAT CANON EOS 300. obiektyw 28-200, filtr UV. ze.

staw baterii, torba, - 1.700 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-15-23
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 mm, f=3.5/5.6. 
nowy, gwarancja, filtr U.V, instrukcja w języku polskim, -1.370 
zł. Oława, tel. 071/313-72-98 lub 0603/96-83-11 
APARAT CANON EOS 500N z obiektywem 35-70, nowy, na 
gwarancji, -1.200 zł. Świebodzice, tel. 0606/35-98-36 
APARAT CANON EOS 300 obiektyw 28-80 mm - 1.370 zł; 
Olympus IS-200 -1 1̂30 zł; .Miju II’ , z datownikiem • 560 zł 
oraz Olympus Super Zoom 700, - 370 zł. Wrodaw, tel. 
387-13-75,0606/77-92-47
APARAT CANON EOS 500N z dwoma obiektywami Canon
EF 28-80 i 80-200 mm, instrukcja w j. polskim, oryginalne
opakowanie, stan b. dobry, - 1.350 zł. Wrocław, tel.
071/360-85-35.0603/93-49-21
APARAT EXAIA+kpi. 3 obiektywów, • 320 zł. Wrodaw, tel.
0602/45-17-49
APARAT FOTOJOKER kompaktowy, zoom 35-60, elektro
niczna migawka, samowyzwalacz, czytnik kodu DX, micro,
- 280 zł. Wrocław, tel. 071/785-79-63,0607/74-00-90 
APARAT FUJI karta Smart, media, oprogramowanie, instruk
cja, ekran LCD, okablowanie, pudełko, nowy, • 800 zł. Wro
cław, tel. 071/363-4^25 wewn. 14, po 15
APARAT MINOLTA DYNAX 500 SI lustrzanka, obiektyw 
28-80 mm, torba, kpi. dokumentacja, nie używany, stan ide
alny, -1.050 zł. Wałbrzych, tel. 0609/35-10-49 
APARAT MINOLTA Dynax 500Si, torba i pasek, -1.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/329-06-09 /
APARAT NIKON F70 obiektyw Nikkor 35-80,1.4-5.6, filtry, 
pudełko, dokumenty, dodatki, • 1.700 zł lub zamienię na apa
rat cyfrowy albo kamerę DV. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
APARAT NIKON F 80, nowy. w pudełku, 2 obiektywy Nikkor 
28-80 i 75-240 mm, • 2.850 zł. Jelenia Góra, tel. 
0600/66-04-02
APARAT NIKON F90X obiektyw Nikon 35-70 mm, futerał, -
2.900 zł. Rogoźnica, gm. Strzegom, tel. 074/855-90-70 
APARAT NIKON F-50, mało używany, instrukcja, karton, 
obiektyw 3T-70, -1.350 zł. Wrocław, tel. 0602/85-98-08 
APARAT NIKON F-301 lustrzanka, stan idealny, metalowy 
korpus, obiektyw 26-70 mm, dokumenty zakupu - 890 zł lub 
zamienię na. tańszy aparat automatic z  zoomem, łub dopła
cę do automatycznej lustrzanki 300 zł, - 890 zł. Wrocław, 
tel. 0604/97-40-16
APARAT NIKON F80 z obiektywem Nikkor 28-80D, najnow
szy model, fabrycznie zapakowany, instrukcja w języku pol
skim, gwarancja 1 rok, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 
0603/47-27-44
APARAT NIKON F-60 obiektyw 28 - 80 mm, mało używany, 
stan idealny, torba, inst. obsługi. - 1.350 zł. Wrocław, tel. 
071/339-85-60,0605/51-94-24 
APARAT OLIMPUS 700 XB Super Zoom. 38-70 mm. auto- 
fokus, lampa błyskowa, licznik zdjęć, samowyzwalacz, au
tomatyczny przesuw, redukcja czerwonych oczu, nie uży
wany, - 250 zł. Wrocław, tel. 0600/65-07-96 
APARAT OLYMPUS Camedia C800L, cyfrowy, • 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-76-16
APARAT OLYMPUS 300 D 3 x zoom, OPT, 3.3 Mega Pixel, 
8 MB, akumulatorki, ładowarka, gwarancja, • 3.500 zł. Wro
cław, tel. 071/342-58-90,0601/81-82-12 
APARAT PENTAX ESPIO 140 zoom 38 • 140, funkcja re
dukcji efektu czerwonych oczu, samowyzwalacz i wiele in
nych funkcji, - 530 zł. Wrocław, tel. 0601/76-65-80 
APARAT PRAKTICA B-100 obiektyw Praktica, 28 mm, 135 
mm. filtry, - 990 zł. Brzeg, tel. 0604/36-52-50 ..
APARAT PRAKTICA TL 1000 - 280 zł, obiektyw 135 mm, 
1:2.8-160 zł, T 2.8/50 -110 zł. Wrodaw, tel. 071/321 -93-46, 
0603/51-08-73
APARAT RICOH XF-30 Premier PC 640 Optical Lens, Po
laroid. Legnica, tel.J)604/35-58-96 
APARAT TRAVELER nowy, AF, datownik, samowyzwalacz, 
czas B, czytnik DX, redukcja czerwonych oczu; zdjęcia se
ryjne, 1 film, 2 baterie, futerał, wszystko w kartonie, -145 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-44.81,0604/07-59-49 
APARAT ZENIT E z futerałem, lampa błyskowa Elektronika 
(220 V), lampa błyskowa Czajka (bateria łub 220 V) z fute
rałem,- 120 zł. Jawor, tel. 076/870-66-96,0504/94-75-24 
APARAT ZENIT TTL Helios - 44 M, 2/58, nowy, - 300 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/665-74-03 
APARAT ZENIT 122 stan idealny, -150 zł. Wrocław, tel. 
0503/15-42-12
APARAT CYFROWY OLYMPUS C900 Camedia Digital Ca
mera, 1.3 mil. pixels, 3x optical zoom, karta smart.media 16 
MB, ekran, ładowarka akum., zasilacz, instrukcja, -1.500 
zł. Namysłów, tel. 077/410-15-36,0604/89^65-56 
FILTR POLARIZER 58 mm. - 80 zł. Wrocław, tel. 
0600/15-62-75
KARTY PAMIĘCI COMPACT FLASH oraz Smart Media, do 
aparatów cyfrowych • od 200 zł. Wrodaw, tel. 0604/88-52-29 
LUNETA w obudowie gumowej, wym. 18x36x50, zoom, - 350 
zł. Prochowice, tel. 076/858-48-66 
MIKROSKOP profesjonalny - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/328-84-66 po godz.19,0601/73-27-91 
MIKROSKOP profesjonalny, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/328-84-66 po godz. 19,0601/73-27-91 
MINILAB COLENTA HSV 60 prod. niemieckiej, do wywoły
wania zdjęć i filmów, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0601/56-60-09 
MINILAB NORITSU 801 Lafot F5, formaty od 9 x 13 do 13 x 
18, sprawny, pilne, • 29.000 zł lub zamienię. Piława, tel. 
074/837-18-86
NEGATYWY FUJI SUPERIA 200/36 • 10 zł/szt., nowe, gwa
rancja 2. lata, • 10 zł. Oława, tel. 071/313-72-98 lub 
0603/96-83-11
OBIEKTYW FLEKTOGON 20/4 mm, gwint M-42, szeroko
kątny, - 350 zł. Oleśnica, tel. 0608/67-38-13 
OBIEKTYW SIGMA 70-300,4-5,6, Apo Macro, do Nikona, - 
900 zł. Wrocław, tel. 0603/33-43-63 
OBIEKTYWY DO APARATU PRAKTICA .bagnet*: Magi- 
non 70-210 mm, cena - 370 zł oraz Practicar 28 mm -120 
zł. Lubin, tel. 076/847-07-70
OBIEKTYW 80-200 mm, 1;45, do aparatu Canon - 230 zł 
oraz obiektyw 135 mm, 1:2.3, do aparatu Nikon • 270 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-93-46,0603/51-08-73 
OBIEKTYWY MINOLTA AF 35-70 - 350 zł, AF 70-210 - 850 
zł, stan b. dobry lub razem -1.100 zł., tel,0608/01-75-70 
POWIĘKSZALNIK SL45, SL 3 oraz maskownice, zegar, ku
wety, -180 zł. Złotoryja, tel. 0601/53-93-11 
PROJEKTOR „RUŚ" 8 mm, stan b. dobry, - 90 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-13-39
PROJEKTOR RUŚ 8x8 mm, super, -100 zł lub zamienię na 
powiększalnik. Wrodaw, tel, 071/789-34-51 
PROJEKTOR FILMOWY RUŚ SUPER 8 x 8 mm, • 100 zł 
lub zamienię na powiększalnik. Wrocław, tel. 071/789-34-51 
RZUTNIK REFLEKTA do slajdów, na pilota, auto focus, stan 
b. dobry * ekran ze stojakiem, - 440 zł. Leszno, tel. 
065/533-84-64,0605/12-10-56 
SUSZARKA SF-9 42x32 cm, nowa, • 40 zł. Wrocław, tel. 
325-33-22
TELEOBIEKTYW EXAKTER 2.8-135, do aparatu Zenit i 
Praktica, • 100 zł, Wrocław, tei. 071/360-13-12 
TELESKOP ASTRONOMICZNY F-700 Bresser, fi 76 mm. 
cena • 650 zł. Prochowice, tel. 076/858-48-66>
ŻARÓWKI FOTOGRAFICZNE profesjonalne, 500W, Narva
- 20 zł/szt> Wrocław, tel. 0503/50-51-14
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WYPOSAŻENIE BIUR, MIESZKAŃ, 
SKLEPÓW I GASTRONOMII

AUTOMAT DO LODÓW prod. niemieckiej, gotowy do pracy, 
- 2.800 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-24-55 
AUTOMAT DO LODÓW, - 650 zł. Świdnica, tel. 074/852-00-73 
AUTOMAT DO NAPOI GORĄCYCH firmy Zanussi, marki Hi- 
perion VMC oraz Venezia, z wrzutnikiem wydającym resztę, 
nowoczesny wygląd z podświetlanym panelem przednim, 
podający napoje typu: kawa, cappucino, herbata, czekolada, 
zupa, - 4.500 zł. Nysa, tel. 077/435-54-13,0603/16-71-32 
AUTOMAT DO NAPOJÓW Zanussi, Venezja, wrzutowy, -
7.000 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
AUTOMAT DO POPCORNU gazowy, nowy, b. wydajny, zasi
lanie 12 V -1.500 zł/szt. Zielona Góra, tel. 068/326-15-14.

U R Z Ą D Z E N I A  C H Ł O D N I C Z E  
M E B L E  S K L E P O W E  

n a  w y m i a r  -  P R O D U C E N T

WAGI, KRAJALNICE i  
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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

T E L E F A K S Y
Używane, w dobrym stanie technicznym, 
z gwarancją, oferuje: r .A B I I A T  P.P. 

|ir̂ teŁ̂ v,..r  Wrocław, ul. Sokolnicza 7/17 

tel./fax071/35946 52

BATERIA WANNOWA termostatyczna, nowa, słuchawka, - 
300 zł. Strzegom, tel. 0603/65-81-20 
BOJLER ELEKTRYCZNY poj. 801, używany 2 lata, -120 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-90-79
BOJLER ELEKTRYCZNY poj. 1201, z wężownicą, -150 zł. 
Wrocław, tel. 0600/53-27-43
BOJLER ELEKTRYCZNY poj. 80 I, -150 zł. Wrocław, tel. 
071/351-90-52,0602/33-18-45 
BOJLER ELEKTRYCZNY CO, z grzałkami elektr., używany, 
ok. 1601, - 200 zł. Wrocław, tel. 352-90-26,0601/76-02-51 
CHŁODZIARKA POLAR EW 10, - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/327-92-79,0501/48-09-08 
CHŁODZIARKA POLAR EW 20, - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/327-92-79,0501/48-09-08 
CHŁODZIARKA ŻAGAŃ 90 dm3, - 550 zł. Wrocław, tel. 
071/327-92-79,0501/48-09-08 
DYWAN fabrycznie nowy, wym. 300 x 510 cm, beżowo - brą
zowy, 70% wełny, gatunek I, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/322-14-00

DYWAN WEŁNIANY piaskowo-brązowy, nowy, puszysty, 
2.5x3.5m, b.ładny, - 580 zł. Wrociaw, tel. 352-60-41,325-32-24 
FOTEL, stan dobry, 2 szt. • 50 zł/szL, fotel miodowy, stan do
bry, szL 2 - 50 zł/szt. Wrocław, tel. 351-27-74 
FOTEL, skórzany, nieduży, stan b. dobry, - 400 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-14-78
FOTEL BIUROWY, nowy, metalowy stelaż, obicie w niebie
sko-czarną kratę, - 250 zł. Wrociaw, tel. 071/363-80-09 
.FOTELE FORTE 2 szt., średniej wielkości, pastelowe kolory, 
stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 368-82-81,0603/29-42-44 
FRYTKOWNICA gazowa, grill gazowy z rusztem oraz patel
nia, wym. 65x55x30 cm, * 1.300 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-19-40 
FRYTKOWNICA TEFAL 1250 - 100 zł, oraz Tefal 1000 - 80 
zł. Dobromierz, tel. 074/858-62-30 
GABLOTA SZKLANA (słupek), 0.55x 0.55 x 1.5 m, 3 półki, 
zamykana, sześciokątna, podświetlana, - 3.000 zł + VAT. Le
gnica, tel. 076/850-64-25
GRILL ELOMA z podgrzewaczem do kurczaków - 6.500 zi. 
Długołęka, tel. 071/315-30-20
GRZEJNIK NAFTOWY turbo, - 360 zł. Wrocław, tel. 
0503/62-88-22

f y t M Ą  l
LADY, REGAŁY, 

RÓŻNE SYSTEMY
MEBLE GOTOWE I NA ZAMÓWIENIE, 
BALUSTRADY, GABLOTY, MANEKINY, 

ZAWIESZKI, CENY, 
REGAŁY MAGAZYNOWE
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GRZEJNIKI ALUMINIOWE 150 żeberek, nowe, - 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-45-66
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE CONVECTOR białe, 2000 W, 3 
szt., prawie nowe - 300 zł/szt. Stara Kamienica, woj. jelenio
górskie, tel. 0600/26-23-42
GRZEJNIKI OLEJOWE prod. niemieckiej, nowe, 1l/5g, 4 kW, 
- 400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
GRZEJNIKI OLEJOWE, 10-żeberkowe, -150 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52-56
GYROS GAZOWY 2-palnikowy, nowy, kompletny, -1.200 zł., 
tel. 076/840-87-38
HYDROFOR kompletny, poj. 250 i, stan b. dobry,' - 550 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-86-51
HYDROFOR 1-fazowy; ze zbiornikiem 3001, - 350 zł. Lubiąż, 
woj. wrocławskie, tel. 071/389-71-30 
HYDROFOR 601,220 V, prod. włoskiej, nie używany, - 700 zł. 
Wrocław, tel. 0503/71-47-91
O  IMPORTOWANY NOWY, TANI SPRZĘT AGD do 50% 

ceny, zmywarki, pralki, lodówki, kuchenki gazo
we, elektryczne, duży wybór grzejników gazo- 
wych 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 Borowskiej), za wiaduktem 
kolejowym (60 m w lewo). Wrocław, tel. 
071/367-58-08, 071/373-06-74, 0501/51-86-90 
80014061

JOGURTOWNICA do domowego robienia jogurtu, nowa, 7x50 
g, prosta obsługa, receptura • 90 zł. Wrocław, tel. 
071/328-99-61
JUNKERS GAZOWY nowy, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/789-50-48
JUNKERS GAZOWY BOSCH łazienkowy + bateria, stan b. 
dobry, - 300 zł. Wrocław, tel. 0503/68-34-42 
KABINA NATRYSKOWA ze stelażem i brodzikiem, 2 szt., 
nowe, zapakowane: KP4/ZD-S80, KP6/ZDA-90S - 950 zł/szt. 
Brzeg Dolny, tel. 071/319-54-90,0604/31-72-76 
KABINA NATRYSKOWA nawannowa KN/DTV-W/1500 oraz 
KN/DTV-W/1400 - 400 zł/szt. Wrocław, tel. 071/325-07-71, 
0602/64-24-10
KASA FISKALNA ELZAB ALFA SUPER mało używana. • 750 
zł. Wiązów, tel. 071/393-10-75 
KASA FISKALNA ELZAB DELTA 20.470 kodów, z szufladą 
typu Elzab Alfa i akumulatorem 3.2 Ah oraz waga kalkulacyj
na Angel MX i metkownica, z powodu wyjazdu tanio sprze
dam, • 4.000 zł. Bogatynia, tel. 0606/43-M-73 
KASA FISKALNA EUR01000 T stan dobry, - 400 zł. Legni
ca, tel. 0607/86-18-69
KASA FISKALNA SHARP ER A435P, 5 szt., mało używana - 
300 zł ♦ VAT/szt. Legnica, tel. 076/850-64-25 
KASA PANCERNA 124 x 50 x 50 cm, zamknięta - 1.000 zł. 
Oława, tel. 071/302-90-74
KASA PANCERNA 60x60x150, - 1.500 zl. Wrocław, tel. 
318-58-95
KLIMATYZATOR 5 kW - 2.500 zł, 3 kW -1.800 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-21-02,071/318-65-37 
KLIMATYZATOR 2 szt., moc 5 kW i 3 kW, okienne • 2.500 i
1.800 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-65-37,318-21-02 
KLIMATYZATOR 6.5 kW, ogrzewanie, nawilżanie, osusza
nie, automatyczna regulacja, stan b. dobry, - 2.800 zł. Świe
bodzice. tel. 074/854-31-75
KLIMATYZATOR kolor kawowy, stan b. dobry, • 280 zł. Wro
cław, tel. 071/357-15-26
KOCIOŁKI WARZELNE uchylne, ze stali chromoniklowe], 
nierdzewne, elektryczne, poj. 3x301, podgrzewane, w podwój
nym płaszczu, para z własnej wytwornicy, nie używane, z ate
stem, - 3.200 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-12-46 
KOMINEK z piaskowca, możliwy montaż, -1.300 zł. Polanica 
Zdr., tel. 0609/39-36-77
KOMINEK , może być z rozprowadzeniem ciepła, obudowa, 
wkład, od 3.300 zł. Wrocław, tel. 071/783-49-53 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, brązowy, narożny, 
stan b. dobry, -1.400 zł. Jawor, tel. 076/870-60-52 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, materiałowa tapicer
ka, brązowa, stan b. dobry, - 1.200 zł (możliwy transport). 
Milicz, tel. 0604/30-90-59
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, brązowy. 3+2+1, -
1.300 zł. Paczków, tel. 077/431-24-40
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, orzechowy, z funkcją 
spania, 3+1+1, - 800 zł. Paczków, tel. 077/431 -24-40 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY z materiału, na dębowym ste
lażu, kolor beżowy, z brązowymi wzorami, 3+1+1, - 900 zł. 
Paczków, tel. 077/431-24-40
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, welur, po renowacji, 

'dębowy + ława - 2.500 zł, stół dębowy, 4 krzesła - 1.000 zł, 
krzesła dębowe, jasne, 6 szt. -150 zł/szt., sofa dębowa, 2-oso- 
bowa, welurowa -1.000 zł. Syców, tel. 062/785-46-63 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY, 3+2+1, skórzany, b. ładny. -
1.300 zł. Świdnica, tel. 0602/28-44-77
KOMPLET WYPOCZYNKOWY, 3+2+1, skórzany, stan b. do
bry. -1.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-01-04 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY, skórzany, 3+2+1,3-letni, stan 
idealny. - 2.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-01-04 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, prod. niemieckiej, 
stan idealny, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 786-60-04 do godz. 20 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, brązowy, pikowany, 
wszystkie elementy rozkładane, z pojemnikiem na pościel •
1.200 zł, meble pokojowe, jasnobrązowe - 400 zł. Wrocław, 
tel. 0608/74-92-96
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, 3+2+1, brązo- 
wo-kawowy, - 1.950 zł. Wrocław, tel. 322-43-52 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY: wersalka + 2 fotele + 2 pufy, 
na sprężynach, nowy, nie używany, na gwarancji, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 0607/43-23-55
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 2+1, mało używany, - 650 zł. 
Wrocław, tel. 0600/52-13-21
KOMPLET WYPOCZYNKOWY kanapa 4-osobowa, 3 fotele, 
stylowa ława z marmurowym blatem, prod. niemieckiej, -1.000 
zł. Legnica, tel. 076/854-28-79 
KOSTKARKA GASTRONOMICZNA SCOTSMAN ACM 55 AE 
wydajność 40 kg/doba, - 2.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-21-02,071/318-65-37 
O  KOTŁY LAMBORGHINI olejowe, gazowe, palniki, 

moce 8-4000 kW, 3 lata gwarancji, ceny od 1.500 
zł brutto, klimatyzatory okienne, dwudzielne • 
Split, ceny od 1.300 zł brutto. Wrocław, tel. 
071/317-14-53,0603/46-45-80 01031791

KRAJALNICA DO CHLEBA JAC, - 4.000 zł. Świerzawa, tel. 
075/713-52-81
KRAJALNICA DO MIĘSA I WĘDLIN BERKEL SE 300 serów, 
nieużywana, stan idealny, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 
071/343-72-00
KRAJALNICA DO WĘDLIN, - 600 zł. Wrocław, tel. 
0501/77-05-49
KRAJALNICA SKLEPOWA na 220 V, stan b. dobry, • 430 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/841-68-27 
KRZESEŁKO DZIECIĘCE GRACO do karmienia, - 90 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-41-25,0608/59-12-15 
KRZESŁA GABINETOWE - fotele, dębowe, z wysokim opar
ciem, 12 szt. - 500 zł/szt. Sobótka, tel. 071/346-10-81, 
350-06-53
KSEROKOPIARKA CANON bez tonera - 50 zł. Wałbrzych, 
tel. 0607/13-54-63

KSEROKOPIARKA CANON NP 1520 A4-A3 zoom, po remon
cie, 1 rok gwarancji - 1.900 zł. Wrocław, tel. 0501/04-51-03 
KSEROKOPIARKA INFOTEC 9048 DZ 48 kopii/min, profe
sjonalna, ekonomiczna, serwisowana, podajnik papieru, sor
ter, duplex, 3 kasety, szafka, - 2.400 zł (możl. wyst. fakt. VAT). 
Wrocław, tel, 071/373-34-39,0501/10-18-38 
KSEROKOPIARKA KONICA 1020 A4, A3, RDS, zoom 
50:200%, serwisowana, nowy toner, wałek, -1.100 zł. Wro
cław, tel. 795-49-09
KSEROKOPIARKA MINOLTA EP1054, na gwarancji, - 4.500 
zł. Kępno. tel. 062/583-01-16
KSEROKOPIARKA MITA DC 1560, na gwarancji, drukarka 
gratis, -1.880 zł. Kępno, tel. 062/583-01r16 
KSEROKOPIARKA SANYO A4 przenośna, - 250 zł. Jasień, 
tel. 068/371-06-43 -
KSEROKOPIARKA TOSHIBA używana, w ciągłej eksploata
cji, wydajna, format A4, -1.050 z ł. możl. wyst fakt. VAT. Le
gnica. tel. 0503/55-45-54
KSEROKOPIARKA XEROX 5009 format A4 - 500 zł, Canon 
NP 1020, A4, ZOOM, stan idealny - 650 zł, Canon FC 200, 
A4, roczna • 400 zl, Sharp Z-50, A4 - 450 zł (możl. wyst. fakt. 
VAT). Legnica, tel. 0605/39-24-64 
KSEROKOPIARKA XEROX XC-350 mała, przenośna, ser
wisowana, stan idealny, - 600 zł. Wrocław, tel. 0602/31 -26-63 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA AEG, - 40 zł. Gryfów Śl., tel. 
0605/32-62-46.0606/18-66-86 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA, prod. niemieckiej, 4-palniko- 
wa, z piekarnikiem, 220/380 V, stan b. dobry, - 200 zł. Kłodz
ko, tel. 0604/85-63-02
KUCHENKA ELEKTRYCZNA SIEMENS, do zabudowy, płyta 
ceramiczna, poszerzone pasma grzania, piekarnik Z termo- 
obiegiem i grillem, zegar elektr., wbudowana mikrofalówka, 
chłodzenie przodu, 380/220V, stan b. dobry, 1200-1500 zł, 
inne od 400 zł. Wrocław, tel. 071/355-12-94 po godz.15 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA WROZAMET Master-Cuc, 4 
pola grzejne, termoregulator, nowa, nie używana, na gwaran
cji, - 600 zł. Wrocław, tel. 0601/94-72-06 
KUCHENKA ELEKTRYCZNO-GAZOWA z elektrycznym pie
karnikiem, z termoobiegiem, dużo funkcji, - 700 zł. Wrocław, 
tel. 071/337-14-96,0503/16-57-86 
KUCHENKA GAZOWA 4-palnikowa, • 200 zł. Rogów Sobóc- 
ki, tel. 071/316-37-28
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W-w, ul. Rychtalska 10-14, tel. 071/329-11-69

KUCHENKA GAZOWA WROZAMET 4-palnikowa, nowa, - 
500 zł. Wrocław, tel. 071/785-75-74 
KUCHENKA GAZOWA MASTERCOOK 4-palnikowa, z pie
karnikiem, • 200 zł. Wrocław, tel. 071/354-15-46 
KUCHENKA GAZOWA 4-palnikowa, bez piekarnika, biała, • 
120 zł. Wrocław, tel. 071/333-49-48 po godz. 15 
KUCHENKA GAZOWA brązowa, piekarnik gazowy, stan b. 
dobry, okap do kuchni, brązowy, zlewozmywak, 2-komorowy, 
ze stali nierdzewnej, • 500 zł. Wrocław, tel. 071/367-44-85, 
0501/49-81-65
KUCHENKA MIKROFALOWA DELONGHI 800 W, grill, brą
zowa, stan b. dobry, • 250 zł. Wrocław, ul. w, tel. 071/328-99-61 
KUCHENKA MIKROFALOWA SAMSUNG poj. 17-281, w kar
tonie, z grillem i bez, regulacja elektroniczna i mechaniczna, 
cena 350-540 zł. Wrocław, tel. 0603/23-10-07 
KUPIĘ AUTOMAT DO WATY CUKROWEJ I POPCORNU. 
Lubań. tel. 075/722-56-96 po godz. 20.0602/12-21-78 
KUPIĘ KASĘ PANCERNĄ ogniotrwałą, najchętniej wys. 2 m, 
szer. 1 m. Wrocław, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 
KUPIĘ KSEROKOPIARKĘ Selex, Olivetti, Agfa. Canon, stan 
obojętny. Legnica, tel. 0605/39-24-64 
KUPIĘ LODÓWKĘ oszkloną, szafę, w dobrym stanie. Wał
brzych, tel. 074/831-01-87,0605/85-19-28 
KUPIĘ MASZYNĘ DO PISANIA z polską czcionką, Elitę lub 
Perełka, najchętniej Erika z lat 80-tych. Wrocław, tel. 
0501/16-05-46

LADY CHŁODNICZE

KUPIĘ MEBLE DO KUCHNI I SYPIALNI stylizowane, współ
czesne. Wrocław, tel. 071/322-68-21 
KUPIĘ OPRAWY RASTROWE podwieszane, 4 szt. Wrocław, 
tel. 071/365-54-49 po godz.21
KUPIĘ PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ Lubin, teł. 0600/33-42-01 
KUPIĘ PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ bębnową, nową, nie uży-. 
waną, do 500 zł. Wrocław, tel. 0502/31-65̂ 51 
KUPIĘ WYPOSAŻENIE SKLEPU MIĘSNEGO lada chłodni- 
cza, sklepowa, krajalnica, waga elektroniczna, kasa fiskalna, 
w rozliczeniu VW Golf z 84 r., poj. 1.300 ccm. Radwanice, tel. 
071/311-70-45, 0609/49-96-15 
KUPIĘ WYPOSAŻENIE SKLEPU mięsnego (2 lady chłodni- 
cze, lada sklepowa, kasa fiskalna, waga elektroniczna, kra
jalnice do wędlin), w rozsądnej cenie. Radwanice k. Wrocła
wia, tel. 071/311-71-96,0609/49-96-15 
KUPIĘ ZAMRAŻARKĘ używaną, do lodów i mrożonek, z roz
suwaną szybą z góry. Oława, tel. 0503/89-92-39 
KUPIĘ ZMYWARKĘ DO NACZYŃ stalową, czarną, grafito
wą, 60 cm, do zabudowy, do 4 lat. Lubin, tel. 076/849-11-40 
LADA CHŁODNICZA obustronnie przeszklona, • 2.000 zł. 
Legnica, tel. 076/850-66-66
U D A  CHŁODNICZA, 1991 r. 380 V, stan b. dobry, dł. 185 
cm, szer. 90 cm, - 550 zł. Prochowice, tel. 076/858-49-07 wie
czorem
LADA SKLEPOWA oszklona, nie chłodnicza, biała, wysokość 
85 cm, szerokość 120 cm, głębokość 60 cm, • 300 zi. Wro
cław, tel. 071/782-69-80 .
LADA SKLEPOWA oszklona, biała, wys. 85 cm, szer. 120 
cm, gł. 60 cm, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/782-69-80 
LADA SKLEPOWA BOCHNIĄ z szufladą kasową i szafką, 
buk, piękne wykonanie, stan idealny, dł. 2 m, szer. 0.6 m, - 
500 zł. Wrocław, tel. 0501/05-21-77 
LINIA GASTRONOMICZNA gazowa, dł. 175 cm.ńowa, okab 
na całej długości, frytkownica 2-komorowa, bemar, patelnia 
beztłuszczowa, ryflowana. grill z rusztem i patelnią, • 10.500 
zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78,0602/72-19-40 
LODÓWKA 160 x 60 x 60 cm, stan dobry, - 200 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-02-49
LODÓWKA POLAR mała, -130 zł lub zamienię na pompę do
CO, 220 V. Młyńsko, woj. jeleniogórskie, tel. 0601/57*22-41
LODÓWKA SIEMENS poj. 140 litrów, • 200 zł. Gryfów Śl., tel.
0605/32-62-46,0606/18-66-86
LODÓWKA ZANUSSI nowa, • 400 zł. Oława, tei.
071/302-90-74
LODÓWKAZANUSSI, wym. 120x50x60,2-komorowa, 138/42
1,1.5 roku gwarancji, - 800 zł. Wrocław, tel. 785-05-30 po 20, 
0601/05-29-49 po 16 -
O  LODÓWKI od 170 zł, niemieckie lodówko-zamra- 

żarki, zamrażarki, pralki automatyczne od 270 zł, 
niemieckie pralko-suszarki, suszarki. Gwarancja
6-12 miesięcy, transport w granicach miasta 40 
zł. 0602/89-12-81, Wanda Nowicka. Wrocław-Kar- 
łowice, ul. Bończyka 32/17 tel. 071/325-37-88. Do
broszyce, Sadków 42 • serwis pogwar.., renowa
cja, zamiana, Sadków, tel. 0602/89-12-81 
80014311

LODÓWKI SIEMENS od 300-600 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-2$
O  LODÓWKI, zamrażarki, witryny chłodnicze, rega

ły chłodnicze, szafy chłodnicze, lodziarki • uży
wane, z gwarancją. Milicz, tel. 071/383-10-33, 
0603/30-05-92 02027831

LODÓWKOZAMRAŻARKA stan idealny, do zabudowy, róż
ne wysokości, na gwarancji, różnych firm • 400-1.300 zł. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
LODÓWKOZAMRAŻARKA JUNO stan b. dobry. nowa. do 
zabudowy, wys. 120 cm, gwarancja, - 750 zł. Oborniki Śl., tel. 
071/310-24-62 do 14.0604/87-56-91 
LODÓWKOZAMRAŻARKA POLAR 246 C. -120 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-55-61
LODÓWKOZAMRAŻARKA PRMLEG DE LUXE 2-drzwio- 
wa, stan b. dobry, wym. 150x55x55 cm, - 300 zł. Wrocław, tel. 
363-80-28
LODÓWKOZAMRAŻARKA PRMLEG170 cm x 50 cm. - 450 
zł. Wrociaw, tel. 071/365-92-76 
LODÓWKOZAMRAŻARKA SIEMENS wys. 180 cm. kupiona 
w kraju, 3-letnia, • 750 zł. Brzeg, tel. 077/412-79-63, 
0605/82-10-21
ŁAWA dębowa + dwa fotele, sprowadzone z Holandii • 750 
zł. Międzybórz, tel. 062/785-69-27.
ŁAWA pokojowa, rozkładana, kolor mahoń - 220 zł, stolik RTV, 
miejsce na wieżę, video, tuner + szuflada z obracanym bla
tem - 250 zł. Świętoszów, tel. 075/735-60-97,0503/08-10-15 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE, z materacem i grającą karuzelą, • 
110 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-02-24 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z materacem oraz wózek 3-funkcyj- 
ny Perfferego,  ̂550 zł. Wrocław, tel, 071/357-98 1̂8 po 
godz. 19
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z deską do przewijania, kołdra, po
duszka, materac, pościel, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/785-06-58,0605/33-12-01,071/353-33-59 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE turystyczne, składane do torby - 200 
zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 _
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE sosnowe, z szufladą, stan b. dobry,
-150 zł. Wrocław, tel. 0601/94-72*06
ŁÓŻKO DO SYPIALNI wym. 180x200 cm, prod. niemieckiej,
- 300 zł. Wrocław, tel. 071/353-27-24
ŁÓŻKO DO SYPIALNI wym. 160 x 200 cm. - 510 zł. Wrocław,
tel. 0503/36-90-65
ŁÓŻKO DO SYPIALNI prod. niemieckiej, 2-osobowe, z ma
teracami, pojemnikiem na pościel, narzuta, 2 szafki nocne, 
stan idealny, - 1.100 zł. Wrocław, tel. 788-87-98, 
0502/34-23-52
ŁÓŻKO DREWWNIANE sosnowe, 200 x 180 cm, szafki, stan 
b. dobry - 790 zł. Wrocław, tel. 071/332-32-67,0602/77-79-43 
ŁÓŻKO PIĘTROWE, - 440 zł. Wrocław, tel. 0503/36-90-65 
MAGLOWNICA ELEKTRYCZNA stojący, 2900 W, z termo
statem, dł. walka 85 cm, zasilanie 220 V, • 500 zi. Dzierżo
niów, tel. 074/831-67-98
MARKIZA wym. 4.5 x 1.2 m, zaokrąglona, stan b. dobry, •
1.100 zł lub zamienię na bramę garażową, kamerę video. 
Wrocław, tel. 071/781-64-79
MASZYNA DO PISANIA elektroniczna, niemiecka czcionka, 
wyświetlacz, -130 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
MASZYNA DO PISANIA OPTIMA SP 24, elektroniczna, pa
mięć, z polską czcionką, • 500 zł. Wrocław, tel. 071/788-48-47 
MASZYNA DO SZYCIA Overłock, 3-nitkowy, domowy, stan 
b. dobry - 400 zł. Oborniki śląskie, tel. 0606/70-15-56 
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK nożna, -150 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-24-98 po godz.16 
MASZYNA KRAWIECKA podszywarka, 1-igłowa - 1.000 zł, 
zestaw prasowalniczy, ze stołem i żelazkiem, dziurkarka 
odzieżowa -1.500 zł, stebnówka z centralnym smarowaniem

- 1.100 zł, stoły krawieckie - 50 zł. Zielona Góra, tel.
068/321-16-17,0606/63-95-69
MASZYNA DO SZYCIA ei.' walizkowa, wieloczynnościowa,
stan idealny, Amysa -190 zł, Privileg -120 zł. Wrocław, tel.
071/357-13-91
MASZYNY DO SZYCIA PRMLEG wieloczynnościowe, po
nad 20 funkcji + osprzęt, gwarancja, stan b. dobry, od 160 “zł 
do 250 zł. Wrocław, tel. 071/357-23-54,0604/68-43-49 
MASZYNY DO SZYCIA : stebnówki, dwuigłówkl, owerlocki, 
guzikarki, dziurkarki i inne, cena 500-5000 zł. Wrocław, tel. 
071/315-20-70 po godz. 16.0604/54-05-61 
O  MEBLE używane, z Holandii.., tel. 0607/76-20-47, 

- 074/640-67-23 po 18 01027601
O  MEBLE niemieckie, używane: kuchenne z zabu

dowanym sprzętem AGD (zmywarka, lodówko- 
zamrażarka, kuchenka elektr. z blatem ceramicz
nym, okap, zlewozmywak z baterią), sypialnie 
(szafy, łóżka 1- i 2-osobowe z materacami), jadal
nie, meble pokojowe, stoły z krzesłami meble do 
przepokoju. Wrocław, tel. 0502/34-23-52 magazyn, 
071/788-87-98 dom 02028561 

MEBLE BIUROWE szafki, biurka, przystawki, mało używane 
czarne i szaroczarne (szafki wysokie 2 x, szafka 1/2-1 x, sza
fa z półką 1 x, kontener na kółkach z szufladami 2 x, biurka 3 
x. przystawki 3 x, stolik narożny pod komputer 1 x - 700 zł/kpi.

tel. 071/325-07-71.0602/64-24-10 
MEBLE BIUROWE nowe, eleganckie, szafy aktowe - 490 zł, 
duże biurka - 270 zł, mniejsze biurka - 210 zł, fotele obrotowe 
-199 zł, krzesła - 90 zł. Wrocław, tel. 0603/97-10-58 
MEBLE DO KUCHNI białe, komplet, stan dobry. - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/346-50-29
MEBLE DO KUCHNI I POKOJOWE używane, stan dobry. 
Wrocław, tel. 071/325-45-09
MEBLE DO KUCHNI prod. niemieckiej, w kształcie litery L, z 
obrotowymi koszami, zabudowana lodówka, zmywarka, ku
chenka el.(termoobieg, grill, zegar ster.), blat ceramiczny (po
szerzone pasma) okap, zlewozmywak, bateria, - 5.800 zł. 
Wrocław, tel. 788-87-98,0502/34-23-52 
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 
zasuwane, z lustrami, kupione w .Mercusie", - 1.500 zł. Lu
bin, tel. 0603/61-48-00
MEBLE DO SYPIALNI prod. niemieckiej, kolor naturalnego 
drewna, szafa, komoda, łóżko 2-osobowe, reg. wkłady, mate
race, 2 szafki nocne, pólka z oświetleniem, - 1.850 zł. Wro
cław. tel. 788-87-98.0502/34-23-52 
MEBLE POKOJOWE segment czamy, 4-częściowy, stan b. 
dobry, - 650 zł. Bielawa, tel. 074/833-67-43 
MEBLE POKOJOWE : komplet wypoczynkowy, ława, seg
ment, od 70 zł. Legnica; tel. 076/846-58-76,0601/87-29-31 
MEBLE POKOJOWE meblościanka młodzieżowa, kolor gra
fitowy, 4 segmenty, ława, - 500 zł. Milicz, tel. 071/384-07-26 
MEBLE POKOJOWE drewnopodobne, podświetlane, b. ład
ne, stan idealny • 550 zł, mogą być z narożnikiem - 450 zł. 
Polkowice, teł. 0603/92-76-18,0607/27-69-00 
MEBLE POKOJOWE stylowe, nowe, wyprodukowane w Olsz
tyńskich Fabrykach Mebli - komody, witryny, jadalnie, sypial
nie, szafki RTV. Świebodzice, tel. 074/854-33-56 
MEBLE POKOJOWE stołowe, 5 segmentów, szafa, witryna 
itp., kolor mahoń, stan b. dobry, - 500 zł. Świętoszów, tel. 
075/735-60-97.0503/08-10-15 
MEBLE POKOJOWE kuchenne oraz do sypialni, szafy, kom
plet wypoczynkowy, stół, ławy, krzesła i narożnik + ew. sprzęt 
AGD oraz RTV, w całości lub osobno - 100-1.000 zł. Wro
cław, tel. 071/311-51-95 po godz. 18,0605/07-07-12 
MEBLE POKOJOWE skórzana tapicerka, beżowa, -1.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/56-60-09 
MEBLE POKOJOWE wys. 240, szafa, witryna, dużo szuflad, 
stolik RTV, - 650 zł. Wrocław, tel. 0503/38-05-22 
MEBLE POKOJOWE, 5 segmentów - 300 zł, ława rozkłada
na -100 zł. Wrocław, tel. 071/351-24-98 po godz.16 
MEBLE POKOJOWE wersalka + 2 fotele - 800 zł oraz 2 sza
fy wnękowe - 350 zł/szt. Wrocław, tel. 071/352-14-24 
MEBLE POKOJOWE krzesło obrotowe do biurka, nowe - 220 
zł, ławostół -150 zł, szafa 2-drzwiowa -150 zł. Wrocław, tel. 
071/322-68-21
MEBLE POKOJOWE wersalka młodzieżowa, nowa • 250 zł, 
łóżeczko dziecięce (do 5 lat), drewniane, z materacem - 70 
zł. Wrocław, tel. 071/347-89-66 
MEBLE POKOJOWE meblościanka z barkiem, wym. 3 x 90 x 
45 cm, 2 fotele, ława, stolik RTV, dywan o wym. 4 x 3m, - 450 
zł. Wrocław, tel. 071/341-41-69 
MEBLE POKOJOWE dwie sofy ze skóry, czarna i brązowa, - 
700 zł. Wschowa, tel. 065/540-18-09 

. MEBLE POKOJOWE 5-częściowe, barek, szafa, segment
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oszklony. 2 segmenty pełne, stan b. dobry, - 340 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-73-80.0503/65-14-29 
MEBLE WNĘKOWE szafy na garderobę, zabudowa kuchni, 
od 1.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-49-13 
NACZYNIA TERMOMIX TM-21 dodatkowo ,Varoma’  firmy 
.Vorwerk”, na gwarancji, najmniejsza kuchnia świata, • 2.500 
zł. Kożuchów, tel. 0603/84-39-15,0605/46-61-17, woj. zielo
nogórskie
NAROŻNIK POKOJOWY rozkładany do spania, welurowy, 
stan b. dobry, • 450 zł. Cfosaniec, tel. 068/356-77-29 
NAROŻNIK POKOJOWY brązowy, skórzany, + fotel, -1.500 
zł. Nysa. tel. 077/433-85-14
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 pościel, prod. zachodniej, - 1.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-20-76
NISZCZARKA DOKUMENTÓW biurowa, prod. niemieckiej, 
stan b. dobry, - 300 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-96-16 
OBUDOWA DO PRALKI AUTOMATYCZNEJ BIO PS 663 kpi, 
-150 zł. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
O  ODKURZACZ KIRBY G-SIX piorąco-czyszczący, 

stan b. dobry, faktura VAT, • 3.000 zł. Lombard „EU- 
RO-P.A.", Wrocław, tel. 071/341-75-48 01034851 

ODKURZACZ KIRBY G6 pełny osprzęt, na gwarancji, - 8.000 
zł. Opole. tel. 077/455-06-23
ODKURZACZ VAX 4100. piorący, mało używany, stan ideal
ny, -350 zł. Żórawina, tel. 071/316-51-81 
ODKURZACZE prod. zachodniej, różnych marek, całość, 20 
szt. - 50 zł/szt. Głogów, tel. 0601/85-58-45 
ODKURZACZE RAIBOW stan b. dobry • 2.600-3.400 zł. Wro
cław, tel. 0608/30-37-66
OPIEKACZ gastronomiczny, elektryczny, -150 zł. Wrocław, 
tel. 0501/85-48-39
O  PALNIK CO OLEJOWY prod. zachodniej, małe i 

duże moce grzewcze, regulacja i dopasowanie 
mocy na miejscu, części, naprawy, montowane do 
pieców węglowych, ogrzewają domki, hale, gara
że. Ceny od 300 zł. Brzeg, tel. 0604/97-37-47 
02028601

O  PALNIKI CO OLEJOWE moc 17-350. kW, sprawne 
technicznie, ceny 300-600 zł. Wrocław, tel. 
071/352-19-39,0504/93-62-95 02028641

PATELNIA ELEKTRYCZNA wym. 1x0.7 m, - 700 zł. Namy
słów. tel. 077/410-33-49
PATELNIA GASTRONOMICZNA podwójna. 380 V. regulacja 
temperatury, przenośna, używana, - 450 zł. Legnica, tel. 
076/870-11-75
PIEC AKUMULACYJNY wydajny, stan idealny, - 350 zł. Wro
cław, tel. 071/344-81-35
PIEC CO VIESSMANN Vitopend 100, 2-funkcyjny, 8-24 kW 
(cena katalogowa 1800 DEM + VAT), - 2.700 zł. Wrocław, tel. 
0603/75-17-79
PIEC CO DRZEWNY HOLZ-GAZ SCHAFER typ HG 35, eko
logiczny z bojlerem typ DLS 200, firmy Schafer, prod. nie
mieckiej, nowe, cena kompletu 16.000 zł lub zamienię na sa
mochód osobowy lub dostawczy. Ołdrzychowice, gm. Kłodz
ko. tel. 074/868-94-57.0608/18-61-34 
PIEC CO ELEKTRYCZNY 2-12 kW. 220/380 V, nie używany, 
reguł, temperatury, pompa, - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 
0608/76-59-17
PIEC CO GAZOWY ELKA-2 pow. grzewcza 3.7 m2, moc 42 
kW. fabrycznie nowy. - 200 zł., tel. 077/404-61-61 (k00089) 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT VCW-15-10, wiszący, świecz
kowy, 2-funkcyjny, z pompą i wymiennikiem, stan b. dobry, z 
naczyniem rozszerzalnym, możliwość przystosowania do 
gazu płynnego, możliwy dowóz, na gwarancji, instrukcja, ser
wis, - 900 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40.0606/66-92-29 
PIEC CO GAZOWY stojący, 1.8 m2/21 KW, ze sterownikiem i 
zaworami, mało używany, - 300 zł. Gostyń, tel. 065/572-17-72 
PIEC CO GAZOWY VAILLANT z pompą wymuszonego obie
gu, prod. niemieckiej, stan idealny, - 1.200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
PIEC CO GAZOWY TERMET 1-funkcyjny + drugi na części, - 
220 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0607/46-63-68 
PIEC CO GAZOWY 1-funkcyjny, pow. grzewcza 200 m2. • 
350 zł. Kłodzko, ul. Okrzei 26/II/20, po godz. 16 
PIEC CO GAZOWY 8-20 kW, - 550 zł. Raciborowice, tel. 
0503/58-20-74
PIEC CO GAZOWY JUNKERS SUPRALINE gwarancja, 
2-funkcyjny, stojący, biały, - 2.200 zł. Sobótka, tel. 
0604/96-53-60
PIEC CO GAZOWY BERETTA kompakt -12/22, wkład komi
nowy 12 m + 3 kolanka, czyścik, sterownik 21 funkcji + reduk
tory, - 4.300 zł. ścinawka Średnia, tel. 074/871-50-76 
PIEC CO GAZOWY Credan.moc 24 kW., pow. grzewcza 220 
m2 -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/343-04-68 po godz.16 
PIEC CO GAZOWY STERGAZ. - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/361-67-63
PIEC CO GAZOWY .Ster Gaz’ , - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/361-67-63
PIEC CO GAZOWY TORUS TURBO 2-funkcyjny, 23 kW, wi
szący, fabrycznie nowy - 2000 zł oraz piec c.o. gazowy Elka, 
8 kW, nowy - 300 zł. Zgorzelec, tel. 0601/17-16-84 
O  PIEC CO GAZOWY VAILLANT VCW 18-24-28,1996 

r. nowy model, pełny elektronik, wbudowana pom
pa, naczynie wyrównawcze, ekonomiczny, z peł
nym sterowaniem pogodowym lub pokojowym. 
Instrukcja obsługi, gwarancja, uruchomienie, 
możliwy dowóz. Zaświadczenie sprawności kotła, 
gaz G2 35.50 lub propan, - 1.600 zł. Brzeg, tel. 
0604/97-37-47 02028581

PIEC CO GAZOWY VAILLANT, 1996 r. Elektronik VCW 
180XEV. wiszący, 2-funkcyjny, z modulacją pompą i wymien
nikiem. stan b. dobry, z naczyniem rozszerzalnym, możliwość 
przystosowania do gazu płynnego, możliwy dowóz, na gwa
rancji, instrukcja, serwis, • 1.300 zł. Bielawa, tel. 
074/833-15*40,0606/66-92-29 
PIEC CO OLEJOWY DETEM TŚ-30 B moc 28 - 47 kW, palnik 
Rielło 406-5, moc 28 - 47 kW, - 1.950 zł. Nielubią, tel. 
076/831-42-16
PIEC CO OLEJOWY TORUS pow. grzewcza 120 m2. mało 
używany, tanio, - 1.800 zł. Trzebnica, tel. 071/312-85-54, 
0609/49-86-30
PIEC CO OLEJOWY 12 kW - 38 kW, firmy Buderus, Vies- 
smann + zbiorniki, kpi. - 1.800 zł - 3.800 zł. Wrocław, tel. 
0602/32-88-89 .
PIEC CO OLEJOWY ULRICH 20 kW, prod. japońskiej/ze stali 
nierdzewnej, rok prod. 2000, - 4.400 zł. Wrocław, tel. 
071/363-40-69,0602/79-79:03 
PIEC CO WĘGLOWO-KOKSOWY żeliwny, - 230 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 0607/46-63-68 
PIEC CO WĘGLOWO-KOKSOWY nadający się na domek, 
1,5 kW, z  oryg: ociepleniem i rurą do komina, stan b. dobry, - 
500 ł̂. Świdnica, tel. 074/853-66-08,0604/73-89-11 
PIEC CO WĘGLOWY, -1.000 zł. Ścinawa, tel. 0601/05-59-49 
PIEC CO WĘGLOWY PLESZEW, 1995 r. 70 m3, stan b. do
bry, na węgiel lub miał węglowy • 7.000 zł. Kąty Wr., tel. 
.071/795-19-82
PIEC CO ŻELIWNY BUDERUS LOWNOX 18 kW, serwiso
wany, sterowanie pogodowe, pompa Grundfos, używany 4 
lata, -1.250 zł. Polkowice, tel. 076/846-28-07 
PIEC CO ŻELIWNY CAMINO mały, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/353-05-93.0604/72-22-86 
O  PIECE CO • PRODUCENT : stalowe, ekonomicz

ne, na węgiel, drewno, koks, pow. grzewcza 50 • 
2000 m2, ruszt wodny. Gwarancja, faktury. Trans
port do 30 km gratis. Również zbiorniki na pali
wo, szambo. Krzeczyn Wielki 42, k. Lubina, tel.
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P I E C E  G A Z O W E  „ Y A I L L A N T ”
do ogrzewania mieszkania, domu:

1 jednofunkcyjny CO wiszący - 800 zł I
1  dwufunkcyjny, standard -1.200 zł I
| dwufunkcyjny, elektronik -1.600 zł |

gwarancja * montaż • tanio serwis
1 tel. 076/850-63-92 lub 0604 340-166 I
i-------------------------------------------------------- OP012326 ■

076/840-87-50, 076/841-53-33, 0603/12-68-96 
84018881

O  PIECE CO GAZOWE „VAILLANT”f „JUNKERS” nie
mieckie, na gwarancji, gaz ziemny lub propan, 
moc 8-27 kW, 1-funkcyjne od 800 zł, 2-funkcyjne 
od 1.200 zł, z pełną elektroniką od 1.500 zł. Karta 
gwarancyjna, zaświadczenie o sprawności, pierw
sze uruchomienie gratis. Fachowe doradztwo i 
sprawdzenie pracy kotła na miejscu. Możliwy do
wóz. SERWIS I NAPRAWY PIECÓW GAZOWYCH, 
Brzeg, tel. 0604/97-37-47 02028591

PODGRZEWACZ WODY gazowy, najnowszy model, bez 
świeczki (na bateryjki), używany 3 miesiące, gwarancja, ku
piony w sklepie, możliwość dowozu i sprawdzenia, • 650 zł. 
Brzeg, tel. 0604/97-37-47
PODGRZEWACZ WODY JUNKERS gazowy, sprawny, -190 
zł. Syców, tel. 062/785-29-14,0607/30-88-08 
PODGRZEWACZ WODY TERMET gazowy, używany, • 100 
zł. Wrocław, tel. 071/339-93-10.0600/45-98-55 
PODGRZEWACZ WODY gazowy, Predom Termet, typ 
G17-20, prawie nowy, mało używany, - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/368-17-26
O  PODGRZEWACZE WODY PRZEPŁYWOWE. Napra

wa i sprzedaż przepływowych podgrzewaczy 
wody, 380 V, 18,21 i 24 kW. Cena od 250 do 400 zł. 
Gwarancja 24 miesiące. Dojazd do 100 km gratis. 
Legnica, tel. 076/862-39-83, 0503/63-82-10 
84014421

POMPA CO GRUNDFOS 3 zakresy, -150 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0608/76-59-17
POMPA CO Grudfos, -100 zł. Olszyna, tel. 0608/08-62-30 
POMPA HYDROFOROWA 3KSFY-40.002,10 m3/h, 42 m, - 
300 zł. Czarny Bór, tel. 074/845-07-01 
POMPY CO GRUNDFOS wodne, różne, 1-. 2-. 3-biegowe, 
1-fazówe, przyłącza 3/4,1,1,5,2a i skręcane oraz oryginalne 
do kotłów gazowych Vaillant, Junkers, Stiebel, Sanier, możli
wość sprawdzenia - 80 -100 zł. Brzeg, tel. 0604/97-37-47 
POMPY CO GRUNDFOS, VAILLANT, WILO 40-185 W, cena 
80-150 zł. Prochowice, tel. 076/858-47-34 
O  PRALKA prod. zaćh., gwarancja 3 mies. • 400 zł, 

telewizor kolorowy z pilotem, prod. zach., gwa
rancja 3 mies. • 400 zł, lodówka z oddzielnym za- 
mrażalnikiem, prod. zach., gwarancja 3 mies. • 420 
zł, magiel eletr., składany, dł. wałka 85 cm, prod. 
zach. • 200 zł kuchenka mikrofalowa, prod. zach., 
gwar. 3 mies. -170 zł. Wrocław, teł. 071/354-20-76 
84019361

O  PRALKA AUTOMATYCZNA CANDY otwierana z 
góry, szer. 40 cm, nowy model, reg. obrotów (do 
1000 obrJmin), energooszczędna - 600 zł, pralka 
automal Bauknecht, otwierana z przodu, elektro
nik, 600,800 i 1000 obr./min (wirowanie), wyświe
tlanie funkcji, 12 miesięcy gwarancji, • 600 zł. Lu
bin, tel. 076/842-17-78 84019171

PRALKA AUTOMATYCZNA WIATKA nowszy model, stan b. 
dobry, - 300 zł. Głuszyca, tel. 0607/48-18-42 łub 
074/880-81-50
PRALKA AUTOMATYCZNA PRIYILEG, -150 zł. Gryfów ŚL, 
tel. 0605/32-62-46,0606/18-66-86 
PRALKA AUTOMATYCZNA LUNA 385 E bez korozji, nowe 
łożyska, fartuch, cewka, uszkodzony programator, dodatko
wo silnik i części zapasowe, -100 zł. Jawor, tel. 076/870-56-59 
PRALKA AUTOMATYCZNA DAEWOO bombelkowa, - 300 
zł. Lubin, tel. 0603/99-91-73
PRALKA AUTOMATYCZNA MIELE stan b. dobry, otwierana 
z góry, 1.200 obr., gwarancja, -1.100 zł. Oborniki ŚL, tel. 
071/310-24-62,0604/87-56-91 
PRALKA AUTOMATYCZNA DIANA sprawna -100 zł. Oła
wa, tel. 071/302-90-74
PRALKA AUTOMATYCZNA WROZAMET nie używana, na 
gwarancji, - 700 zł. Trzebnica, tel. 071/312-81-52 
PRALKA AUTOMATYCZNA CANDY 3 kg/1100 W, wym. 
70x51x43, 1.5 roku gwarancji, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
785-05-30 po 20.0601/05-29-49 po 16 
PRALKA AUTOMATYCZNA CANDY wąska. nowa. - 700 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-75-91
PRALKA AUTOMATYCZNA GRACJA, • 300 zł. Wrocław, tel. 
071/353-27-24
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR 13 programów, 800 ob
rotów, wsad 5 kg, stan idealny, - 400 zł. Wrocław, tel. 361-23-51 
po godz. 21
PRALKA AUTOMATYCZNA WHIRLPOOL Ignis. z 06.2000r., 
stan idealny, - 750 zł. Wrocław, tel. 0501/81-54-73 
PRALKA AUTOMATYCZNA WHIRLPOOL, - 450 zł. Wrocław, 
teł. 0603/53-66-99
PRALKA AUTOMATYCZNA PRMLEG 44 technicznie spraw
na, -100 zł. Wrocław, tel. 788-87-68,0601/50-78-27 
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG mała, 40x60x60 cm, 850 
obr., stan idealny, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR PS po remoncie, nowa 
obudowa, stan idealny, - 270 zł. Wrocław, tel. 0601/72-70-66 
PRALKA AUTOMATYCZNA nowa, nie używana, na gwaran
cji, • 1.200 zł lub zamienię na Fiata 126p, w tej cenie. Żórawi
na, tel. 071/316-52-71
PRALKA PÓŁAUTOMATYCZNA prod. polskiej, stan dobry, - 
200 zł. Wrocław, tel. 071/373-00-34 
O  PRALKI AUTOMATYCZNE, pralkosuszarki, zamra

żarki, lodówki, zmywarki do naczyń, maksimum 
5-letnie, kuchenki elektryczne ceramiczne. Pralki 
automatyczne małogabarytowe, otwierane od 
góry • 300-600 zł, polskie „automaty” - 250-450 zł. 
Gwarancja 6 miesięcy. Skup i naprawa negocja
cja cen. Opole, Wrocław, Wałbrzych, Świdnica,. 
Dzierżoniów, Legnica, woj. dolnośląskie. Wrocław, 
ul. Kowalska 111 A, tel. 071/345-68-51, 
0503/30-92-42,0503/74-46-11 01035041

O  PRALKI AUTOMATYCZNE zmywarki do naczyń, 
pralkosuszarki: AEG, Bosch, Miele i inne, 45 i 60 
cm, wolno stojące i do zabudowy, gwarancjal 
Możliwy dowóz - od 320 zł. Lubin, tel. 
076/846-76-02,0605/69-96-37 84019291

O  PRALKI AUTOMATYCZNE od 270 zł, niemieckie 
pralko-suszarki, suszarki, lodówki • od 170 zł, nie
mieckie lodówko-zamrażarki. Gwarancja 6-12 mie
sięcy, transport w gran icach miasta 40 zł. 
0602/89-12-81, Wanda Nowicka. Wrocław-Karłowi- 
ce, ul. Bończyka 32/17 tel. 071/325-37-88. Dobro
szyce, Sadków 42 • serwis pogwar.., renowacja, 
zamiana, Sadków, tel. 0602/89-12-81 80014321

PRALKI AUTOMATYCZNE SIEMENS od 300-600 zł. Bole
sławiec, tel. 075/736-11-23
PRALKI AUTOMATYCZNE stan b. dobry, wąskie, szerokie - 
400-1.200 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62, 
0604/87-56-91
PRALKOSUSZARKA HOVER uszkodzona grzałka, - 250 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-08-98
PRALKOSUSZARKA INDESIT nowy model, kupiona w Eu- 
ro-AGD, mało używana, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/785-64-92 
PRASOWALNICA elektryczna, domowa, dł. wałka 80 cm, 
mało używana, prod. czeskiej - 400 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-62-43
REGAL CHŁODNICZY CONVEC - 2.400 zł. Długołęka, tel. 
071/315-30-20

REGAŁ CHŁODNICZY LINDE z żaluzją - 2.200 zł. Długołę
ka. tel. 071/315-30-20
REGAŁ CHŁODNICZY 2.6 m, 3 półki, podświetlanie + lustra, 
sprawne, bez agregatu, doskonałe na warzywa i owoce, - 
3.000 zł + VAT przy fakturze. Jelenia Góra, tel. 0601/58-13-21 
REGAŁ CHŁODNICZY, 1999 r. biały. dł. 6 m. stan techn. b. 
dobry, agregat firmy Costan, • 9.000 zł. Jawor, tel. 
0503/02-06-40
REGAŁ DRABINKOWY 0.9 x 55 x 1.5 m, 78 półek, 18 drabi
nek. - 5.000 zł + VA. Legnica, tel. 076/850-64-25 
O  REGAŁY ARCHIWALNE, magazynowe, szafy BHP, 

biurowe, narzędziowe, wiszące, stojące, kartote
kowe, stoły warsztatowe, wózki serwisowe, drzwi 
drewniane i metalowe • produkuje „Krzyś” , 
www.krzys.com.pl. Wrocław, ul. Krzemieniecka 82, 
tel. 071/357-38-80 (oraz fax), 0501/47-96-46 
01029681

REGAŁY CHŁODNICZE różnej wielkości, -1.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0603/84-77-86
REGAŁY MAGAZYNOWE - od 200 zł. Wrocław, tel. 318-58-95 
REGAŁY MAGAZYNOWE przyścienne, 4 komplety -110 
źł/szt. Wrocław, tel. 071/342-70-41 wewn. 306,0604/63-89-93 
REGAŁY POKOJOWE 3 szt., kozienickie + szafa, na wysoki 
.połysk, -300 zł, Wrocław, tel. 071/345-78-80 
REGAŁY SKLEPOWE 11 szt.;nowe, wys. 200 ćm, dł. 90 cm, 
gł. 37 cm - 160-zł/szt. Oława, tel. 071/313-67-05 po godz. 20 
REGAŁY SKLEPOWE 7 elementów owym. 2.2x0.7x0.4 m, w

R E G A Ł Y
OP005183

I W ó z k i ,  s z a f y  B H P ,  d r a b i n y  I 
'ALOG', ul. Krakowska 100, tel. 337-39-75 [

tym narożny, czerwone, półki białe -1.200 zł oraz lady skle
powe, 2 szt., wym. 1.8x0.8x0.6 m, białe, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 321-28-39
REGAŁY SKLEPOWE - 30 zł/śzt., lady sklepowe - 30 zl/szt., 
waga uchylna -100 zł, waga dziesiętna - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/353-82-99
REGAŁY SKLEPOWE szklane, lustrzane, dług. 4m -1500 zł, 
lada sklepowa • 1500 zł. Wrocław, tel. 0603/80-47-99 
ROLLBAR DO PIWA kolumna chromoniklowa, schładzarka, 
reduktor, głowica, butla z C02, stan b. dobry, -1.100 zł. Wro
cław, tel. 071/339-05-09
ROŻEN GASTRO TAR, 2000 r. nowy, na gwarancji, na 12 
kurczaków + 9, osprzęt do kiełbas, szafka grzewcza, pod
świetlana, wyciąg, kompl. dokumentacja, • 7.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/782-85-60,0607/54-18-91 
ROŻEN GAZOWY nowy, na 36 kurczaków, na 12V, z blachy 
kwasoodpomej. ceramiczne palniki, • 2.800 zł. Brzeg, tel. 
077/444-14-32
ROŻEN GAZOWY na 25 kurczaków, • 2.200 zł. Jelcz-Lasko
wice, tel. 071/318-27-04 .
ROŻEN GAZOWY na kurczaki (od 6 do 66 sżt.), ceramiczny,

zasilanie 12 V, znak „B", - 1.900 zł. Przylesie, tel. 
077/412-39-78,0602/72-19-40 
SCHŁADZARKI DO PIWA stan b. dobry, - 600 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/831-00-58
SEJF SZAFKOWY stojący, zamki do wstawienia, • 450 zł. 
Kłodzko, ul. Okrzei 26/II/20, po godz. 16 
SEJF biały, szer. 50 cm, dł, 45 cm, wys. 70 cm, pokrętło nu
meryczne, w środku zamykane na klucz, 2 półki, - 8.000 zł + 
VA. Legnica, tel. 076/850-67-88 
SEJF KONS METAL GL1-50-E pancerny, zamek elektronicz
ny, rygle, wym. 50 x 50 x 50 cm, kolor kremowy, półka, moco
wanie do podłoża, na gwarancji, nowy, nie używany, faktura 
V A T 2.500zł. Bolesławiec, tel, 0502/05-40-87 
O  SPRZEDAŻ MEBLI STYLOWYCH prod. belgijskiej 

i holenderskiej, komplety wypoczynkowe, ze skó
ry i materiału, kredensy, stoły z krzesłami, sypial
nie, ławy, sekretarzyki, cena od 150 zł, transport 
gratis. Kobierzyce, tel. 0608/84-70-83, tel. 
071/311-18-02, 071/311-17-93, 0607/18-50-38 
82001211

0  SPRZĘT GASTRONOMICZNY: pochłaniacze, lady, 
stoły, inny sprzęt na zamówienie, rożny gazowe, 
automaty do popcornu, waty cukrowej, kukury
dzy, karmelownice, myjki do warzyw, patelnie ga
zowe, piece do ziemniaków • producent. Nowa 
Sól, tel. 068/387-41-39, 0605/39-70-30 
84001381

STOLIK POD KOMPUTER narożny, szuflada na klawiaturę, 
półki, stan b. dobry, - 220 zł. świętoszów, tel. 075/735-60-97, 
0503/08-10-15
STOLIK POD TELEWIZOR, - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/353-23-26
STOLIK POKOJOWY. -100 zł. Wrocław, tel. 071/353-23-26 
STOLIKI NA KÓŁKACH -100 zł/szt. Wrocław, tel. 318-58-95 
STÓŁ ze stali nierdzewnej, 1,9 x 0,8 m, • 1.200 zł. Świerza
wa, tel. 075/713-52-81
STÓŁ owalny, na 1 nodze, chromowany, mocowany do ścia
ny, - 250 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/76-59-17 
STÓŁ POKOJOWY dębowy, 2x1 m, owalny, stan idealny, blat
1 nogi z litego drewna dębowego, • 920 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-21-65
STÓŁ POKOJOWY rozkładany, -180 zł. Wrocław, tel. 
352-90-26,0601/76-02-51
STÓŁ POKOJOWY okrągły, -150 zł. Wrocław, tel. 352-90-26. 
0601/76-02-51
SUSZARKA DO BIELIZNY prod. niemieckiej, stan b. dobry, - 
180 zł. Brodno, gm. środa Śląska, tel. 071/317-46-86 po 
godz. 19
SUSZARKA DO BIELIZNY, - 190 zł. Środa Śląska, tel. 
0603/37-81-15
SZAFA CHŁODNICZA, 1990 r. jednostronnie przeszklona, 
poj. 7001,380 V, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/349-13-91 
SZAFA METALOWA wym. 192x140x51 cm, zzamkiem - 300 
zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
SZAFA PANCERNA z własną, dodatkową kasetką, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-84-66 po godz. 19,0601/73-27-91 
SZAFA POKOJOWA z drzwiami suwanymi, długość 3.8 m, 
wysokość 2.5 m, 5 przesuwanych drzwi, koloru dębowy, - 
1.000 zł. Góra, tel. 065/611-22-23 lub 543-29-65 
SZAFKA KUCHENNA (wisząca), • 70 zł. Wrocław, tel. 
071/365-38-18
SZAFKI METALOWE wiszące, na narzędzia, 2 szt., cena - 
100 zł/szt. Wrocław, tel. 071/328-84-66 po godz. 19, 
0601/73-27-91
SZAFKI METALOWE wiszące na narzędzia, 2 szt. -100 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/328-84-66 po godz.19,0601/73-27-91 
SZAFKI WARSZTATOWE metalowe, wiszące. 2 szt. - 250 zł. 
Wrocław, tel. 352-90-26,0601/76-02-51 
SZAFY BIUROWE 10 sztuk - cena od 100 zł/szt. Kalisz, tel. 
062/764-55-33,0601/74-55-33 
SZAFY POKOJOWE wnękowe, 3-drzwiowe, 2 szt. - 350 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/352-12-24
SZATKOWNICA DO KAPUSTY na gwarancji, - 1.800 zł lub 
zamienię na samochód. Biedrzychowa, tel. 076/847-99-17, 
0608/52-43-06 .
ŚWIATŁO KOPIARKA A-0, stan b. dobry, -1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/10-95-45
TABORET GAZOWY nowy, prod. niem. • 700 zł. Wrocław, 
tel. 0607/48-04-24
TABORET KUCHENNY elektryczny, nowy,3-zakresowy, 380 
V. - 400 zł. Wrocław, tel. 071/393-91-31 po 16 
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
TERMOMIKS stan b. dobry, - 1.900 zł. Wojcieszyn. tel. 
076/877-59-89 .
O  TOALETY PLASTIKOWE 5 szt., stan idealny -1.400 

zł/szŁ, stoły okrągłe, 4 szt., średnica 100 cm +16 
krzeseł, kolor czarny, typ rurowy • 1.200 zł/kpi., 
lodówki, zamrażarki, waga uchylna, Budziszów 
Wielki 75,500 m od autostrady A4, zjazd na. Strze
gom, Rawicz, tel. 076/855-30-50 84018861

URZĄDZENIE DO ROZLEWANIA PIWA prod. niemieckiej, 
stan idealny, -1.200 zł. Nowa Sól, tel. 068/388-62-27 
WAGA ELEKTRONICZNA sklepowa, • 1.000 zł. Opole, tel. 
077/410-34-81,077/410-26-48 
WAGA ELEKTRONICZNA BASIC AK-10 kalkulacyjna, -1.050 
zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
WAGA ELEKTRONICZNA MEDESACAT 5/1 + drukarka, do 
15 kg, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-74-39 
WAGA SKLEPOWA zegarowa, lubelska, do 15 kg, z odważ
nikami, mało używana, -180 zł. Wrocław, tel. 0605/60-21-10 
WAGA UCHYLNA legalizowana, odważniki, -140 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/767-38-46
WAGA UCHYLNA sklepowa, - 2.500 zł. Opole, tel. 
077/410-34-81,077/410-26-48 
WAGA ZEGAROWA do 500 kg, z legalizacją, -1.200 zł. Na
mysłów, tel. 0603/77-24-00
WANNA, 170 cm, z nogami, - 130 zł. Wrocław, tel. 
071/333-49-48 po godz. 15
WANNA AMANDA firmy Saniform, z hydromasażem i dezyn

fekcją, nowa, - 6.000 zł (w sklepie 9.000 zł). Wrocław, tel. 
071/357-38-01
WANNA ŻELIWNA 100 x 70 x 50 cm -100 zł. Wrocław, tel. 
071/361-67-63
WANNY BLASZANE I AKRYLOWE beżowe, 175x75 - 89 
zł/szt., brodziki, beżowe, 80x80 - 80 zł/szt. Sulistrowice, tel. 
071/346-23-10,0601/70-33-89 
WERSALKA + 2 fotele, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/352-12-24 
WERSALKA nowa, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/354-40-1.8 
WERSALKA stan b. dobry, ładna tapicerka, - 250 zł. Wro
cław, teł. 071/373*95-88
WERSALKA na sprężynach, b. mało używana, - 220 zł. Wro
cław, teł, 071/372-63-04 pogodz. 17 
WERSALKA na sprężynach; nbwa, na gwarancji, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/315-90-50
WERSALKA nowa, - 350 zł. Wrocław, tel. 0600/52-13-21 
WITRYNA SKLEPOWA OKIENNA, nowa, z pcv, wys. 206 x 

. 236 ęnv- 6Q0 zł. Wołów, tel. 0602/38*20-78. ■
WITRYNY CHŁODNICZE 2-stronne, przeszklone, przesuwa
ne drzwi, poj. 480 I, czerwone • 1.950 zł. Długołęka, tel. 
071/315-30-20
WITRYNY CHŁODNICZE 1-stronne, przeszklone, poj. 4501 • 
1.600 zł/szt. Długołęka, tel. 071/315-30-20 
WITRYNY DO LODÓW GAŁKOWANYCH 2 szt. - 1.200 zł 
/szt.. Wrocław, tel. 071/327-92-79,0501/48-09-08 
WYKŁADZINA DYWANOWA, 250x400,150x400, nowa -150 
zł, PCV, 16 m2 - 5 zł/m. Brzeg Dolny, tel. 0502/43-40-75 
WYKŁADZINA PODŁOGOWA PCV drewnopodobna, 20 m2, 
szer. 140 cm, nie używana, prod. zachodniej, • 200 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-28-86 
WYPOSAŻENIE BARU stoły, krzesła, barek, blaty, boksy 
drewniane, tapicerowane, 190 x 130 cm, 6 szt. i inne - cena 
od 100 zł. Bielawa, tel. 074/833-82-36,0602/58-11-82 
WYPOSAŻENIE BARU GASTRONOMICZNEGO rożen ga
zowy na 24 kurczaki, + prostownik, lada, szyld, lodówka Ami- 
ca, nowa, zamrażarka 221 I, zlewozmywak 2-komorowy z 
ociekaczem, - 4.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-18-93 
WYPOSAŻENIE KUCHNI I POKOJU, - 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 0603/10-36-02
WYPOSAŻENIE POKOJU HOTELOWEGO - od 230 zł. Wro
cław, tel. 0607/43-23-55
WYPOSAŻENIE SKLEPU lady, 4 szt., nowe, z szybą - 300 
zł/szt., lada chłodnicza • 500 zł, waga elektroniczna - 500 zł, 
szafy chłodnicze - 700 i 1.000 zł, zamrażarka na lody, prod. 
duńskiej - 8Ó0 zł, zamrażarka - 600 źł.., tei 0607/47-73-38 
WYPOSAŻENIE WYPOŻYCZALNI KASET VIDE01500 ka
set, regały, półki, lada, etui, program komputerowy, • 16.000 
zł lub zamienię. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
WYTWORNICA LODU łuskanego, z „kwasówki", stan b. do
bry. - 5.000 zł. Namysłów, tel. 077/419-45-46,0602/58-30-88 
ZAMRAŻARKA TZ 221 skrzyniowa, poj. 210 litrów, stan b. 
dobry, • 200 zł. Legnica, tel. 076/856-22-32 
ZAMRAŻARKA poj. 2201. - 300 zł. Lubin, tel. 0601/58-39-63 
ZAMRAŻARKA BAUKNECHT automatyczna. - 200 zł. Ści
nawa, tel. 0601/05-59-49
ZAMRAŻARKA MORS 2-komorowa, technicznie sprawna, - 
150 zł. Świdnica, tel. 074/853-40-83 
ZAMRAŻARKA PINGWIN 4 szuflady, stan dobry, - 350 zł/szt.. 
Jelenia Góra, teł. 075/764-89-57,0601/76-57-19 
ZAMRAŻARKA POLAR ZS 100 3-szufladowa, wys. 85 cm, 
szer. 60 cm, głębokość 60 cm, • 450 zł. Wrocław, tel. 
071/351-67-01
ZAMRAŻARKI BONETY do lodów i mrożonek, używane, 
większa ilość - ok. 350 zł/szt. Oborniki Śląskie, tel. 
0603/10-46-24
ZAMRAŻARKI LINDE otwarte, bonetki - 1.500 zł/szt. Długo
łęka, tel. 071/315-30-20
ZBIORNIK HYDROFOROWY 3001, nowy, - 450 zł. Lwówek 
Śląski, tel.. 075/782-50-11
ZLEWOZMYWAK, - 15 zł. Gryfów ŚL, tel. 0605/32-6246, 
0606/18-66-86
ZLEWOZMYWAKI ze stali nierdzewnej, 1-komorowe, z ocie
kaczem, cena - 60 zł/szt. Prochowice, tel. 076/858-47-34 % 
ZMYWARKA DO NACZYŃ gastronomiczna, - 2.500 zł. Jele
nia Góra, tel. 0603/84-77-86
ZMYWARKA DO NACZYŃ BAUKNECHT Electronic, do za
budowy, szef. 60 cm, nowy model, stan idealny - 700 zł oraz 
druga marki Gorenje, do zabudowy, szer. 45 cm, nowy mo
del, na gwarancji - 600 zł, transport do 70 km gratis. Lubin, 
tel. 076/842-17-78
ZMYWARKA DO NACZYŃ AMICA nowa, nie używana, -1.000 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73̂ 17 
ZMYWARKA DO NACZYŃ BOSCH, stan b. dobry, wolno sto
jąca, 60 cm, wyświetlacz, gwarancja, - 700 zł. Oborniki ŚL, 
tel. 071/310-24-62 do 14,0604/87-56-91 
ZMYWARKA DO NACZYŃ stan idealny, do zabudów  ̂oraz 
wolno stojące, na gwarancji - 400-1.400 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
ZMYWARKA DO NACZYŃ WHIRLPOOL 4 programy, do za
budowy, 60x60 cm, stan b. dobry • 400 zł, podgrzewacz wody 
Stiebel Eltroni 51,2 kW, 220 V + bateria chromowana - 200 zł. 
Syców, tel. 062/785-44-85
ZMYWARKA DO NACZYŃ, - 400 zł. Świerzawa, tel. 
075/713-46-61

KOTŁY NA DREWNO 0P012212 
EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE

* spalają drewno i odpa
dy drewna
* najtańsze w  eksploatacji
* 12 h pracy kotła po za
ładowaniu drewna
* pełny serwis gwaran
cyjny i pogwarancyjny

-  I I—  TECHNIKA GRZEWCZA

ul. Piastowska 17; 58-260 Bielawa
tel. (074) 834 44 85; tel/fax. (074) 834 42 64
tel. kom. 0605 423 663; 607 44 88 68

| PHU *FIRN*s.c. oferuje")
URZĄDZ. CHŁODNICZE, 

GASTRONOMICZNE, i  
KLIMATYZACJA i

a także;
- w-"i, krajalnice, 
meble sklepowe

- meble
dla gastronomii 

C E N Y  F A B R Y C Z N E  
R A T Y

Wrocław, pl. Staszica 50 (Dworzec Nadodize) 
telJfax 071/369-37-10, czynne pon.-pt. 9.00-17.00
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ZKT LUBAWA -  SKŁAD FABRYCZNY 
WILLOWE BAWEŁNA + IGLOO -  40 MODELI

PRAWDZIWE NAMIOTY
POWERMAN Wrocław, ul. Chorwacka 41

OP012457

S P O R T  tel. 071/325-25-13; 325-97-75

ZMYWARKA DO NACZYŃ gastronomiczna, stan b. dobry, 
wyparzanie, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0503/35-87-82 
ZMYWARKA DO NACZYŃ AEG, • 400 zł. Wrocław, tel. 
0603/53-66-99
O  ZMYWARKI wąskie I szerokie, pralki, pralkosu* 

szarki, lodówki, zamrażarki, kuchnie z gwarancją 
i serwis, możliwy transport • od 100 zł. Lwówek 
Ś ląsk i, tel. 075/782-43-16, 075/782-29-22 
84017741

O  ZMYWARKI DO NACZYŃ , pralkosuszarki, zamra
żarki, lodówki, pralki automatyczne, maksimum
5-letnie, kuchenki elektryczne ceramiczne. Pralki 
automatyczne małogabarytowe, otwierane od 
góry • 300-600 zł, polskie „automaty" • 250*450 zł. 
Gwarancja 6 miesięcy. Skup i naprawa Negocja
cja cen. Opole, Wałbrzych, Wrocław, Świdnica,. 
Dzierżoniów, Legnica, woj. dolnośląskie. Wrocław, 
ul. Kowalska 111 A, tel. 071/345-68-51, 
0503/30-92-42,0503/74-46-11 01035031

ŻALUZJE OKIENNE używane, kolor biały w stanie bardzo 
dobrym, różne rozmiary, cena od 20 zł. Góra, tel. 
0605/37-41-96

SPR ZĘT
SPORTOWO-TURYSTYCZNY

O  ATLAS KETTLER • 950 zł, Alex 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
O  BASENY POMPOWANE atrakcyjne, w superce- 

nach • już od 99 zł oraz materace 1-, 2- i 3-osobo- 
we. Zadzwoń lub przyjedź, a przekonasz się sam. 
Wrocław, ul. Tunelowa 4, tel. 071/336-35-89 (oraz 
fax), 0605/62-02-03 85001831

BROŃ MYŚLIWSKA DRYLING 16-7x57R, prod. niemieckiej, 
z lunetą, - 2.800 zł. Wieruszów, tel. 062/784-11-39 
BROŃ MYŚLIWSKA DUBELTÓWKA IŹ 43 EM, kal. 12/70, 
mało używana i zadbana - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-15-79
BROŃ MYŚLIWSKA SZTUCER MAUSER M-96 kal. 7x64, 
luneta .Tasco'4x40, - 3.800 zł. Lubań, tel. 075/721-49-74

PROFESJONALNY SERWIS
MOTOROWODNY OPOH952 

OPOLE - PORT, tel. 0-601 476 554 
naprawa - przeglądy - sprzedaż

BUTY PIŁKARSKIE ADIDAS .korki", rozmiar 43. - 200 zl lub 
zamienię na telefon komórkowy. Nysa, tel. 0606/95-77-02 
BUTY PIŁKARSKIE młodzieżowe, profesjonalne, skóra, 
rozm.38, firmy Umbro, nowe, cena 100 zł. Świdnica, tel. 
074/853-04-94
BUTY PIŁKARSKIE stan idealny, nr 39-44, -100 zł. Wrocław, 
teł. 071/364-57^67.0504/98-58-50 
DESKA WINDSURFINGOWA kompletna, szkoleniowa - 320 
zł oraz deska windsurfingowa Fanatic Cobra - 290 zł. Kamie
niec Wrocławski, tel. 071/318-52-81 po godz. 20, 
0602/84-61-56
DESKA WINDSURFINGOWA MISTRAL Ten Cate Klepper, 
300,360,380, kompletna, żagiel 4,7,5,6,6,0, mono,do nauki 
i nie tylko, od 350 zł, pianka na szczupłą osobę, 170 cm- 80 
zł. Kościan, tel. 0607/19-56-64 
DESKA WINDSURFINGOWA dł. 320 cm, kompletna, maszt, 
żagiel, bom z klamrą, stan b. dobry, - 730 zł oraz F2 ok. 300 
cm, kompletna, maszt dzielony, bom z klamrą, żagiel mo- 
no-film, stan b. dobry, - 850 zł. Leszno, tel. 065/533-84-64, 
0605/12-10-56
DESKA WINDSURFINGOWA idealna do nauki, wyporność 
120 I, 2 żagle, kapok, stan idealny,.- 650 zł. Świdnica, tel. 
074/853-13-68,0606/98-20-70 
DESKA WINDSURFINGOWA KLEPPER S-204, dł. 3.6 m, 
maszt, bom, żagle (3 szt.), - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/343-41-95
DESKA WINDSURFINGOWA KLEPPER 346 maszt z żaglem, 
bom, idealna do nauki, • 950 żł. Wrocław, tel. 071/357-21-64 
DESKA WINDSURFINGOWA kompletna, dł. 3.8 m, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-10-82
DESKA WINDSURFINGOWA hi-fly .CURTIS 310’, dł. 310 cm, 
wyporność 120L, maszt, bom z klamrą, 2 żagle Fanatic 6.2 i
4.5 m2, linki trapezowe, stan b. dobry, -1.700 zł. Wrocław, tel. 
0502/30-28-58
DESKA WINDSURFINGOWA HI-FLY 360 kompletna, dla po
czątkujących - 550 zł oraz druga z chowanym mieczem dł. 
325 cm, kompletna - 690 zł. Wrocław, tel. 0602/32-53-04 
DESKA WINDSURFINGOWA dł. 3.6 m - 650 zł oraz deski 
firmy Tiga dł. 3.6 m, żagiel 5.9 m2 -1.300 zł, naspępna o dł.
2.6 m, żagiel 5.2 m2 -1.500 zł, a także Cobra, nowa, dł. 2.75 
m, żagiel 4.7 m2 • 2.000 zł. Wrocław, tel. 0606/96-03-34 
DESKA WINDSURFINGOWA F2 Xantos, 325 cm, 1691, po
krowiec na deskę, żagiel monofilm 7 m2, bom z klamrą, maszt
2-częściowy, stan idealny - 2.400 zł, F2 Sputnik, 285 cm, 115 
I, pędnik -1.400 zł, Fanatic Bee, model 2000,294 cm, 1641, 
stan idealny, stopa masztu, statecznik, - 2.200 z ł, pędnik dla 
dziecka 2.9 m2, komplet 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-64-39 
DESKA WINDSURFINGOWA MISTRAL ENERGY dł. 272 cm, 
wyporność 110 I, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/317-08-28, 
0502/39-80-70
DESKA WINDSURFINGOWA MISTRAL ENERGY dł. 273 cm 
+ żagiel Neil Pryde V8, pow. 6.5 m2, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
071/317-08-28,0502/39-80-70 
DESKA WINDSURFINGOWA BIC 270 cm, wyporność 801 + 
żagiel Neil Pryde V6, pow. 5.5 m2, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 
071/317-08-28,0502/39-80-70 
ECHOSONDA WĘDKARSKA HUMNIBIRD 100 SX nowa, - 
800 zł. Wrocław, tel. 071/361-24-32 
JACHT żaglowy (pow. 8 m2), kabinowy, dł. 370 cm, - 3.000 
zł. Wrocław, tel. 071/351-28-90 
JACHT SPORTINA 595 żaglowy, stan b. dobry, - 20.000 zl. 
Zielona Góra, tei. 0601/73-26-45 
JACHT ŻAGLOWY mieczowy + przyczepa 2-osiowa z 1999 
r., hamulec, opłacone, ubezpieczone, wyposażenie dodatko
we gratis: ponton, silnik, pokrowce itd, • 29.500 zł. Bolków, 
tel. 075/741-46-29
KAJAK sklejkowy, do małego remontu, - 200 zł. Kamieniec 
W r.. teh 071/318-50-68
KAJAK 2-osobowy, 5-komorowy, nowy, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/387-86-26
KAJAK 2-osobowy, 5-komorowy, wiosła - 260 zł, narty wod
ne - 310 zł, ponton 3-4-osobowy, 4-komorowy - 250 zł, pon
ton gumowy, 3-osobowy, ławeczka/wiosła 610 zł. Wrocław, 
tel. 0608/84-92-20
KAJAK DELTA gumowy, 5-komorowy, wiosło, stan b. dobry - 
200 zł oraz ponton gumowy Skiper 260, 5-komorowy, stan 
dobry - 280 zł. Bolesławiec, tel. 0603/56-16-31 
KAMIZELKI WĘDKARSKIE nowe, różne rozm. i kolory - 40-60 
zł, noże myśliwskie, duże - 60 zł. Lubań, tel. 075/646-21-50 
KARABINEK PAINTBALLOWY SPYDER ELITE Semi-auto- 
mat, zasobnik na 200 kulek, kolanko Armson, bulta C02 20

OZ, z zaworem on/off, stan idealny - 800 zł oraz maska Scott 
Hot Shot, czarna, z termiczną szybką, nowa - 200 zł. Wro
cław, tel. 0603/76-55-05
KATAMARAN HOBBY 16 kompletny, podwójny trapez, plan
deka, stan b. dobry, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 0606/96-03-34 
KATAMARAN SUN TRAKCER BIG FOOT, 1999 r. silnik Her
cules 60 KM, 12-osobowy, mało używany, zarejestrowany, -
45.000 zł. Kędzierzyr^Koźle, tel. 0607/61-34-14 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
AC0228 www.autogielda.com.pl)
KIJE DO GRY W GOLFA 15 szt. - 1.000 zł. Mochy, tel. 
065/549-01-85
KOMBINEZON DO NURKOWANIA PARKWAY, prod. USA, 
wzmocnienia na kolanach i łokciach, używany 2 sezony, 2-czę
ściowy, z pianki, kaptur, na wzrost 170-175 cm, rozm. L, - 270 
zł. Wrocław, tei. 0600/80-64-76 
KUPIĘ BROŃ SPORTOWĄ BOK najchętniej z uszkodzonym 
drewnem lub bez. Przemków, tel. 076/832-07-50 
KUPIĘ ŁÓDŹ WĘDKARSKĄ najchętniej z ok. Zielonej Góry, 
do 300 zł. Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
KUPIĘ PONTON WOJSKOWY desantowy, o wyp. 1.5-2.5, 
może być po byłych wojskach ZSRR (zapłacę za informację). 
Zielona Góra, tel. 0609/63-64-73 
KUPIĘ ROWER WODNY 8-osobowy. Leszno, tel. 
0601/78-72-82
KUPIĘ SILNIK DO JACHTU Yamaha. Merenry, od 10 do 15 
KM, w cenie od 2.000 do 2.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/56-79-18
KUPIĘ SILNIK DO ŁODZI elektryczny. Wrocław, tel.
071/367-86-44,0603/37-56-44
KUPIĘ SILNIK DO ŁODZI WĘDKARSKIEJ elektryczny + 2
kapoki. Nowa Sól, tel. 068/387-77-25
KUPIĘ STÓŁ DO PING-PONGA TAJFUN stan dobry, profe-
sjonalny oraz stół do biladra, 6- lub 8-stopowy, z kamienną
płytą. Nysa. tel. 077/433-45-83.0602/74-42-55
KUPIĘ STÓŁ DO PING-PONGA. Wrocław, tel. 0503/91-70-08
KUPIĘ WAŁ KORBOWY DO SILNIKA WICHER o mocy 8
KM. do łodzi. Wrocław, tel. 071/361-24-32
LODÓWKATURYSTYCZNA ELEKTROLUX zasilanie 12/220
V oraz gaz, prod. zachodniej, stan idealny, od 550 zł. Głogów,
tel. 076/834-46-34 po godz. 16
LODÓWKATURYSTYCZNA ELEKTROLUX 220/12 V lub gaz,
stan dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 0601/71-83-00
ŁÓDŹ WERONA. - 2.000 zł. Brzeg. tel. 077/411-27-07
ŁÓDŹ MOTOROWA niezatapialna, 3-osobowa, wym. 2.6x1.2
m, ze sprawnym silnikiem spalinowym Salut, 3 KM, -1.000 zł.
Dzierżoniów, tel. 074/831-67-98
ŁÓDŹ MOTOROWA kabinowa, 4-osobowa, ze spaniem, b.
ładna + przyczepa łamana, silnik Chrysler, 115 KM - 24.000
zi lub zamienię na sam., najęhętniej diesel osobowy, lub kombi.
Radwanice k. Wrocławia, tel. 071/311-70-15
ŁÓDŹ MOTOROWA, 30 KM, kierownica, szyba przednia,
przyczepa podłodziowa, RO Philips, - 6.000 zł lub zamienię
na skuter wodny. Wiązów, woj. wrocławskie, tel.
0603/32-24-71
ŁÓDŹ MOTOROWA QUICKSILVER 550 SPORT, 1998 r. za
rejestrowana, 5.5 x 2.3 m, silnik zaburtowy Mercury (200 KM), 
przyczepa Tramp-Trail, - 5.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0601/28-33-54 \
ŁÓDŹ MOTOROWA YAMAHA XR 310-B model 2000, 310 
KM, 2 silniki strugowe, 5-ósobowy, + przyczepka, - 60.000 
zł., tel. 0607/61-34-14 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w internecie pod numerem - AC0240 www.autogielda.com.pl) 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA z silnikiem spalinowym, biały laminat,
3 komory powietrzne, 265 cm x 130 cm x 45 cm, -1.200 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-55-07 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA .żywiczna”, kompletny osprzęt, stan 
idealny, - 950 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA TEXAS 300A z pokrowcem, nowa, nie
używana, silniczek 12V, wiosła, z przyczepą do przewozu ło
dzi, zarejestrowana, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-46-39 * 
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 prod. niemieckiej, pow. żagla 10 m2. nie 
potrzeba uprawnień + przyczepa, Zarejestrowana, - 4.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-10-82
ŁÓDŹ ŻAGLOWA dł. 470 cm, kompletna, podwójny trapez, 
spinaker, wózek do slipowania, plandeka, - 4.500 zł. Wrocław, 
tel. 0606/96-03-34
ŁÓDŹ ŻAGLOWA dł. 420 cm, kompletna 2 trapezy, spinaker, 
stan b. dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0606/96-03-34 
ŁÓDŹ ŻAGLOWA OMEGA, 1975 r. drewniana, maszt alumi
niowy, olinowanie, żagiel nieprzemakalny, • 1.600 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-57-24
ŁÓDŹ ŻAGLOWA OMEGA Ostróda, laminat, dł. 6,2 mrpow. 
żagli 15 m2,5-osobowa, mało używana, pełny kpi., żagle da- 
kron! Brzeg, tel. 077/416-50-66,0601/96-34-05 
ŁYŻWOROLKI rozm. 38 i deskorolka, - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/788-14-08
ŁYŻWOROLKI TREX SX-5 rozm. 41, prod. niemieckiej, koła 
kauczukowe, mało używane, • 90 zł. Wrocław, tel. 
071/353-13-98
MOTOLOTNIA 2 szt., z silnikiem VW Garbusa i Trabanta, 1- i.
2-osobowa, przyrządy, dokumentacja oraz dodatkowo napęd 
kpi. na podzespołach VW Garbusa + śmigło, w cenie 4.000 i
6.500 zł. Zielona Góra, tel. 0601/78-89-06 
MOTOLOTNIA LIBRĘ II M-2 skrzydło 16,4 m2, nowe, 6 
godz. nalotu + wózek, 2-osobowy, fabryczny, amortyzowany, 
z osprzętem, -10.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-25-88 
NAMIOT domek, 2 sypialnie, przedsionek, duże okna, nowy-
1.100 zł. Bolesławiec, tel. 090/66-84-23 
NAMIOT 3-osobowy, sypialnia podwieszana, duży przedsio
nek. okna, moskitiery. stan idealny, od 480 zł. Głogów, tel. 
076/834-46-34 po godz. 16
NAMIOT 2-osobowy, nowy, -110 zi. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/481-94-11
NAMIOT 3-osobowy, nowy, -199 zł oraz 6-osobowy, nowy, • 
500 zł. Strzegom, tel. 074/855-41-23 '
NAMIOT 2-osobowy, bez tropiku i stelaża, stan b. dobry • 30
zł. Wrocław, tel. 0503/37-20-42
NAMIOT 4-osobowy, z przedsionkiem, - 500 zł. Wrocław, tel.
071/351-66-08
NAMIOT 4-osobowy, -110 zł. Wrocław, tel. 071/327-87-28 
NAMIOT 3-osobowy. - 200 zł. Wrocław, tel. 071/342-69-95 
NAMIOT 4-osobowy, śpiwory, materace, - 600 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-60-25
NAMIOT 4-osobowy, wyprodukowany w Legionowie, -150
zł. Wrocław, tel. 071/355-35-31
NAMIOT 3-osobowy, nowy, prod. niemieckiej, z tropikiem,
moskitiera w przedsionku, wym. 240 x 210 cm, wys. 130 cm,
wędoodporny (1500 mm),;- 180 zł: Wrocław, tel.
071/373-44-81.0604/07-59-49
NAMIOT 2 sypialnie, przedsionek, okna, -1.000 zł. Wrocław,
tel. 318r58-96
NAMIOT harcerski; duży, 10-osobowy f  4 łóżka do spania 
(kanadyjki), stan dobry, - 500 zł. Wrocław, tel. 0603/27-80-57 
NAMIOT 3-osobowy, wym. 3.6 x 2.9 x 2.0 m, kolorowy, firmy

Mehler (RFN), materace dmuchane, jednoosobowe, + butla z 
lampą gazową, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-89-54 
NAMIOT CAMPUS BORNEO 5 używany 2 sezony - 400 zł. 
Wrocław, tel. 351-27-74
NAMIOT EXPLOLER 5-osobowy, z przedsionkiem, fabrycz
nie nowy, prod. niemieckiej, • 650 zł. Wrocław, tel. 
071/399-09-28,0601/71-28-17 
NAMIOT LEGIONÓW 3-osobowy, solidny, -180 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-54-05
NAMIOT MARABUT nie używany, na gwarancji, 3-osobowy, 
- 500 zł. Wrocław, tel. 071/321-55-24 
NAMIOT SURVIVAL II 1-osobowy, stelaż, podłoga pompo
wana, śpiwór z matą aluminiową w jednym plecaku, wszyst
ko w kolorze .moro”, - 290 zł. Leszno, tel. 065/529-29-45 w 
godz. 19-20,0608/27-86-58
NAMIOT WILLOWY 3-osobowy, prod. niemieckiej, wys. 2.1 
m, stan idealny, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/364-57-67, 
0504/98-58-50
O  NAMIOTY, MATERACE • wysyłka, dowóz do klien

ta. Namiot Igloo, 4-osobowy, 240x210x130 • 219 
zł; namiot 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

O  PARALOTNIA KATANA Up 51, z osprzętem, • 1.299 
zł. Wałbrzych, tel. 0606/89-48-60 01034651

'  NAMIOTY - MATERACE - BASENYv 
Pontony i kajaki pompowane

•  Namioty turystvczn» (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 zł, tunelowe wys. do 2,1 m, 
domki od 270 zł, wllowe od 570 zt, namioty z bawełny do busdw i vanów
•  Materace gumowe, welurowe 1-os. 38 zł. 2-os. 70 zł, 3 os. 150 zł, 
sofy 2 os. ♦ 2 poduszki -100 zł, fotele, pufy od 35 zi
•  Baseny; owal, prostokąt, koło do 4 m np. 3,4x1,6x0,53 m -99 zł.
•  Pontony i kaiaki od 200 zł.
✓Wrodaw ul. Karkonoska 45 (teren Polmozbytu obok staqi ESSO.
2 km od autostrady), teL/fax 071/366-22-12, kom. 0-601 469 184 
✓Wrodaw, ul. Kosmonautów przy trasie na Lubin przed Wrodawem 
Leśnicą, t tL  071/351-56-03, kom 0-603 502 453 o p q 12551 /

PARALOTNIA PERCHE SONIC DHV2 80-110 kg, stan b. 
dobry, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50.0601/55-20-45 
PIANKA WINDSURFINGOWA pełna (męska, damska, dzie
cięca), stan b. dobry, żagiel Worth Sail Inferno pow. 6 m2, 
cena 180 zł/szt. Legnica, tel. 076/851-20-71,0606/72-77-58 
PIANKA WINDSURFINGOWA Pro Limit X-Treme, rozm. M/50, 
długie nogawki i rękawy, 1-częściowa, rozpinana od tyłu, • 
280 zł. Wrocław, tel. 071/348-79-36 
PIANKA WINDSURFINGOWA NEIL PRYDE zawodnicza, na 
wzrost 160-170 cm, męska - 700 zł; żagiel Neil Pryde V8,6.4 
m -1500 zł; żagiel Neil Pryde V6,5.2 m -1100 zł; żagiel Fa
natic, 4.2 m - 320 zł, maszt Mistrall, karbonowo-keflarowy - 
440 zł; pokrowiec na deskę Mistrał Max 315 - 250 zł. Wro
cław, tel. 071/317-08-28,0502/39-80-70 
PIANKI, SZTORMIAK, KAMIZELKI RATUNKOWE ceny od 
300 zł. Wrocław, tel. 0606/96-03-34 
PISTOLET DO PAINTBALLA SPLATMASTER stan idealny, 
mało używany, na gaz C02, zasobnik na 10 kulek, -130 zł. 
Wrocław, tel. 0603/76-55-05
PISTOLET TYPU COLT rakietowo - hukowy, z pełnym wypo
sażeniem, - 200 zł. Wrocław, tęł. 071/785-67-32 1 
PONTON 2-komorowy, wiosła, pompka, - 250 zł lub zamienię 
na Junaka z dok., może być do remontu dopłacę. Wałbrzych, 
tel. 0608/61-50-62
PONTON, stan dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/333-49-48, 
0600/52-11-84

, (

N A M I O T Y  T U R Y S T Y C Z N E  WAM- mion 
prod. niemieckiej firmy: HIGH PEAK,BUFFALO,

Laminowane szwy, namioty typu willowego 
]& J \  z bawełny hydrofobowej, pokrywane aluminium,

i f c l L J A  przystawki do BUSÓW. Ceny od 170 d
(możliwość negocjacji ceny). Przy większych zamówieniach rabaty.

Wrocław, ul. Sułowska3, tel. 0603 332 318, 0501 932 783 
OPOH992____________   0606583 392

PONTON 3-4-osobowy -170 zł. 2-osobowy -130 zł. Wro
cław, tel. 0603/40-09-94
PONTON CHALLENGER dł. 3,5 m, szer. 1,3 m, 4-osobowy, 
z możliwością montażu silnika, nowy, nie używany, -1.500 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-45-14,0503/03-45r67 
PONTON.WĘDKARSKI 2 lub 3-osobowy, 4-komorowy + wio-, 
sła, worek, przyczepka, z  grubego tworzywa, cena 150-250 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/387-86-26 
PONTON WOJSKOWY 6-osobowy, mocowanie pod silnik, -
1.000 zł. Namysłów, teh 077/410-31-46 
PONTON ZOD1AC gumowy, z deską do mocowania silnika,
1-osobowy + miejsce dla dziecka, stan b. dobry, - 550 zł. Wro
cław, tel. 071/339-85-60.0605/51-94-24 
O  PONTON ZODIAK profesjonalny, 5,30 m, sztywna 

podłoga, kokpit, siedzisko Jokey, zegary itp., sil- 
nik Johnson, 140 KM, Powertrimm, dozownik ole
ju, przyczepa prod. amerykańskiej, zestaw oclo
ny, • 25.000 zł oraz pontony Metzeler pod silniki 
zachodnie, s iln ik i, doczepne, Wrocław, tel. 
071/352-44-45,0502/95-90-10 80014011

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 WIOSŁA KETTLER idealny do tre
ningu, - 100 zł. Nowogrodziec, woj. jeleniogórskie, tel. 
0607/47-75-96
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ bieżnia rekreacyjno-treningowa 
(rower, wiosła, twister), 11-funkcyjna, elektroniczny licznik, 
stan idealny, - 550 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-51-59 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS stojący, w tym steper. stan 
idealny, - 320 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-01-04 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ krążek do sztangi 15 kg (3 szt.) i 
20 kg (4 szt.) wraz ze stojakami, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-57-78
PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ atlas .Kettler Classic" + obcią
żenie -1300 złi ławka pod sztangę .Kettler Club”, stan ideal
ny -490 zł lub zamienię na cegłę albo na telefon Nokia 3210. 
Sława, tel. 068/356-77-99
PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ KETTLER + 2 hantle - 260 zł 
oraz rower treningowy - 80 zł i mały stepper - 80 zł lub zamie
nię na telefon Nokia 321.0 (Simplus). Sława, tel. 068/356-77-99 
RAKIETA TENISOWA, - 25 zł. Namysłów, tel. 0503/53-93-73 
RAKIETA TENISOWA DUNLOP FURY nowa - 200 zł. Wilson 
Pro Staff, Wilson Staff 850 ST - 200 zł/szt., Prince Mono -150 
zł, Adidas - 100 zł, Pro Kenex • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/321-51-44,0608/67-07-34

ROWER TRENINGOWY KETTLER stan b. dobry, • 100 zł. 
Nowogrodziec, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/47-75-96 
ROWER TRENINGOWY do ćwiczeń w domu, prod/polskiej,
- ?00 zł. Wrocław, tel. 071/344-81-35
ROWER TRENINGOWY używany, cena 30 zł. Wrocław, tel. 
071/357-41-31
SIEĆ RYBACKA oryg., dł. 40 m, wys. 2.5 m, ciężarki + pły
waki, oczka 5 x 5 cm -150 zł/szt. Trzebnica, tel. 071/387-06-56, 
071/312-63-58,0606/14-33-76 
SILNIK DO KAJAKU 1957 r., technicznie sprawny, prod. pol
skiej, • 400 zł lub zamienię. Leszno, tel. 0609/65-29-13 
SILNIK DO ŁODZI EVINRUDE, 814 ccm zaburtowy, 70 KM, •
4.300 zł. Opole, tel. 077/455-17-83,0605/62-62-99 
SILNIK DO ŁODZI MERCURY SAIL POWER 4 kM, długa ko
lumna, alternator, nie naprawiany, plomba, mało używany (tyl
ko na stawie), stan techniczny b. dobry, - 2.000 zł. Bolków, 
tel. 075/741-46-29
SILNIK DO ŁODZI MERCURY, EVIN ROUT 6 KM, stan b. 
dobry, doczepiane, zaburtowe, cena -1.500 zł/szt. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-68-73
SILNIK DO ŁODZI MOSKWA 8M, 1981 r., benzyna, 2-suw 
zaburtowy, na części, niekompl, - 100 zł. Wrocław, tel. 
782-27-48,0503/67-31-14
SILNIK DO ŁODZI SELVA 6 KM, 2-biegowy, manetka, zbior
nik. -1.300 zł. Jugów, tel. 074/871-80-70 
SILNIKI DO ŁODZI MOTOROWYCH zaburtowe, ceny od
1.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/46-67-64 
SKUTER WODNY YAMAHA niekompl. silnik, - 2.500 zł. Dzier
żoniów, tel. 0606/10-16-21
SPRZĘT BIWAKOWY : menażka, manierka, kubek, zestaw 
naczyń, niezbędnik, saperki, plecaki, siekierki, latarki kąto
we, noże, scyzoryki firmowe itp. -10-100 zł/szt. Wrocław, tel. 
362-65-93
STÓŁ BILARDOWY 6-stopowy, na żetony, 2 kije, kpi. bil, wie
szak na kije, prod. włoskiej, blat marmurowy, - 1.700 zł. Le
gnica, tel. 076/852-34-08,0609/41-37-44 
STÓŁ BILARDOWY 120 x 60 cm. bile, kije -170 zł. Leszno, 
tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20,0608/27-86-58 
STÓŁ BILARDOWY SENATOR - 2.300 Zł. fliper Williams - 
800 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0503/04-69-45 
STÓŁ DO PING-PONGA TOP-STAR nowy, płyta aluminiowa,
- 650 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 po godz. 16
STÓŁ DO PING-PONGA aluminiowy, używany - 300 zł. Lesz
no. tel. 065/529-29-45 w godz. 19-20,0608/27-86-58 
STÓŁ DO PING-PONGA KETTLER SPORT składany, na kół
kach, stan b. dobry • 320 zł, - 320 zł. Nowogrodziec, woj. jele
niogórskie, tel. 0607/47-75-96
STRÓJ PŁETWONURKA kompletny, - 1.000 zi. Wschowa, 
tel. 065/540-31-41
TOALETA TURYSTYCZNA chemiczna, idealna do kempin
gu, namiotu, stan idealny, • 180 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 
po godz. 16
TOCZEK DO JAZDY KONNEJ nowy, mały rozm, • 50 zł. Wro
cław, tel. 071/339-93-10,0600/45-98-55 
TRATWA RATOWNICZA morska, - 1.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-31-41
WĘDKA GARDONNETTE 3 m, bez przelotek, nowa, - 20 zł. 
Wrocław, tel. 0504/78-42-74
WÓZEK DO MOTOLOTNI, 2001 r., 600 ccm, Trabant kpi., 
jednoosobowy, iskrownik Kątek, śmigło, - 2.500 zl lub zamia
na na skrzydło do motolotni, Libra2, Golf, Kanion. Krapkowi
ce. tel. 077/446-01-65
WYPOSAŻENIE KORTU TENISOWEGO różny sprzęt, ceny 
do 1500 zł. Głogów, tel. 076/833-52-35,835-08-64 sklep spor
towy
WYPOSAŻENIE SIŁOWNI i sauny, kompletne, sprzęt firmy 
HES, ok. 40 stanowisk, kolor żółto-czarny, mało używany, 
sauna 4-osobowa, zdalnie sterowana, - 50.000 zł. Głogów, 
tel. 0607/19-.50-66
ŻAGIEL WINDSURFINGOWY NEIL PRYDE .DIABLO’  pow. 
T.7 m2, model 2000 r., stan b. dobry - 1.350 zł oraz Rau- 
schwind .Vertigo Dual Cam*, pow. 5.1 m2, stan-dobry, • 400 
zł. Leszno, tel. 065/526-21-83
ŻELAZKO TURYSTYCZNE składane, nowe, '45  zk Kłodz
ko, tel. 074/867-88-93

TU R Y STY K A
•  .ABC’ WCZASÓW NAD BAŁTYKIEM. .U Jacka1, pen- 

sjonat położony zaledwie 15 m od plaży w Mielnie. Po
koje z łazienkami, TV tub tańsze ze wspólną łazienką, 
TV, sprzętem plażowym, czajniki i szklanki w każdym 
pokoju. Zobacz zdjęcia, www.ta.pl/jacek, rezerwacje.

. Koszalin, tel. 094/318-92-96 99000001
•  „ADHARA" NAD MORZEM w Sarbinowie k. Mielna. Prze

piękny nowy obiekt turystyczny (ok. 200 miejsc). Bardzo 
wiele atrakcji, pokoje i apartamenty, wyżywienie* drink 
bar, sauna, solarium itp., www.adhara.ta.pl, ceny promo
cyjne, dzwoń i pytaj.., tel. 094/316-55-69 99000001 -

•  .ARIZONA’ BIURO PODRÓŻY oferty wyjazdu na .Love 
Paradę* - 95 zł, kolonie 14-dnioWe - 660 zł, Grecja - 470 
zł, Turcja, 2 tygodnie • 990 zł, Bułgaria, 2 tygodnie -1.100 
zł. Wrocław, tel. 071/344-40-01 wewn. 241 99000001

•  .ATRIUM* - KOŁOBRZEG. Polecamy pokoje 2-, 3- i
4-osobowe, z łazienkami i TV. Ogólnie dostępne zaple
cze kuchenne. Parking zamknięty, rozległy, ogrodzony

• A U T O K A R Y  L U X  .opo12247
• B U S Y  O S O B O W E  • 
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 www.promotion.com.pl_____
teren zielony, wspaniała, kameralna atmosfera. Rezer-. 
wacje, www.ta.pl/atrium.., tel. 094/352-83-65 99000001

•  .BASENY" - niskie ceny. Dąbki nad Bałtykiem k. Darło
wa, OW .Horyzont*. Wspaniały obiekt z kompleksem 
basenów, kortami tenisowymi, sauną, siłownią, bilardem*, 
kawiarnią i własnym wyżywieniem. Pokoje, apartamen
ty i domki kempingowe. Pełna wizja. Rezerwacje 
www.ta.pl/horyzont. ., tel. 094/314-80-07 §9000001

•  .BRYŚ’ - SARBINOWO K. MIELNA - pensjonat polożo- 
ny na szczycie wydmy (30 m od brzegg morza). Poleca 
pokoje z łazienkami i TV. Wyżywienie na miejscu. Pełna 
wizja. Rezerwacja, www.ta.pl/brys.tel. 094/316-55-47 
99000001

•  .DW DUET* - MIELNO położony w cichej okolicy, nieda
leko morza, poleca pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, z łazien
kami, TV, czajniki, szklanki. Wyżywienie na miejscu. 
Czynny cały rok. Rezerwacje, www.ta.pl/duet. ., tel. 
094/318-98-79 99000001

•  .INTERSZYK* - MIELNO - ogólnie dostępny basen kry
ty, wypożyczalnia sprzętu pływającego, piękny, duży, 
ogrodzony teren z parkingiem, pomost dla wędkarzy, 
pokoje z łazienkami i TV. Pełna wizja, rezerwacje, 
www.ta.pl/interszyk. ., 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 par
king, plac zabaw, pełna wizja www.morski.ta.pl, rezer
wacje. .. tel. 094/316-61-34 99000001

Kolonie i obóz w Świnoujściu 
z wycieczką do "Heide Park" 

i Berlina, 1199 zl. "REMEDIUM" 
tel. (071) 344 33 43,34410 96.

•  .ORKA* - ŁAZY K. MIELNA - kameralny pensjonacik bli
sko plaży z dużym terenem zielonym i parkingiem. Pole
camy pokoje 2-. 3-. 4-osobowe, niektóre z tarasami. Do 
dyspozycji czajniki i lodówka. Do wynajęcia również do
mek letniskowy, www.ta.pl/orka. ., tel. 094/318-29-77 
99000001

• '  .OW PORTAMARE" - DZIWNÓWEK położony przy sa- 
■ mej plaży. Kilkaset miejsc wczasowych w pokojach z ła

zienkami i TV. Wyżywienie, tereny rekreacyjne, parking. 
Pełna wizja. Rezerwacja, www.portamare.ta.pl. ., tel. 
091/381-11-62 99000001

•  .OW STOCZNIOWIEC* - POGORZELICA - baseny z 
podgrzewaną wodą, pokoje i domki kempingowe, z ła
zienkami i TV, kawiarnia, korty tenisowe, sauna, sola
rium, wypożyczalnia sprzętu turystycznego, www.stocz- 
niowiec.ta.pl.., tel. 091/386-31-25 99000001

•  .RÓŻA WIATRÓW- - DARLÓWKO. Ośrodek położony 
przy samej wydmie. Pokoje, apartamenty i domki kem
pingowe. Kawiarnia, siłownia, drink bar, sala ćwiczeń, 
jaccuzi, wyżywienie na miejscu, parking. Pełna wizja. 
Rezerwacje, www.ta.pl/roza. ., tel. 094/314-21-27 
99000001

•  .TROJANOWSKI* nad morzem, w Ustce, pokoje 2-3 
osobowe z łazienkami, telefonami, TV sat, barek, restau
racja, bilard, sauna, solarium, siłownia, parking, NISKIE 
CENY, www.trojanowski.ta.pl. ., tel. 059/814-89-65 i 
814-89-64 99000000

•  .U IWONY” w Mielnie. Kameralny, tani pensjonat, poło
żony blisko morza. Bardzo dobre warunki wypoczynku, 
teren zielony, ogrodzony, parking. Zobacz w internecie 
www.ta.pl/iwona. rezerwacje. Koszalin, tel. 
094/318-95-57 99000001

•  .WILLA FARAON* - MIELNO - położona przy samej pla
ży, poleca pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienką, telefo
nem i TV. Obiekt czynny cały rok. Pełna wizja. Rezerwa
cje. www.ta.pl/faraon. ., tel. 094/318-95-13, 
0608/62-99-20 99000001

•  .WILLA PARADISE* w Mielnie, poleca wczasy w kame
ralnych warunkach, pięknym otoczeniu soczystej ziele
ni, za niewielką cenę, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z TV sat, 
lodówki na piętrach, parking na miejscu, pełna 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.republi- 
ka.pl/bogzab. Wrocław, tel. 071/341-33-54. 
0607/13-54-66 99000001

•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .Pod Świer- 
kami*, w Laskówce (Kotlina Kłodzka), 80 km od Wrocła
wia, góry, lasy, szklaki turystyczne, w pobliżu jeziora, 
wiele miejsc do zobaczenia, na dużej posesji, staw, stru
mień, 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 Śnieżniką, blisko basen, Jaskinia 
Niedźwiedzia, kolej linowa, konie, liczne szlaki piesze i 
rowerowe, dostępna kuchnia i parking, ogród, miejsce 
na ognisko, grill, ceny od 15 zł/doba, dzieci do lat 7 • 
50%. Stronie Śląskie, tel. 074/814-12-83 99000001

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bieżyniu (oko
lice Krzywina), blisko lasy, jeziora, zaprasza na weekendy i 
wczasy, w ofercie jazda konna, kuchnia domowa - 20 zł/dobę 
od osoby. Bieżyń, tel. 065/517-75-46 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach Izer
skich, okolice Szklarskiej Poręby, możliwość wyżywienia, 
komfortowe pokoje, przytulna atmosfera,duży teren, wyciecz
ki’, ogniska', cisza, źródlana woda, trasy turystyczne i rowero
we. Kopaniec, tel. 075/754-14-33,0502/25-27-17 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO k. Międzygórza, 
oferuje do wynajęcia przyczepy kempingowe z wyposaże
niem, miejsce na samochód, cicha okolica, blisko szlaki tury
styczne - 15 zł/doba od osoby. Międzygórze, tel. 
074/813-51-64 po godz. 20
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Osiecznej kolo 
Leszna, zaprasza na wczasy i weekendy, w ofercie, jazda 
konna, wędkarstwo, biesiady przy ognisku, przy własnym 
zespolejnuzycznym -15 zł/dobę od osoby. Osieczna, tel. 
065/535-01-70
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO nad j. Pełcz w 
woj. gorzowskim, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, wyżywienie do
mowe lub bez wyżywienia, cisza, plac zabaw, dzieci do lat
10-ciu zniżka 50% - 20 zł/osobę. Pełczyce? tel. 095/768-54-77 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO pokoje 2-osobo- 
we, nad jeziorem Nyskim, 300 m do plaży, cena - 20 zł/oso
bę/dobę, całodzienne wyżywienie - 27 zł, dzieci do 12 lat - 
połowa ceny. Skorochów, gm. Nysa, tel. 077/43348-01 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO domek wolno 
stojący, w pełni wyposażony, kuchnia, WC, TV sat, malowni
czo położony w Górach Sowich, do wynajęcia na weekendy i 
urlopy, dorośli - 25 zł/doba, dzieci do lat 10 -10 zł/doba. Wo
libórz. tel. 0607/45-57-68
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO pokój letniskowy, 
samodzielny, z kuchnią i łazienką, na wsi, dla 2 osób, na okres 
3 mies., kompleks jezior i lasów Przemęckiego Parku Krajo
brazowego, 30 km od Leszna, - 1.200 zł 13 mies., płatne z 
góry. Wrocław, tel. 071/360-12-61 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO posiada do wy
najęcia domki w lesie, możliwość organizacji jazdy konnej, 
przejażdżek bryczką, ogniska, blisko rzeka, 1 doba gratis - 
35 zł/osoba, dla dzieci zniżki. Zamość, tel. 0603/84-19-91 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO cisza, spokój, z 
dala od zabudowań, w pobliżu lasy, grzyby, jagody, woda, ryby, 
na miejscu konie, całodzienne wyżywienie, 3 domowe posiłki 
+ nocleg - 2040 zł/osoba/doba.., tel. 095/718-5044 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bystrzycy Gór
nej k. Świdnicy Śl., malownicza okolica, lasy, góry, rzeka, 
wczasy z kursem prawa jazdy - 35 zł/osóby + 700 zł kurs. 
Bystrzyca Górna, gm. Świdnica, tel. 074/850-99-59 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO przy jeziorze 
Otmuchowskim, bilard, ping-pong, siatka, pole namiotowe, 
obiady, blisko granicy z Czechami, zwierzęta mile widziane, 
możl. rachunek, cena 15-20 zł/osobo-doba. Ligota Wielka, woj. 
opolskie, tel. 077/43542-75
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO kat. I, w Sude
tach, nowa willa, nowoczesne pokoje, apartamenty z łazien
ką lub bez - już od 15 zł/osobę/dobę, możliwość wyżywienia • 
8-15 zł, TV SAT, jakuzi, sala balowa na 30 osób, przepiękna 
okolica, widoki, trasy, grill, ognisko, parking, rowery, konie. 
Michałkowa, gm. Walim, tel. 074/845-3343

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zaprasza nad 
Jezioro Rogowskie, do domu wolno stojącego: 2 sypialnie, 
pokój dzienny, kuchnia, łazienka, dostosowany dla osób nie
pełnosprawnych. kajak, łódź wędkarska, grill, plac zabaw 
polowania, domowa kuchnia - cena od 18 do 20 zł/osobę/do
bę. Rogowo, tel. 052/3024243 
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

S U P E R P R O M O C J A ! W C Z A S Y  - M O R Z E  B A Ł T Y C K IE  
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WCZASY, OBOZY  
WŁOCHYICHORWACJA

apartamenty, kempingi
lipiec - sierpień 

Dzieci do 16 lat gratis!
o d  600 z ł/ o s o b ę  0P012241 

d o ja z d  w ła s n y  lu b  a u to k a re m

• Sominy k. Bytowa. Sominy 2, gm. Studzienice, tel. 
059/821-60-02
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO pokoje 2-, 3- i
4-osobowe, Góry Sowie, trasy turystyczne, lasy, woda, cisza 
- 20 zł/doba, z wyżywieniem - 45 zł/doba, www.walim.w.pl. 
Walim, tel. 074/845-75-57
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO NA MAZURACH 
wypoczynek na wsi, cisza, lasy, ryby, grzyby, bardzo dobre 
warunki mieszkaniowe, 14 dni, cena 420 zł/osoba, zaprasza
my. Węgorzewo, tel. 087/427-82-40 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO NA WSI zapra
szamy do gospodarstwa położonego na uboczu, piękna zie
leń, cisza, łasy pełne grzybów i jagód, przy trasie Kępno - 
Namysłów, do dyspozycji duży ogród, grill, domowe wyżywie
nie, cena 15 zł/osoba, wyżywienie - 20 zł. Kępno, tel. 
062/781-54-34
•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO RYBNE 

nowy obiekt otoczony wodą i lasem oferuje bezpłatnie 
wędkowanie, sprzęt pływający wypoczynkowy, rowery, 
grill, sala taneczna kominkowa, grillowa, taras widoko
wy, basen kąpielowy z 8 rynną, mini golf, boisko, plac 
zabaw, stadnina koni, w okolicy jeziora tamy, zamki - 25 
zł/doba, www.agroryb.jgora.osim.pl. Faktury VAT, Gry
fów Śląski, tel. 075/781-26-61, 075/781-48-51 (fax), 
0606/55-34-28 . 99000001

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO Niegoszcz k. 
Mielna nad morzem, do wynajęcia pokoje 2, 3 i 4 osobowe, 
od zaraz do listopada -18 zł/doba poza sezonem, w sezonie 
22 zł, kuchnia, WC, łazienka, parking. Niegoszcz, tel. 
094/318-91-95
•  AGROTURYSTYKA - zapraszamy na wypoczynek w ci

szy i spokoju, dookoła góry, lasy, rzeka, czysta woda i 
powietrze, park krajobrazowy, niedaleko Jaskinia Nie
dźwiedzia, wyciąg widokowy, kryty basen, na miejscu 
kuchnia, bilard, altana z kominkiem, parking, bogate runo 
leśne, cena 15 z ł.., tel. 074/814-27-48 99000001

AGROTURYSTYKA w Górach Sowich, okolice Szklarskiej 
Poręby, komfortowe warunki, duży teren, dzieci bezpłatnie, 
możliwość wyżywienia, lasy, zieleń, cisza, wycieczki - 30 
zł/osoba. Kopaniec, tel. 075/754-14-33 
AGROTURYSTYKA nad Jeziorem Otmuchowskim, 10 km od 
Czech, pokoje 2-6-osobowe, osobna łazienka dla gości, ta
ras, ogród, siatkówka, grill, ogniska, kuchnia do dyspozycji,, 
możliwość wyżywienia (specjalność ciasto drożdżowe) - cena
10-15 zł/osobę/dobę, dla dzieci zniżki (możl. wyst. rachun
ków dla grup). Ligota Wlk., tel. 077/431-41-78,0608/41-47-61 
AGROTURYSTYKA w pełni wyposażone mieszkanie na pię
trze, w drewnianej chacie, Góry Bystrzyckie, w pobliżu Spa
lonej (Sudety), na' uboczu, cisza, źródlana woda, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, RTV, parking na posesji, zadaszony grill, 
swoboda, pstrągi w stawie, pobyt w cenie - 25 zł/os., zniżki

na miejscu, cicha kameralna atmosfera, pełna wizja, 
www.krzys.ta.pl. ., tel. 094/351-60-36 99000001

•  BAŁTYKf MIELNO FWP proponuje ponad 1000 miejsc, 
w domach wczasowych w Mielnie, Sarbinowie i Chło
pach. Pokoje o zróżnicowanym standardzie w różnych 
cenach. Nasze hasło to .wczasy na każdą kieszeń*. Zo
bacz w internecie www.fwp.ta.pl, zadzwoń, zarezerwuj, 
„tel. 094/318-93-97 99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat .Helena’ , poleca po
koje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, TV, niektóre z bal
konami, położony bardzo blisko plaży w strefie wydmo
wego lasu sosnowegoi cicha okolica, pełna wizja 
www.helena.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 091/386-42-25 
99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO K. REWALA pensjonat .Roda" 
położony w zacisznym miejscu, blisko plaży, poleca po
koje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, sala bilardowa, 
parking, wyżywienie na własnej stołówce (tanio), pełna 
wizja www.roda.ta.pl, rezerwacje. Pobierowo, tel. 
091/386-42-63 99000001

•  BAŁTYK - REWAL dwa pensjonaty .Toda* i .Sedina*, 
położone w niewielkiej odległości od morza, polecamy 
pokoje 2-, 3-, 4-osob. z łaz. i TV, wyżywienie na miejscu, 
wszystkim zmotoryzowanym zapewniamy parking, peł
na wizja www.toda.ta.pl, 091/386-27-12, www.sedi- 
na.ta.pl 091/386-25-72.. 99000001

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA .DOM NAD MORZEM’ 
położony na szczycie wydmy, 30 m od brzegu morskie
go, pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami, TV i wido
kiem na morze, wyżywienie i parking na miejscu, 200 zł 
(pokoje 2- i 3-osobowe) - 220 zł (pokoje 4-osobowe), 
www.ta.pl/grunt, rezerwacje. ., tel. 094/316-58-41 
99000001

•  BAŁTYK-ŁEBA DWKOWELIN pokoje 2-, 3-i 4-osobo
we, TV sat, parking dozorowany, bilard, odległość do 
morza 400 m, organizujemy: wczasy, wypoczynek week
endowy, szkolenia, obozy, www.kowelin.ta.pl. ., tel. 
059/866-14-40 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO O.W. Irena, pokoje 2-, 3-, 4-, 5-oso- 
bowe z łazienkami, kawiarnia, bilard, ping-pong, boiska 
sportowe, parking samochodowy, b. blisko morza, NI
SKIE CENY, www.ta.pl/irena. .* tel. 094/318-95-78
99000000

•  BAŁTYK - MIELNO D.W. Admirał poleca pokoje 1-, 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, wyżywienie, drink bar, 
kawiarnia na miejscu, zapewniamy wszystkim parking, 
TANIO I www.ta.pl/admiral, rezerwacje. ., tel. 
094/318-99-32 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO lub Ustronie Morskie, pokoje z ła
zienkami i TV, w pensjonacie lub domu wczasowym, 
domki lub kempingi w ośrodku kempingowym, www.fur- 
manek.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 094/318-96-08
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat Lazur położony przy głów
nym wejściu na plażę, polecamy pokoje 1 -, 2-, 3-, 4-oso
bowe z łazienkami i TV oraz apartamenty, na miejscu 
wyżywienie, bilard, drink bar, plac zabaw i parking za
mknięty, pełna wizja www.lazur.ta.pl, rezerwacje.., tel. 
094/318-93-34 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Bartek* i ośrodek kem
pingowy .Złota Plaża* przy samej plaży, polecamy po
koje, domki i przyczepy kempingowe z pełnym wyposa
żeniem, wyżywienie, www.ta.pl/plaza, rezerwacje.., tel. 
094/342-41-84,094/341-42-87 po godz. 16 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO Niegoszcz, nowy pensjonat Jona
tan* z basenem, poleca pokoje 2- i 3-osobowe z łazien
kami i TV, jadalnia, parking, solarium, duży teren zielony 
z placem zabaw, grillem, boiskiem, stawy hodowlane dla

WCZASYNADMORZEM! 
Ośrodek Wczasowy "Kasia"  ̂

w Mrzeżynie zaprasza |
-k 150 m od m orza 
*  pokoje i kempingi: 2-,3-,4-osobowe
*  w yżyw ien ie we. w łasnym  zakres ie
*  atrakcyjne ceny

in f o r m a c je  i r e z e r w a c j a  
tel. 091/386-62-34 
lub 0-602 28 26 37

Tani wypoczynek okolice Stawy
Sas, jezioro, pokoje 2-, 6-osobowe, WC 
o natrysk, kuchnia ogólnodostępna, 
o cena od 30 zł/pokój za dobę. 
Tel. 071/369-33-77 lub 78,0-501 340 997

ZIELONA GORA 
DOMKI NAD. JEZIOREM W LESIE

2 pokoje, kuchnia, WC + prysznic 
DOMEK, cena 650 zł za tydzień, 

tel. 071/355-64-96.
OP012334

DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE 2-osobowe, w Karpaczu, 
osobne wejście, telewizor -19 zł/osobę/dobę. Karpacz, tel. 
075/643-93-86
DO WYNAJĘCIA DOM w gospodarstwie agroturystycznym 
w Górach Sowich, 2 kuchnie, 2 łazienki, spokojna okolica - 
20 zł/osoba. Lubachów, tel. 074/850-99-62 
DO WYNAJĘCIA DOM w Łagowie Lub., nad jeziorami, w la
sach, czyste plaże, w czerwcu Lubuskie Lato Filmowe, tv, 3 
pokoje, kuchnia ze sprzętem, łazienka -130 zł/doba + prąd. 
Łagów, tel. 0608/64-02-44, woj. zielonogórskie 
DO WYNAJĘCIA DOM jednorodzinny, dla 4-6 osób, salon z 
kominkiem, 2 sypialnie, kuchnia, łazienka, TV SAT, góry, rze
ka, piękna okolica, w pobliżu basen, łowisko, cena 130-150 
zł/doba. Stronie Śl., tel. 0603/94-43-41,0607/36-32-81 
DO WYNAJĘCIA DOM LETNISKOWY na Mazurach, z łodzią, 
pełny komfort, dla dwóch rodzin • 300 zł/doba. Wrocław, tel. 
071/311-74-56,0600/39-76-23 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Malborku, samo
dzielny, z wyposażeniem, posesja ogrodzona, do 5 osób, w 
okolicy zamek, las, jeziora i inne atrakcje, gwarantowany 
wypoczynek, -100 zł/dom. Malbork, tel. 055/272-61-59, 
0600/57-24-71
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY pełne wyposaże

nie, kuchnia, łazienka, TV, grill, las sosnowy, jeziora, plaża, 
parking ogrodzony • 120 zł/dobę. Brenno, gm. Leszno, tel. 
0608/25-91-58
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 4-osobowy, kom
fortowe, pełne zaplecze kuchenne i sanitarne, w pobliżu Gór 
Sowich, - 80 zł /dobę. Dzierżoniów, tel. 0606/12-93-01 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Brennie, park 
krajobrazowy, komfortowe warunki (łódź, kominki, itp.), cena 
-130 zł/osobę/dobę. Leszno, tel. 065/527-00-63 
DO WYNAJĘCIA DOMEK W GÓRACH SOWICH 2 kuchnie. 
2 łazienki, spokojna okolica, cisza, las, trasy rowerowe i pie
sze • 20 zł/osobę/dobę. Lubachów, tel. 074/850-99-62 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY murowany, 2 po
koje, kuchnia, łazienka, pełne wyposażenie, nad Jez. Turaw- 
skim -100 zł/doba. Opole. tel. 077/453-63-75 
DO WYNAJĘCIA DOMEK Kaszuby, Szemud, polanka przy

DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY murowany, nad je
ziorem, wygodny, teren ogrodzony, również miejsce na na
miot lub przyczepę, plaża, ognisko, dużo zieleni - 20 zł/oso
bę. Otmuchów, tel. 0606/89-30-12 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 8-osobowy, w Po
widzu, nad jeziorem • 20 zł/osobę/dobę. Śrem, tel. 
061/283-67-32,283-56-09
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY murowany, nad Jez. 
Goszcza, bezpośredni dostęp do jeziora, kuchnia, łazienka, 
2 sypialnie, 2 pokoje, meble ogrodowe, grill, wieś letniskowa, 
rezerwacja, -1.000 zł /tydzień. Świebodzin, tel. 068/382-37-70, 
0604/69-60-44
DO WYNAJĘCIA DOMKI drewniane, 2 km od zalewu Kobyla 
Góra, aneks kuchenny, prysznic, w.c. - 50 zł/domek za dobę. 
Oleśnica, tel. 071/314-25-32 Ligota. 062/731-65-38 
DO WYNAJĘCIA DOMKI oraz pokoje w Sarnowicach, nad 
Jeziorem Otmuchowskim, miejsca na przyczepy, prąd, woda, 
wc, spokój - 20 zł/osobę/dobę. Sarnowice, tel. 077/431-42-48 
DO WYNAJĘCIA DOMKI w Mikorzynie k. Kępna, łazienka z 
aneksem kuchennym, las, kąpielisko, staw rybny, mikrokli
mat - 60 zł/dobę. Wrocław, tel. 0609/44-21-11 
O  DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE w Wilczy

nie Leśnym k. Obornik ŚL, 3-, 4- i 5-osobowe, cena 
od 39-69 zł/doba, powyżej 10 dni upust 10%, re
zerwacja Weekend-Toiir. Wrocław, tel. 
071/362-19-04, 0601/73-18-43, 0603/84-42-91 
01034951

DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE 6 szt., w lesie nad 
Jeziorem Czocha, 100 m od plaży, całość ogrodzona, mile 
widziane zwierzęta domowe. 4-osobowe, w tym jeden piętro
wy, murowany, 8-osobowy - od 13 do 18 zł/osoba. Gryfów śl., 
tel. 075/781-42-08,0604/23-03-16 
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE nad jez. Otmuchow
skim, pełne wyposażenie, parking, sprzęt pływający -15 zł/do
ba. Otmuchów, tel. 0604/15-22-91, woj. opolskie 
DO WYNAJĘCIA DOMKI LETNISKOWE nad zalewem w 
Radkowie, 4- i 6-osobowe, ocieplane, z aneksem kuchennym, 
węzłem 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 DOMKI LETNISKOWE nad zalewem w 
Radkowie, kuchnia, wc -130 zł/domek. Radków, woj. wałbrzy
skie, tel. 0603/91-28-65
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE kuchnia, łazienka, nad je
ziorem, na Mazurach, od czerwca do września - 20 zł/doba 
od osoby. Stare Juchy, tel. 087/619-91-77 
O  DO WYNAJĘCIA JACHT ŻAGLOWY na Mazurach, 

18 m2 żagla, 4 koje, WC, silnik, pełne wyposaże
nie -100  zł/doba. Gostyń, tel. 0503/80-73-98 
80014961

DO WYNAJĘCIA KWATERY w Kobylej Górze, najbliżej zale
wu, 70 km od Wrocławia, koło Sycowa. Kobyla Góra, tel. 
062/731-61-55
DO WYNAJĘCIA KWATERY nad morzem, pokctfe 2-. 3-. 4-.
5-osobowe, czerniec -15 zł/osobę, lipiec, sierpień - 25 zł/oso
bę. Ustka, tel. 059/814-93-69 po godz. 16 
DO WYNAJĘCIA LOKAL MIESZKALNY dla rybaków, nieza-

Schronisko HACJENDA
Dębniki k. Strzelina 0P012219 Hb h M
tel. 0-602 121 952 \ m

OBOZ KONNY Olrmłodzież: 10-16 lat 'w j
01.07-15.07..................... ... 790 zl
15.07-22.07..................... ... 420 zl
22.07-29.07 ..................... ... 420 zl
29.07 -12.08..................... ... 790 zl
12.08-19.08..................... ... 390 zl

http://republika.pl/dolina_zab

wakacje, z łazienką, kuchnią, TVC, w miejscosośd podgór
skiej koło Świdnicy, 60 km od Wrocławia, wspaniałe miejsce 
wypadowe w Góry Sowie, lochy walimskie, do zamku Książ i 
Grodno, do Czech 30 km, parking, ogród, grill, rowery, oferu
jemy 14-dniowe wczasy z możl. ukończenia kursu na prawo 
jazdy. Od 12 zł/osoba/doba. Bystrzyca Górna, tel. 
074/850-99-59 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - A00518 www.autogielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ciechocinku, dzielnica willo
wa, cena 20 zł/doba, dzieci zniżka, bez pośredników. Ciecho
cinek, teł. 054/416-12-89
DO WYNAJĘCIA POKOJE w domu jednorodzinnym, nad 
morzem - 20 zł/os/doba. Darłowo, tel. 094/314-35-06 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 km od morza, kuchnia, w czerw
cu -15 zł/osoba, w lipcu - 20 zł/osoba, w sierpniu -18 zł/oso
ba. Darłowo, tel. 0503/93-61-05 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-. 3- i 4-osobowe, nad morzem - 
20 zł/doba od osoby. Darłowo, tel. 094/314-40-45 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, możl. korzystania z 
kuchni, cena 12-25 zł/doba. Darłowo, gm. Koszalin, tel. 
094/314-39-76
DO WYNAJĘCIA POKOJE w domku jednorodzinnym nad 
morzem, 2 km od plaży, rejsy z Darłowa na Borholm, od czerw
ca,cena 20 zł/osoba. Darłowo, tel. 094/314-42-06 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Dariówku, 250 m 
od morza, cena 25-30 zł/osobę/dobę. Darłówek, tel. 
094/314-30-09,0606/80-68-38 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Dziwnowie, w sezonie letnim, 
100 m do morza, rzeki - 25 zł/osoba. Dziwnów, tel. 
091/381-36-55
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-. 3- i 4-osobowe z łazienkami 
lub bez, aneks kuchenny, grill, w nowym pensjonacie .So- 
senka*. nad Jeziorem Sławskim, blisko plaża, punkty gastro
nomiczne, stadnina koni - 20-25 zł/os. Głogów, tel. 
076/833-20-59, 0608/12-53-38 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - AC0247 www.autogiel- 
da.com.pl)
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Grzybowie k. Kołobrzegu, 200 
m od morza, nowy, duży dom, wysoki standard, niekrępujące 
pokoje - 20-40 zł/osoba. Grzybowo, tel. 094/358-11-04 
DO WYNAJĘCIA POKOJE na Mazurach, Iława, jezioro Je- 
ziorak -18 zł/doba. Kawa, tel. 089/648-43-89 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 3-, 4-osobowe. kuchnia, na tere
nie Pszczewskiego Parku Krajobrazowym, rzeki, jeziora, ryby, 
grzyby, cena - 20 zł/osobodoba. Jabłonka Stara, gm. Miedzi
chowo, woj. poznańskie, tel. 0604/26-60-24 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu - 20-25 zł/osobę. 
Kołobrzeg, tel. 094/352-84-56
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, 500 m od portu
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dla dzieci. Wrocław, tel. 071/341-90-91,0503/52-33-60 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem •
AC0140 www.autogielda.com.pl)
•  AGROTURYSTYKA .DOLINA ROZTOKI* w Kotlinie 

Kłodzkiej, pokoje 3- i 4-osobowe, łazienka z WC, plac
1 zabaw, grill, parking, teren ogrodzony, atrakcyjne miej
sce na wycieczki, dla chętnych j. angielski, kuchnia do
mowa (20 zł śniadanie i obiadokolacja), nocleg 16 zł. 
Roztoki, tel. 074/812-66-79 99000001

•  ATUT Wczasy w Chorwacji - Vodice, APARTAMENTY, 
PENSJONATY, WILLE, 7 lub 9 noclegów, transport, ubez
pieczenie, wyżywienie w pensjonatach i willach, pilot, 
rezydent • od 699 zł. Wrocław, ul. Powstańców śląskich 
116, tel. 071/373-26-81,367-70-72 99000001

•  ATUT Młodzieżowe Lato Wyspa Obojnan, namioty, pa
wilony, hotel 9 noclegów, wyżywienie, transport, kadra 
pedagogiczna i medyczna, ceny od 945 zł, informacje: 
atut@icenter.pl. Wrocław, ul. Powst. śląskich 116, tel. 
071/373-26-81,071/367-70-72 99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY - PROMOCJA - wczasy z wy
żywieniem - GRECJA Nei Pori, 28.06-10.07.2001,9 noc
legów, transport, ubezpieczenie, rezydent - 1.100 zł, in
formacje: atut@icenter.pl. Wrocław, ul. Powstańców Ślą
skich 116, tel. 071/373-26-81,367-70-72 99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY - PROMOCJA Grecja Nei Pori, 
OBÓZ MŁODZIEŻOWY, 28.06-10.07.2001,9 noclegów, 
transport, ubezpieczenie, pilot, rezydent, -1.100 z ł, in
formacje: atut@icenter.pl. Wrocław, ul. Powst. Śląskich 
116, tel. 071/373-26-81,367-70-72 99000001

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA kameralny pensjonacik 
.MISTRAL’ położony 50 m od plaży, poleca pokoje 2-,
3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, piękny zielony teren, 
grill, cisza i spokój, rowery, www.ta.pl/mistral, rezerwa
cja. .. tel. 094/316-55-88,0602/71-42-85 99000001

•  BAŁTYK - DĄBKI K. DARŁOWA O.W. Dukat poleca po
koje i domki kempingowe, murowane (ok. 300 miejsc), 
wiele atrakcji, wyżywienie, kawiarnia, parking strzeżo
ny, sauna, boiska sportowe, plac zabaw, www.ta.pl/du- 
kat, rezerwacje.., tel. 094/314-80-51 do 53 99000001

•  BAŁTYK - ŁAZY K. MIELNA pensjonacik .Gema* poleca 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami, położony 30 m 
od plaży, blisko lasu, zamknięty parking dla wszystkich 
gości, www.gema.ta.pl, rezerwacje.., tel. 094/346-52-71, 
0604/88-36-96 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO 2 pensjonaty .Rełax* i .Relaksik’, 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe o różnym standardzie, wyży
wienie, kawiarnia, parking na miejscu, do wypożyczenia 
skuter wodny, www.ta.pl/relaksik, rezerwacja. ., tel. 
094/318-97-65,094/318-90-74 wieczorem 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO pensjonacik .Dajana”, położony w 
cichej dzielnicy, pokoje 2-, 3-. 4-osobowe z łazienkami i 
TV, parking, duży ogród, zaplecze kuchenne, obok wy
pożyczalnia sprzętu sportowego, rowery wodne, 
www.ta.pl/dajana, rezerwacje. ., tel. 094/318-94-14 
99000001

9  BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Laguna', położony 80 m
od plaży, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, 
możliwość parkowania, wyżywienie, drink bar, pobyty 
świąteczne, weekendowe i wczasy, tanio, zadzwoń to 
się przekonasz, www.ta.pl/laguna. ., tei. 094/316-62-54 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO 30 m od plaży, pokoje gościnne, 2-,
3-, 4-osobowe, TV, zaplecze kuchenne, sprzęt plażowy, 
parking.., tel. 094/316-62-79,0603/63-73-66 99000001

•  BAŁTYK - KOŁOBRZEG pensjonat KRZYŚ, polecamy 
pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami i TV, UWAGA!!!

' 55 zł/osoba z pełnym wyżywieniem, jadalnia i drink bar

wędkarzy, ceny promocyjne, www.ta.pl/jonatan, rezer
wacje. ., tel.094/316-62-97,0606/35-42-53 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO DOM GOŚCINNY .U FILIPA* poło
żony bardzo blisko plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobo
we, z łazienkami i TV, w niskiej cenie. Wokół bardzo wiele 
atrakcji, teren zielony, ogrodzony, parking. Zobacz w in- 
temeciewww.ta.pl/filip, rezerwacje.., tel. 094/318-96-69 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO WILLA FORTUNA przepięknie poło
żona w lesie sosnowym, przy samym morzu, poleca po
koje, 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami i TV, zaplecze kit- 
chenne, parkingi i duży ogrodzony teren zielony, pełna 
wizjawww.fortuna.ta.pl, rezerwacje.., tel. 094/318-92-42, 
0608/13-10-62 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE pokoje do wynajęcia, pięk
na, spokojna okolica, nad morzem, od czerwca do wrze
śnia, także w weekendy, rezerwacja -18-35 zł/osoba. 
Międzywodzie, tel. 091/381-48-35, 0604/14-26-12 
99000001

•  BAŁTYK - MRZEŻYNO DOM WCZASOWY. .JUBILAT
KA* poleca kilkaset miejsc w pokojach 2-, 3-, 4-osobo- 
wych, z łazienkami i TV. Przepięknie położony, blisko 
morza, kawiarnia, drink bar, bilard i inne atrakcje, par
king strzeżony, zobacz w internecie www.ta.pl/jubilatka, 
rezerwacje. Mielno, tel. 091/386-62-59 99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat Jarek i Mariola, po
leca 2-, 3-, 4-osobowe pokoje z łazienkami i TV, możli
wość wyżywienia, b. duży zielony, ogrodzony teren re-

* kreacyjny, plac zabaw, cisza, kameralna atmosfera, peł
na wizja www.mariola.ta.pl, rezerwacja, tanio!!!, .i tel. 
091/386-43-66 (fax), 386-44-28 99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO koło Mielna, kameralny pensjo
nat .Natalia* poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazien
kami I TV, wyżywienie i parking na miejscu, wyprawy 
wędkarskie na łodzi, pełen komfort za niską cenę, pełna 
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, par
king, przy plaży. Zobacz w internecie www.adhara.ta.pl, 
niskie promocyjne ceny. ., tel. 094/316-55-69, 
094/347-03-03 99000001

•  BAŁTYK - USTKA OW JANTAR pokoje 2-, 3- i 4-osobo
we, apartamenty, domki kempingowe, sauna, plac za
baw, rowery górskie, sala konferencyjna (A-V), parking 
dozorowany, odległość od morza 250 m, www.jantar.ta.pl. 
., tel. 059/814-40-93 99000001

•  BAROKOWY DWÓR ■ GRYLEWO 60 km od Poznania, 
wczasy, pobyty rodzinny, 80 m do jeziora, możliwość 
korzystania ze sprzętu wodnego, duże komnaty 2- j
4-osobowe, w cenie 20 zł/osoba, dzieci 50% zniżki, 
możliwość GRILLOWANIA, sala balowa, cisza, spokój, 
relaks, las, ognisko, możliwość wyżywienia. Gryłewo, tel. 
061/820-76-68,0501/44-44-86 99000001

•  BOLESŁAWIEC - MOTEL .ELITE* pokoje 1-, 2-osobo
we, z łazienkami, telefon, TV sat, lodówka, restauracja, 
business-pokój (30 miejsc, w pełni wyposażony), par
king, kuchnia staropolska i chińska. Organizujemy przy
jęcia, ćoctail-party, bankiety. Motel .ELITE*, 59-704 Bo
lesławiec, ul. II Armii Wojska Polskiego 26, tel. 
075/734-74-01.075/734-74-03 (fax) 99000001

CZEK HOTELOWY na pobyt w hotelach i pensjonatach na
terenie Polski, Czech, Słowacji, Austrii, dla 2 osób, na 7 dni, -
250 zł. Pępowo, tel. 065/573-65-63
•  DARŁOWO - DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKO- 

JOWE oraz pojedyncze pokoje, w okresie letnim, cena 
20 zł/osoba. Darłowo, tel. 094/314-65-77 99000001

jeziorze w TPK, całoroczny, komfortowy, 4-osobowy (salonik 
z kominkiem, aneksem kuchennym, TV SAT, sypialnia, łazien
ka z pralką, umeblowany taras), duży iluminowany ogród, al
tanka, huśtawka -150 lub 130 ztfdoba/domek (www.kaszu- 
by.web.pl/agrouriop). Szemud, tel. 058/676-16-97 
DO WYNAJĘCIA DOMEK jednorodzinny w Zagórzu Śląskim,
3-pokoje, kuchnia, łazienka, taras, ogród, pełne wyposaże
nie, wokół góry, lasy, w pobliżu jezioro, stawy rybne, basen, 
zamek Grodno i inne atrakcje turystyczne - 800 zł/tydzień. 
Wałbrzych, tel. 074/847-38-85,0608/45-14-02 
DO WYNAJĘCIA DOMEK OWS Rokitki, w sezonie - 75 zł/do
ba. Złotoryja, tel. 076/878-38-73 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY w Sułowie k. Mili
cza, miła obsługa, tanio, - 1.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-42-29,0608/11-64-61 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY w Czechach. 50
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W ZŁOTEJ PRADZE 

TYLKO 1 3 9  z ł (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)
✓ śn iadanie
✓ opieka pilota
✓ Zwiedzanie głównych zabytków Pragi: (Rynek 

Starego Miasta, Josefov, Vaclawskie Namesti, 
Strahov Hradcany, Mała Straha, Most Karola)

✓ ubezpieczenie turystyczne (KL. ŃW).
Terminy: .23-24.06.2001, 30.06-01,07.2001

14-15.07.2001, 28-29.07 2001 
Zapraszamy do siedziby firmy:
W ratislavia Travel, Wrocław, ul. Gwarna 21 

tel.789-90-09 
e-mail: wratislaviatravel@poczta.onet.pl

km od Kudowy, dla 6 osób, wszelkie wygody, basen, grill, TV 
sat, cena - 20 zł/osobę/dobę. Wrocław, tel. 071/339-85-96 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w miejscowości 
Wieleń, murowany, 2 pokoje, łazienka, prysznic, WC, kuch
nia, przedpokój, duży taras. 80 m od jeziora, kompletnie wy
posażony - 100 zł/doba. Lubin, tel. 0603/12-30-51, 
0609/03-71-33
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY osobny, ogrodzo
ny, do 5 osób, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, taras, z pełnym 
wyposażeniem, położony 150 m od jeziora, rezerwacja od 
20.06, • 100 zł /dobę. Brenno, tel. 065/540-17-82, 
0600/87-50-46
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 9-osobowy, w Ko
łobrzegu -100 zł/doba. Głogów, tel. 0609/17-92-00 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY murowany, dla 6 
osób, kuchnia i pokój, prąd, lodówka, pralka, 2 kuchenki, wy
posażenie, w Górach Świętokrzyskich, blisko jeziora Chań- 
cza, mikroklimat, woda ze studni, lasy, dsza, spokój, dziewi
cze tereny, lipiec - 48 zł, wrzesień - 35 zł/domek za dobę. 
Lubin. tel. 076/749-56-11.0605/46-65-86 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 6-osobowy. w Bren
nie, 14 km od Sławy, turnus tygodniowy (od soboty do sobo
ty) • 100 zł/dzień. Lubin, tel. 0601/74-82-94 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w woj. lubuskim, 
ciepła woda, gaz, w.c., pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, do dyspo
zycji świetlica, boisko do gry w siatkówkę, w pobliżu lasy, je
ziora -14 zł/doba/osoba. Ługi, tel. 095/761-20-64

leżny, 2-izbowy, z aneksem kuchennym, w pobliżu zalewu 
Bukówka, -15 zł /osobodobę., tel. 075/742-65-61 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCA W PENSJONACIE pokoje
2-3-osobowe, z łazienkami, TV sat, b. dobre warunki, cen
trum miasta, osobne wejście, piękna okolica - 25-30 zł. Pola
nica Zdrój. tel. 074/868-17-91
DO WYNAJĘCIA MIEJSCA na noclegi w Górach Sowich, 
nodegi 12-15 d/osoba, staw z możliwością połowu pstrąga, 
atrakcyjne okolice, XVIII wieczne forty, liczne szlaki turystycz
ne, zajęcia alpinistyczne, zjazdy na linie z mostu. Srebrna 
Góra. tel. 074/8184)2-21
DO WYNAJĘCiA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 
wyposażona, nad morzem, w Dziwnowie, przy plaży -140 
zł/doba. Dziwnów, tel. 091/381-37-91,0603/95-63-90 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANE w domu jednorodzinnym, 
pokoje 2 lub 3-osobowe, w Gniewowie, 3 km od Wejherowa, 
w pobliżu lasy, rezerwacja na wczasy letnie, możliowość wy
żywienia - 20 zł/osobę/dobę. Gniewowo, tel. 058/671-17-89 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 30 m od morza, w czercu 20 
zł/os/doba. Stronie Morskie, tel. 094/351-51-68 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Ustce, w lipcu, 3 pokojo
we, komfortowe, chętnie dla rodziny • 100 zł/doba. Ustka, tel. 
0602/30-71-27
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Ustce, samodzielne. 300 
m od morza • 100 zł/dobę. Ustka, tei. 059/814-34-33 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Ustce, 3-pokojowe, od lip- 
ca, komfortowe, najlepiej dla rodziny, -100 zł /dobę. Wrocław, 
tel. 071/366-00-80,0602/30-71-27 
DO WYNAJĘCIA NAMIOT WOJSKOWY 10-osobowy, z wy
posażeniem, na wojskowym polu namiotowym w Unieściu k. 
Mielna, 200 m od morza - 60 zł/doba, nodeg we własnym 
namiocie - 9 zł/doba. Unieście, tel. 094/348-19-50
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM. Darłowo, tel. 

094/314-29-18,0605/54-05-94 99000001
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, nad morzem. 

Darłowo, tel. 094/314-60-54,0607/29-71-05 99000001
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, 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, 
parking, grill, 300 m od morza, piękna plaża - 25 zł/osoba. 
Kołobrzeg, teł. 094/351-01-45
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE w Szklarskiej Porębie, 2-. 3-,

4-osobowe, na wczasy lub weekendy, możliwość wyży
wienia, blisko do centrum • 30 zl/osoba/doba, własny 
parking, pokoje z WC i TV, z kuponem 5% rabatu. Szklar
ska Poręba, tel. 075/717-48-27, 0603/84-99-80 
99000001

DO WYNAJĘCIA POKOJE Zielony Raj w Boboszowie (za 
Międzylesiem), wygodne 2-osobowe pokoje, jazda konna, 
pyszne rybki do łowienia i blisko granica, warto skorzystać - 
17 zł/osobę/dobę. Boboszów, tel. 074/812-50-10 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 4-OSOBOWE z widokiem na Je
zioro Brońskie, osobne wejśda, łazienka, plac zabaw, ogni
ska, boiska do gry, wędkowanie, tenis, 20 m do jeziora, zwie
rzęta domowe -12 zł/dobę/bsobę, w sezonie 19 zł/dobę/oso
bę. Brenno, tel. 065/549-46-86 
DO WYNAJĘCIA POKOJE, na weekendy rodzinne wczasy i

FUNDACJA HOBBIT 
ZAPRASZA NA SPŁYWY KAJAKOWE
RZEKAMI: C Z A R N Ą  HAŃCZĄ, D R A W Ą i R 0 S P U D Ą  

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: od pon. do pLwgodz. 17.00-19.30 
el. 321 01 77, pl. św. Macieja 5a OP012509

jachtowego, niekrępujące, dobry standard -15-30 zł/osoba. 
Kołobrzeg, tel. 094/352-50-84
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu - 25 zł/osobę/do
bę. Kołobrzeg, tel. 094/351-82-31,0604/67-41-42 
DO WYNAJĘCIA POKOJE, aneks kuchenny. TV. łazienka, 
grill i parking w ogrodzie, w pobliżu stawy, dzftie ptactwo, źró
dła maria, wokół góry, lasy, trasy turystyczne, 1 km od przeję
cia granicznego z Czechami - 20 zł/doba od osoby. Kudowa 
Zdrój, tel. 074/866-34-43
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad jez. Lgiń, kolo Wschowy, 2,
3 ,4,5-osobowe - od 40 zł/pokój, kuchnia, natryski, stół ping
pongowy. Lgiń, tel. 065/540-03-30 rano i wieczorem 
DO WYNAJĘCIA POKOJE na wczasy i weekendy nad J. 
Otmuchowskim, osobne wejście, 3-, 4-osobowe, kuchnia, ła
zienka, duży ogród, grill, mile widziane zwierzęta - 20 zł/oso
bę. Ligota Wielka, tel. 077/435-42-86 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, Łeba-Nowęcin. te
ren ogrodzony, parking, grill, rowery, kajaki, ceny 18-25 zł/do
ba od osoby. Łeba-Nowędn, tel. 059/866-22-89 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3- i 4-osobowe, w domku let
niskowym w woj. lubuskim, depła woda, gaz, w.c., w pobliżu 
lasy i jeziora, do dyspozycji rowery górskie i boisko do siat
kówki, oferta dla ceniących dszę i spokój -14 zi/doba od oso
by. Ługi, gm. Dobiegniew, tel. 0600/59-13-45 
DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM 2,3 i 4-osobowe, 
z TV, radiem, kuchnia z wyposażeniem, łazienka, WC, grill - 
25 zł/osoba. Międzyzdroje, tel. 091/328-04-20.0604/69-65-84 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Mrzeżynie, 200 m od morza, 
18 km od Kołobrzegu, TV, łazienka, WC, duży ogród, parking, 
piękny las, rzeka, czysta plaża, czerwiec - 20 zł/os., lipiec-sier
pień - 25 zł/os. Mrzeżyno, tel. 091/481-59-65,0607/56-94-08 
(zdjęda do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nu
merem - AC0226 www.autogielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Niegoszczy. nad morzem, 2,3,
4-osobowe - 20 zł/osoba w sezonie, po sezonie -18 zł/oso
ba, kuchnia, wc, łazienka, parking. Niegoszcz, gm. Mielno, 
tel. 094/318-91-95
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami i bez, Łeba-Nowę
dn, blisko morza, jezioro, stadnina koni, parking, grill, rowe
ry. kajaki, do 15 lipca - 18 zł/osoba. Nowęcin, tel. 
059/866-22-89
DO WYNAJĘCIA POKOJE na wekendy i na wczasy, z tara
sem, łazienka, kuchnia, jadalnia, nad jeziorem koło Świebo
dzina, czysta woda, las, grzyby - od 20 zł/osobę/dobę. Oło- 
bok, tel. 068/381-22-93
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ostrzycach na Kaszubach, 4 
km od Wieżycy, jeziora, Kaszubski Park Krajobrazowy, 20 
zł/osoba (VII - VIII), pozostałe miesiące -15 zł/os., kuchnia 
do dyspozycji, grill, ognisko. Ostrzyce, tel. 058/684-18-21 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Borach Tucholskich, 2, 3,4 i
5-osobowe, nad jeziorem, w strefie lasu i dszy, możliwość 
wyżywienia - 28,130 zł/doba. Osypel. teł. 058/582-13-67 
DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM w Pobierowie - 
20 zł/osobę/dobę. Pobierowo. tel. 091/386-47-94 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, teł. 091/386-40-41
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Polanicy Zdroju, z łazienkami, 
TV, do dyspozycji gośd kuchnia z pełnym wyposażeniem, 
rowery, duży ogród, oświetlony, z grillem i stolikami, parking 
zamykany - 25 zł, od września - 20 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-22-43
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Polanicy Zdroju, z aneksem 
kuchennym, kuchenka mikrofalowa, lodówka, sprzęt RTV, 
oddzielne wejście, oświetlony ogród z kominkiem i pasażem 
rekreacyjnym, parking, dsza, spokój, cena 20-25 zł/doba od 
osoby. Polanica Zdrój, teł. 074/868-18-74,0604/66-85-41
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Kolonie i obozy młodzieżowe 
w krajni zagranicą 

"REMEDIUM" 
tel. (071) 344 69 20,344 33 43.

DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-3-osobowe, w Karkonoszach, 
las, spokój, wypoczynek z dziećmi i psem, łazienki, jadalnia z 
kominkiem, parking, wyżywienie domowe, owoce z ogrodu, 6 
km od Jeleniej Góry. Rybnica, tel. 075/751-42-71 
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 Sopocie, używalność łazienki - 
25 zł/osoba. Sopot, tel. 058/550-46-49 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Stegnie Gdańskiej, 2,3,4-oso- 
bowe, w cenie parking, kuchnia mikrofalowa, lodówka, grill, 
duży ogród • 20 zł/osobę/dobę. Stegna Gdańska, tel. 
055/247-84-09
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem 2-, 3- i 4-osobowe, 
z łazienkami, kuchnia, grill, duży plac zabaw dla dzieci, par
king gratis -15/16 zł/osoba. Szczecin, tel. 091/383-22-28, 
0603/26-60-85
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Szklarskiej Porębie, 2-osobo- 
we, z łazienkami, - 28 zł/os. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-24-53
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Szklarskiej Porębie. 1-, 2-,
3-osobowe, RTV, telefon, kuchnia do dyspozycji, grill, ogni
sko, parking zamykany, basen, wyciąg na Szrenicę, szlaki 
turystyczne, możliwość wyjazdu do Czech - 22 zł/osobę/do
bę. Szklarska Poręba, tel. 075/717-23-31 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w barokowym pałacyku w Górach 
Stołowych, Sudety - 30, 35 zł/doba. Ścinawka Górna, gm. 
Radków, tel. 074/871-17-11,0602/31-91-94- 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 3-, 4-osobowe. z łazienką, z anek
sem kuchennym, na terenie Pszczewskiego Parku Krajobra
zowym, rzeki, jeziora, szlak .Obry", węgiel do grilla i susze
nia grzybów, rowery, cena - 25 zł/osobodoba. Trzciel, tel. 
095/743-13-94
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ustroniu Morskim, czerwiec - 
18 zł/dobę/osobę, lipiec, sierpień - 20 zł/dobę/osobę, wrze
sień- 15 zł/dobę/osobę. Ustronie MorsWe, tel. 094/351-58-23 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Sianożętach, 10 km od Koło
brzegu, osobne łazienki, tv, czajnik, dostęp do kuchni, grill, 
parking, blisko morze, duża plaża - 20 zł/osobę/dobę. Ustro
nie Morskie, tel. 0601/58-16-81 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 4-osobowe, 16 miejsc, część 
z łazienkami, Góry Sowie, Sudety, lasy, szlaki turystyczne, 
parking, plac zabaw, sad, ogniska, grill, kuchnia domowa - 27 
zł/dzień, nocleg 16-19 zł/osoba, dzieci zniżka. Walim, tel. 
074/845-72-58
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2, 3, 4-osobowe, z łazienkami, 
Góry Sowie, woda, spokój • 20 zł/osoba, kuchnia całodzien
na - 25 zł/osoba. Walim www.walim.w.pl, tel. 074/845-75-57 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w gospodarstwie agroturystycz
nym, - 20 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-16-44 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w domu jednorodzinnym nad 
morzem, spokój, grill - 28 zł/doba. Władysławowo, tel. 
058/774-56-29
DO WYNAJĘCIA POKOJE we Władysławowie, willa .Wła
dek', pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, łazienka, RTV, zamknięty 
parking, wyposażona kuchnia, zatoka do surfingu - 25 zł/oso
bę. Władysławowo, tel. 058/774-57-90,0502/37-77-79 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w domu jednorodzinnym nad 
morzem, spokój, grill • 28 zł/doba. Władysławowo, tel. 
058/774-56-29
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Sztutowie, 2-, 3- 
i 4-osobowe, TV, łazienka, w.c., kuchnia z wyposażeniem, 
jadalnia, grill, parking, ceny 20-23 zł/doba od osoby. Wrocław, 
tel. 071/311-32-48 Sztutowo, 055/247-93-47,055/247-84-78 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Zakopanem, parking, telewi
zja, kuchnia. Zakopane, tel. 0605/26-04-35 
O  DO WYNAJĘCIA POKOJE LETNISKOWE w Miel

nie, 100 od morza oraz przyczepa turystyczna. W 
lipcu i sierpiu • 25 zł/os., tel. 094/316-61-23 
Ó3003541

DO WYNAJĘCIA POKOJE NA MAZURACH w domu letni
skowym nad jeziorem, lipiec, sierpień, malownicza i spokoj
na okolica, las z grzybami, idealne warunki do wędkowania, 
surfingu i żeglowania - 23 zł/osoba. Wrocław, tel. 
071/363-41-48, 071/311-06-33 (k00097)
•  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 w domu wolno stojącym, w Gdań
sku Wrzeszczu, dzielnica willowa, osobne wejście, blisko pla
ży i Starówki -28 zł/osobę/dobę. Gdańsk, tel. 058/344-42-48 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ na wczasy w Kołobrzegu, blisko 
morza - 30 zł/osoba/doba. Kołobrzeg, tel. 094/352-49-32, 
0609/47-07-14
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w domu 1-rodzinnym, w Powidzu, 
nad jeziorem - 15 lub 20 zł/osobę/dobę. Powidz, tel. 
063/277-63-23,0607/88-24-58 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 3-osobowy, w Ustroniu Morskim, 
blisko morza, w czasie sezonu. Ustronie Morskie, tel. 
0605/82-43-21
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA 5-osobowa, 
łazienka, wędkowanie, ogniska, boiska do gry, tenis, 20 m od 
Jeziora Brenskiego, • 40 zł/doba, w sezonie • 60 zł/doba. Bren- 
no, tel. 065/549-46-86
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA NQEC, 1992 
r. brązowo-beżowa, prod. niemieckiej, 5-osobowa, waga 500 
kg, dł. 3.3 m, hamulce najazdowe, amortyzatory ze spręży
nami, lodówka 220/12 V + gaz, duży przedsionek, kuchnia • 
50 zł/doba. Wrocław, tel. 0504/98-58-50,071/364-57-67 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00265 www.autogielda.com.pl)
O  DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPY KEMPINGOWE za

rejestrowane, 4-, 6-osobowe, z przedsionkami, 
pełne wyposażenie (WC, woda, gaz) - 55 zł/doba. 
Gostyń, tel. 0503/80-73-98 80014951

•  HOTEL ORW AZOTY - SP Z O.O. w Ustce, 100 m od 
morza, pokoje 2- i 4-osobowe, apartamenty, pełny wę
zeł sanitarny, sauna, siłownia, bilard, kort, TV sat, sale 
konferencyjne na 100 osób, wyposażone w AV, parking 
monitorowany, www.azoty.ta.pl. ., tel. 059/814-40-84, 
814-68-95 99000001

•  JESIONKA K. SŁAWY, NAD JEZIOREM domki kempin
gowe (4- i 5-osobowe), z pełnym węzłem sanitarnym, 
pole namiotowe, własne, strzeżone kąpielisko, pomost 
kąpielowy, pomost wędkarski, plac zabaw dla dzieci, 
wypożyczalnie sprzętu wodnego i sportowego, drink bar, 
bilard, gry zręcznościowe, TV sklepik wędkarski, boiska. 
OW .JESIONKA", 66-135 Kolsko, Jesionka, tel. 
068/352-41-80 (fax), w godz. 10-18 99000001

•  JÓZEFÓW K. LUBIATOWA pokoje 1-, 2-, 3-osobowe, z 
łazienkami, radio, TV, jadalnia, zaplecze kuchenne, ośro
dek położony w lesie przy jeziorze, sala konferencyjna, 
domki kempingowe, póle namiotowe, własne molo, z 
basenem, ośrodek strzeżony, kawiarnia, kiosk spożyw
czy. PUH .JÓZEFÓW’ , 66-134 Konotop, tel. 
068/352-42-93 (fax) 99000001

•  KARPACZ • PENSJONAT .LUCJAN’  pokoje 2- i 3-oso
bowe, z łazienkami, umywalkami, radio, jadalnia z TV, 
wyśmienita kuchnia (sprawdzone), parking, 2 km od cen
trum Karpacza, położony na terenie zalesionym, gry 
świetlicowe. 58-540 Karpacz, ul. Kościuszki 27, tel. 
075/761-81-14 99000001

•  KARPACZ - VILLA .AŚKA’  pokoje 1-, 2-, 3-osobowe, 
apartament z łazienkami, radio, TV-$at, jadalnia, grill, 
parking zamykany, urocza domowa atmosfera, wyśmie-
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nita kuchnia, 2 km od centrum Karpacza, położona w 
zacisznym miejscu. W pobliżu 3 wyciągi narciarskie, kort 
tenisowy miasteczko Western City, kryty basen. .VILLA 
AŚKA’ , Karpacz, ul. Kościuszki 17, tel. 075/761-91-28 
(fax) 99000001 

•  KARPACZ - DOM WCZASOWO-REKREACYJNY .ZGO
DA’  pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami, jadalnia, sala 

“ bilardowa, sala konferencyjna, wyp. sprzętu sportowe
go, biblioteka, parking samochodowy (zamykany). Dom 
położony w atrakcyjnym miejscu Karpacza, w pobliżu 
szlaków turystycznych i wyciągów narciarskich. 58-540 
Karpacz, ul. Pusta 2, tel. 075/761 -97-60 (fart), 
075/671-97-67 99000001 

O  KOLONIE - Jastrzębia Góra, Rewal, obóz młodzie
żowy - 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 Rewala, Jastrzębiej Góry i Wła
dysławowa. B.U.T. „BUDOWLANI”, Wrocław, tel. 
071/355-88-83, 071/355-88-84 pn.-pt., w g. 10-17 
01033911

KOLONIE I OBOZY w Jasrzębiej Górze, terminy 30.06 -13.07 
- 630 zł, Bieszczady - Czarna: 6.07 - 18.07 • 590 zł, Ustka: 
15.07 - 28.07 - 730 zł, Włochy, Chorwacja od 800 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 0601/71-89-58,071/316-77-72 
KOLONIE I OBOZY z jazdą konną, turnusy 14-dniowe, nad 
jeziorem, w woj. lubuskim, - 850 zł. Wrocław, tel. 
071/354-40-92,0601/73-70-68 
KOLONIE KONNE w Lubniewicach, 03.08.2001 -16.08.2001 
r., 16.08.2001 - 29.08.2001 r., cena 750 zł/osoba. Wrocław, 
tel. 071/361-89-55,0501/84-36-38

•  KOWARY - ZAJAZD MOTEL VICTORIA pokoje 1-, 2-,
3-, 4-, 5-, 6-osobowe, z łazienkami, umywalkami, wspól
ne łazienki, kawiarnia, jadalnia, duża świetlica, parking. 
Organizujemy zielone szkoły, obozy, kolonie, uroczysto
ści okolicznościowe i inne imprezy. 58-530 Kowary, ul. 
Rejtana 10. tel. 075/718-23-53 99000001

•  ŁAGÓW LUBUSKI - OW .LEŚNIK' pokoje 2-, 3-, 4-oso- 
bowe, apartamenty z łazienkami, radio, TV, świetlica, 
parking, jadalnia, przy jeziorze, sala konferencyjna, grill, 
wczasy, konferencje, szkolenia. OW .LEŚNIK’ , Łagów, 
ul. Chrobrego 10, tel. 068/341-21-60, 068/341-25-09 
99000001

•  ŁAGÓW LUBUSKI - OW .PROMYK’  pokoje 2-, 3-, 4-oso
bowe, domki kempingowe, parking, jadalnia, własna pla
ża i kąpielisko, plac zabaw dla dzieci, boiska, grill, gry 
zręcznościowe, sklep spożywczy. Wczasy, imprezy za
kładowe, biwaki, kolonie. Łagów, ul. 1 Lutego 1, tel. 
068/341-20-30 (fax) 99000001

O  MORZE, JEZIORA • wczasy pobytowe i domki do 
wynajęcia. „REMEDIUM”, tel. 071/344-33-43, 
071/344-10-96 01034341

•  NIECHORZE, 15 m od morza, hotel, pensjonat, domki 
kempingowe, pokoje z łazienkami, restauracja na miej
scu, w domkach aneks kuchenny i łazienka, możliwość 
przyjazdu z psem. www.lewgoland.itn.pl,, tel. 
091/386-32-39,091/386-33-75 99000001

OBÓZ Jastrzębia Góra 30.06-13.07 - 630 zł, Bieszczady -
Czarna 5.07-18.07, kolonia w Ustce 15.07-28.07 - 730 zł,

Włochy, Chorwacja • od 900 zł (przejazd, wyżywienie). Kąty
Wrocł., tel. 071/316-77-72,0601/71-89-58
•  OBÓZ WE FRANCJI za 900 zł ? Sprawdź ofertę BP .Pro- 

motion’ , najszersza oferta obozów młodzieżowych za 
granicą: Francja, Hiszpania, Włochy, Węgry, Poiska, 
Grecja, Chorwacja, superoferta, supercena, www.promo- 
tion.com.pl. .PROMOTION’ , Wrocław, tel. 
071/342-16-33,071/343-53-15 99000001

•  PAŁAC .GRAŻYNA* wpj. lubuskie, położony w zabytko
wym parku w dużym kompleksie leśnym, w pobliżu je
zioro, stadnina koni, pokoje z łazienkami, sala kominko
wa, sauna, miejsce na ognisko, lasy pełne grzybów, ci
sza, spokój, oferujemy całodzienne wyżywienie., tel. 
068/391-50-34,091/386-33-75 99000001

•  PROMOTION - WCZASY WE FRANCJI za 250 zł ? 
Sprawdź nas, luksusowe apartamenty i hotele na lazu
rowym wybrzeżu, w Hiszpanii i Grecji, www.promo- 
tion.com.pl. .PROMOTION’ , Wrocław, tel. 
071/342-16-33,071/343-53-15 99000001

•  PRZEŁAZY (NAD JEZIOREM) - OW .AGAWA’  pokoje
1-, 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami, pole namiotowe, ra
dio, TV, jadalnia, parking samochodowy, kąpieliska, ka
wiarenka, wędzarnia ryb, ogniska, wypożyczalnia sprzę
tu Wodnego, sportowego i świetlicowego. 66-232 Most
ki, Przełazy, tel. 068/381-12-22, 068/383-51-77 (fax) 
99000001

PRZEWODNIK PO LONDYNIE nowy, mapki, opisy, ceny,
wysyłkowo, - 35 zł. Kępno, tel. 0600/70-29-70
•  RADZYŃ NAD JEZIOREM SŁAWSKIM - OW .IGIEŁKA’ 

oferuje wczasy w domkach kempingowych, 3-osobo- 
wych, w dowolnych terminach, z pełnym wyżywieniem. 
Posiadamy pole namiotowe i carawaningowe, własną 
plażę, zjeżdżalnię, bibliotekę, kawiarnię, bilard, gry, kiosk 
spożywczy. OW .IGIEŁKA’ , 67-410 Sława, Radzyń, tel. 
068/356-60-78 99000001

•  REWAL - OŚRODEK DOMKÓW KEMPINGOWYCH .KA
SIA’  unikalne położenie, na wysokim klifie (9 m), domki 
z łazienkami, możliwość wyżywienia, świetlica, barek, 
plac zabaw dla dzieci, psy mile widziane, www.lewgo- 
land.itn.pl,, tel. 091/386-26-31 99000001
SŁAWA - TARNAWA - OŚRODKI WCZASOWE NAD JE-

i-.: ZIOREM - domki kempingowe 2-, 3-, 4-, 5-osobowe, 
pokoje 2-, 3-, 4-, 5-, 6-osobowe, z łazienkami, aneksy 
kuchenne, TV sat, lodówki, wyposażenie kuchni, plac 
zabaw, boiska, pola namiotowe/parkingi, jadalnia, nad 
jeziorem, domowa kuchnia. OW .KOLIBEREK’, Sława, 
ul. Odrodź. Wojska Polskiego 17. tel. 068/356-62-19. 
068/356-68-29.068/356-64-09 99000001

•  SZKLARSKA PORĘBA - pokoje z łazienkami, od 25 
zł/osobę, pomyśl o wakacjach. PHU .OLAF’ , Szklarska 
Poręba, tel. 075/717-27-00 99000001

•  SZKLARSKA PORĘBA - HOTEL .KRYSZTAŁ’  oddaje
my do dyspozycji Państwa 76 miejsc noclegowych w po-
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kojach 1-, 2-, 3-osobowych o wysokim standardzie. Re
stauracja z dancingiem, drink bar, nowocześnie wypo
sażona sala konferencyjna, strzeżony parking. Organi
zujemy konferencje, bankiety, szkolenia itp. 58-580 

x Szklarska Poręba, ul. 1 Maja 19. tel. 075/717-44-30, 
075/717-49-30 99000001

•  ŚWINOUJŚCIE - DW .PORĄBKA’  pokoje 2-, 3-. 4-oso- 
bowe, apartamenty, z łazienkami, radio, TV, świetlica, 
jadalnia, parking zamknięty, sala TV sat, bilard, drink-bar, 
200 m od morza. DW .PORĄBKA”, Świnoujście, ul. Sło
wackiego 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 okolicznościo
we, e-mail: posejdon@poczta.wp.pl. DW .POSEJDON’ ,

72-600 Świnoujście, ul. Kasprowicza 15, tel. 
091/321-22-23 (fax), 091/327-44-92 99000001

•  ŚWINOUJŚCIE - SANATORIUM UZDROWISKOWE 
.ENERGETYK’  pokoje 1-, 2-, 3-, 4-osobowe, apartamen
ty z łazienkami, TV sat, balkony, jadalnia, kawiarnia, bo-

* gato wyposażona baza rehabilitacyjno-zabiegowa, orga
nizujemy 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  TANIE POKOJE 3 km od morza, spokojna okoli
ca, plac zabaw dla dzieci, zwierzęta mile widzia
ne., tel. 094/316-20-86,0600/54-56-53 82001321

WCZASY w parku krajobrazowym, u rybaka, pokoje gościn
ne, łazienka, aneks kuchenny, wyposażenie, rowery, grill, itp. 
- 25 zł/osoba. Trzciel, tel. 095/743-13-94 
WCZASY w iubuskiem, Trzciel, stadnina koni, lasy, jeziora, 
rzeka, pokoje 3-osobowe - 20 zł/osoba. Trzciel, tel. 
095/743-13-17
•  WCZASY NAD JEZIOREM w domkach murowanych, z 

pełnym węzłem sanitarnym i bez, pełnym wyposażeniem 
lub w pawilonie, pokoje 3- i 4-osobowe (wspólna łazien
ka i WC), pole kempingowe, tanie i smaczne posiłki, wła
sna plaża, wyp. sprzętu sportowego i wodnego, boisko, 
plac zabaw dla dzieci, kawiarenka. Ośrodek P.W. „IN- 
TERNAUKA’ , Tarnów Jezierny k. Sławy, tel. 
071/342-21-57 (fax), 071/343-91-68 99000001

WCZASY NAD MORZEM ośrodek wypoczynkowy .Złota Kiel-

nia’  - Darfówko Zachodnie, 30 m od morza, pokoje z łazien
kami i bez oraz domki kempingowe, pełne wyżywienie, w ce
nie - 50-75 zł/osoba/doba, bezpłatny parking, plac zabaw. 
Darłówko, tel. 094/314-24-65
WCZASY NAD MORZEM tanie, pokoje z łazienkami i domki 
kempingowe, cena 20-25 zł/osobę/dobę. Pogorzelica, tel. 
091/386-31-35
WCZASY U RYBAKA noclegi w przyczepach kempingowych, 
nad stawem, dużo zieleni, cisza, w Łącku' nad jeziorem Wic
ko, plaża 200 m, do morza 4 km, -17 zł /dobę. Łącko, tel. 
059/810-95-75
WCZASY W DOMKACH KEMPINGOWYCH 4-6-osobowych 
lub w budynku mieszkalnym, nad Jeziorem Otmuchowskim, 
parking, sprzęt do żeglowania -15 zł/osobę/dobę. Otmuchów, 
tel. 077/435-42-58
WCZASY W GÓRACH w siodle, w Karkonoszach, pokoje 
2-osobowe, kuchnia, łazienka, atrakcje - 25-30 zł/osobę/dobę. 
Jelenia Góra. tel. 075/767-60-42,0605/91-45-57 
WCZASY W KOŁOBRZEGU do wynajęcia mieszkanie, bli
sko morza, pełne wyposażenie - 30 zł/osoba/doba. Kołobrzeg, 
tel. 094/352-50-48 po godz. 20,0609/47-07-14 
WYPOCZYNEK w gospodarstwie agroturystycznym, okolica 
Lądka Zdroju, obiekt oddalony od innych zabudowań, ogro
dzony, pow. 2.5 ha, piękny krajobraz górski, nocleg 25 zł/oso
ba. Lądek Zdrój, tel. 074/814-69-72 
WYPOCZYNEK w gospodarstwie agroturystycznym, okolice 
Gór Stołowych, w Scinawce, wczasy, weekendy - 20 zł/oso
bodoba. Radków, tel. 074/871 -52-36 
WYPOCZYNEK W GÓRACH Karkonosze, pokoje 2-, 3-,
4-osobowe, kuchnia, sala z kominkiem i TV, parking zamyka
ny - 20 zł/osoba. Przesieka, tel. 075/762-16-42,0604/89-68-44

N AU KA  
I PRACA

O  AKTUALNIE POSZUKUJĘ FIRMY INSTALACYJNEJ 
do montażu węzłów cieplnych i pomp ciepła, wy
magana praktyka. Wrocław, tel. 071/318-01-07 
01034501

P  ATRAKCYJNA PRACA przy zbiorach winogron we 
Francji i w Niemczech, dobrze płatna, również 
całoroczna w rolnictwie. Zarezerwuj miejsce wcze
śniej. Gwarantujemy uczciwą i rzetelną informa
cję. Prosimy dołączyć znaczek na przesyłkę po

leconą ciężką, za 5 zł 95 gr. Ikar, box 288, 50-950 
Wrocław 2 02028121

O  AUTORYZOWANY DEALER GSM poszukuje przed
stawicieli handlowych prowadzących działalność 
gospodarczą, do sprzedaży aktywacji i produk
tów TAK TAK. Gwarantujemy szkolenie. Oferty 
prosimy przesyłać faksem. Wrocław, tel./fax 
071/788-80-80 90000241

DAM ZLECENIE grawerowi, praca na elektrodrążarkę. Ja
wor, tel. 076/870-23-41 po godz.20 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe gra
tis, dla aktywnych, dolnośląskie i opolskie • 0601/49-55-49, 
wielkopolskie - 068/360-42-81.
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME Wrocław tel. 
071/784-84-95, 311-13-03 wewn. 248, 352-72-44, 
0601/08-42-73,0605/67-68-00, Lubań - 0502/99-50-54, Ole
śnica - 0502/07-51-87, Strzegom -0605/09-56-68, Trzebnica 
- 0503/09-15-66. Lubin, tel. 0601/49-55-49 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe 16 zł 
dla 16-17-latków, prezent za 39 zł przy I zamówieniu, Wro
cław tel.0605/67-68-00,071/353-03-28,328-73-89. Środa Śl., 
tel. 0607/82-23-67,075/744-26-44 Kamienna Góra 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME dla 16-17-lat
ków, wpisowe 16 zl, zorganizuj grupę sprzedawców, będziesz 
otrzymywać prowizje. Wrocław, tel. 0607/82-23-67, 
0605/61-64-52
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wysokie zarob
ki, wpisowe dla 16-17-latków - 16 zł. Wrocław, tel. 
0605/09-56-68
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe gra
tis, dla aktywnych, dla 16-17-latków wpisowe 16 zł, Dolny 
Śląsk tel. 0601/49-55-49, 0608/11-77-93. Żary, tel. 
068/360-42-81,068/382-59-76 Zielona Góra 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME, wpisowe 29 
zł. Wrocław, tel. 071/368-75-05,368-13-49,368-13-28 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME, zarobki do
3.000 zł, Bolesławiec - 075/734-61-21, Oleśnica - 
071/314-82-08. Wrocław, tel. 345-50-63, 0605/30-59-03, 
0607/44-73-26 Słupsk
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME. na terenach : 
Wrocław, Opole, Leszno, Lubin. Wałbrzych, Zielona Góra, 
Kalisz, tel. 0601/08-42-73,0605/67-68-00 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME, wysokie za- 
robki, szkolenia, pokazy makijażu. Wrocław, tel. 
071/372-85-62,0502/07-51-87 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO magister filologii angiel
skiej - 25 zł/h, tłumaczenia • 30 zł/strona. Kobierzyce, tel. 
071/311-17-92
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO lekcje 2-godzinne, cena 
20 zł/godz. Wrocław, tel. 0503/98-52-16 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO z dojazdem - 20 
zł/godz. Zielona Góra, tel. 068/325-58-18 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO w wakacje, przyjemnie, 
solidnie, skutecznie, z dojazdem - 20 zł/godż. Zielona Góra, 
tel. 0502/23-70-17
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO cena 
15 i 20 zł/godz. (zegarowa). Wrocław, tel. 071/350-81-31 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO, POLSKIEGO bezstre- 
sowo, z dojazdem do ucznia - 15 zł/godz. Wrocław, tel. 
071/788-76-84 prosić Kasię, 0608/41-94-24 
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI od pierwszego kontaktu z 
komputerem, • 20 zł /godz. Wrocław, tel. 071/793-56-52 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI studentka Politechniki Wro
cławskiej, zakres szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej - 
15 zl/h. Wrocław, tel. 0606/40-56-53 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI statystyka, obliczenia sta
tystyczne i inne, możliwy dojazd, nauczyciel szkoły średniej i 
wyższej, 30-40 zł/godz. Wrocław, tel. 071/373-86-31  ̂
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI absolwentka XIV LO i Poli
techniki Wrocławskiej. Wrocław, tel. 071/363-24-49, 
0601/75-93-86
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI z dojazdem - 20 
zł/godz. Zielona Góra, tel. 068/325-58-18 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI solidnie, skutecznie, z do
jazdem • 20 zł/godz. Zielona Góra, tel. 0502/23-70-17 
KOREPETYCJE Z MUZYKI lekcje gry na gitarze elektrycz
nej i akustycznej, superszybkość, improwizacja, zasady har
monii - 80 zł/mies. Wrocław, tel. 071/353-07-85,0501/94-75-27 
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO tanio i solidnie, dla po
czątkujących i zaawansowanych -15 zł/godz. Wrocław, tel. 
071/328-28-20 '
KOREPETYCJE Z RACHUNKOWOŚCI - 30 zł/45 min. Wro
cław, tel. 0602/85-79-30
KOREPETYCJE Z RACHUNKOWOŚCI finansowej i budże
towej - 30 zł/h. Wrocław, tel. 071/781-28-65 
NAWIĄŻĘ KONTAKT z osobą, która pomoże w załatwieniu 
pracy legalnej na pobyt stały w Niemczech, znajomość jęz. 
niemieckiego. Wałbrzych, tel. 074/840-25-20,0606/35-61-91 
O  OVB-ROZWIJAJĄCA SIĘ FIRMA BRANŻY USŁUG 

FINANSOWYCH zatrudni i wyszkoli menadżerów, 
kierowników grup. Świdnica, tel. 074/851-29-66, 
0601/63-77-89 01035001

O  PERFUMY ROBESPIERRE odpowiedniki nr 1 w 
Europie - producent poszukuje dystrybutorów na 
terenie Polski. Inwestycja 480 zł, zysk min. 50%. 
Wrocław, tel. 0603/65-05-26 02026061

POSZUKUJEMY PARTNERÓW przy tworzeniu sieci nowe
go marketingu w kraju.., tel. 0606/87-03-66 
O  POSZUKUJĘ PRACY • 22-latka, ambitna, uczciwa, 

sumienna, wykszt. średnie, staż pracy 2 lata + 2 
lata praktyki. Wrocław, tel. 0502/93-3.3-35 
02028531

POSZUKUJĘ PRACY diagnosta, elektronik samochodowy, 
w autoryzowanej stacji obsługi w Polsce lub za granicą., tel. 
0602/12-05-73
POSZUKUJĘ PRACY na umowę-zlecenie, w zakresie ślu- 
sarsko-spawalniczym, we Wrocławiu.., tel. 032/254-92-65 
POSZUKUJĘ PRACY główna księgowa, wieloletnia prakty
ka zawodowa, wykszt. średnie ekonomiczne, znajomość pro
gramów finansowych, kadrowych, prawa pracy. Bierutów, tel. 
071/314-63-30,0502/10-21-94 
POSZUKUJĘ PRACY 2 osoby, wykańczanie wnętrz, gładzie, 
malowanie, panele, regipsy, tynki gipsowe, elewacja. Bole
sławiec, tel. 075/734-21-76 po 18 
POSZUKUJĘ PRACY wysokodochodowej. mężczyzna, wy
kszt. średnie, energiczny, solidny, doświadczenie zawodowe 
w handlu i budownictwie (udokumentowane), posiadam wol
ne pomieszczenie w domu jednorodzinnym. Dobroszyce k. 
Wrocławia, tel. 071/314-18-94
POSZUKUJĘ PRACY zaopiekuję się końmi, najchętniej w 
pensjonacie górskim. Gradówek, gm. Lwówek Śląski, tel. 
075/784-41-92
POSZUKUJĘ PRACY po wojsku, prawo jazdy, 21 lat, wzrost 
2 m, bez nałogów, dyspozycyjny, chętnie jako kierowca. Ja
wor, tel. 076/870-08-62
POSZUKUJĘ PRACY przyjmę zlecenia na .komputeropisa- 
nie’ , fakturowanie. Jelenia Góra, tel. 075/641-81-53, 
0607/82-89-97

■ r  OPOH623

Pracow ałeś w  
RFN lub Holandii
Odbierz swój podatek!!!
Wszystkie formalności załatwiamy 

również korespondencyjnie 
Agent-Tour Wrucław, tel. 071/339-23-80^

POSZUKUJĘ PRACY w firmie budowlanej, z pozwoleniem 
na pracę za granicą, w Niemczech. Kalisz, tel. 062/751-74-52 
po godz. 19
POSZUKUJĘ PRACY kobietaw średnim wieku, uczciwa, pra
cowita, sprzątanie, opieka, najlepiej za granicą. Karpacz, tel. 
0607/53-60-24
POSZUKUJĘ PRACY student ostatniego roku zarządznia i 
marketingu, 25 lat, wysoki (190 cm), brunet, prawo jazdy 
(wszystkie kategorie), uprawienia ADR. Legnica, tel. 
0605/08-45-12
POSZUKUJĘ PRACY technik mechanik samochodowy, zna
jomość diagnostyki i elektromechaniki samochodowej, solid
ny. Legnica, tel. 076/854-20-28 
POSZUKUJĘ PRACY .komputeropisanie’ , wykszt. wyższe. 
Lubin, tel. 076/724-68-62
POSZUKUJĘ PRACY w zawodzie ślusarz-spawacz (gazo
wy, elektryczny, w osłonie C02), dyspozycyjny, zdyscyplino
wany, uregulowany stosunek do służby wojskowej, 21 lat, le
galnie, w kraju lub za granicą. Lubin, tel. 076/842-51-87 po 
godz. 21,0601/28-59-72
POSZUKUJĘ PRACY w firmie komputerowej, w serwisie, 
bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego, oprogra
mowania i systemów operacyjnych, zdobyta praktyka, duże 
umiejętności, dyspozycyjność, odpowiedzialność, bez nało
gów. Mirków, tel. 071/315-10-55.0503/73-18-47 
POSZUKUJĘ PRACY cieśla, murarz. Nowogrodziec, tel. 
075/736-75-64
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie, wykończenia wnętrz. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-27-61 
POSZUKUJĘ PRACY - mężczyzna, wiek 45 lat, bez nało
gów, dobra znajomość j. niemieckiego, samochód; praca w 
Polsce lub za granicą, w budownictwie, rolnictwie lub inna. 
Oleśnica, tel. 071/793-33-29.0600/10-20-62 
POSZUKUJĘ PRACY - kobieta, wiek 44 lata, na wcześniej
szej emeryturze: praca na cały etat (portiernia, stróżowanie, 
sprzątanie i inne), w Oleśnicy lub okolicy. Oleśnica, tel. 
071/793-33-29,0600/10-20-62 
POSZUKUJĘ PRACY asystent ds. handlowych, doświadcze
nie w sprzedaży powierzchni reklamowych, uregulowany sto
sunek do służby wojskowej. Oleśnica, tel. 071/398-63-69 
POSZUKUJĘ PRACY przy układaniu parkietu. Oleśnica, tel. 
071/314-45-29 po godz. 18
POSZUKUJĘ PRACY 31-letni rencista III grupy, technik-me- 
chanizator, przyjmę każdą ofertę oprócz jazdy, pracy na wy
sokościach i przy maszynach w ruchu, Bielawa-Dzierżoniów. 
Ostroszowice, tel. 074/833-00-42 
POSZUKUJĘ PRACY, posiadam samochód, doświadczenie 
w przewozach na trasach krajowych. Strzelin, tel. 
071/796-16-07
POSZUKUJĘ PRACY 27-letni mężczyzna, wykszt. średnie 
techniczne, znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kat. 
B, posiadam samochód, nie akwizycja. Środa śląska, tel. 
071/317-57-87,0609/49-96-27 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, jako portier, sprzedawca w 
sklepie motoryzacyjnym, dowóz towaru, posiadam samochód, 
prawo jazdy kat. A, B, D, wolny czas, paszport lub inne pro
pozycje. Świebodzice, teł. 074/854-67-38 po godz. 20, 
0606/19-08-67
POSZUKUJĘ PRACY w Świebodzicach, przy roznoszeniu 
reklam i ulotek. Świebodzice, tel. 074/854-22-20 
POSZUKUJĘ PRACY w sezonie letnim, młody (pełnoletni), 
ambitny, na terenie Świebodzic (okolice), Świebodzice, tel. 
074/854-19-72
POSZUKUJĘ PRACY na okes letni, mężczyzna, młody, am
bitny, pełnoletni, na terenie Świebodzic i okolic. Świebodzice, 
tel. 074/854-19-72
POSZUKUJĘ PRACY studentka (studia zaoczne). 2 lata na
uki w Anglii, b. dobra zanjomość j. angielskiego, obsługa kom
putera (grafika, internet), kaL B prawa jazdy, posiadam sa
mochód, telefon. Toruń, tel. 056/659-18-28 Monika 
POSZUKUJĘ PRACY układanie kostki brukowej, puzzli, tyn
ki szlachetne. Trzebnica, tel. 071/312-82.-67,0600/11-41-97 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna 21 lat, pełna dyspozycyj
ność, prawo jazdy, po wojsku, znajomość j. angielskiego i 
obsługi komputera. Wałbrzych, tel. 0604/83-23-76 
POSZUKUJĘ PRACY rencistka, 38 lat, obsługa komputera i 
innych urządzeń biurowych, dyspozycyjna, uczciwa, komu
nikatywna, z doświadczeniem, nie akwizycja. Wrocław, tel. 
071/321-60-32
POSZUKUJĘ PRACY rencistka. Wrocław, tel. 071/373-67-71, 
0604/24-68-41
POSZUKUJĘ PRACY maszynopisanie. Wrocław, tei. 
071/347-69-72
POSZUKUJĘ PRACY solidny, bez nałogów, prawo jazdy kat. 
BCE, świadectwo kwalifikacji, grupa inwalidzka. Wrocław, tel. 
071/354-02-30
POSZUKUJĘ PRACY na wakacje, uczennice szkoły gastro
nomicznej, wiek 16 i 17 lat. Wrocław, tel. 071/341-45:51. 
POSZUKUJĘ PRACY jako inspektor BHP i P. poż. lub elek
tromechanik, elektromonter. Wrocław, tel. 071/346-69-05 v 
POSZUKUJĘ PRACY technik budowlany, z uprawnieniami, 
emeryt. Wrodaw, tel. 071/363-14-23 
POSZUKUJĘ PRACY prawo jazdy, 3 lata praktyki jako kie
rowca, 25 lat. Wrocław, tel. 071/784-34-55 
POSZUKUJĘ PRACY w branży budowlanej, posiadam upraw
nienia na wózki widłowe. Wrocław, tel. 071/783-27-40 
POSZUKUJĘ PRACY kadrowa, biegła obsługa komputera, 
samochód, dyspozycyjność. Wrocław, tel. 0503/91-38-37 
POSZUKUJĘ PRACY przy obsłudze ruchu turystycznego. 
Wrocław, tel. 0601/46-13-94
POSZUKUJĘ PRACY rencistka, znajomość obsługi kompu
tera. Wrocław, tel. 071/321 -60-32 
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie. Wrocław, tel. 
071/321-69-61
POSZUKUJĘ PRACY w serwisie komputerowym lub podob
nej, dyspozycyjność, praWyka, bardzo dobra znajomość tech
niczna sprzętu. Wrocław, tel. 0503/731-83-47 
POSZUKUJĘ PRACY młoda, pracowita, uczciwa, doświad
czenie w handlu, książeczka zdrowia, znajomość kasy fiskal
nej, w sklepie lub hurtowni. Wrocław, tel. 0504/97-88-02 
POSZUKUJĘ PRACY pan, 25 lat, uregulowana służba woj
skowa, prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji, 5 lat praktyki w 
handlu - części, motoryzacja. Wrocław, tel. 071/79341-54 
POSZUKUJĘ PRACY jako brukarz, malarz, glazurnik. Wro
cław, tel. 071/354-02-91,0501/44-85-76 
POSZUKUJĘ PRACY 25 lat. chętnie w godz. nocnych, ksią
żeczka zdrowia. Wrocław, tel. 0603/83-67-22 
POSZUKUJĘ PRACY lat 21, studentka zaoczna, oprócz akwi
zycji i ofert towarzyskich. Wrocław, tel. 071/393-05-51 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta w średnim wieku, wykszt. śred
nie techniczne, komputer, praca biurowa lub fizyczna (lekka). 
Wrocław, tel. 071/339-24-03,348-61-12 
POSZUKUJĘ PRACY obsługa solarium lub w sklepie, do
świadczenie, książeczka zdrowia, panna, 24 lata. Wrocław, 
tel. 071/357-81-39
POSZUKUJĘ PRACY młoda, dyspozycyjna, bez nałogów, 
wykszt. średnie. Wrocław, tel. 0604/82-77-57 
POSZUKUJĘ PRACY w budownictwie. Wrocław, tel. 
0503/73-61-61
POSZUKUJĘ PRACY 22 lata, wykszt. średnie, obsługa kom
putera, doświadczenie w handlu, prawo jazdy. Wrodaw, tel. 
0603/10-32-99
POSZUKUJĘ PRACY przy mydu okien lub sprzątaniu. Wro
daw, tel. 0501/98-55-98
POSZUKUJĘ PRACY przyjmę zlecenia na montaż schodów 
i okien. Wrocław, tel. 071/788-84-39 
POSZUKUJĘ PRACY doświadczony zaopatrzeniowiec i ad
ministrator, z samochodem. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
POSZUKUJĘ PRACY elektryk, uprawnienia SEP, do 20 kV, 
wykonam instalacje, remonty, przeróbki, odbiory elektr. Wro
daw, tel. 071/324-22-02,0502/30-01-61
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POSZUKUJĘ PRACY w ogrodnictwie, przycinanie drzemek, 
trawników, koszenie. Wrodaw, tel. 0601/57-47-49 
POSZUKUJĘ PRACY stolarz, z praktyką. Wrocław, tel. 
071/330-10-58
POSZUKUJĘ PRACY ślusarz, spawacz elektryczno-gazowy, 
praktyka. Wrocław, tę). 071/336-39-52 
POSZUKUJĘ PRACY na okres wakacji, student ele)ctrón{ki, 
prawo jazdy, znajomość j. angielskiego, obsługa komputera. 
Wrocław, tel. 071/357-36-08
POSZUKUJĘ PRACY prawo jazdy kat B, samochód, pasz
port. Wrociaw, tel. 0501/76-70-78 
POSZUKUJĘ PRACY magister analityki. Wrocław, tel. 
071/322-78-28 w godz. 8-10
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, wiek 22 lata, wykszŁ śred
nie, technik elektronik, prawo jazdy, znajomość obsługi kom
putera, jęz. angielski, kreatywny. Wrocław, tel. 0600/36-02-24 
POSZUKUJĘ PRACY jako monter instalacji sanitarnych, c.o., 
instalacji gazowej, wykonam regipsy, panele, malowanie, ta
petowanie i inne prace wykończeniowe. Wrocław, tel. 
071/345-45-20,0605/62-33-40 
POSZUKUJĘ PRACY na okres wakacji, 16-letni uczeń, ob
sługa komputera. Wrocław, tel. 071/328-15-49 
POSZUKUJĘ PRACY tegoroczna absolwentka Wyższej 
Szkoły Bankowej, 25 lat, miła aparycja, rzetelność, komuni
katywna, podejmie pracę w księgowości, chętnie w biurze 
rachunkowym, ukończony kurs samodzielnej księgowej, rok 
praktyki. Wrocław, teł. 071/328-71-16 
POSZUKUJĘ PRACY w gastronomii lub w handlu, 23-łetnia, 
elokwentna, praktyka, książeczka zdrowia, znajomość kasy 
fiskalnej. Wrocław, tel. 0600/25-05-37 
POSZUKUJĘ PRACY młoda ambitna, lat 22, jako pomoc do
mowa lub splątanie w biurach, sklepach, w okolicach Psie
go Pola, Kowali ul.Jedności Narodowej. Wrocław, tel. 
0600/25-05-37
POSZUKUJĘ PRACY pani z  Ukrainy, 28 lat, jako pomoc do
mowa, sprzątanie lub opieka, tylko poważne oferty. Wrocław, 
tel. 0604/34-42-50
POSZUKUJĘ PRACY lub współpracy w reklamie wizualnej, 
malowana, klejona, projekty, posiadam samochód, telefon, 
komputer, możliwość wycinania. Wrocław, teł. 0600/81-18-98 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 26 lat, wykszt. średnie, 
prawo jazdy kat B, umiejętność obsługi komputera, najchęt
niej jako pracownik magazynowy. Wrocław, teł. 071/322-9747 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, wiek 40 lat, prawo jazdy kat. 
BC, świadectwo kwalifikacji, 20 lat praktyki, bez nałogów. 
Wrocław, teł. 071/344-12-48
POSZUKUJĘ PRACY blacharz, lakiernik, prawo jazdy kat. 
BCE, samochód, laweta, narzędzia, młody, solidny, doświad
czenie, posiadam busa, może być praca w innym zawodzie. . 
Wrocław, tel. 0602/28-40-33
POSZUKUJĘ PRACY ślusarz-spawacz, el. gaz, drobne ro
boty murarskie, malarskie, glazura, stolarskie, inst. wodne, 
praca w ogrodzie, prawo jazdy kat. A, B, bez nałogów, solid
ny, pracowity. Wrocław, tel. 071/354-58-34 po godz.20, 
0501/72-20-10
POSZUKUJĘ PRACY młoda, 21-letnia, po technikum mecha
nicznym, słuchaczka studium prawa i administracji, uczciwa, 
samodzielna, miła aparycja, prawo jazdy, praktyka w wypo
życzalni kaset video, książeczka zdrowia, akwizycja i agen
cje wykluczone. Wrocław, tel. 071/363-1140 prosić Anię, 
0608/67-32-97
POSZUKUJĘ PRACY młody, 22 lata, uczciwy, dyskretny, miła 
aparycja, prawo jazdy kat B. paszport samochód Opel Asco- 
na. dyspozycyjny, technik administracji, solidny, praktyka w 
urzędzie pracy i starostwie, kurs ratownika drogowego, oprócz 
akwizycji. Wrocław, tel. 0608/63-29-24 
POSZUKUJĘ PRACY brygada budwlana z tanopola, znajo
mość murowania, tytnków zwykłycłti strukturalnych, wylewek, 
montażu płyt g-k, więźby dachowej, paneli, kafelkowania, 
budowy od podstaw. Wrodaw, teł. 071/781-81-53 po godz. 21, 
0603/44-02-02
POSZUKUJĘ PRACY dla młodych kobiet ze Lwowa, wiek 
2545 lat, w zakresie sprzątania mieszkań, biur, budów, my
cie okien, opieka nad dziećmi lub starszymi osobami. Wro
cław, tel. 0607/83-22-20
POSZUKUJĘ PRACY młody fachowiec ze Lwowa, 28 lat, 
znajomość murowania, tynkowania, montażu płyt g-k, kafeł- 
kowania, ocieplania styropianem i innych robót ogólnobudow
lanych. Wrocław, tei. 0607/86-29-82 
POSZUKUJĘ PRACY przy remontach mieszkań, glazura, 
terakota, gładź gipsowa, systemy gipsowo-kartonowe, malo
wanie, panele ścienne, podłogowe. Wrocław, tel. 
071/322-59-79,0503/73-10-71 
POSZUKUJĘ PRACY legalnej lub na .czarno', mężczyzna, 
22 lata, wykszt. średnie mechaniczne, pełna dyspozycyjność, 
bez nałogów, ureg. stosunek do służby wojskowej, miła pre
zencja. Wrocław, tel. 0503/94-24-20 
POSZUKUJĘ PRACY 28 lat samochód osobowy, prawo jaz
dy kat. B, praktyka przy montażu żaluzji okiennych. Wrodaw, 
tel. 0602/62-53-94
POSZUKUJĘ PRACY stałej, dla kobiety, wykszt średnie, 
minimum sanitarne, znajomość obsługi kasy fiskalnej, w za
mian za pomoc w załatwieniu zatrudnienia prowizja. Wrocław, 
tel. 071/349-34-13
POSZUKUJĘ PRACY doświadczenie w branży komputero
wej, sanitarnej, energetycznej, handlowej, na stanowisku kie
rowniczym, kontakty z dostawcami, 33 lata, wykszt średnie, 
prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 0501/09-27-15 
POSZUKUJĘ PRACY przy remontach, wykończeniach miesz
kań, domów, pełny zakres robót budowlanych (płyty, glazura, 
podłogi, panele, malowanie, tapetowanie, sufity podwiesza
ne i inne), stolarka budowlana. Wrocław, tel. 0501/04-97-80 
POSZUKUJĘ PRACY 25 lat, prawo jazdy kat. B (kwalifika
cje). paszport, pilnie. Wrocław, tel. 071/362-2143 
POSZUKUJĘ PRACY jako monter, malarz, płytkarz, płyty GK, 
panele i inne prace budowlane, narzędzia własne, inne pro
pozycje. Wrocław, teł. 0501/07-48-58 
POSZUKUJĘ PRACY dziewczyna, 22 lata, w sklepie, kiosku, 
znajomość kasy fiskalnej, dyspozycyjna, uczciwa, towarzy
skie wykluczone. Wrodaw, tel. 071/342-24-13,0609/28-94-87 
POSZUKUJĘ PRACY młody, bez nałogów, malowanie, pa
nele, regipsy, glazura oraz inne prace wykończeniowe. Wro
daw. tel. 071/342-22-03,0607/03-57-93 
POSZUKUJĘ PRACY jako asystent projektanta, znajomość 
AutoCAOa, 15-łetnia praktyka, własny sprzęt Wrocław, tel. 
071/363-2449,0601/75-93-86 
POSZUKUJĘ PRACY we Wrocławiu, specjalista do spraw 
celnych, bardzo dobra znajomość procedury uproszczonej i 
obsługi komputera. Wrocław, tel. 0602/62-25-33 
POSZUKUJĘ PRACY dyspozycyjny, wykształcenie średnie, 
prawo jazdy, uprawnienia na wózki widłowe, komputer, sa
mochód. Wrodaw. tel. 0601/16-83-84.071/345-25-44 
POSZUKUJĘ PRACY w ogrodnictwie, przydnanie drzew, 
zakładanie trawników i koszenie. Wrodaw, tel. 0601/574749 
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie po godz. 15. Wrodaw, tel. 
0609/63-56-71
POSZUKUJĘ PRACY murarz, glazurnik, gipsiarz, tynki. Wro
cław, teł. 071/783-77-60
POSZUKUJĘ PRACY murarz, deśla, stolarz, malarz. Wro
cław. tel. 071/361-79-83
POSZUKUJĘ PRACY absolwent Politechniki Wrocławskiej, 
doświadczenie w zarządzaniu grupą ludzi, znajomość obsłu
gi komputera, prawo jazdy kat B. Wrodaw, teł. 071/783-97-27, 
0503/8540-39
POSZUKUJĘ PRACY roboty ogólnobudowlane i instalacje 
hydrauliczne. Wrodaw, tel. 071/346-51-33 wieczorem 
POSZUKUJĘ PRACY grafik komputerowy, młody, z doświad
czeniem, specjalista DTP, doskonała znajomość programów 
graficznych CorelDRAW, Adobe Photoshop oraz Adobe Pa- 
gemaker, pakiet MSOffice, doskonała znajomość systemu 
Windows. Wrodaw, tel. 0600/32-51-08 
POSZUKUJĘ PRACY wykonam prezentacje w Power-Point. 
Zielona Góra, tel. 0502/23-70-17 
POSZUKUJĘ PRACY dodatkowej, dobrze płatnej. Zielona 
Góra, tei. 0502/23-70-17

POSZUKUJĘ PRACY komputeropisanie, od 2 źł/śuóna, moż
liwość wydruku. Zielona Góra, tei. 0605/23-5T-77 
POSZUKUJĘ PRACY łub zleceń na samochód dostawczy,

. izoterma, wym. 3.3 x 2 x 2, najchętniej na stałe. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54,0604/53-18-57 
POSZUKUJĘ PRACY komputeropisanie, profesjonalnie, 
szybko. Żórawina, tel. 071/316-51-81 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ lub sklepie, młoda, wy
kształcenie średnie, obsługa komputera i urządzeń biurowych, 
prawo jazdy. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-35-07 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ młoda ekonomistka, pra
wo jazdy, komputer, bez nałogów. Wrodaw, tel. 071/341-44-86 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ kobieta 48 lat, upraw
nienia gastronomiczne, prawo jazdy kat. B, sumienna, adre
sowanie kopert, rozsyłanie mat. reklamowych, szyde wyklu
czone, przyjmowanie zleceń telefonicznych, zarobek 1600 zł 
netto, pracodawca nie opłaca ZUS, bez pobrań. Michałów, 
tel. 076/81740-80
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ pilnie, przyjmę rów
nież zlecenia telefoniczne, pełna dyspozycyjność, tylko po
ważne oferty. Wałbrzych, tel. 074/815-5848 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ tokarz, z dostępem do 
maszyn. Wrocław, tel. 0502/45-13-89 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ wykonam elektroinsta- 
lacje. Wrocław, tel. 071/341-59-09 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ mężczyzna 23 lata, 
wykształcenie średnie techniczne, posiadam samochód. Wro
daw, tel. 071/328-1549
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ sprzątanie biur, miesz
kań, willi lub chałupnictwo (proste szycie). Wrocław, tel. 
071/344-12-48^
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ elektryk z uprawnie
niami pomiarowymi. Wrocław, tel. 071/302-71-34, 
0607/61-68-60
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ wykonuję elektroinsta- 
lacje. Wrocław, tel. 071/341-594)9 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako kierowca lub ku
rier, najchętniej na trasie Polska-Niemcy, posiadam prawo 
jazdy i paszport Unu Europejskiej. Wrodaw, tel. 0603/29-93-37 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ rendsta posiadający 
podstawowe wiadomośd w zakresie budownictwa, solidny, 
pełna dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 
071/325-94-24
POSZUKUJĘ PRACY JAKO BLACHARZ-DEKARZ doświad
czony, własne narzędzia, chętnie na timowę-zlecenie. Wro
cław, tel. 0502/57-68-93
POSZUKUJĘ PRACY JAKO DEKORATORKA plastyczka, 
technik architekt. Wrocław, tel. 071/325-99-28 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRONIK młody. 21 lat. 
praktyka przy montażu i serwisie, dyspozycyjny. Wrocław, tel. 
0609/50-5847
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRYK lub przy produkcji. 
Wrocław, teł. 071/788-84-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO GRAFIK KOMPUTEROWY zna
jomość programów; Corel, Draw, Photoshop, Page Naker, 
zdolnośd manualne, plastyczne. Oława. tel. 071/313-76-95 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INFORMATYK znajomość baz 
danych. SOL., tei. 0602/12-05-73 
O  POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jaz

dy kat. ABCDE, świadectwo kwalifikacji, prakty
ka, paszport, bez nałogów. Wrocław, tel. 
0504/92-52-77 02028901

POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. 
ABCE, świadectwo kwalifikacji, po technikum samochodo
wym, bez koniecznośd rejestracji, chętnie dorywcza, najle
piej trasy krajowe. Bielawa, tel. 074/833-01-33 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA posiadam samo
chód, pełna dyspozycyjność, dyskrecja zapewniona. Brzeg, 
tel. 0602/84-28-57
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy BCDE, 
ADR, świadectwo kwalifikacji, rejon Kłodzka. Kłodzko, tel. 
074/867-52-90,0602/31-67-85 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA rendsta, 38 lat. 
samochód, telefon komórkowy, fax, wykszt. średnie. Legni
ca, tel. 076/870-58-57
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA prawo jazdy kat BC, 
młody, dyspozycyjny, 20 lat, po wojsku, każda oferta. Legni
ca, tel. 0609/58-96-16
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 24 lata, świdectwo 
kwalifikacji, ADR, paszport, telefon. Nysa, tel. 0606/63-37-79 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA prawo jazdy kat. 
B, we Wrocławiu lub Opolu albo jako operator koparkołado- 
warki. Pisarzowice, tel. 077/412-65-24 p. Pawła 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA prawo jazdy kat.
A, B, C, T, świadectwo kwalifikaqi, 29 lat, dyspozycyjny, prak
tyka. Szklarka Przygodzka, tel. 062/730-77-62,0603/41-00-62 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. A, B, C, D, E, 
dyspozycyjność, doświadczenie, wiek 35 lat Wałbrzych, tel. 
074/846-89-40
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA prawo jazdy kat.
B, C, D, E, świadectwo kwalifikacji, dyspozycyjny. Wrodaw, 
tel. 071/341-36-24 po godz. 20
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA prawo jazdy kat. 
A, B, C, D, E, świadectwo kwalifikacji, paszport, renta. Wro
cław, tel. 071/322-94-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA lub innej, 55 lat, 
prawo jazdy kat. ABCE, świadectwo kwalifikacji, paszport, 
doświadczenie, pełna dyspozycyjność, posiadam samochód 
osobowy. Wrocław, tel. 071/372-16-23,0606/73-24-56 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA lub operator wóz
ków widłowych, operator koparki (od 0.8 m3), magazynier - 
prawo jazdy kat A, B, C, E, świadectwo kwalifikacji. Wrodaw, 
tel. 071/788-81-65 po godz. 15 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA prawo jazdy ABC
DE, świadectwo kwalifikacyjne, paszport, uprawienia na wózki 
widłowe, wiek 41 lat. Wrocław, tel. 071/34145-51 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA prawo jazdy kat. 
CDE, świadectwo kwalifikacyjne, doświadczenie, paszport, 
dyspozycyjny. Wrocław, tel. 071/328-07-08 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA rendsta, prawo 
jazdy kat. B, posiadam samochód. Wrocław, tel. 
071/325-84-25,0603/6243-23 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA prawo jazdy kat.
A, B, C, D, T, rendsta, wiek 51 lat. Wrodaw. tel. 0600/52-7742 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA wiek 29 lat bez 
nałogów, prawo jazdy kat. B, C. paszport, znajomość odpraw 
celnych. Wrocław, tel. 071/341-44-86
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA prawo jazdy kat.
B, C, D, świadectwo kwalfikacji, dyspozycyjny, bez nałogów. 
Wrocław, tel. 0603/09-23-03
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA kat B/C. świadec
two kwalifikacji, dyspozycyjny. Wrocław, tel. 0603/99-75-20 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA prawo jazdy A, B.
C, E, samochód osobowy oraz dostawczy o ład. 3 1, oplande
kowany, solidny, uczciwy, dyspozycyjny. Wrocław, tej. 
071/34546-23
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA prawo jazdy kat. 
B, C, E, 41 lat, 20 lat praktyki, zdyscyplinowany, bez nałogów. 

'Wrodaw, tel. 071/785-14-26,0602/8146-56 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA prawo jazdy kat.
A, B, C, posiadam samochód Audi A6, wieloletnia praktyka w 
zawodzie kierowcy. Wrocław, tel. 071/789-55-95, 
0501/82-29-48
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA najchętniej trans
port krajowy, obecnie pracuję w transporcie międzynarodo
wym kat A, B, C, E, św. kwalifikacji, 26 lat, 5 lat praktyki. Wro
cław, tel. 071/390-57-12
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA prawo jazdy kat.
B, C, paszport, praktyka w transporcie międzynarodowym, 34 
lata, pełna dyspozycyjność. Wrodaw, tel. 071/336-30-59, 
0608/74-0247
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA kat. BCE, aktual-
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. ne badania lekarskie, św. kwalifikacji, paszport, samochód 
osobowy. Wrocław, tel. 0501/98-39-86 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA prawo jazdy kat. 
BC, doświadczenie na trasach krajowych i zagranicznych, 
wiek 30 lat, niepalący, niepijący, pełna dyspozycyjność. 54-075 
Wrocław, ul. Dolnobrzeska 16/m7 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA lub jako operator 
wózka widłowego (uprawnienia), prawo jazdy kat. B, C, mło
dy, po odbyciu służby wojskowej, bez nałogów, tel. komórko
wy. Wrodaw, tel. 071/398-78-88 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA 26 lat, prawo jaz
dy kat. B, telefon komórkowy, samochód, dyspozycyjny, so
lidny, uczciwy, uprawnienia na wózki widłowe. Wrocław, tel. 
071/336-79-97,0503/78-81-99 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 44-letni, prawo jaz
dy kat. BCE, świadectwo kwalifikacji, 26 lat praktyki na dą- 
gnikach siodłowych, dyspozycyjny, sumienny. Wrodaw, tel. 
071/339-9049 \
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KEROWCA kat. prawa jazdy 
A, B, C, D, E ♦ ADR, dyspozycyjny. Zgorzelec, tel. 
075/778-93-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA dodatkowej, książ
ka przychodów i rozchodów, ryczałt, kadry, ZUS. Wrodaw, 
tel. 0608/33-67-16
POSZUKUJĘ PRACY JAKO LAKIERNIK SAMOCHODOWY 
za granicą. Wrocław, tel. 0603/8347-77 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MASAŹYSTKA masaż klasycz
ny, leczniczy i odchudzający, kinezyterapia, ćwiczenia lecz
nicze. Wrocław, teł. 373-15-26 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MECHANIK SAMOCHODOWY 
posiadam uprawnienia na ładowarkę. Wrocław, tel. 
071/325-99-90

BIURO OPIEKUNEK, GOSPODYŃ
POLECAMY OPIEKUNKI NA STAŁE I DORYWCZO

Koszt 3 zł/godz. OP012526]
Wrocław, ul. Widok 10. pok.29 

tel. 071/ 84 389 71, 78 67 068 
tal, kom, 0606 130 451

POSZUKUJĘ PRACY JAKO MECHANIK SAMOCHODOWY 
znam nast. rodzaje prac: mechaniczne, wymiana klocków, 
oleju itp. Wrodaw, tel. 071/354-35-61 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ chętnie przy budo
wie domków jednorodzinnych, lat 37, doświadczenie, gwa
rancja. „ tel. 0607/34-18-86
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OGRODNIK w swoim zawodzie, 
lub opieka, sprzątanie, mycie okien w domach lub inne pro
pozycje (oprócz agencji), kobieta, 24 lata. Wrodaw, tel. 
071/350-99-87
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPERATOR koparkoładowarki 
i spycharki lub jako kierowca samochodów dostawczych, pra
wo jazdy, uprawnienia, świadectwo kwalifikacji. Lubin, tel. 
0608/04-03-76
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OPIEKUNKA DO DZIECKA 
wraz z pomocą domową i zakwaterowaniem, wiek 19 lat, wy
kszt średnie. Jawor, tel. 076/870-59-37 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PIELĘGNIARKA asystentka sto
matologa. 25 lat. Wrocław, tel. 071/354-02-91,0501/44-85-76 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO POMOC DOMOWA lub opie
kunka. Wrocław, teł. 0608/21-76-02 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PRACOWNIK BIUROWY mło
da, 221. wykszt średnie ekonomiczne, obsługa komputera i 
urządzeń biurowych, komunikatywna, miła aparycja. Wrocław, 
tel. 0600/15-63-79
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PREZENTER MUZYCZNY po
siadam sprzęt odtwarzający, nagłaśniający, oświetlenie, do
świadczenie międzynarodowe. Wrodaw, tel. 0603/99-97-33 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ. Sady Dolne, gm. 
Bolków, tel. 075/741-20-79
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ wykonam drobne 
roboty stolarskie. Wrocław, tel. 0502/98-65-88 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STRÓŻ rendsta. Wrodaw. tel. 
071/325-84-25,0603/6243-23 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE w wakacje, młody, 
uczciwy, prawo jazdy ,B\ rolnictwo lub inna płatna powyżej
5.000 DEM/m-c. Bolesławiec, tel. 0609/64-35-44 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE solidny, uczciwy. Głu
chołazy, tel. 0602/49-51-24
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POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE posiadam samochód, 
dam prowizję. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-08-68 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE każda praca fizycz
na, bez znajomośd języka, dla 3 osób od zaraz, nie agencja. 
Świętoszów, gm. Osiecznica, tel. 075/731-1247 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE legalnej, w rolnictwie, 
ogrodnictwie, sezonowej, 42 lata, pracowity, solidny, uczd- 
wy, bez nałogów, dam prowizję po miesiącu pracy. Wałbrzych, 
tel. 074/665-93-24
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE posiadam samochód 
osobówy. Wrodaw, tel. 071/363-69-82 w godz.17-18 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dla pana i pani, re
stauracje, hotele, szklarnie, plantacje, opieka nad starszymi 
osobami, terenami zielonymi, znajomość jęz. niemieckiego, 
własny samochód, bez nałogów. Wrodaw, tel. 0604/25-95-77 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dla 2 osób, w budow
nictwie (praktyka) lub w innej branży, posiadam samochód, 
dam prowizję. Wrodaw, tel. 071/353-40-46 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dla blacharza i lakier
nika, praktyka w tych zawodach. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/81545-34
POSZUKUJĘ PRACY PRZY ROZNOSZENIU ULOTEK. Wro
cław. tel. 071/357-81-39 prosić Asię, 0600/62-10-23 
POSZUKUJĘ PRACY SEZONOWEJ na okres wakacyjny, 
chętnie przy zmywaniu naczyń, roznoszeniu ulotek tub jnne, 
dla młodzieży, wiek 16 lat. Wrocław, teł. 071/34145-51 
POSZUKUJĘ PRACY SEZONOWEJ uczennica II klasy liceum 
ogólnokształcącego, w gospodarstwie domowym, za niewiel
ką opłatą, Wrodaw, tel. 071/78445-68 w godz. 14-19 
POSZUKUJĘ PRACY SEZONOWEJ w lipcu i sierpniu 2001 
r., 20 letni technik budowlany, prawo jazdy kat. D, od zaraz. 
Wrodaw, tel. 071/363-36-28
POSZUKUJĘ PRACY W BUDOWNICTWIE malarz, tapedarz, 
gipsiarz i inne prace budowlane, prawo jazdy kat. B + narzę
dzia, doświadczony, uczdwy, abstynent, 35 lat. Wrodaw, tel. 
071/338-39-70
POSZUKUJĘ PRACY W KRAJU LUB ZA GRANICĄ mężczy
zna 45-letni, bezrobotny, zdrowy, doświadczenie przy ukła-

j daniu kostki (w Niemczech), pracach budowlanych, wrołnic- 
twie, samochód, jęz.niemiecki, poważne oferty. Oleśnica, fel. 

10717793- 3̂-29,0 0̂0/10-20-62 
POSZUKUJĘ PRACY WLOGISTYCE emeryt wojskowy, elu>- 
nomista dyplomowany w zakresie żywienia zbiorowego. Ku- 

. dowa Zdrój, tel. 074/866-43-84 po godz. 16 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH dwie kobiety, w ogrod
nictwie lub rolnictwie. Nowogrodziec, tel. 075/736-75-64 . 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH mężczyzna, 26 I, j. 
angielski, uczciwy, zapewniam prowizję. Sława, tel. 
0603/57-9247
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH w branży remonto
wo-budowlanej, wiek 35 lat, płytki oraz płyty gipsowo-karto- 
nowe, panele, szpachlowanie, prace murarskie, duża prakty
ka (również w Niemczech). Wrodaw, tel. 330-01-69 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH młody, 26 lat. posia
dam obywatelstwo niemieckie, znajomość podstaw jęz. nie
mieckiego, tylko poważne oferty legalnej pracy. Wrocław, tel. 
071/344-52-27
POSZUKUJĘ PRACY W SZWECJI solidny, uezdwy, dla 2 lub 
więcej osób, prowizja po mies. pracy. Głuchołazy, tel. 
0602/49-51-24
O  POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ 20-latek, dys

pozycyjny, uregulowany stosunek do służby woj
skowej, telefon komórkowy, najchętniej legalnej i 
na stałe, w Austrii, Niemczech, Czechach, we Wło
szech, w Grecji. Dam prowizję po miesiącu pracy 
lub w kraju, np. jako kierowca, lu b ią ,  tel. 
0603/17-85-93 84018451

POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ posiadam paszport, zna
jomość jęz. niemieckiego, rolnictwo, ogrodnictwo. Szczedrzy
kowice, gm. Prochowice, tel. 0502/56-75-33 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ od zaraz, mężczyzna 
22-letni, pracowity, uczciwy, bez nałogów, wykształcenie śred
nie, w rolnictwie, ogrodnictwie, inne. Świdnica, tel. 
074/640-67-65
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ. Wrocław, tel. 
0503/73-61-61
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ blacharz samochodo
wy, praktyka w Polsce i Niemczech. Wrodaw, tel. 783-67-57 
wieczorem
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ mężczyzna w średnim 
wieku, w zamian źa pomoc w znalezieniu pracy oferuję bez
płatne wynajęcie mieszkania (najchętniej studentce). Wrodaw, 
tel. 071/325-94-24 po godz. 20
0  POWAŻNY PRODUCENT FILMÓW EROTYCZNYCH 

ogłasza nabór na casting pań i par, zdecydowa
nych zrobić karierę w tej braniy. Praca na kon
trakt, zarobki od 600 zł wzwyż za 1 dzień pracy. 
Pokrywam te i koszty przejazdu, zakwaterowania 
i wyżywienia. Zgłoszenia w jęz. niemieckim, fran
cuskim lub angielskim u producenta. Luxemburg, 
tel. 0035/226-37-03-72 w Polsce, 0607/70-77-34 
80014911

PRACA dla wytrwałych, chętnych i poważnych, zarobki
3.0004.000 zł/mies. Bolesławiec, tel. 0501/624045 
PRACA na umowę zlecenie, w funduszu emerytalnym, pro
wizja dó 450 zł/umowę, wypłata zaliczkowa 80 zł/umowę. Kąty 
Wrodawskie, tel. 071/316-63-04,0609/51-87-65 
PRACA biurowa, stała lub dodatkowa, dla każdego, możli
wość zarobków 500 zł/tydz., rzetelna, darmowa informacja, 
zaadresowana koperta + znaczek za 1 zł. Piotr Ż., 57-300 
Kłodzko, ul. Korczaka 49/3
PRACA nie akwizycja, 1000 zł/tydzień, adresowanie kopert, 
dystrybucja przezs pocztę, koperta + znaczek za 1 zł, może 
być na umowę. B. Wawrzyniak, 59-220 Legnica, ul. Wojska 
Polskiego 11/3
PRACA atrakcyjna, godziwe zarobki, przy zbieraniu zleceń i 
zamówień na herbatki leczniczo-zdrowotne dla firmy In- 
ter-Glob, info tylko listowna, załączyć kopertę i 3 znaczki, 
dopisek .INTER*. Grażyna Kogut, 55-200 Oława, ul. Brzozo
wa 21
PRACA dla rendsty, wiek do 50 lat, umiejętność nawiązywa
nia kontaktów, sprzedaż bezpośrednia. Twardogóra, tel. 
071/315-81-97
PRACA na platformach wiertniczych. D. Gaweł, Tyniec Le
gnicki 9, gm. Ruja
PRACA dla akwizytorów OFE, w niemieckim towarzystwie, 
od zaraz, Wałbrzych i okolice. Wałbrzych, tel. 074/842-97-20. 
0600/81-08-86
PRACA firma poszukuje pracowników do akwizycji materia
łów budowlanych. Wrodaw, tel. 0502/31-33-68 
PRACA dochodowa, w branży kosmetycznej. Wrocław, tel. 
071/373-74-78,0600/24-98-93 p. Przemysława 
PRACA dla przebojowych 16-18 latek, lubiących kosmetyki. 
Wrodaw, tel. 315-13-28,398-62-18,0502/59-82-87 
PRACA nie akwizycja, czas pracy nieokreślony dla debie i 
twojej rodziny w każdym miejscu w Polsce, warunek ukoń
czone 18 lat, prosić Łukasza. Wrodaw,/teł. 0602/68-29-32 
PRACA na własny rachunek w branży motoryzacyjnej, małe 
koszty uruchomienia zakładu. Wrodaw, tel. 0605/69-23-81 
PRACA nie akwizycja, praca dla każdego ambitnego, wiek 
nie stanowi przeszkody w pracy, czas pracy nieokreślony, w 
całej Polsce. Wrocław, tel. 0503/94-26-07 
PRACA w warsztacie samochodowym, dla blacharza z ramą, 
lakiernika ze sprzętem, mechanika elektryka. Wrocław, tel. 
0608/18-6645
PRACA serwis ze specjalizacja aut dostawczych Fiat łveco 
przyjmie na praktyczną naukę zawodu, uczniów szkół zawo
dowych i techników. Ilość miejsc ograniczona. Wrodaw, tel. 
071/785-9642
PRACA w dyskotece. Wrocław, tel. 0608/41-94-24 
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, adresowanie, klejenie, 
wycinanie, składanie, regeneracja, umowa, dostawa, odbiór, 
także praca w Niemczech, stała i sezonowa, inf. bezpł. ko
perta + 2 znaczki za 1 zł. Dariusz Kończyk, 59-700 Bolesła
wiec, ul. Z. Augusta 5b/2, tel. 0605/68-73-48 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, montaż bran
solet, naszyjników, ozdób do włosów, składanie długopisów, 
informacja bezpłatna, po przesłaniu koperty i 2 znaczków po
1 zł. .BEMA”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 1/51,. 
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, łatwa, docho
dowa, zarobek 20004000 zł miesięcznie, dodatkowo dwa 
rodzaje premii, informacje po dołączeniu koperty + znaczka 
na adres. Krystyna Szwałek, 63-720 Koźmin Wlkp., Nowa 
Obra 64
PRACA CHAŁUPNICZA 2000 zł/mies., informacja bezpłat
na, koperta + znaczek. Legnica, tel. 076/721-79-12 
PRACA CHAŁUPNICZA dla osób z całej Polski, adresowa
nie kopert, montaż długopisów, wymagane 18 lat, oferta ogra
niczona. Legnica, tel. 076/722-18-85 
PRACA CHAŁUPNICZA dla osób z Dolnego śląska, infor
macja po przesłaniu koperty i znaczków. Legnica, tel. 
076/721-59-53
PRACA CHAŁUPNICZA zlecenia, bezpośrednio od firmy, 
bezpłatna informacja po przesłaniu koperty i znaczka za 1 zł. 
Lucyna Jurgens, 55-320 Mazurowice, gm. Malczyce, ul. Spół
dzielcza 25c, tel. 071/795-12-65 
PRACA CHAŁUPNICZA składanie długopisów, korali, ozdób 
do włosów, klejenie kopert, torebek, produkcja wyrobów z 
otrzymanych do domu części, zbyt zapewniony, dobre zarob
ki, info tylko listowna, załączyć kopertę i 3 znaczki. Grażyna 
Kogut, 55-200 Oława, ul. Brzozowa 21 
PRACA CHAŁUPNICZA legalna, zarobki do 3000 zł, bez kau
cji, kilkadziesiąt ofert, produkcja i adresowanie kopert, rozsy
łanie mat. informacyjnych, składanie długopisów, zabawek, 
biżuterii, ramek do zdjęć, woreczków foliowych, rękawic gosp., 
gier itp., koperta + znaczek. Z. Cholewiński, 48-385 Otmu
chów, ul. Grunwaldzka 10
PRACA CHAŁUPNICZA regeneracja kaset barwiących, wy
cinanie wizytówek, wyrób woreczków, kopert, gier, biżuterii 
pasmanteryjnej, wypełnianie ankiet, współpraca przedstawi

cielska, info, 2' znaczki po-X zł. Ryszard Jarmuźek, 63-900 
Rawicz, ul. Sobieskiego 2b/3, tel. 065/545-17-52 
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, zbieranie zamówień 
na artykuły lecznicze, na różne schorzenia, bez kaucji przy 
umowie, wysokie zarobki,- premie,.nagrody dla aktywnych, 
inform. gratis + koperta zwrotna + 2 znaczki za 1 zł. Sylwe
ster Matysiak, 59-975 Sulików, ul. Zgorzelecka 13 
PRACA CHAŁUPNICZA prosta i dochodowa, na umowę. 
Świebodzice, tel. 074/854-66-88 
PRACA CHAŁUPNICZA dla kilkudziesiędu osób przy adre
sowaniu kopert dla firmy, dobre zarobki, info bezpłatna, w przy
padku wiadomości (SMS) podać dokładny adres. Wałbrzych, 
tel. 0608/81-15-65
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, zarobek 2000 
zł/mies., inf. po przesłaniu koperty zwrotnej i 2 znaczków lu
zem. Elżbieta Sobków, 58-316 Wałbrzych, ul. Blankowa 48/19, 
tel. 074/665-10-24
PRACA CHAŁUPNICZA regeneracja kaset barwiących, za
robek 2100-2900 zł, zbyt gwarantowany, informacja bezpłat
na, koperta + 2 znaczki po 1 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-10-24 
PRACA CHAŁUPNICZA klejenie kopert, woreczków foliowych
1 inne, koperta + 2 znaczki. 50-354 Wrocław, ul. Reja 8/37 
PRACA CHAŁUPNICZA legalna: montaż korali, bransolet, 
zabawek, długopisów, cienkopisów, żabek do kamiszy, kleje
nie i adresów, kopert, wyrób cenników, rękawic, opakowań, 
harmonijek, papeterii, lutowanie, składanie, rozklejanie pla
katów, inne, inform.: koperta + 2 znaczki. PH(J .MARCEL", 
54-440 Wrodaw, ul. Rogowska 104/12
PRACA CHAŁUPNICZA ciekawa. Wrocław, tel. 
071/351-30-50
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, rozsyłanie 
materiałów informacyjnych, zarobek 1.200 - 2.000 zł ♦ prowi
zja i premia, bez kaucji, informacja gratis, koperta i 2 znaczki 
po 1 zł. Albert Broźyna, 59-900 Zgorzelec, ul. Wyspiańskiego 
17/7
PRACA DLA AGENTÓW OFE lub innych zdecydowanych 
osób z ok. Głogowa, Polkowic, Wschowy, umowa - zlecenie, 
prowizja. Sława, tel. 068/356-62-78 /fax, wieczorem, 
0603/62-99-17
PRACA DODATKOWA lub stała w firmie z kapitałem zagra
nicznym, dla małżeństw, które zawiesiły lub prowadzą dzia- 
łalność, wykszt. średnie, samochód, telefon, bezpłatne prze
szkolenia, dobre zarobki, nie akwizycja. Bolesławiec, tel. 
0601/25-69-36
PRACA DODATKOWA dla wytrwałych, zdecydowanych i 
uczciwych, spotkanie informacyjno-kwalifikacyjne 26.06.2001 
r., 3.07.2001 r., o godz. 16.30, Szczawno Zdrój ul. Kośduszki 
10. Wałbrzych, tel. 0608/11-25-39 
PRACA DODATKOWA uczdwa, adresowanie kopert, rozsy
łanie mat. informacyjnych, umowa z firmą, stała współpraca,
2 rodzaje wynagrodzeń, gwarantowany zbyt, dochód od 
2000-4000 zł/mies., informacja bezpłatna, koperta + znaczek 
za 1 zł. Wrocław, tel. 359-27-06 w godz. 18-21
PRACA DODATKOWA dla kierownika grupy młodzieży, na 
terenie Wałbrzycha, Legnicy, Kłodzka, Jeleniej Góry, wyma
gane wykszt. średnie, samochód, dyspozycyjność. Wrocław, 
tel. 0503/06-50-29
PRACA NA ZACHODZIE sezonowa, zbiory winogron, staw
ka 10-12 DEM/godz., tel. 0503/69-05-85 
PRACA NA ZACHODZIE na platformach wiertniczych. Le
gnica, tel. 076/722-68-34,0603/48-62-11 
PRACA NA ZACHODZIE od 1845 lat, wysokie zarobki, w 
przemyśle naftowym. Legnica, tel. 076/85641-26 
PRACA SEZONOWA przy zbiorze truskawek, Wrocław - Psa- 

’ ry. Wrocław, tel. 0603/13-91-01,071/346-22-95 
PRACA W ANGLII whotelach, kobiety i mężczyźni, nocleg i 
wyżywienie, pomagam przy załatwieniu pozwolenia. „ tel. 
0044/78-11-02-21-15
PRACA W ANGLII zakwaterowanie dla 3 osób na farmie, 
zarobki 200 - 250 funty. Kielce, tel. 0504/82-64-27 
PRACA W ANGLII od zaraz, zakwaterowanie zapewnione, 
260-300 funtów tygodniowo, pomoc na granicy. Wałbrzych, 
tel. 0609/42-3747 po godz. 17 
PRACA W ANGLII od zaraz, jęz. angielski nie wymagany. 
Wielka Brytania, tel. 0044/78-90-73-83-76 
PRACA W ANGLII z zakwaterowaniem, wyżywieniem, zna
jomość języka niekonieczna, różne branże, do 45 lat, wyso
kie zarobki, wszystkie świadczenia, umowa, ubezpieczenie, 
kontrakt w Anglii z pracodawcą, pomoc w przekroczeniu gra
nicy, opieka w Anglii. Ząbkowice Śląskie, tej. 074/815-66-87 
PRACA W DOMU na umowę, z renomowaną firmą, regene
racja kaset do drukarek, urządzenia gratis, dostawa towarów 
i odbiór kaset gwarantowany, liczba ofert ograniczona oraz 
inne prace, dochód min. 2500 zł/mies. Wschowa, tel. 
065/54046-36
PRACA W GRECJI dla kobiet. Dłużyna Dolna, tel. 
075/771-88-08
PRACA W GRECJI od zaraz, dla kobiet i mężczyzn/chętnie 
dla par. Wrodaw, tel. 071/341-77-79 
PRACA W GRECJI dla par, kobiet i mężczyzn, b. dobre wa
runki, zakwaterowanie i wyżywienie gratis, zapewniam do
jazd. Ziębice, tei. 0602/59-01-88 
PRACA W HISZPANII dla pań, w ekskluzywnym klubie noc
nym, lagalna, zakwaterowanie, wysokie zarobki, na wybrze
żu Costa Del Sol. Wrodaw, tel. 0608/41-94-24 
O  PRACA W HOLANDII dla ludzi z paszportem EWG, 

500 guldenów tygodniowo, możliwość pracy w 
nadgodzinach, zróżnicowany i atrakcyjny rodzaj 
pracy, superwarunki socjalne, dla kobiet i męż
czyzn. Wrocław, tel. 071/787-36-16 02028771

PRACA W HOLANDII od zaraz, w różnych zawodach, wy
magany paszport Unii Europejskiej, kwaterunek. Holandia, tel. 
0031/653-60-88-26
PRACA W HOLANDII legalna, wymagany paszport Unii Eu
ropejskiej, wysokie zarobki, wiek 20-45 lat. Holandia, tel. 
0031/619-04-66-99,0602/46-70-91 
PRACA W HOLANDII legalna, wymagany podwójny pasz
port, zapewnione zakwaterowanie, dojazd, firma w interne
cie. Wrodaw. tel. 071/362-24-73 
PRACA W NIEMCZECH dla kobiet, w restauracji, hotelu, 
wymagane podstawy jęz. niemieckiego, okolice Nurnberg., 
tel. 0603/94-57-07 ... .
PRACA W NIEMCZECH przy zbiorach winogron, sezonowa., 
tei. 0504/98-68-69
PRACA W NIEMCZECH dla młodych, z nauką języka... tel. 
061/812-79-34
PRACA W NIEMCZECH przy zbiorze truskawek, legalna, bez 
pobrań i pośredników, inf. po przesłaniu 4 znaczków luzem. 
G. Ferenc, 93-278 Łódź, ul. Podgórna 9/11 
PRACA W NIEMCZECH zatrudnię panią do restauracji grec
kiej w Niemczech. Wrodaw, tel. 06137/53-6442 w godz. 16-20 
PRACA W NORWEGII dla mężczyzn, w trudnych warunkach, 
410 DEM/dzień. Żary, tel. 0604/85-06-36 
PRACA W SZWECJI legalna, przy zbiorze jagód, wymagany 
samochód, liczba miejsc ograniczona. Łódź, tel. 
042/655-50-04 po godz. 19.0609/48-72-90 
PRACA W SZWECJI dla 4-osobowych grap z samochodem 
(zbiór runa leśnego). Praca, zarobek i opieka medyczna • 
zapewnione. Mała ilość miejsc. Tylko zdecydowani. Wrodaw, 
tel. 071/372-2149
PRACA WE WŁOSZECH tancerki w klubie nocnym, pomoce 
domowe oraz pomoce do barów i restauracji, w ogrodnictwie. 
Legnica, tel. 076/721-67-16
PRACA WE WŁOSZECH bez zobowiązań. Włochy, tel. 
0039/33-86-15-70-31
PRACA WE WŁOSZECH dla kobiet, wiek powyżej 25 lat, sier- 
pień-wrzesień (rolnictwo). Wrodaw, tel. 0503/61-73-05 
O  PRACA ZA GRANICĄ ogrodnictwo, rolnictwo, win

nice, budownictwo, platformy wiertnicze. Lubin, 
tel. 0607/04-26-34 84019381

PRACA ZA GRANICĄ legalna, dla budowlańców, Grecja, 
Włochy, Tajlandia, Ameryka Północna, kraje arabskie. Wał
brzych, teł. 0503/3143-59
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PRACA ZA GRANICĄ legalna. Wrodaw. tel. 0607/19-76-68 
PRACA ZA GRANICĄ zbiory owoców we Francji i w Niem- 
czch. Żary, tel. 0604/84-33-44
PRZYJMĘ DO WSPÓŁPRACY 10 osób. zarobki 2.000-4.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0600/67-24-16 
PRZYJMĘ ZLECENIA TELEFONICZNE dyspozycyjna, solid
na, doświadczona, lub podejmę uczciwą, dobrze płatną pra
cę. Wrocław, tel. 0605/08-39-12,0607/22-67-49 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM w Oleśnicy lub Bierutowie, 
poprowadzę dom. Bierutów, tel. 071/315-64-99 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub starszą osobą, emerytka, 
okolice Grabiszynka, Krzyków. Wrocław, tel. 071/363-30-24 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Wrocław, 
tel. 071/781-02-02
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. 8-9 
godz. dziennię, na czas zamknięcia przedszkola lub na stałe, 
domek jednorodzinny, duży plac zabaw, 15 min. samocho
dem z Rynku, - 300 zł /mies.. Wrocław, tel. 0504/76-11-44 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM od września z rejonu Śród
mieścia, posiadam referencje, wiek dziecka obojętny. Wro
cław, tel. 321-76-43 po 17
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu, okolice 
Dworca Głównego, duże doświadczenie i dobre warunki. 
Wrocław, tel. 071/342-37-87
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM. Wrocław, tei. 071/357-28-06 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Wrocław, 
tel. 071/781-02-02
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub starszą osobą, doświad
czenie, solidność, lojalność. Wrocław, tel. 071/784-83-23 
ZAOPIEKUJĘ.SIĘ DZIEĆMI lub dziąckiem yi wakacje - do 
świadczona opiekunka. Lubin, tel. 076/749-75-60 w 
godz. 11-13,20-21
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ praktyka przy osobie 
z chorobą Altzheimera. Wrocław, tel. 071/336-34-12 po 
godz.20
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ lub chorą, posiadam 
doświadczenie, kurs masażu rehabilitacyjnego, chętnie po
mogę w sprzątaniu lub gotowaniu, 3-4 godziny. Wrocław, tel. 
071/348-17-97
O  ZAPISY DO PRYWATNEGO GIMNAZJUM „JASTA" 

dla dzieci uzdolnionych. Wrocław, tet. 
071/341-88-96, 071/322-20-63 

O  ZAPISY DO PRYWATNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ZA
WODOWYCH „IBIS" kierunki: mechaniczny, samo
chodowy, budowlany. Wrocław, tel. 071/355-39-01, 
071/362-81-48 

ZATRUDNIĘ do pracy przy koniach i w gospodarstwie, z kwa
lifikacjami, doświadczeniem. Gryfów SI., tel. 075/781-28-95 
po godz. 20
ZATRUDNIĘ dziewczynę, wiek od 18 - 24 lat, jako fotomodel
kę filmową, uczciwą, bez nałogów, od lipca, w Kamiennej 
Górze. Kamienna Góra, tel. 0607/36-85-33 
ZATRUDNIĘ osoby do współpracy, wymagany samochód 
osobowy, czas nienormowany. Krapkowice, tel. 077/466-90-32 
w godz. 7-15
ZATRUDNIĘ w firmie na Dolnym Śląsku, może być samo
chód. Lubin, tel. 0603/11-18-01 
ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO, młodego, 
uczciwego, wymagane doświadczenie. Lubin, tel. 
0606/27-63-74
ZATRUDNIĘ młodą dziewczynę, do prac porządkowo - go
spodarczych, możliwość zakwaterowania. Twardogóra, tel. 
071/315-00-77
ZATRUDNIĘ w punkcie spawania plastików, z praktyką, spa
wanie zderzaków, lusterek, atrap itp. Wrocław, tel. 
0501/78-29-50
ZATRUDNIĘ emeryta lub rencistę - operatora ładowarki Ostró
wek oraz rencistę - operatora podnośnika koszowego. Wro
cław, tel. 071/351-00-64
ZATRUDNIĘ montera rusztowań systemowych i ramo- 
wo-szeregowych. Wrodaw, tel. 071/362-81-32,0501/10-14-80 
ZATRUDNIĘ lakiernika, blacharza, elektryka samochodowe
go. Wrocław, ul. Smętna 15, tel. 071/348-42-90 
ZATRUDNIĘ 3,4-osobową brygadę do tynków cementowo - 
wapiennych oraz glazurników. Warunek: solidność i własna 
działalność gospodarcza. Wrodaw. tel. 0605/11-70-48 
ZATRUDNIĘ BLACHARZA-MECHANIKA ORAZ MECHANI- 
KA-ELEKTRYKA samochodowego, znających opracowania 
komputerowe. Wrodaw, tel. 325-19-18 
ZATRUDNIĘ brygady cieśli-dekarzy, myrarzy, wykończeniow- 
ców, na .docieplania, glazurę, tynki. Wrocław, tel. 
0501/78-29-50
ZATRUDNIĘ studenta lub absolwenta informatyki ew. pokrew
nych kierunków do prowadzenia kafejki internetowej, wyma
gana biegła znajomość komputerów, oprogramowania, itd. 
Wrodaw, tel. 0501/78-29-50
ZATRUDNIĘ technika budowlanego, prawo jazdy kaL C, do 
lat 30-tu. Wrocław, tel. 373-90-79 
ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTKĘ na stoisko ogólnospożywcze, 
najchętniej po szkole handlowej. Wrodaw, tel. 071/353-73-17, 
0501/84-20-75
ZATRUDNIĘ tynkowanie • 6 zł/m2, docieplenia i tynki zewn. - 
18 zł/m2. prace ogólnobudowalne - 5 zł/ roboczogodz., rigip- 
sy - 6 zł/m2, inst. wod. - kan. na umowę. Wrocław, tel. 
0601/74-66-43
ZATRUDNIĘ KOSMETYCZKĘ. Wrodaw. tel. 071/373-90-51 
w godz. 12-19,071/328-06-39 po godz. 20 
ZATRUDNIĘ AGENTÓW celnych z licencją państwową do 
pracy we Wrocławiu, Strzelinie, Opolu, mile widziane doświad
czenie zawodowe. Wrodaw, tel. 071/341-79-22 
ZATRUDNIĘ BEZROBOTNYCH z samochodem. Wrocław, teł. 
071/373-00-43 w godz. 9-17
ZATRUDNIĘ BLACHARZA doświadczonego, z referencjami, 
wyłącznie rendsta.., tel. 0503/13-45-17 
ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO, z do
świadczeniem, umowa o pracę, wynagrodzenie 1.400 zł/mies. 
Wrodaw, tel. 071/325-50-20 wewn. 19,0608/52-35-31 
ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO. Wrodaw, 
tel. 0601/55-05-50
ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO. Wrodaw, 
tel. 071/373-03-96
ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO doświad
czonego, z referencjami, wyłącznie rendsta. Wrocław, tel. 
0503/13-45-17
ZATRUDNIĘ BRYGADĘ TYNKARSKĄ jako podwykonaw
ców. Wrodaw, tel. 0502/13-88-22 
O  ZATRUDNIĘ DWIE DZIEWCZYNY do pracy towa- 
. rzyskiej we Francji., tel. 0604/59-84-29 02028861 

ZATRUDNIĘ DZIEWCZYNĘ do prowadzenia biura handlo
wego, okolice Jeleniej Góry, Oleśnicy, możliwość zamiesz
kania. Jelenia Góra, tel. 0602/88-86-60 
ZATRUDNIĘ EKPEDIENTKĘ do sklepu spożywczego, wyma
gana książeczka zdrowia, znajomość kasy fiskalnej. Wrodaw, 
tel. 071/341-19-15
ZATRUDNIĘ ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWEGO 
wymagana praktyka w zawodzie. Wrodaw. tel. 071/354-27-39, 
0502/85-93-75
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ZATRUDNIĘ ELEKTROMONTERÓW. Wrocław, tel. 
0602/39-28-09
ZATRUDNIĘ ELEKTRYKA. Św. Katarzyna, tel. 
071/311-62-15,311-62-81
ZATRUDNIĘ EMERYTA lub rendstę, samotnego, do pracy, 
w gospodarstwie rybnym, bez nałogów, gwarantuję zakwate
rowanie i wyżywienie. Gryfów, tel. 075/781-26-61. 
0606/55-34-28
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ męską lub damsko-męską. Wro
daw, ul. Ołbińska 28
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ Strachocin. Wrocław, tel. 
071/361-42-32.0601/72-84-85 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damsko-męską, samodzielną, w 
salonie na Krzykach. Wrocław, tel. 785-57-05,781-86-20 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damsko • męską, prca od zaraz, 
ZUS. Wrodaw, tel. 071/782-88-61 po godz. 18 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ strzyżenie damsko-męskie. Wro
daw. tel. 071/357-52-40
ZATRUDNIĘ GRAFIKA KOMPUTEROWEGO z praktyką w 
reklamie. Wrodaw, tel. 0501/40-51-54 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z samochodem o ład. 4 1, kontener 
* winda, do stałej współpracy.., tel. 0503/99-55-81 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ zamieszkałego w Lubinie lub oko-- 
licy, wymagane prawo jazdy kat. BC, świ d̂ectwo-kwalifikacji,
5 lat praktyki, jsjimocbód ciężąrcrwy.Tubin, tel. 0503/04-64-50 

' ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z prawem jazdy kat. CE, .wesołe 
miasteczko'. Wrodaw, tel. 0603/95-37-28 
ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW do działu handlowego, mile wi
dziany samochód. Zielona Góra, tel. 068/324-49-96 w 
godz. 9-17
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKÓW i agentów ubezpieczeniowych, 
ubezpieczenie II i III filar. Wrodaw, tel. 0601/71-39-68 
ZATRUDNIĘ KOSMETYCZKĘ z własnym sprzętem. Wrocław, 
tel. 071/329-24-28
ZATRUDNIĘ KSIĘGOWĄ ze znajomośdą programów księ
gowych. Wrocław, tel. 0502/31 -33-68 
ZATRUDNIĘ MALARZA dobrego fachowca, uczciwego, do 
pomalowania pokoju o pow. 28 m2, w cenie do 500 zł. Boro
wa, gm. Długołęka, tel. 071/314-81-85 po godz. 20 
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO. Wrocław, 
tel. 0602/63-65-21
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO • szeroki 
zakres napraw samochodów. Wrocław, tel. 071/354-36-61 
ZATRUDNIĘ MĘŻCZYZNĘ młodego, z własnym motocyklem, 
do pracy w terenie. Wrodaw, tel. 0608/52-35-31 
ZATRUDNIĘ OPIEKUNKĘ do 7-mis'ięcznej dziewczynki, chęt
nie rencistkę, ul. Świeradowska we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/784-55-33
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do biura turystycznego, ze stażem, z 
ok. Lubina. Lubin, tel. 076/844-47-20 
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do prowadzenia gastronomii wesela, 
bankiety, imprezy okolicznościowe, okolice Oleśnicy, możli
wość zamieszkania. Jelenia Góra, tel. 0602/88-86-60 
ZATRUDNIĘ OSOBY w usługach finansowych, dobre warunki 
finansowe, szkolenie, możliwość awansu, z okolic Lubina. 
Polkowic, Legnicy. Legnica, tel. 0607/28-79-70 
ZATRUDNIĘ OSOBY z samochodem dostawczym i telefo
nem komórkowym z okolic Jeleniej Góry, Bolesławca, Świd
nicy i Kłodzka. Wrocław, tel. 0607/27-40-80 
ZATRUDNIĘ PANIĄ od zaraz, samotną, do 40 lat, bez zobo
wiązań, może być z dzieckiem, jako gosposię domową, u oso
by samotnej, ale nie chorej, w zamian za zamieszkanie, wy
żywienie i premię uznaniową. Wrocław, tel. 0609/63-25-28 
ZATRUDNIĘ PANIE 18-30 lat, atrakcyjne • firma EU- 
RO-ESCORT HOLAND, atrakcyjne zarobki - 3.000 DEM/ty- 
dzień. Holandia, tel. 0031/612-13-33-69,0031/620-35-39-78 
ZATRUDNIĘ PANIE do małej gastronomi. Wrocław, tel. 
071/342-31-50,0501/43-40-21 
ZATRUDNIĘ POMOC DOMOWĄ od lipca, sprzątanie, goto
wanie, pranie, zakwaterowanie i wyżywienie na miejscu, wiek 
od 18 - 25 lat, w Kamiennej Górze. Kamienna Góra, tel. 
0607/36-85-33
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA na stanowisko wulkanizatora, z 
praktyką. Wrocław, tel. 071/373-03-96 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW z licencją do ochrony obiek- 
tów - EMA Group 4 Polska Spółka ZOO., Wrodaw ul. Zielo
nego Dębu 6. Wrodaw, tel. 071/372-98-37,348-51-78 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH z terenu 
woj. dolnośląskiego, do dystrybucji artykułów spożywczych, 
wymagane wykszl średnie, samochód, wiek do 35 lat, do
świadczenie w branży spożywczej. .CEDAS", 56-160 Wiń
sko, ul. Mickiewicza 8
ZATRUDNIĘ RENCISTĘ, EMERYTA do punktu bukmacher- 
skiego, najchętniej z b. dobrą znajomością komputerów. Wro
daw, tel. 0501/78-29-50
ZATRUDNIĘ SPAWACZY mig-tik, elektryczno-gazowego oraz 
do stali nierdzewnej, św. Katarzyna, tel. 071/311-62-15, 
311-62-81
ZATRUDNIĘ SZWACZKI do zakładu i chałupniczki, tylko 
wykwalifikowane. Lubin, tel. 076/842-15-79 po godz.20, 
0604/15-75-04
ZATRUDNIĘ TELEMARKETERA. Wrocław, tel. 
0502/15-96-22,0609/48-97-00 
ZATRUDNIĘ TOKARZA-ŚLUSARZA. Św. Katarzyna, tel. 
071/311-62-15,311-62-81
O  ZATRUDNIĘ TYNKARZY tynki gipsowe. Wrocław, 

tel. 0604/66-37-82 01034311
ZATRUDNIĘ UCZNIÓW niepełnoletnich, do nauki zawodu 
lakiernik sam., warunek ukończona szkoła podstawowa. Ra
dwanice k. Wrocławia, tel. 071/311-70-15 
ZATRUDNIĘ UCZNIÓW w zawodach blacharza samochodo
wego i lakiernika. Wrodaw, tel. 0503/13-45-17 
ZATRUDNIĘ W FIRMIE HANDLOWEJ akwizytorów, atrak
cyjny, ekologiczny towar, atrakcyjne zarobki, wymagana dys
pozycyjność (praca w terenie). Wrocław, tel. 0600/61 -50-82 
ZATRUDNIĘ W FIRMIE UBEZPIECZENIOWEJ (renomowa
nej), 45% prowizji * stała premia (900 zł). Wrocław, tel. 
071/322-38-70,0501/23-42-39 
ZATRUDNIĘ WOKALISTKĘ do obsługi imprez okolicznościo
wych, muzyka pop. Wrodaw, tel. 339-08-18 
ZATRUDNIMY 6 osób, z samochodem osobowym, na śSł§T~ 
na sezon. Lubin, tel. 076/847-84-89 
ZLECĘ POŁOŻENIE ASFALTU na drodze utwardzonej, ok. 
1500 m. o szer. 5,5 m i grubości 6-8 cm, mile widziana meto
da gospodarcza. Wrodaw, tel. 071/316-94-32 
ZLECĘ PRACE TOKARSKIE IFREZARSKIE. Wrodaw, tel. 
350-15-07
ZLECĘ SPROWADZENIE BARAKOWOZU, z okolic Drezna, 
2,51, dł. 7,5 m. szer. 2,4 m, wys. 3,5 m oraz minikoparki na 
gumowych gąsienicach, 72,5 t. Mysłakowice, tel. 
075/643-94-44,0502/55-90-51 
ZLECĘ WYKONANIE TYNKÓW instalacji, dociepleń, ukła
danie kostki brukowej, inne prace ogólnobudowlane, tylko dla 
solidnych, z referencjami. Wrodaw, tel. 0601/74-66-43

ZNACZKI, 
M ONETY

BANKNOTY niemieckie, z lat 1918-45. Brzeg Dolny, tel. 
0502/43-40-75
KARTY TELEFONICZNE polskie, 200 szt. + 30 szt. z Papie
żem, Pielgrzymki, urodziny, pontyfikat + 5 szt. ks. Popiełusz
ko, -112 zł. Lubin, tel. 076/846-58-82 
KARTY TELEFONICZNE używane, duża ilość -1 zł/szt. Wro
daw, tel. 0604/82-56-45
KARTY TELEFONICZNE OKOLICZNOŚCIOWE: 80 rocznicz 
urodzin Jana Pawła II, pielgrzymka Jana Pawła II do ojczy
zny (06.1999 r.). łódzkie witraże, 8 FWOŚP, 6 przystanek 
Woodstock, telewalentynki 1999 i 2000 r., 100 szt., tylko w 
całości, • 100 zł. Strzegom, tel. 074/855-55-75 
KUPIĘ AKCJE, OBLIGACJE oraz inne antyki. Legnica, tel. 
076/721-74-59
KUPIĘ KARTY TELEFONICZNE oraz monety. Wrocław, tel. 
0604/12-13-29
KUPIĘ MONETY, BANKNOTY oraz inne antyki. Legnica, tel. 
076/721-74-59
MONETA ZŁOTA 20 USD, z rewersem statuy i gołębia, -1.500 
zł. Wrodaw, tel. 0601/74-77-12 
MONETY 5 Reich fenigów ze swastyką, z 1937 r. - 200 zł, 50 
gr i 20 gr z 1923 r. - 50 zł/szt., 2 zł i 5 zł z 1958 r. - 50 zł. 1 dinar 
z 1965 r. - 50 zł, 5 fenigów z 1909 r. -100 zł, XXX lat PRL - 50 
zł, XXII Igrzyska -100 zł, 50 Roczn. Obrony Narodu -100 zł. 
Kępno, tel. 0600/70-29-70
MONETY z .Solidarnością' 90r., nominał 10.000 zł -120 zł/szt., 
srebrna XXX lat PRL, z 74r., nominał 200 zł - 80 zł/szt. Wro
daw, tei. 0501/04-51-03
MONETY z wizer. Papieża - 400 zł, z wizer. J. Piłsudskiego - 
350 zł, XXX lat PRL - 20 zł lub zamienię na tuner SAT, telefon 
bezprzewodowy. Zielona Góra, tel. 068/320-43-15 
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE z wizer. papieża (z wizyty w 

J  982 i 1999 r.) oraz fenigi, korony, banknoty polskie i zagra
niczne, 40 szt. -1.500 zł (całość) lub zamienię na komputer. 
Sylwester Matysiak, 59-975 Sulików, ul. Zgorzelecka 13 
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE 70 Rocznica Powstania 
Wielkopolskiego (nom. 100 zł); Bolesław I Chrobry (nom. 50 
zł); Władysław II Jagiełło (nom 500 zł); światowy Dzień Żyw
ności (nom. 50 zł). Wrodaw, tel. 0503/38-05-22 
MONETY POLSKIE nominały od 10 gr - 20 zł; 1942 r. 10 gr- 
2 zł/szt. Oława, woj. wrocławskie, tel. 0609/42-76-00 
MONETY SREBRNE 20 zł Wieliczka -125 zł, 10 zł z Wy
szyńskim • 50 zł, 20 zł z bursztynem - 220 zł, banknot 200 tys. 
zł z 1989 r. - 45 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/739-95-11 po 
godz. 18
MONETY ZŁOTE 10 zł Bolesław Chrobry z 1925 r. - 260 zł, 5 
rubli z 1898 r. • 195 zł, 10 rubli z 1900 r. - 370 zl. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/739-95-11 po godz. 18 
ZNACZKI POCZTOWE : XXV-Lede Ludowego Wojska Pol
skiego, VII Zjazd PZRP, Układ Warszawski, 40-lecie Ziem 
Odzyskanych, - 40 zł. Wrodaw, tel. 0605/09-11-84

TELEFO N Y  
I AKCESORIA

0  „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 moni
tora, gier do Nokii 3210. Ceny od 10 zł, możliwy 
dojazd. Karty startowe: Pop (15) - 35 zł, Simplus 
(30) - 50 zł, Tak Tak (50) - 85 zł. Boxy, przewody, 
flashery,, oprogr. do usuwania SIM locków; wy
syłka, tel. 071/783-7745, 0503/99-08-99 Wrocław 
02028141

AKCESORIA DO TELEFONÓW GSM: ładowarka sieciowa - 
25 zł, ładowarka samochodowa -15 zł, zestaw słuchawkowy 
-12 zł, pokrowce • 13 zł/szt., panele do Nokii 3310 od 19 
zł/szt., uchwyty magnetyczne • 20 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
AKUMULATOR DO TELEFONU GSM NOKIA 3310 używany
1 miesiąc, możliwa wysyłka, • 40 zł. Niemodlin, tel. 
0501/40-79-86
AKUMULATOR DO TELEFONU GSM Ericsson T 10s, - 50
zł. Wrodaw, tel. 0602/76-55-60
AKUMULATORY DO TELEFONÓW GSM Ericsson GA 628.

SIM LOCK
OP012159

USUWANIE BLOKAD 
Nokia, Ericsson, Motorola, Siemens 

i inne na miejscu. Ceny od 20 zł 
ul. Oławska 25 tel. 071/ 341-85-60

S 868, A 1018, T 10s. GF 768, Alcatel DB, Sagem 712,715, 
Sony 1000, używane, w cenie od 30 - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/321-28-39
AKUMULATORY DO TELEFONU NOKIA 3210 2 szt. + łado
warka, • 80 zł. Wrodaw, tel. 0601/72-33-05 
GENERATOR KODÓW POP, TAK TAK, SIMPLUS. -100 zl. 
Dzierżoniów, tel. 0608/21-26-16 
GENERATOR KODÓW TAK TAK oraz Simplus. POP. wersja 
lipiec 7.0 Sigma, profesjonalny, z gwarancją, obsługa 3 mie
siące gratis, na płycie CD, wysyłka. Gdańsk, tel. 
0600/52-92-49
INSTRUKCJA DO TELEFONU NOKIA 5110, -15 zł. Lubin, 
tel. 076/849-70-13
INSTRUKCJE DO TELEFONÓW NOKIA 3210, 3310, 5110, 
6210, Ericsson T 28s, 628, T 10s. S 868, Siemens C35, C35i, 
S35i, S35, Bosch 608 -15 zł/szt. Świdnica, tel. 074/850-97-04, 
0600/64-38-16
INSTRUKCJE DO TELEFONÓW komórkowych -10 zł/szt. 
Wrodaw, Iel. 071/321-28-39.0501/82-02-37 
KABLE DO TELEFONÓW GSM ERICSSON GF768.A1018S 
łączący z komputerem PC, - 50 zł. Jawor, tel. 0601/55-09-32 
KABLE DO TELEFONÓW GSM ERICSSON T 28, A 2618S 
łączący z komputerem PC, - 50 zł. Jawor, tei. 0601/55-09-32 
KABLE DO TELEFONÓW GSM PANASONIC GD30, GD90
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łączący z komputerem PC, przez port RS 232, - 50 zł. Jawor, 
tel. 0601/55-09-32
KABLE DO TELEFONÓW GSM NOKIA 3210 MBUS do połą
czenia z komputerem PC, RS232, - 50 zł. Jawor, tel. 
0601/55-09-32
KABEL DO TELEFONU NOKIA oprogramowanie na CD, 
nowe gry • 60 zł/szt. Lubsko, tel. 0608/34-17-08 
KABEL DO TELEFONU 4 x 0,12 • 1,20 zł/mb. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
KABEL DO TELEFONU NOKIA 3210,3310 do połączenia z 
komputerem, ̂ 45 zł. Wrocław, tel. 0607/73-55-66 
KABEL DO TELEFONU NOKIA 51xx, 61xx, 7100.3210,6210; 
NCDS, do logo, książki telefonicznej i internetu, - 45 zł. Wro
cław, tel. 0501/28-64-95
KARTA POP startowa, nowa, na koncie 15 zł, zapakowana, - 
45 zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96  ̂- '
KARTA POP nowa, 15 zł na konde ♦10 zł na kuponie, moż
liwa wysyłka, - 35 zł.-Wrocław, tel. 071/343-12-95, 
0503/99-55-23
KARTA POP nowa, 15 zł na koncie +10 zł, portfelik, wizytów
ki - 35 zł. Wrocław, tel. 071/342-67-11,0501/94-75-89 
KARTASIMPLUS na koncie 80 zł, ważna do 18.11.2001 r. • 
100 zł oraz telefon Motorola CD 160, nowa bateria, zestaw 
słuchawkowy, ładowarka, etui • 120 zł, razem cena 200 zł. 
Brzeg, tel. 0502/65-00-44
KARTA SIMPLUS z prostym numerem - 25 zł oraz Tak Tak, 
również z prostym numerem -15 zł. Lubin, tel. 0601/17-52-56 
KARTASIMPLUS, • 30 zł. Opole. tel. 0607/11-87-33 
KARTASIMPLUS nowa, z numerem, na koncie 33 zł, ważna 
6 mies, - 46 zł. Wrodaw, tel. 0603/18-50-09 
KARTASIMPLUS nowa, 33 zł na koncie, możliwa wysyłka, - 
50 zł. Wrodaw, tel. 071/343-12-95,0503/99-55-23 
KARTA SIMPLUS nowa, ważna 4 mies., z wszystkimi koda
mi - 27 zł oraz karta POP, nowa, nie używana, 10 zł n?kon
cie, ważna rok - 35 zł. Wrodaw, tel. 0503/36-38-35 
KARTASIMPLUS nowa, 33 zł na konde • 50 zł. Wrocław, tel. 
071/342-67-11,0501/94-75-89 
KARTA SIMPLUS nowa, 33 zł na koncie, - 50 zł. Wrodaw, 
tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KARTA TAK TAK startowa, nowa, zapakowana, na konde 
50 zl, - 85 zl. Świdnica, lei. 0605/69-20-20.0600/65-06-63 
KARTA TAK TAK nowa, na koncie 53 zł, - 75 zł. Wrodaw, tel. 
0603/64-16-61
KARTA TAK TAK na koncie 50 zł, nowa, nie używana, - 60 zł. 
Wrodaw, tel. 0607/86-82-72
KARTA TAK TAK STARTOWA nowa, 50 zł na koncie, możli
wa wysyłka • 85 zł oraz karta startowa SIMPLUS, nowa, 33 zł 
na koncie, możliwa wysyłka, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/783-77-45,0503/99-06-99 
KARTA TAK TAK nowa, 50 zł na koncie, możliwa wysyłka, - 
85 zł. Wrodaw, tel. 071/343-12-95,0503/99-55-23 
KARTA TAK TAK stan konta 0 zi - 25 zł. Wrocław, tel. 
0604/43-24-66
KARTA TAK TAK startowa, stan konta 0 zł - 20 zł. Wrocław, 
tel. 0603/11-34-46
KARTY Simplus, stan konta 30 zł • 55 zł, POP -15 zł ma 
koncie 45 zł, nowe. Bolesławiec, tel. 0503/53-33-88 
KARTY STARTOWE POP 15 - 45 zł; SIMPLUS 30 - 60 zł;, 
TAK TAK 50-110 zł. Legnica, tel. 0603/84-85-36 
KARTY POP startowe, nowe, numer do wyboru - 35 zł oraz 
karty przedłużające rozmowy w cenie 7 zł. Wrocław, tel. 
071/360-16-42,0503/64-30-40 
KARTY POP, SIMPLUS STARTOWE nowe. zapakowane, od 
30 zł. Jelenia Góra. tel. 0607/15-57-78 
O  KARTY STARTOWE SIMPLUS z ważnym numerem 

3 miesiące i 30 zł na koncie • 50 zł/szŁ, 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

KARTY STARTOWE SIMPLUS - od 50 zł. Tak Tak - od 65 zł 
oraz POP - od 40 zł. Wrocław, tel. 387-13-75,0606/77-92-47 
KLIPSY DO PASKA - od 5 zł. Legnica, tel. 0603/84-85-36 
KUPIĘ AKUMULATOR DO TELEFONU NOKIA 8110 denki, 
może być używany - do 40 zł. Wrodaw, tel. 0605/91-96-72 
KUPIĘ AKUMULATOR DO TELEFONU NOKIA 3310 lito
wo-jonowy, kabel do usuwania SIM locka do 50 zł oraz do 
Siemensa, uniwersalny, x25/x35, do 40 zł. Zielona Góra, tel. 
0605/91-57-62
KUPIĘ KARTĘ POP z numerem zaczynającym się od 05Ó1 
lub zestaw startowy z b. prostym numerem. Lubin, tel. 
0609/37-06-00,0601/17-52-56 
KUPIĘ KARTĘ POP Tak Tak, Simplus z ważnym numerem - 
190 zł. Wrodaw, tel. 0503/37-20-42 
KUPIĘ KARTĘ POP nową, 15 zł na koncie, oryginalnie zapa
kowaną. Wrodaw, tei. 0504/96-28-04 
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU NOKIA 5110, 6110, 
6150, 3210, 3310, 7110 lub 6210, oryginalną, stacjonarną, 
możliwy dojazd. Wrodaw, tel. 0600/36-02-24,0605/64-23-88 
KUPIĘ PŁYTĘ GŁÓWNĄ do telefonu Nokia 5110. Żary, tel. 
0602/55-38-72
KUPIĘ TELEFON PANASONIC z automatyczną sekretarką, 
na dwie duże kasety, może być uszkodzony. Wrocław, tel. 
071/318-57-01
KUPIĘ TELEFON GSM Nokia 3310,3210,8210,8850, Moto
rola V 3690, Siemens C35, M 35, Ericsson T28, T20, nowy 
albo używany. Kłodzko, tel. 074/865-51-78,0606/98-26*09 
KUPIĘ TELEFON GSM Siemens S35i, Ericsson T28, Nokia 
8810 lub inny, mały. Lubin, tel. 0600/31-84-80 
KUPIĘ TELEFON GSM Nokia 3310, używany, w cenie do 300 
zł, Alcatel 501 w cenie do 280 zl, Ericsson T 20 w cenie do
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300 zł, T 28 w cenie do 330 zł, R 320 w cenie do 270 zł, Phi
lips Ozeo w cenie do 250 zł, Sony J5 w cenie do 400 zł. Nie
modlin, tel. 0501/40-79-86
KUPIĘ TELEFON GSM Nokia 8890,8850,8210,8310,7110, 
6210, 3310, 3210, 5110, Siemens SL45, C35i, C25, uszko
dzone, zniszczone, niekompletne, możliwy dojazd. Oława, tel. 
0603/42-81-56
KUPIĘ TELEFON GSM tanio, chętnie z kartą Simplus. Ostrów 
Wlkp., tel. 0603/49-99-70
KUPIĘ TELEFON GSM Nokia, Siemens, Motorola, Sagem, 
Bosch i inne. Wrodaw, tel. 071/361-68-43,0503/67-01-42 
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501 z ładowarką, - 350 zł. 
Lubin, tel. 0607/53-38-16
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501 w cenie do 300 zł.
Twardogóra, tel. 0609/28-22-18
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501. Wrocław, tel.
071/783-77-45,0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501 do 400 zł. Wrodaw,
tel. 071/329-22-57,0602/32-70-51 <
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 BOSCH 909. Wrocław, tel. 
071/361-68-43,0503/67-01-42 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20. T 28, nowy, nie uży 
wany. Jelenia Góra, tel. 0604/20-44-19 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10s,T 20s, T28s. Wro
daw, tel. 0607/77-93-56
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10s do 150 zł, T 20s do 
300 zł, A 2618s do 150 zł. Wrocław, tel. 0604/71-38-48, 
0602/31-24-08
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28, T20, może być bez 
ładowarki. Wrodaw, tel. 0502/39-10-89 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON R320, T 20S. Wrocław, 
tel. 0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S. Wrocław, tel. 
0604/06-55-32
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S, T 28S nowy. Wro
daw. tel. 0502/82-56-96
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T28S w cenie do 400 zł. 
Wrocław, tel. 0502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3688, V 3690, V 50. 
Wrodaw, tel. 0607/77-93-56
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA T 2288, V 2288. Wro
daw, tel. 071/361-68-43,0503/67-01-42 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 M 3288, 3588, 
3688.3888, T 2288, V 2288, CD 930, V 3688, V 3690, Erics
son GA 628, GF 768, S868, A 1018s, T 10s, T 28s, T 20s, A 
2618s, R 320, Nokia 3110, 5110, 5130, 6110, 6150, 3210,
3310.6210.8210.8850, Siemens C25, S25, C35i, M35, S35. 
Wrodaw, 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. A2618 - do 170 zł Nokia 3110 - do 90 zł. 5110 
• do 160 zł, 3210 • do 230 zł. Wrodaw, tel. 0603/83-88-61 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310, 3210. nowy, nie uży
wany. Jelenia Góra, tel. 0604/20-44-19 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,5110,6210 7110, 
8210,8310,8850,8890, Siemens C25, C35, SL45, Motorola
V 50, V 3690, V 3688, nowe, używane, zniszczone, uszko
dzone, niekompletne, możliwy dojazd. Oława, tel. 
0502/99-08-87
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,5110,6210,7110,
8210.8310.8850, Siemens SL45. C35i, C25. Motorola V 50,
V 3690, V 3688, Ericsson T28, T10, nowe, używane, uszko
dzone. Oława, tel. 0501/29-46-45
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA lub Ericsson, Siemens, może 
być bez osprzętu. Wrodaw, tel. 0504/78-85-00 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310. Wrodaw. tel. 
0503/68-55-65
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA lub inny. Wrocław, tel.
387-13-75,0606/77-92-47

TELEFONY KOMORKOWE
SKUP - SPRZEDAZ - ZAMIANA
KARTY STARTOWE. AKCESORIA.
USUWANIE BLOKAD SIM LOCK
Lubin, ul. Traugutta, tel. 0-603 167 974
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^ Skup-Sprzedaż  
telefonów komórkowych^

Wrocław, ul. Włodkowica 19 
Vtel/fax 071/785 09 13. 0-601 490 999

KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,6110.7110,8810, 
8210,8850. Wrocław, tel. 0607/77-93-56 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 do 90 zł, 3210 do 180 
zł, 3310 do 330 zł. Wrocław, tel. 0604/71-38-48.0602/31-24-08 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 do 120 zł. 3210 do 220 
zł. 3310 do 350 zł, 6110 do 190 zł. Wrocław, tel. 0607/74-47-34 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310.3210,5110. Wrocław, 
tel. 0502/39-10-89
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,7110. Wrocław, 
tel. 071/788-55-83,0501/94-29-26 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 250 zł. 3310 - do 
340 zł, 6210 - do 600 zł. 7110 - do 500 zL Wrocław, tel. 
0502/60-03-97
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3110 5110,6110,3210,3310, 
5130.6150,6210, Ericsson GA 628, GF 768, S 868. A 1018s. 
T 10s, T 28, A 2618, R 320. Motorola D 520, M 3188.3288, 
3588,3688,3888, T 2288, V 2288, CD 930. V 3690, V 3688. 
Siemens C25, S25, C35, M35, S35, A36, Panasonic G 520 
GD30,50. 90. 92,93. Sony CMD 5, Z5. J5, Mitsubishi Aria. 
Wrodaw. tel. 0606/57-95-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3110, 3210 lub inne. nowe 
lub używane. Zielona Góra lub okolica. Zielona Góra, tel. 
0607/75-59-98
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 do 200 zł. 3310 do 350 
zł. 6150 do 280 zł, Siemens C25 do 130 zł, C35i do 280 zł i 
inne. -1.000 zł. Lubin. tel. 0608/58-08-53

S K U P ,  S P R Z E D A Z ,  Z A M I A N A  
N A P R A W A  ,

TELEFONOW
GSM OP006393

N A J A T R A K C Y J N I E J S Z E  C E N Y  
NOKIA 3210 ■ 320 zl 
NOKIA 3310 ■ 430 zl 

ERICSSON R320 ■ 320 zl 
ERICSSON T28s ■ 490 zl 

usuwanie StM locka, kodu aparatu i inne

możliwy dojazd
t e l .  0 -603  0 4 9  4 00 , 0 -503  9 3 9  490

KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35i. do 270 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-13-68.0606/98-20-70 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25, C35i. M35. Wrodaw, 
tel. 0607/77-93-56
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 do 120 zł. C35i do 
240 zł. Wrocław, tel. 0604/71-38-48.0602/31-24-08 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35, M35. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35i - do 240 zł, S35i - do 
400 zł. Wrodaw. tel. 0502/60-03-97 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 S25. C35i, M35. S35. 
Panasonic G 520. GD 30.50.90.92.93. Sony CMD C5. Z5. 
J5, Bosch 509,909,909 Dual S, Philips Ozeo, Sawy, Mitsu
bishi Trium Aria, z ładowarką lub bez, może być uszkodzony. 
Wrodaw. tel. 0608/11-60-25
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I lub inny. Wrodaw. 
tel. 0608/09-33-19
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I. Wrocław, tel. 
071/788-55-83.0501/94-29-26 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS M35 w cenie do 300 zł. 
Wrocław, tel. 0607/74-47-34

Yelefony
r  m  OP0 12499

Komorkowe
S k u p -S p rz e d a ż -Z a m ia n a -S e rw is
(n ow e, u żyw an a , uszko d zo n o )

Karty startowe, akcesoria 
Części zamienne ( skup I sprzedaż)

Usuwanie SIM-LOCKA
b lo k a d , k o dów , w g ryw a n ie  języków , 
n apraw a te le fon ów . od 10 zł

Z a p r a s z a m y  o d  g o d z . 9:00
Wrocław, ul. Św iebodzka 6/10 
344-16-79. 0609 40-88-33

KUPIĘ NOWE

N0KIE 3310
większe ilości 

0608 181 222

i TELEFONY HUmÓRKOlUE1

j i l
OP005420 ahup sprzedaż zamiana usuwanie blahed ahcEHaria 
Wrocław, ul. Dworcowa 9 

tal. 071/789-48-18 
0-501 778 386

________9~991 999 997

sieciowa, srebrny, pokrowiec, - 
0604/71-39-48

80 zł. Wrocław, tel.

TELEFO N Y KOMORKOWE
wszystkie modele - nowe i używane

SPRZEDAŻ /  USUWANIE BLOKAD SIML0CK 
SKUP /  TELEFONY NA RATY 
ZAMIANA /  AKCESORIA, KARTY POP 
SERWIS /  TAK TAK. SIMPLUS OPO,258

NOKIA 3310 - 420 z» 
ERICS0N T28 - 460 zł 
ERICS0N R320 - 350 zł 
SIEMENS C35 - 320 zł

Wrocław, ul. Pułaskiego 77, td. 342-33-80, 0-502 30 01 13, 0-607 85 55 73

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 do 200 zł. Wrocław, tel. 
071/785-60-26
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-do190zł. Bosch 909-do 220 zł 509-do 60 zł, Alcatel 
Club. Easy, Max. View - do 50 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 może być z SIM loc- 
kiem Idea lub Era, stan dobry, do 200 zł. Wrocław, tel. 
0504/96-28-15
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Wrocław, tel.
071/783-77-45.0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 kompletny, najchętniej
na gwaranqi, menu w jęz. polskim, z SIM lockiem lub bez,
możliwy dojazd, w- cenie do 230 zł. Wrocław, tel.
0600/36-02-24
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 w cenie do 220 zł. No
kia 5110 do 140 zł. Nokia 5130 do 80 zł, Nokia 3310 do 370 
zł, Nokia 6110 do 200 zł, Nokia 6210 do 750 zł lub Nokia 7110 
do 550 zł, możliwy dojazd. Wrocław, tel. 0600/36-02-24, 

-̂ 6̂05/64-23-88 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310. Wrocław, tel. 
071/361-68-43,0503/67-01-42 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,3310,5110,5130.6110, 
6130,6150 oraz modele: 6210.6250,7110,8210,8310.8810, 
8850. 3330; Motorola V 50. V 3690, V 3688; Siemens C25, 
C35. M35, S35. SL 45; Ericsson T10, T18, T20, T28. R 320; 
Panasonic GD 92, GD 93; Sony J5; Mitsubishi Aria, mogą być 
uszkodzone, zniszczone niekompletne. Oława, tel. 
0606/40-71-37
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,5110 ze słabym zasię
giem. Jawor, tel. 0502/55-96-30 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,5110 nowy. Wrodaw, 
tel. 0502/82-56-96
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,5110,3310 i inne. Ole- 
śnica. tel. 071/314-33-73.0601/41-23-29 
O  KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310, do 400 zł, 3210 

• 250 zł, 6150 • 350 zł, 5110 • 150 zł, 6210 - 650 zł, 
Siemens C25 - 130 zł, C35 - 300 zł, A36 • 200 zł, 
C30 • 200 zł, Ericsson R2618 -160 zł. T10 -150 zł, 
T28 - 420 zł, A1018 -100 zł, Motorola V 2288 - do 
200 zł, T 2288 -160 zł, 3888 • 100 zł Alcatel DB - do 
150 zł, 301 - 240 zł, 501 do 360 zł. Wrocław, tel. 
0501/29-09-13 02028831

KUPIĘ TELEFON 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
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 331010 szl. nowe, mogą być
z SIM lockiem, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0504/87-26-96
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel.
071/783-77-45.0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel.
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nie używany, z 
folią na wyświetlaczu, w Plusie GSM, z gwarancją, do 380 zł.' 
Wrodaw. tel. 0601/74-77-12
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 ładowarka, • 420 zł. 
Wrodaw. tel. 0607/74-47-34 

-  KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3330,6210. Lubin. tel. 
0604/65-37-51
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 najchętniej kompletny, 
menu w jęz. polskim, z SIM lockiem lub bez. możliwy dojazd, 
w cenie do 140 zł. Wrodaw, tel. 0600/36-02-24 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA 5110,6110 nowy. Wrocław, 
tel. 0601/77-61-54
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210,3310 nowy. Wrodaw, 
tel. 0502/82-56-96
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210, 8850. Wrodaw. tel. 
0502/30-01-13
KUPĘ TELEFON GSM NOKIA, SIEMENS, ERICSSON i inne. 
Legnica, tel. 0603/48-89-02
KUPĘ TELEFON GSM PANASONIC GD90. GD92. GD93. 
Wrodaw. td. 0607/77-93-56
KUPĘ TELEFON GSM PANASONIC G520 GD30, 50. 90. 
92.93. Bosch 509.909,909 Dual S. Alcatel Club. Easy, Max, 

,A View. DB, 302, 501, Mitsubishi Trium Aria. Wrocław, tel. 
S* 0607/78-78-93

1.071/361-68-43.

KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS SL45. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
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 TELEFONY GSM Nokia 3210 - do 250 zł; Nokia 3310
- do 350 zł; Alcatel OT 501 - do 350 zł; Ericsson T 28s * do 
370 zł; Siemens C25 - do 150 zł; Siemens C35 - do 250 zł; 
tylko nowe. Legnica, tel. 0603/84-85-36
KUPIĘ WYŚWIETLACZ DO TELEFONU GSN PANASONIC 
GD 90. Kłodzko, tel. 074/865-51-78,0606/98-26-09 
KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE TAK TAK na koncie 149 zł -135 
zł/szL, na konde 99 zł - 89 zł/szL Wrodaw, tel. 0502/82-56-96 
LICZNIK ROZMÓW TELEFONICZNYCH rozlicza w złotów
kach, liczy czas i impulsy, nowy, - 75 zł. Wrocław, tel. 
0603/23-10-07
ŁADOWARKA DO TELEFONU SIEMENS S6 i S10, podróż
na, 110/220 V oraz ładowarka podróżna i samochodowa do 
telefonu Alcatel Pocket, a także ładowarka biurkowa do tele
fonu Nokia 8110 - 20 zł/szL Kluczbork, tel. 0504/92-52-39 
ŁADOWARKA DO TELEFONU siedowa - od 35 zł; samo
chodowa - 20 zł. Legnica, tel. 0603/84-85-36 
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA oryginalna - 25 zł. 
Wrodaw. tel. 0608/09-33-19
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 5110 siedowa. oryg,
- 29 zł. Wrodaw, tel. 071/328-13-47,0503/50-86-33

TELEFON z automatyczną sekretarką 1 mikrokaseta, zasi
lacz, - 800 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
TELEFON BEZPRZEWODOWY SCHNEIDER zasięg 300 
metrów, pamięć 10 numerów, zadbany, nowy akumulator, - 
90 zł. Krzyżowa, tel. 074/850-13-53 
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KXT-9250D. 
czamy, mała słuchawka z klapką i wyświetlaczem, liczy czas 
rozmowy, baza głośno mówiąca z klawiaturą podświetlane 
klawisze, dużo funkcji, może współpracować z 4 słuchawka
mi, instr. w jęz. polskim, stan idealny, - 350 zł. Ubocze, tel. 
075/781-28-59
TELEFON BEZPRZEWODOWY UNIDEN XC 615 roczny, 
zasięg 100 m, stan idealny, • 55 zł. Wrocław, tel. 0609/40-89-61 
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-TC1450B, 
900 MHz, nowy, Intercom - 360 zł lub zamienię na tel. GSM. 
Wrodaw, tel. 071/784-70-49.0504/79-00-02 
TELEFON CENTERTEL NOKIA 650 kompl.. na gwarancji, 
stan idealny, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/339-93-10. 
0600/45-98-55
TELEFON CENTERTEL NOKIA 540 2 baterie, pudełko, łado
warka, -100 zł. Wrodaw, tel. 071/339-93-10.0600/45-98-55 
TELEFON CYFRAL dużo funkcji, - 20 zł. Trzebnica, tel. 
0607/76-46-01
TELEFON PANASONIC KX-T2315PD biurowy, wielofunkcyj
ny, kolor kość słoniowa, stan dobry, - 75 zł. Wrodaw, tel. 
071/363-87-99
TELEFON SIEMENS 835 bordowy, nowy, na gwarancji, cy
frowa sekretarka, homologacja, identyfikacja rozmówcy, moż
liwość nagrywania rozmów - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/341-49-68
TELEFON SIEMENS EURO SET 815 S stacjonarny, pamięta
16 numerów, timer, nowy, w oryginalnym opakowaniu, -100
zł. Wrocław, tel. 071/788-43-45
TELEFON DCS ERICSSON T 20S nowy, na gwarancji, nie
używany, działa w Idei, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/786-75-67,
0502/10-16-74
TELEFON DCS NOKIA 5130, - 100 zł. Jawor, tel.
0503/04-64-44,0501/36-81-61
TELEFON DCS NOKIA 5130, - 120 zł. Wrocław, tel.
0609/40-88-33
TELEFON DCS NOKIA 5130 ładowarka + uchwyt samocho
dowy, zestaw słuchawkowy, pokrowiec, karta POP ważna do 
06.2002 r. (5 zł na konde), stan b. dobry, -195 zł. Wrocław, 
tel. ,372-64-11 rano
TELEFON DCS NOKIA 6130 ładowarka. -190 zł. Wrodaw. 
tel. 0607/77-93-56
TELEFON DCS PANASONIC GD30 wibracja. - 270 zł. Wro
cław. tel. 0603/23-10-07
TELEFON DCS SAGEM MC 815 SIM lock Plusa, wibracja, 
ładowarka, pokrowiec, wbudowany w zestaw głośno mówią
cy, kalkulator, przelicznik walut, stan idealny, -140 zł. Lubin, 
tel. 076/844-06-47,0607/20-47-34 
TELEFON GSM ALCATEL nowy, pudełko, gwarancja, nie 
używany, nowy model, mały i lekki, SIM lock ERA, - 480 zł. 
Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
TELEFON GSM ALCATEL DB stan Idealny, instrukcja, menu 
w języku polskiem. działa w sieda Plus, Idea i Era, ład. sie
dowa, małe gabaryty, atrakcyjny wygląd, -130 zł. Wrodaw, 
tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM ALCATEL DB stan bardzo dobry, ładowar
ka, cena 160 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM ALCATEL DB bez SIM loka. stan idealny, 
pokrowiec, -150 zł. Żary, tel. 0602/55-38-72 
TELEFON GSM ALCATEL 301 nowy, 2-tygodniowy, na kartę 
POP, - 270 zł. Przylesie Dolne, gm. Grodków, tel. 
0504/79-15-69
TELEFON GSM ALCATEL 301 z kartą POP, nowy zestaw, z 
numerem, - 350 zł. Wrodaw, tel. 0502/99-19-29 
TELEFON GSM ALCATEL 302 ład. sieciowa, nowy, na gwa-

TELEFON GSM ALCATEL CLUB bez SIM locka, futerał, klips 
do paska, stan b. dobry - 95 zł. Wrocław, tel. 071/321-74-03, 
0608/65-93-56
TELEFON GSM ALCATEL EASY lad. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, 2-systemowy, na kartę TAK TAK, zestaw głośno 
mówiący, stan idealny, • 140 zł. Wrodaw, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM ALCATEL EASY ładowarka sieciowa, SIM 
lock Era, futerał czamy i kod aparatu, - 90 zł. Wrodaw, tel. 
0604/71-39-48
TELEFON GSM ALCATEL MAX pudełko, ładowarka, -150 
zł. Chojnów, tel. 0604/82-06-74 
TELEFON GSM ALCATEL MAX stan b. dobry, karta Tak Tak, 
• 180 zł lub zamienię. Lubań, tel. 0606/17-38-84 
TELEFON GSM ALCATEL POCKET wibracja, bez SIM loc
ka, kpi., w pudełku, uszk. baterfa, -100 zł lub kupię baterię. 
Legnica, tel. 076/862-55-68 po godz.15,721-74-69 
TELEFON GSM ALCATEL POCKET akumulator z wibracją, 
bez SIM locka, działa na kartę TAK TAK, Idea, Simplus, kpi., 
nowy, - 220 zł. Wrodaw. tel. 0503/62-15-51 
TELEFON GSM ALCATEL POCKET z kartą Tak Tak. -130 zł. 
Wrodaw. tel. 0601/50-17-33
TELEFON GSM ALCATEL VIEW futerał, ładowarka, - 80 zł

TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ład. siedowa, bez SIM 
locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, zadbany, - 90 zł oraz 
ERICSSON GF 768 ład. sieciowa, bez SIM locka, idealny do 
TAK TAK i Simplusa, pudełko, instrukcja, na gwarancji, mały, 
z klapką zadbany, -150 zł. Wrodaw, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ład. sieciowa, stan b. 
dobry, działa w siedach Plus, Era, małe gabaryty -129 zł. 
Wrodaw, tei. 0503/36-38-35
TELEFON GSM ERICSSON GH 688 ładowarka siedowa, SIM 
lock ERA, etui, stan b. dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 
0609/02-00-77
TELEFON GSM ERICSSON R 380 palmtop, najwyższy mo
del, polskie meftu, internet, bez SIM locka, cena • 1.490 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 wj. polskim, 
bez SIM locka • 1.000 zł, V 3688, menu w j. pol
skim, bez SIM locka • 700 zł, Panasonic GD 93, 
bez SIM locka - 720 zł, Sony J5 • 720 zł, Ericsson 
T20 • 460zł. Możliwość zamiany na inne, Wrocław, 
tel. 0501/47-70-47 80014131

TELEFON GSM ERICSSON R 380S, -1.750 zł. Wrodaw, tel. 
071/784-67-75.0501/57-54-16.0605/61-99-88 
TELEFON GSM ERICSSON S 868 ład. siedowa, 2-systemo-

MY KOMOR.
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oraz ALCATEL VIEW uszkodzony, ładowarka. - 30 zł. Wro
daw, tel. 0602/40-53-03
TELEFON GSM BOSCH 509 Plus. -130 zł. Legnica, tel. 
0603/84-85-36
TELEFON GSM BOSCH 509 2-systemowy, stan b. dobry, - 
110 zł. Wrodaw. tel. 071/327-47-60.071/351-54-40 
TELEFON GSM BOSCH 509 DUAL 2-systemowy. SIM lock 
Idea, etui, ładowarka sieciowa, mało używany, stan idealny, • 
120 zł. Wrocław, tel. 0502/17-76-87 
TELEFON GSM BOSCH 909 ład. siedowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i Sim
plusa. 2-systemowy, stan idealny, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM BOSCH 909, - 280 zł. Wrocław, tel. 

y 071/784-67-75.0501/57-54-16.0605/61-99-88 
TELEFON GSM DANCALL HP 2711 bez SIM locka,. na kartę 
Tak Tak, Simplus, stan dobry • 70 zł lub zamienię. Wrodaw, 
tel. 0503/35-15-63
TELEFON GSM ERICSSON nowy, pudełko, gwarancja, nie 
używany, - 450 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
TELEFON GSM ERICSSON 2618 stan b. dobry, mało uży
wany. - 230 zł. Wrocław, tel. 071/361-68-43 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ERA. bateria 1200 mAh, 
nowa, -160 zł. Legnica, tel. 0603/84-85-36 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, POP i Simplu
sa, pudełko, 2-systemowy, - 140 zł. Wrocław, te l.. 
0603/83-88-61

T E L E F O N Y  K O M Ó R K O W E  opoo674s m  H M  H M  m A K C E S O R IA , SIM+. T A K  TAK, P O P
S K U P  - S P R Z E D A Ż  - N A PR A W A  1 1  ■ ■  _  ■  H m  ■  O D B LO K O W Y W A N IE  I SIM  LO CKI
P O K R O W C E . ŁAD . S A M O C H O D O W E  U l « l  I  P R O M O C J A " !

TERAZ WSZYSTKO TANIEJ m  MINI SIM+ 54, TAK TAK 100, POP
K U  R O N Y  U Z U P E Ł .  P O R  ( 4 8  z ł ) ,  S IM -*- ( 4 8  z ł ) ,  T A K  T A K  ( 2 9 - 2 8 ;  9 9 - 9 7  z ł )  

LEGNICA, DH  SAVIA, II p. POLKOWICE, DH B IE D R O N K A  ZŁOTORYJA, R Y N E K  11
 tel.0-601 18 42 84 __________  tel. 0-603 484 844 yideoteka, tel. 0-607 220 079

KUPIĘ TELEFON GSM SAGEM. Wrodaw, ta 
0503/67-01-42

ŁADOWARKA DO TELEFONU MOTOROLA M-3288 pudeł
ko, instrukcja po polsku, - 40 zł. Wrocław, tel. 0503/01-57-62 
ŁADOWARKA DO TELEFONU Nokia 3210 i 3310, oryginal
ne. cena 40 zł. Wrodaw. tel. 071/324-90-89.0501/99-09-00 
O  OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA 

z większości modeli telefonów komórkowych, ge
neratory kodów POP, TAK TAK, Simplus, wgrywa
nie logo, net monitor, dzwonki, muzyczki, sche
maty kabli, instrukcje, opisy metody założenia 
wibracji w No ki i 3210, niebieskie podświetlenie, 
migające SMS-y i wiele innychł Wszystko na jed
nej płycie CD. Możliwość dowozu lub. wysyłki • 
27 zł, Legnica, tel. 0606/43-22-59 84018541

OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA net mo
nitor-opis, gry do Nokii 3210,2 linia, wibracja, dzwonki, logo, 
SMS-y graficzne, generatory i dużo innych, możliwość wysył
ki -15 zł/CD. Trzebnica, tel.0609/08-88-16 
PAGER MOTOROLA bezabonamentowy. z wibracją - 70 zł. 
Wrocław, tel. 0642244488 (pager) '
POKROWCE NA TELEFONY Nokia 3210 i Ericsson T 10s. 
Chojnów, tel. 0604/82-06-74
PUDEŁKA DO TELEFONÓW komórkowych -10 zł/szt. Wro
daw, tel. 071/321-28-39.0501/82-02-37 
SEKRETARKA AUTOMATYCZNA K-XT1461 na dwie kase
ty, z zasilaczem, -150 zł. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
TELEFAKS OUYETTI2100 OFX z kopiarką -100 zł. Legni
ca, tel. 076/721-74-69
TELEFAKS PANASONIC KX-FP 82 fabrycznie nowy, w pu
dełku, na gwarancji, cyfrowy, na zwykły papier, bardzo dużo 
funkcji (cena sklepowa 1200 zł), - 759 zł. Wrocław, tel. 
071/328-02-42,0501/85-25-16 
TELEFAKS PANASONIC KXF 2680 cyfrowy, z sekretarką, • 
550 zł. Wrocław, tel. 357-25-72 
TELEFAKS PHIUPS HFC 111 nowy. gwarancja. - 550 zł. 
Świdnica, tel. 0601/71-64-22
TELEFAKS SHARP FO 5250 laser fax. na papier A5. A4. B4. 
B5. B6. dużo funkcji. - 350 zł lub zamienię na konsolę Sony 
Playstation, przerobioną., tel. 068/378-10-49 
O  TELEFAKSY - 6 miesięcy gwarancji, ceny już od 

250 zł. Skup, sprzedaż, naprawy: telefaksów, kse
rokopiarek, drukarek, kamer, monitorów. Wrocław, 
ul. Tęczowa 57, tel. 071/342-70-41 wewn. 306, 
0604/63-89-93 80012101

rancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK, zestaw głośno mó
wiący, najnowszy model, b.mały, stan idealny. - 270 zł. Wro
cław, tel: 0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL 302, nowy, ładowarka; najnowszy 

’ model, b. mały, z SIM lockiem Idea - 270 zł oraz tei. GSM 
Bosch 509, ładowarka, na gwarancji, 2-systemowy, z SIM loc
kiem Idea, • 90 zł. Wrodaw, tel. 0504/78-42-74 
TELEFON GSM ALCATEL 501 najnowszy model, b. mały, 
ład. sieciowa, nowy, na gwarancji, 2-systemowy, idealny do 
TAK TAK, zestaw głośno mówiący, stan idealny, - 490 zł. Wro

cław. tel. 0608/11-60-25 jL
TELEFON GSM ALCATEL 501 uszkodzony, ładowarka, pu
dełko, -150 zł. Wrodaw, tel. 0602/40-53-03 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB PLUS bez SIM locka, -100 
zł. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ład., Era, Tak Tak, • 90 zł. 
Wrodaw, tel. 0608/09-33-19
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ład. sieciowa, na gwaran- 

; cji, idealny na kartę TAK TAK, zestaw głośno mówiący, stan 
idealny, b. długi czas czuwania, - 90 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL CLUB SIM lock Era, ładowarka

ZESTAWY STARTOWE
POP, SIMPLUS, TAK TAK

P O P  - 2 9  z ł
S I M P L U S  - 34  z ł
T A K  T A K - 6 5  z ł

PONADTO:
te ł. S I E M E N S  C -3 0  1 H UR T
te l. M O T O R O L A  V  2 2 8 8 > D E TA L
te l. S O N Y  L D 5  J
PPHU,GAMA'w
PCH .MARINO", 1 p.
ul. Paprotna 7
tel Jfax 071/327-61-76 0P012211

TELEFON GSM ERICSSON A1018S bez SIM locka, -150 zł 
: lub zamienię na inny, z dopłatą. Wrodaw, tel. 0503/38-05-22 
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ładowarka siedowa i 
samochodowa, bez SIM locka, stan dobry, • 130 zł. Wrodaw, 
tel. 0600/38-73-72
TELEFON GSM ERICSSON A1018S etui, ładowarka, bez 
SIM locka, stan b. dobry, • 130 zł. Zielona Góra, tel. 
0606/75-68-23
TELEFON GSM ERICSSON A1018S pokrowiec, dwa pane
le, stan b. dobry, - 100 zł. Złotoryja, tel. 076/878-42-85, 
0501/60-77-39
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S mało używany, stan b. 
dobry, - 240 zł. Wrodaw, tel. 0607/74-99-34 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S nowy. - 230 zł. Wro
daw, tel. 0601/67-06-23
TELEFON GSM ERICSSON A  2618S wibracja, wybieranie 
głosem, bez SIMIocka, nowy, - 250 zł. Wrocław; tel. 
0601/72-33-05
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S SIM lock Era, ład: sie- 
ciowa, futerał, stan idealny. • 220 zł. Wrocław, tel. 
0604/71-39-48
TELEFON GSM ERICSSON A  2618S. - 210 zł. Wrodaw, tel. 
0609/40-88-33
TELEFON GSM ERICSSON GA628 stan dobry, Tak-Tak, bez 
ładowarki -•- panele zmienne i klipsy, 2 baterie. Wrodaw, tel. 
0608/75-16-34

SKUP NOWYCH TELEFONOW
ERICSSON T20.............. 380 zł
ERICSSON R320............. 360 zl
NOKIA 3210................... 310 zl
ALCATEL 501 .....'............ 370 2ł
ERICSSON T28s............. 470 zl
NOKIA 3310................... 410 zl
oraz inne telefony z promocji OP002774

I Wrocław i Kotlina Kłodzka I
tel. 0-603 539 090

wy, 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 2-systemowy, bez SIM 
locka, ładowarka siedowa, zestaw słuchawkowy, futerał, -150 
zł. Wrocław, tel. 0609/02-00-77 
TELEFON GSM ERICSSON T10S gwarancja, pudełko, ła
dowarka siedowa, etui, wibracja, wybieranie głosowe, menu 
od T18s, bez SIM locka (Era, Pius, Idea), - 260 zł lub zamiana 
na droższy GSM. Gostyń, tel. 0603/07-49-38 
TELEFON GSM ERICSSON T10S 2 szL - 200 zł/szt. lub za
mienię na Nokię 3310, bez SIM locka. Jelenia Góra, tel. 
075/643-98-25,0604/25-71-67 po godz. 16 
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka, ładowar
ka, -190 zł. Legnica, tel. 0503/85-74-89 
TELEFON GSM ERICSSON T10S kpi. - 200 zł. Ericsson T 
20. nowy, kpi. - 400 zł, Ericsson T 28, nowy, kpi. - 430 zł, 
Ericsson R 320s, nowy, kpi. - 420 zł, Motorola T2288. kpi. - 
170 zł, Motorola 3388, kpi. Era -130 zł, Motorola 180, kpi. • 
180 zł. Legnica, tel. 0603/48-89-02 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S. Idea, POP, gwarancja • 
220 zł, z niebieskim podświetleniem - 350 zł. Legnica, tel. 
0504/87-30-87 - v
TELEFON GSM ERICSSON T10S ład. stacjonarna, 2-syste
mowy, bez SIM locka, kompozytor melodii, zegarek, budzik, 
data, menu w jęz. polskim, stan b. dobry, zmienny panel kla
wiatury, -150 zł. Lutomia, tel. 0605/93-94-26 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S nowy, gwarancja, z SIM 
lockiem, wibracja, wybieranie głosowe, folia na wyświetlaczu,
- 460 zł. Nowa Ruda, tel. 0606/45-87-50
TELEFON GSM ERICSSON T10S ład. sieciowa, nowy, na
gwarancji, bez SIM locka. idealny do TAK TAK, Simplusa i
POP, wibracja, 2-systemowy, klapka, - 230 zł. Wrodaw, tel.
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON T 10S zielony, funkcje T 18. stan 
b. dobry, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/321-75-79.0608/16-76-17 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S ład. siedowa, -180 zł. 
Wrocław, tel. 0607/18-20-26
TELEFON GSM ERICSSON T10S ładowarka siedowa, działa 
w sieciach Plus, Era, Idea, menu w jęz. polskim, wibracje, 

.budzik, zegar, kalkulator i wiele innych funkcji; - 219 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM ERICSSON T10S ład. siedowa (nowa), kla
wiatura do wiadomości SMS, działa w siedach Idea, Era, Plus, 
bez SIM locka. -180 zł. Wrodaw. tel. 0600/22-32-84 
TELEFON GSM ERICSSON T10S stan bardzo dobry, wy
bieranie głosowe - 250 zł. Wrodaw, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM ERICSSON T 10s bez SIM locka - 230 zł. 
Siemens C25, stan idealny -190 zł. Siemens C30, polskie 
menu, bez SIM locka - 300 zł (nowy), Nokia 3110, bateria lito
wa -150 zł, Sagem RC715, SIM lock Plusa • 120 zł lub za
mienię. Bolesławiec, tel. 0503/53-33-88 
TELEFON GSM ERICSSON T18S Tak-Tak. POP. SIM Plus, 
aktywna klapka, wybieranie głosowe, instrukcja obsługi, ła
dowarka, stan b. dobry, - 290 zł. Wrodaw, tel. 0604/89-37-72 
TELEFON GSM ERICSSON T 20 bez SIM locka, nowy, - 450 
zł. Wrodaw, tel. 0501/28-64-95.
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, na gwarancji, - 460 . 
zł. Głuchołazy, tel. 0600/45-32-30 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, nie używany, folia 
na wyświetlaczu, gwarancja 12 miesięcy, komplet - 500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/643-98-25,0604/25-71-67 po godz. 16 
TELEFON GSM ERICSSON T20S SIM lock Idea, stan ideal
ny - 450 zł lub zamienię na Nokię 3310, - 450 zł. Trzebnica, 
tel. 0503/03-01-46
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, nie używany, bez 
SIM locka, wibracje, aktywna klapka, WAP, gry i inne, - 460 
zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S ład. sieciowa, nowy, na 
gwaranęji, 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

8 TELEFONY KOMORKOWE

ik O E P I W
•  serwis • skup
• sim lock • sprzedał
• kable • zamiana

komunikacyjne • akcesoria
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SERWIS 
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
WROCŁAW ul. Jastrzębia 26 
(PRZY SZKOLE, WEJŚCIE OD ULICY GAJOWICKIEJ)

Al. Gen. Józefa Hallera

CENTRUM
handlo m

•BOREK"

JEDNOSTKA
WOJSKOWA

Saperów

Jastraębla n

SERWISC EN Y G IEŁDO W E!!!
TEL: 0503 322-242

TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, na gwarancji, pu
dełko, instrukcja, - 450 zł. Wrocław, tel. 0503/16-97-85 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S internet, alarm, wibracja, 
aktywna klapka, wybieranie głosowe, nowy, • 490 zł. Wrocław, 
tel. 0502/13-95-67
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, gwarancja, cena 
490 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM ERICSSON T 20s 2-miesięczny, SIM lock 
Idea, gwarancja, pudełko, etui, zestaw słuchawkowy, instruk
cja, • 500 zł. Oława, tel. 0503/02-19-44 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S stan idealny, wybieranie 
głosowe, aktywna klapka, etui, bez SIM locka, cena - 450 zł. 
Bielawa, tel. 074/833-50-64,0504/93-39-60 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, na gwarancji, - 470 
zł. Głuchołazy, tel. 0600/45-32-30 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez SIM locka. komplet. - 
440 zł. Legnica, tel. 0603/84-85-36 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S SIM lock ERA, komplet, 
na gwarancji. - 430 zł lub zamienię. Lubin, tel. 0608/58-08-53 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S na gyftr?DqU 450 zł. 
Oława, teł. Ó6Ó8/47-7641
TELEFON GSM ERICSSON T 28S - 550 zł. T 20s - 500 zł, T
10s - 260 zł. GF 768 - 160 zł, GA 628 • 110 zł. Alcatel 501 •
450 zł. Wałbrzych, tel. 0603/51-52-37
TELEFON GSM ERICSSON T 28S mały, ład. sieciowa, nowy,
na gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, Slmplusa i
POP, wibracja, 2-systemowy, klapka, - 490 zł. Wrocław, tel.
0603/83-88-61

A  K A B LE  p c -k o m
I cop-com| (potny w ybór)
^  O P R O G R A M O W A N IE  N A  C D

(w s z y s tk ie  m o d ele  telefo n ó w )  
OP011731 R Ó W N IE Ż  W Y S Y Ł K A !

Wrodaw ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
tel. 322-97-05v 0501 81-83 57 
c o p c . o m l & i s o c z t A . o n i B - K - i B l

TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 0607/74-99-34
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, gwarancja, w pu
dełku, bez SIM locka • 540 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 - 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S 2-miesięczny, • 520 zł. 
Wrocław, tel. 0607/70-06-50
TELEFON GSM HAGENUK bez SIM locka, stan b. dobry, - 
80 zł. Wrocław, tel. 0600/76-28-06 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA srebrny kolor, 
nowy, bez SIM locka, - 350 zł., tel. 0600/69-29-18 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy, na gwa
rancji, - 270 zł. Głuchołazy, tel. 0600/45-32-30 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nieużywany, bez 
SIM locka, - 280 zł. Legnica, tel. 0603/33-23-38

HURTOWNIA AKCESORIÓWl 
GSM PI OM AR s.c.j 

| ul. Czajkowskiego 99, Karłowice I 
g i l  51-147 Wrocław opohzmI 
tel/fax 071/325  49  72 

|e-mail: biuro@piomar.wroc.pij

TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA kolor srebrny, 
nowy, bez SIM locka, •'■350 zł. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA kolor srebrny, bez 
SIM locka, nowy, - 350 zł. Lubin, teL-0604/84-97-39 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy. gwaran
cja. bez SIM locka - 300 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA ład. sieciowa, 
nowy, na gwarancji, w pudełku, wibracją, idealny na kartę TAK

* TAK. POP i Simplus, 2-systemowy, stan idealny. - 290 zł. Wro
cław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ASTRA nowy, nie uży
wany, - 200 zł. Nysa, tel. 0605/51-72-52 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM MARS WAP, wibracja, 
rozbudowana grafika, mały, nowy, - 370 zł. Wrocław, tel. 
0603/23-10-07
TELEFON GSM MOTOROLA 3888 dual band, SIM lock Era,
ładowarka, uszkodzona bateria, • 75 zł. Wrocław, tel.
071/327-47-60,071/351-54-40
TELEFON GSM MOTOROLA C 160 - 80 zł. Wrocław, tel.
0501/92-22-04
TELEFON GSM MOTOROLA C 520 ładowarka, działa w sie
ci Idea, nieduży, - 75 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35

r — ę j S a r s M o t ^ —  

H i p e r p r o m o c i a !!!

W  c e n ie  z e s t a w .a n t e n a  o r a z  m o n t a ż  
I lo ś ć  z e s t a w ó w  o g ra n ic z o n a  i lo ś c io w o

opoi2664 C a r s M o t  
Ul.Strzegomska 2/4 tel.78-22-884

TELEFON GSM MOTOROLA CD 920 na części. Wrocław, 
tel. 071/361-89-55,0501/84-36-38 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 niebieski panel, wibra
cja, nagrywanie rozmów do 30 min., zegarek, bez SIM locka, 
stan dobry, -180 zł lub zamienię na inny w tej cenie. Jelenia 
.Góra, tel. 0503/67-68-81
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 ład., pudełko, dwusys- 
temowy, -190 zł. Wrocław, tel. 0503/37-20-42 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 ład. sieciowa, nowy, 
nie używany, na gwarancji, w pudełku, 2-systemowy, nagry
wanie rozmów, wibracja, dyktafon, wibracja, idealny na kartę 
POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 na części, silniczek 
wibracji, wyświetlacz, dobra bateria, ładowarka - 25 zł, ze
staw słuchawkowy • 20 zł. Wrocław, tel. 071/328-99-61 
TELEFON GSM MOTOROLA D 160 bez baterii, - 50 zł. Jele
nia Góra. tel. 075/643-98-25.0604/25-71-67 po godz. 16

TELEFONY NA KARTY
J U Ż  O D  1 0 0  Z Ł  

OPO H 724 ZESTA W Y  
K A R T A  + T E L E F O N  Ó D 130 z ł

Wrodaw ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)
tel. 322-97-00, 0801 B1-S3 87

TELEFON GSM MOTOROLA D 160 ERA, - 60 zl. Legnica, 
lei. 0603/84-85-36
TELEFON GSM MOTOROLA D 160 aktywna klapka, lado- 
warka, nowa bateria, • 60 zł. Wrocław, tel. 0502/87-11-17 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 lad., Simplus - 80 zł. 
Wrocław, tel. 0608/09-33-19
TELEFON GSM MOTOROLA M 3288 dual band, 2-systemo
wy, bez SIM locka, działa w każdej sieci i na każdą kartę, 
ładowarka, • 110 zł. Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 ład. sieciowa, nowy. 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny na kartę POP, Simplus. 
TAK TAK, stan idealny, -130 zł. Wrocław, tel. 0606/57-95-13 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3588 2-systemowy, bez SIM 
locka, zegarek, pokrowiec, ładowarka -140 zł. Wrocław, tel. 
0501/92-22-04
TELEFON GSM MOTOROLA NL3688 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny na kartę POP, Simplus, 
TAK TAK, aktywna klapka, stanjdealny, -130 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 2-systemowy, menu w 
jęz. polskim, ład. sieciowa, instr. w jęz. polskim -130 zł, za
mienię na droższy. Wrocław, tel. 0607/55-18-41 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 działa w Plusie, bez 
ładowarki, stan b. dobry, -100 zł. Chojnów, tel. 0608/03-68-42 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, w pudełku, 2-systemowy, idealny na kartę POP, 
Simplus, TAK TAK, stan idealny, - 130 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 bez SIM locka. lad. sie
ciowa, -115 zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 ład. sieciowa, stan b. 
dobry, 2-systemowy, działa w sieci Plus, menu graficzne, 
atrakcyjny wygląd, -119 zł lub zamienię na droższy. Wrocław, 
tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC ład. sieciowa, - 250 
zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50 0601/55-20-45 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 bez SIM locka, gwa
rancja, pudełko, internet (TAK TAK, Idea, Simplus), -190 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-60-41
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SIM lock Idea, ładowar
ka sieciowa, gwarancja -170 zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 ład. sieciowa, działa w 
sieci POP, małe gabaryty, WAP, - 139 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288, • 180 zl>Wrocław, tel. 
0609/40-88-33
TELEFON GSM MOTOROLA TIME PORT 250 bateria li-ion, 
polskie menu, oprogramowanie, ładowarka sieciowa, podczer
wień, zestaw słuchawkowy, pudełko, instrukcja, gwarancja - 
530 zł; oryginalny głośno mówiący zestaw samochodowy - 
370 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 stan b. dobry, ład., instr., 
menu w jęz. polskim, bez SIM locka, • 720 zł lub zamienię. 
Oława. tel. 0501/29-46-45
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 polskie menu. bez SIM 
locka, z zestawem słuchawkowym, pokrowiec, - 750 zł. Wro
cław, tel. 0607/07-64-58
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688, - 720 zł lub zamienię. 
Wrocław, teł. 0503/32-22-29
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688, - 730 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0501/29-46-45
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 bez SIM locka, wibra
cja, - 990 zł lub zamienię. Głogów, tel. 0604/85-85-85 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowy, na gwarancji, - 
950 zł. Głuchołazy, tel. 0600/45-32-30 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowy. stan idealny, •
1.000 zł lub zamienię na inny. Legnica, tel. 0501/04-73-61 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowy, bez SIM locka, 
2-systemowy, kpi., w pudelku, ład., instr., pudełko, skórzany, 
oryg. pokrowiec, - 930 zł lub zamienię. Oława, tel. 
0501/29-46-45

Skup, sprzedaż, zamiana
telefonów komórkowych na kartę i innych 

serw is GSM, usuwanie blokad SIM lock 
OP005660

Legnica, ul. Gw iezdna 35t/1 
076/854-34-62, 0-603 45 08 75

TELEFON GSM MOTOROLA V 3690, - 960 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0503/32-22-29
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 - 960 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0501/29-46-45
TELEFON GSM MOTOROLA V 50 nowy, z intemetem, -1.600 
zł. Świdnica, tel. 0601/58-78-07 
TELEFON GSM MOTOROLA V 50, • 1.490 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75, 0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM MOTOROLLAP 7389 nowy, bez SIM locka, 
bogate menu, podczerwień, internet (WAP), dyktafon, bateria 
z wibracją trzy systemowy, w pudełku, • 450 zł lub zamienię. 
Lubin, tel. 076/846-36-63 do godz. 16,0608/65-78-89 
TELEFON GSM NOKIA nowy, pudełko, gwarancja, nie uży
wany, SIM lock PLUS, - 460 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
TELEFON GSM NOKIA ładowarka domowa i samochodowa, 
SIM lock ERA, - 380 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
TELEFON GSM NOKIA panel z klapką, ładowarka samocho- 
dowam, mało używana, SIM lock ERA, - 950 zł. Lubin, tel. 
0608/05-97-02
TELEFON GSM NOKIA NHE-SNX ład. sieciowa. - 70 zł. Wro
cław. tel. 0602/88-21-81
TELEFON GSM NOKIA 1610 instrukcja obsługi, bez łado
warki, - 45 zł. Wrocław, tel. 071/347-65-23 
TELEFON GSM NOKIA 1611, • 50 zł. Wrocław, tel. 
0602/76-55-63
TELEFON GSM NOKIA 3110 - 400 zł, Nokia 3210 - 200 zł i . 
250 zł, Siemens C35 - 280 zł, Siemens C25 - 100 zł, Nokia 
5110 -130 zł, Ericsson T 28s, T 2Q, T-10 r inne. Wałbrzych, 
tel. 0603/51-52-^
TELEFON GSM NOKIA 3110 ład. sieciowa, idealny do TAK 
TAK i Simplusa, bez SIM locka, pokrowiec, zadbany, • 120 zł. 
Wrocław, tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 3110 nowy, kompletny, pilne. - 330
zł. Wrocław, tel. 0607/74-99-34
TELEFON GSM NOKIA 3120 bez SIM locka, na gwarancji, -
270 zł. Opole, tel. 0607/11-87-33
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy, na gwarancji, działa w
sieci Plus, stan b. dobry, - 300 zł. Brzeg, tel. 0601/15-67-50
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, bez SIM locka. 2
szt.-280 zł/szt. Chojnów, tel. 0604/82-06-74 s
TELEFON GSM NOKIA 3210 na kartę Simplus, nowy, folia
na wyświetlaczu, zapakowany, w pudełku, ładowarka, instruk-

SERWIS GSM

Z A  KUPUJEMY TELEFONY

| COP-COM | *

* SIM LOCKI - OD 20 zł 
(w szystkie m odsls)

* WSZELKIE NAPRAWY

SKUP
N O K I A  3 3 1 0  4 3 0 Z Ł
N O K I A .  3 2 1 0  3 2 0  Z Ł
S I E M E N S  0 3 5  3 4 - 0  Z Ł .
S I E M E N S  O  2 5  . 2 0 0  Z Ł
M O T O R O L A  3 8 8 8  1 7 0  Z Ł .
M O T O R O L A .  V . T 2 2 8 8  1 T O  Z Ł .
M O T O R O L A  T A  1 8 0  1 7 0  Z Ł
E R I C S S O N  T 2 8  5 0 0  Z Ł
E R I C S S O N  T 2 0  < 450  Z Ł
A R I A  2 4 0  Z Ł
S I E M E N S  A 3 6  2 2 0  Z Ł
E R I C S S O N  A 2 6 1 8  2 2 0  Z Ł
E R I C S S O N  R 3 2 0  3 5 0  Z Ł
I I N N E  F A B R Y C Z N I E  N O W E

9ODANE CENY SA CENAMI ORIENTACYJNYMI I MOGĄ ULEC ZMIANIE

M cja akcesoria
P o k r o w c e  c z a r n e  i k o lo r o w e  1 5  z ł  
pokrowce skórzane boczne 29 zt 
pokrowce skórzane z  klipsem 25 zł 
pokroWce przezroczyste 18 zł 
ładowarki samochodowe 18 zł 
ła d o w a r k i  s ie c io w e  2 9  z ł  
adapter 220/12 25 zł 
zestawy słuchawkowe 29 zł 
kable komunikacyjne tel-pc od 59 zł 
p a n e le  n o k ia  3 2 1 0  2 9  z ł  
p a n e le  n o k la  3 3 1 0  35  z ł  
obudowa siemeńs c35 49 zł 
baterie od 69 zł
antenki wymienne 19 zł 0P„11;

*  K A Ż D Y  M O D E L
*  P Ł A C I M Y  N A J L E P I E J  
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera) 
t e l .  3 2 2 - 9 7 - 0 5 ,  0 5 0 1  8 1 - 8 3  5 7

Easy DB, nowy -170 zł, idealne do TAK TAK lub zamienię. 
Oława, tel. 0608/83-33-58
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, bez SIM locka, 
kpi. w pudełku, ład, - 280 zł. Oława, tel. 0502/99-08-87 
TELEFONY GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, kompletny, stan 
idealny - 280 zł; Nokia 3310, nowy - 460 zł; Nokia 5110, bez 
SIM locka, stan idealny -190 zł; Nokia 6150, bez SIM locka, 
stan b. dobry - 430 zł;Motóróla V 3690, bez SIM locka, łado
warka, pokrowiec - 950 zł; Panasonic GD50 kompletny, stan 
idealny - 200 zł. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 280 zł. Opole, tel. 
0600/50-51-29

r^ S A L O N  TELEFONÓW
K O M Ó R K O W Y C H

t s l .  3 2 2 - 9 7 - 0 5 ,
0 5 0 1  8 1 -8 3  S T
0 5 0 2  5 7 -5 7 - 0 5  (w yśw ietlacze Itp.)
Wrocław ul. Łokietka 4 (róg Drobnera)
cja w jęz. polskim, gwarancja od dnia sprzedaży, - 350 zł. 
Gryfów Śl., tel. 0607/50-02-11
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy, na gwarancji, • 300 zł. 
Legnica, tel. 0607/38-74-50
TELEFON GSM NOKIA 3210 - 299 zł, bez SIM locka. Legni
ca, tel. 0601/50-97-44
TELEFON GSM NOKIA 3210 z SIM lockiem Ery, na gwaran
cji, stan b. dobry, - 280 zł lub zamienię na Alcatel 501. Lesz
no. tel. 0604/17-75-41
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, pudełko, stan 
dobry. - 250 zł. Lubin. tel. 0503/54-38-57 
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji; instrukcja, pu
dełko, zestaw słuchawkowy, ładowarka samochodowa, bez 
Simlocka, stan b. dobry, - 330 zł. Namysłów, tel. 
077/410-15-36,0604/89-65-56 
TELEFONY GSM NOKIA 3210 na gwarancji • 360 zł, Sie
mens C25, na gwarancji - 220 zł, Motorola CD 930, komplet
ny - 250 zł, Alcatel Club OB, kompletny -155 zł, Alcatel

rbP011728 1
MAMY CZEGO Cl P O T R Z E B A . . . .  
WIEMY CZEGO Cl POTRZEBA... 
nmjimg*m*m  c e n y  w  m / e t f c / e
Wrodaw aL Łokietka 4 (róg Drobnera) 
t e l .  3 2 2 - 8 7 - 0 5 ,  0 5 0 1  8 1 - 8 3  5 7

TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, 2 panele, ład., 
pudełko, instr, - 300 zł lub/Zamienię na Alcatela 302, Siemen
sa C35. Świdnica, tel. 0504/98-38^6 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, bez SIM locka, logo,
• 250 zł lub zamienię na inny; z dopłatą. Trzebnica, tel. 
0609/42-31-71
TELEFON GSM NOKIA 3210 cena 250 zł, Sagem MC 939 - 
250 zł, Panasonic GD50 - 180 zł, Nokia 3310 - 400 zł. Wał
brzych, tel. 0603/31-29-99
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy, nie używany, na gwaran
cji, pudełko, ładowarka, - 350 zł. Wałbrzych, tel. 0600/29-33-57 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, - 290 zł. Wro
cław, tel. 0601/79-96-75
TELEFON GSM NOKIA 3210 z SIM lockiem Idea - 250 zł, 
Motorola V 2288, z radiem - 200 zł, Alcatel DB+, uszkodzony
• 50 zł. Wrocław, tel. 0503/54-19-46
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, pudełko, bez SIM 
locka - 240 zł. Wrocław, tel. 0503/37-20-42 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ład. sieciowa, pudełko, na gwa
rancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, bez SIM locka, 
2-systemowy, stan idealny, - 260 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25 v .
TELEFON GSM NOKIA 3210 pudełko, ładowarka, instruk
cja. bez SIM locka, baterjajpibracyjna. 2 sztuki, - 250 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0601/15-10-91
TELEFON GSM NOKIA 3210 ład. sieciowa, pokrowiec, bez 
SIM locka, pudełko, kpl. dokumentaęja, • 270 zł. Wrocław, tel. 
0502/96-98-96
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan dobry, pudełko, ładowar
ka, opis, zestaw słuchawkowy, - 270 zł. Wrocław, tel. 
071/361-68-43,0503/67-01-42 
TELEFON GSM NOKIA 3210 + dwa panele, • 270 zł lub za
mienię na inny. Wrocław, tel. 071/372-65-14,0603/30-25-89 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, stan bardzo 
dobry, ładowarka - 280 zł oraz drugi bez SIM locka, nowy, 
gwarancja, pudełko, cena 360 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01 -13 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka. wibracja, na 
gwarancji, w pudełku, ładowarka stacjonarna, stan idealny, - 
340 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0606/14-02-45 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, używany, ład. 
sieciowa, pudełko, stan dobry, • 260 zł. Wrocław, tel. 
0604/84-62-62
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, - 280 zł. Wrocław, 
tel. 0607/74-47-34 '
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, ładowarka, stan 

idealny, - 250 zł. Wrocław, tel. 0601/50-17-33 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, ład. sieciowa, 
pudełko, etui skórzane, net monitor, stan idealny, - 270 zł. 
Wrocław, tel. 0609/02-00-77
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, cena 280 zł. Wro
cław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, • 240 zł luf) za
mienię na Siemens C35i. Wrocław, tel. 0502/60-03-97 
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM loćka, menu w jęz. 
polskim, etui, - 270 zł lub zamienię na Nokię 6210, z dopłatą. 
Wrocław, tel. 071/338-02-78,0601/67-73-07 
TELEFON GSM NOKIA 3210 3310, Ericsson T 180, Siemens 
M 35, C35, C35i, na kartę, cena do 200 zł. Wrocław, tel. 
0602/21-12-36
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, pudełko, 
wybieranie głosowe, instrukcja, - 400 zi lub zamienię. Gło
gów, tel. 0602/88-51-25
TELEFON GSM NOKIA 3310 SIM lock Idea, nowy, folia na 
wyświetlaczu, gwarancja, pudełko, instrukcja obsługi, proste 
z salonu, nie używany, ładowarka, - 430 zł. Głogów, tel. 
0606/43-39-87
TELEFON GSM NOKIA 3310 z SIM lockiem Ery, na gwaran
cji, pokrowiec, pudełko, instr. w jęz. polskim, ładowarka, • 400 
zł. Głubczyce, woj. opolskie, tel. 0602/32-17-98 
TELEFON GSM NOKIA 3310 pudełko, gwarancja, z SIM loc
kiem Idea, stan idealny, • 420 zł. Legnica, tel. 0503/55-45-54 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, zapakowany, gwarancja, 
z SIM lockiem Plusa, data zakupu 01.06.2001 r, - 470 zł. Le
gnica, tel. 0603/33-35-62
TELEFON GSM NOKIA 3310 SIM lock Plus, ładowarka do
mowa, stan idealny, - 410 zł. Legnica, tel. 0503/85,-74-89 
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka - 449 zł. Legni
ca, tel: 0601/50-97-44 •
TELEFON GSM NOKIA 3310-SIM lock, ERA. -400ił,Nysa, 

. tel. 0503/38-59-29 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, folia, pudełko, kpi., na 
gwarancji, - 460 zł. Oława, tel. 0502/99-08-87 
TELEFON GSM NOKIA 3310 prawie nowy, folia na wyświe
tlaczu, - 450 zł. Pieńsk, tel. 0609/44-48̂ 69 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, kupiony w maju, z SIM
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lockiem Idea, na kartę POP, - 430 zł. Przylesie Dolne, gm. 
Grodków, tel. 0504/79-15-69
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, pudełko, 
ładowarka, instrukcja, wibracja, wybieranie głosowe, stan b. 
dobry, - 470 zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-90,0607/10-95-50 

■ TELEFONY GSM NOKIA 3310 - 480 zł, Nokia 3310 używany
- 440 zi, Nokia 6150 - 700 zł, używany - 420 zł, Nokia 6110 - 
350 zł, Nokia 5110 nowy - 320 zł, używany • 230 zł. .Nokia 
3210 - 350 zł i 300 zł. Nokia 3110 -150 zł, Nokia 7110 - 350 
zł. Wałbrzych, tel. 0603/51-52-37
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nie używany, folia na 
wyświetlaczu, kpi, - 460 zł lub zamienię na Nokię 6210, z do
płatą. Wrocław, tel. 0606/ 6̂-76-49 
TELEFON QSM NOKIA 3310 ład. śieciowaŁ pudełko,M gwa
rancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, BeżrSIM locka,
2-systemowy, wibracja, wybieranie głosowe, stan idealny, - 
450 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25'
TELEFON GSM NOKIA 3310 z SIM lockiem Idea, 2-miesięcz
ny, instr. w jęz. polskim, pudełko, mało używany, stan idealny,
- 440 zł. Wrocław, tel. 0502/82-56-96

^  AKCESORIA
d o  te le fo n ó w  G S M  

OP011730 N A J L E P S Z E  C E N Y  
np. ład. san. 18 zł., stacjonarna od 35 zł., futerały 15 zł. 
Wrocław id. Łokietka 4 (róg Drobnera)
tel. 322-97-05, 0501 81-83 57

TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, bez SIM locka, • 480 zł. 
Wrocław, tel. 0603/64-16-61
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, nie używany, - 420 zł. 
Wrocław, tel. 0502/99-19-29
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji, pudełko, instruk
cja, ładowarka, wgrane logo, bogate menu, bateria wibracyj
na, wybieranie głosowe, stan b. dobry, • 400 zł. Wrocław, tel. 
0502/26-27-29
TELEFON GSM NOKIA 3310 2-mies, - 490 zł. Wrocław, tel. 
0502/92-38-65
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. folia na wyświetlaczu, 
pudełko, gwarancja, • 430 zł. Wrocław, tel. 0503/04-69-47 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. gwarancja, bez SIM loc
ka - 480 zł oraz NOKIA 3310 stan bardzo dobry, bez SIM loc
ka - 460 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01*13 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, ład. sieciowa, działa w 
sieci Era, wibracje, WAP, - 390 zł lub zamienię na inny. Wro
cław, tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM NOKIA 3310 uszkodzony, bez ładowarki, - 
250 zł. Wrocław, tel. 0601/50-17-33 
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 430 zł. Wrocław, tel. 
788-55-83,0501/94-29-26
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowa, nie używana, folia na 
wyświetlaczu, gwarancja, cena 470 zł. Wrocław, tel. 
322-20-18,0503/67-75-02
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan idealny, - 410 zl lub za^
mienię. Wrocław, tel. 0502/60-03-97
TELEFON GSM NOKIA 3310 Idea - 420 zł. Wrocław, tel.
0501/92-22-04
TELEFON GSM NOKIA 3310 działa w Plusie, ładowarka, -
350 zł. Zgorzelec, tel. 0605/96-11-70
TELEFON GSM NOKIA 3310 2 sztuki - 850 zł. Złotoryja, tel.
0601/53-93-11

Znudził Ci się telefon?̂
skup, sprzedaż, zamiana. 
telefonów komórkowych 
i aparatów stacjonarnych

Wrocław, ul. Drobnera 12, tel. 321 66 37
TELEFON GSM NOKIA 5110 instukcja, ładowarka. -190 zł. 
Gostyń, tel. 0603/07-49-38
TELEFON GSM NOKIA 5110 soft 5.30, bez SIM locka, łado
warka, - 250 zł. Jawor, tel. 0601/55-09-32 
TELEFONY GSM NOKIA 5110 - 220 zł. Nokia 5110. bez SIM 
locka -.200 zł. Nokia 3110, Era -140 zł, Philips Ozeo, Era, 
WAP - 340 zł, Ericsson R 320S, bez SIM locka - 470 zł, Erics
son A 2618S. Era, bateria, Ll-on, 1500 mAh, nowa - 220 zł, 
Bosch 509, Plus - 130zł. Jawor, Legnica, tel. 0603/84-85-36, 
0607/82-34-20
TELEFON GSM NOKIA 5110 2 panele, ładowarka samocho
dowa, zestaw słuchawkowy, działa w ERA,.-.220 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0604/13-77-69 .
TELEFON GSM NOKIA 5110 śtan b. dobry, komplet, - 200 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/643-98-25,0604/25-71-67 po godz. 16 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, niebieskie pod
świetlenie - 270 zł, Nokia 3310, srebrny, niebieskie podświe-

SPRZEDAZ TELEFONOW KOMORKOWYCH
-NOW E i UŻYW ANE -NAJWIĘKSZY WYBÓR 
-TELEFONY NA KARTĘ TAK TAK SIMPLUS POP
-DO KAŻDEGO APARATU W KOMPLECIE JEST ŁADOWARKA I INSTRUKCJA 
-NAJNIŻSZE C E N Y  -FACHOWE DORADZTWO 
-STARE APARATY PRZYJMUJEMY W ROZLICZENIU ( Z A M I A N  A )
-Z KAŻDEGO ZAKUPIONEGO TELEFONU
'S IM -LO C K A  U S U W A M Y  GRATIS OTWARTE

S E R W I SKARTY STARTOWE ■ ■ ■
^ -TAKTAKstankonta50 99  Z Ł  WYŚWIETLACZE
«^> -SIM PLUS stan konta 33 59  Z Ł  N o k ia  5 1 1 0  -  6 9  z ł  
< z>  -SIM PLUS stan konta 53 79  Z Ł  
S 5 i  -POP MAŁY stan konta 15 45  Z Ł
KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE
JEŻELI KUPISZ U NAS TELEFON 
KARTĘ STARTOWĄ MOŻESZ KUPIĆ 10% TANIEJ!!!
T A K Ż E  3 P R Z E P A Ż  W Y S Y Ł K O W A  
P O N -P T  10 -1 8 30 
S O B O T A  11 -  15

raf R0CIA1

Nokia 32 1 0  
Nokia 33 1 0  
Nokia 7110  
Nokia 82 1 0  
Nokia 62 1 0

9 9  z ł  
1 1 9  z ł  
1 3 9  z ł  
1 1 9  z ł  
1 2 9  z ł

w y m ia n a  w y ś w ie t la c z a  - 1 9  zł

USUWANIE
S IM -L O C K O W  
KODÓW APARATÓW 
WGRYWANIE JĘZYKÓW M i l
MOTOROLA USUWAMY SIM-L0CKI 
m W j p / H W E i Z m O D R p
SIEMENS, ALCATEL, ERICSSON od 29 zl
JĘZYK NOKIA -99 ZŁ (c z a s  d o  14 d n i )
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AKUMULATORY DO TELEFONOW 
KOMÓRKOWYCH W CENIE PRODUCENTA

" SKUP KOMÓREK "
ERICSSON R320s..............360 ZŁ.
ERICSSON T20s...............420 ZŁ.
ERICSSON T28s „.r.470 ZŁ.
NOKIA 3310......................410 ZŁ.
SIEMENS C35I ........  340 ZŁ.
TRIUM A R IA   ........250 ZŁ.

i inns, ty lko  nowe - nieużywane I
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tlenie - 510 zł, inne z niebieskim podświetleniem. Legnica, 
tel. 0504/87-30-87 .
TELEFON GSM NOKIA 5110 kpi. -180 zł, Nokia 3310,.nowy, 
kpi. - 450 zł, Nokia 3210, bez SIM locka, kpi. - 280 zł, 300 zł. 
Legnica, tel. 0603/48-89-02
TELEFON GSM NOKIA 5110, - 220 zł lub zamienię. Lubań, 
tel. 0606/17-38-84
TELEFON GSM NOKIA 5110 z ładowarką i dodatkową obu
dową, .+ zestaw słuchawkowy, - 220 zł. Lubin, tel. 
076/749-74-00,0608/38-14-61 
TELEFON GSM NOKIA 5110, - 200 zł. Opole, tel. 
0600/50-51-29

O P 0 1 2 6 0 2  ■ ■  m  p p A  m b u

m  telefony
w*** KOMORKOWE
zamiana .  r M 7 M
usuwanie blokad .  SIMPLUS
akcesoria - p o p

Wrocław, ul. Gen. Hallera 3, tel. 071/782-88-24

TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka. ładowarka, po
krowiec. -150 zł. Syców, tel. 0605/37-90-11 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład. sieciowa, pudełko, idealny 
do TAK TAK i Simplusa, bez SIM locka, mało używany, za
dbany, na gwarancji, - 200 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, pełny zestaw, 
pudełko, instrukcja, ładowarka, z SIM lockiem Plus, • 200 zł. 
Wrocław, tel. 0502/64-30-34
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, -165 zł. Wro
cław, tel. 0607/43-22-09
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, pokrowiec, drugi 
panel, pudełko, dokumentacja, zadbany, -170 zł. Wrocław, 
tel. 071/327-91-43

W szystkie m odele !S KU P iwa

TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka. stan bardzo 
dobry, ładowarka, cena 200 zł. Wrocław, teL 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład. sieciowa, stan b. dobry, 
działa w sieci Era, -170 zł. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, -180 zł. Wrocław, 
tel. 0607/74-47-34
TELEFON GSM NOKIA 5110, - 190 zł. Wrocław, tel. 

W  0609/40-88-33
TELEFON GSM NOKłA 5110 ładowarka, niebieski panel, 
atrakcyjny wygląd, cena 200 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
TELEFON GSM NOKIA 5110 SIM lock Pius GSM, menu w 
jęz. polskim, ładowarka samochodowa i sieciowa, stan do
bry, dodatkowy akumulator z wibracją, -180 zł. Wrocław, tel. 
0603/8540-55
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka domowa, futerał, 
zestaw słuchawkowy, stan dobry, bez SIM locka, - 230 zł lub 
zamienię na Nokię 3210 w tej cenie. Wrocław, tel. 
0607/41-68-81
TELEFON GSM NOKIA 5110 dwa panele, Slmlock, instruk
cja, - 230 zł. Złotoryja, tel. 076/878-42-85,0501/60-77-39 
TELEFON GSM NOKIA 6110 bez SIM locka, ład. sieciowa i 
samochodowa, stan b. dobry, - 300 zł. Legnica, tel. 
076/866-46-74,0607/83-06-25 
TELEFON GSM NOKIA 6110 .kameleon*, z SIM lockiem Plus, 
na kartę Simplus, ład. sieciowa, pokrowiec, stan b. dobry, • 
360 zł lub zamienię na Nokię 3310, z dopłatą. Lutynia, tel. 
0607/82-60-10
TELEFON GSM NOKIA 6110 ład. sieciowa, pudełko, idealny 
do TAK TAK i Simplusa, mało używany, zadbany, bez SIM loc
ka, • 270 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 6110 stan dobry, kameleon - 220 zł. 
Wrocław, tel. 0605/41-45-67
TELEFON GSM NOKIA 6130 bez SIM locka, z zestawem słu
chawkowym, wibracja, na gwarancji, • 280 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-29-44
TELEFON GSM NOKIA 6210 roczna gwaranta, • 500 zł. 
Legnica, tel. 0501/22-97-92
TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka, stan b. dobry, w 
pudełku, kpi., na gwarancji, - 810 zł lub zamienię. Oława, tel. 
0603/42-81-56
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy, folia, bez SIM locka, kpi., 

fo  w pudełku, ład, - 930 zł. Oława, tel. 0501/29-46-45
TELEFONY GSM NOKIA 6210 bez SIM locka, kompletny, stan 
dobry - 830 zł lub zamienię na inny, możliwa dopłata; Nokia 
3310, nowy • 460 zł; Nokia 3210, bez SIM locka, stan idealny 
- 280 tir, Nokia 6150, bez SIM locka, stan b. dobry, - 430 zł. 
Oława, tel. 0606/40-71-37
TELEFON GSM NOKIA 6210 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę TAK TAK, POP i 
Simplus, 2-systemowy, bez SIM locka, stan idealny, - 950 zł. 
Wrocław, tel. 0603/83-88-61

SPRZEDAŻ I ZAMIANA
TELEFONÓW NOWYCH I UŻYWANYCH
S  E E E  F t W I  S

- KARTY PRE-PAID, AKTYWACJE 
- KUPONY ERA, PLUS, IDEA, AKCESORIA 

UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 69 
TEL. (071) 321 14 06, 0 602 76 33 32 § 

UL. SZCZYTNICKA 26 §j
TEL. (071)327 70 07,0 602 49 23 51 §

TELEFON GSM NOKIA 6210, - 920 zł lub zamienię. Wro
cław, tel, 0501/29-46-45
TELEFON GSM NOKIA 7110 działa w Plusie, Stan b. dobry, -
660 zł. Bielawa, tel. 0603/69-28-05 -
TELEFON GSM NOKIA 7110 ładowarka, stan idealny, - 700
zł lub zamiana na Nokia 3310 i 300 zł dopłata. Kłodzko, tel.
0607/77-39-96
TELEFON GSM NOKIA 7110 ład. sieciowa, pudełko, na gwa
rancji, idealny do TAK TAK, Simplusa i POP, bez SIM locka, 
2-systemowy, wibracja, aktywna klapka, stan idealny, - 700 
zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 7110 fabrycznie nowy, - 750 zł. Wro
cław, tel. 071/360-81-64 po godz. 16 
TELEFON GSM NOKIA 7110 2-systemowy, mało używany, 
menu w jęz. angielskim, instrukcja obsługi, • 650 zł lub za
mienię na Nokię 6210. Wrocław, tei. 071/338-02-78. 
0601767-73-07
TELEFON GSM NOKIA 7110, • 680 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 0501/29-46-45
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 1760 zł, Siemens . 
S35 • 750 zł, stan b. dobry, oraz inne telefony, nowe 
i używane, w Piusie, Erze i idei, bez SIM locka. 
Pakiety startowe: Simplus - 26 zł, TAK TAK (50 zł 
na koncie) • 95 zł, POP. (15 zł na koncie) - 35 zł, 
kupony Sim plus 30 - 28 zł, 50 • 48 zł, tel. 
0606/98-26-09,074/865-51-78 Kłodzko 03003381 

TELEFON GSM NOKIA 8210 nowy. na gwarancji, -1.000 zł. 
Głuchołazy, tel. 0600/45-32-30 
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowy, bez SIM locka, kpi., w 
pudełku, ład., na gwarancji, - 1.100 zł. Oława, tel. 
0603/42-81-56
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowy, bez SIM locka, na gwa
rancji, instr., pudełko, kody Imei, kupiony w salonie, menu w 
jęz. polskim, -1.100 zł lub zamienię. Oława, tel. 0502/99-08-87 
TELEFONY GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, kompletny, 
pudełko, stan dobry - 880 zł lub zamienię na inny, możliwa 
dopłata; Nokia 6210, bez SIM locka, kompletny, sten dobry - 
830 zł; Nokia 3310, nowy • 460 zł; Nokia 3210, bez SIM locka, 
stan idealny, • 280 zł. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowy, wzięty z promocji, Sim 
Lock Plus, kompletny, gwarancja, -1.050 zł. Szprotawa, tel. 
0601/16-85-79
TELEFON GSM NOKIA 8210 2 x panel, bez SIM locka, nowy,
- 870 zł. Wrocław, tel. 071/780-93-96 
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowy + 2 panele - 500 zł. Wro
cław. tel. 0601/97-67-46
TELEFON GSM NOKIA 8210. • 830 zł lub zamienię. Wro
cław. tel. 0501/29-46-45
TELEFON GSM NOKIA 8210 niebieski, na gwarancji do 
04.04.2002 r., stan idealny, oryginalne pudełko, ładowarka, 
instrukcja, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0607/05-71-94'
TELEFON GSM NOKIA 8850 nowy. bez SIM locka. lad., instr.. 
na gwarancji, -1.750 zł. Oława, tel. 0603/42-81-56 
TELEFON GSM NOKIA 8850 polskie menu i dokumentacja, 
stan b. dobry, ładowarka, - 1.550 zł. Trzebnica, tel. 
0607/30-62-32
TELEFON GSM NOKIA 8850, • 1.460 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 0501/294645 •
TELEFON GSM PANASONIC EB-BS450 stan h. dobry, -130 
zł. Legnica, tel. 076/862-55-68 po godz.15,721-74-69 
TELEFON GSM PANASONIC G450, - 120 zł. Wrocław, tel. 
0609/40-88-33
TELEFON GSM PANASONIC G520 ład. sieciowa, działa w

TELEFON GSM PANASONIC GD92 niebieski, SIM lock Plus, 
stan idealny, komplet, pokrowiec, - 510 zł lub zamienię. Lu
bin, tel. 0608/58-08-53
TELEFON GSM PANASONIC GD92 nowy, folia na wyświe
tlaczu, kpi., w pudełku, na gwarancji, instr., ład, - 680 zł lub 
zamienię. Oława, tel. 0501/294645 
TELEFON GSM PANASONIC GD92, • 680 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0501/294645
TELEFON GSM PANASONIC GD92 nowy, pudełko, folia - 
690 zł. Wrocław, tel. 0607/77-93-56 
TELEFON GSM PANASONIC GD93 działający w Idei, nowy, 
wyświetlacz 7-kolorowy, b. atrakcyjne dzwonki, memo głoso
we i inne, • 880 zł. Polkowice, tel. 0503/04-86-46 
TELEFON GSM PANASONIC GD93 nowy, • 800 zł lub za
mienię na telefon Nokia 6210 + 100 zł. Wrocław, tel. 
0502/60-03-97
TELEFON GSM PHILIPS OIGA ład. sieciowa, z SIM lockiem 
Era, - 60 zł. Wrocław, tel. 0607/55-18-41
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TELEFON GSM PHILIPS DIGA kompletny, • 80 zł. Wrocław, 
tel. 0609/40-88-33
TELEFON GSM PHILIPS GENIE nowy, gwarancja 12 mies., 
akcesoria - 260 zł lub zamienię na Motorolę SfarTac 130. 
Dzierżoniów, tel. 0604/79-87-64 
TELEFON GSM PHILIPS GENIE mowy, gwarancja 12 mies., 
ładowarka stacjonarna i biurkowa, folia na wyświetlaczu • 290 
zł lub zamienię na Boscha 909 lub podobny. Dzierżoniów, tel. 
0604/79-87-64 .
TELEFON GSM PHILIPS GENIE bez SIM locka. - 220 zł lub 
zamienię. Lubin, tel. 0608/58-08-53 
TELEFON GSM PHILIPS GENIE pudełko, ładowarka, pokro
wiec, • 260 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
TELEFON GSM PHIUPS OZEO SIM lock Era. na gwarancji, 
brązowy, - 300 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-66-80 
TELEFON GSM PHILIPS OZEO ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i Sim-

W A Ł B R Z Y C H
SKUP - SPRZEDAŻ - ZAMIANA 

OP012490 KOMÓRKI NA KARTY 
PODZAMCZE, ul. Kasztelańska 1 
tel. (074) 840-31-08,0607 480-524

plusa, 2-systemowy, niebieski wyświetlacz, stan idealny, • 350
zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM PHILIPS SAWY futerał, ładowarka, bez SIM
locka, -130 zł. Wrocław, tel. 0608/86-59-33
TELEFON GSM SAGEM 815, - 120 zł. Wrocław, tel.
0609/40-88-33
TELEFON GSM SAGEM 922 bez SIM locka, małe gabaryty, 
wibracja, budzik, stoper, kalkulator, tryb ekonomiczny, łado
warka, zestaw głośników, - 200 zł. Świdnica, tel. 
074/85345-96,0607/80-81-05 
TELEFON GSM SAGEM 922 stan b. dobry. - 200 zł. Wro
cław, tel. 071/361-6843
TELEFON GSM SAGEM M 715 ładowarka, pokrowiec, dzia
ła w Simplusie, stan konta 15 zł, instrukcja, -120 zł lub za
mienię na wiertarkę. Brzeg Dolny, tel. 0502/4340-75

SK U P -  SPRZEDAŻ TELEFONÓW

S I M  L O C K
tel. 0-503 585 958

sieciach Plus, Era, wibracje, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM PANASONIC GD30 SIM lock ERA, pokro
wiec, ładowarka domowa i samochodowa, - 210 zł lub zamie
nię. Lubin, tel. 0608/58-08-53
TELEFON GSM PANASONIC GD30 ład. sieciowa, nowy. na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, animacja, idealny do TAK TAK, 
POP, Simplus, 2-systemowy, stan idealny, • 210 zł. Wrocław, 
tel. 0608/11-60-25
TELEFON GSM PANASONIC GD30, z SIM lockiem Idea, ła
dowarka, pudełko, instr. w jęz. polskim, stan b. dobry, • 200 zł 
łub zamienię na GSM Siemens S35i, M35i. Wrocław, tel. 
071/34541-32,0503/93-76-64 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 na gwarancji, z SIMIoc- 
kiem Era, Tak-Tak, - 220 zł. Wrocław, tel. 0606/7441-51 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 ład. sieciowa, stan ide
alny, działa w sieciach Idea, Era, pudełko, wibracje, menu w 
jęz. polskim -199 zł, lub zamienię. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM PANASONIC GD30, - 210 zł. Wrocław, tel. 
0609/40-88-33
TELEFON GSM PANASONIC GD50 ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, animacja, głośno mówiący, 
idealny do TAK TAK, POP i Simplusa, 2-systemowy, stan ide
alny, - 250 Zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM PANASONIC GD90 nowy, na gwarancji, - 
430 zł. Głuchołazy, tel. 0600/45-32-30 
TELEFON GSM PANASONIC GD90 mały, 2 kolory podświe
tlania, ład. sieciowa, na gwarancji, w pudełku, animacja, TAK 
TAK, POP, Simplus, 2-systemowy, stan idealny, wibracja, ani
macja, • 450 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM PANASONIC GD90 na gwarancji. SIMIock 
Idea, etui, • 200 zł. Wrocław, tel. 071/329-06-49, 
0502/59-30-57

D O B R Z E Ń  W L K .  
DOM TOWAROWY

k. OPOLA
TELEFON GSM SAGEM MC 820 bez ładowarki, z SIM loc
kiem austriackiej sieci One, - 40 zł. Jawor, tel. 0601/55-09-32 
TELEFON GSM SAGEM MC 835 FM radio, pokrowiec, ład. 
sieciowa, srebmy, SIM lock Plus, kod aparatu, -120 zi. Wro
cław, tel. 0604/71-3948
TELEFON GSM SAGEM MC 922 bez SIM locka. bateria wi
bracyjna, -ładowarka, pokrowiec, - 170 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-9641,0501/35-8242 
TELEFON GSM SAGEM MC 922 bez SIM locka, wibracja, 
ładowarka sieciowa, -180 zł. Wrocław, tel. 0609/02-00-77 
TELEFON GSM SAMSUNG N100 nowy, na gwarancji, z in- 
temetem, - 900 zł. Świdnica, tel. 0601/58-78-07
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TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2100 ładowarka, stan b. 
dobry, - 390 zł. Wrocław, tel. 0607/77-93-56 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2100, - 700 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-67-75,0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2200 wibracje, aktywna

klapka, bez SIM locka, bez instr. w jęz. polskim, - 210 zł. 
Wałbrzych, tel. 0603/34-94-66 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 250 bez SIM locka, wibra
cja, ładowarka sieciowa, -100 zł. Wrocław, tel. 0604/71-39-48 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 600 działa w sieciach Plus, 
Era, ład. sieciowa, menu w jęz. polskim, małe gabaryty, wi
bracje, rozbudowane menu, waga 90 g, stan b. dobry, - 290 
zł lub zamienię na telefon GSM, DCS, może być droższy. 
Wrocław, tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 600, • 200 zł. Wrocław, 
tel. 0602/76-55-63
TELEFON GSM SIEMENS C11 ładowarka, bez SIM locka, -
65 zł. Wrocław, tel. 071/781-57-62
TELEFON GSM SIEMENS C25 SIM lock ERA, ładowarka,
pokrowiec, instrukcja, stan idealny, -180 zł. Chojnów, tel.
0608/26-28-95
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, stan b. do
bry, ładowarka, instr. w jęz. polskim, pudełko, - 200 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0606/15-87-50
TELEFONY GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, kompletny 
-180 zł; Siemens C35, nowy, kompletny - 330' zł; Siemens 
SL 45, nowy, bez SIM locka -1.700 zł; Motorola V 3690, bez 
SIM locka, kompletny - 950 zł; Panasonic GD 92, nowy • 
690 zł; Panasonic GD 93, nowy • 770 zł; Panasonic GD 50 
stan idealny, kompletny - 200 zł. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM SIEMENS C25 ład. sieciowa, pudełko, nowy, 
na gwarancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK, Simplusa i 
POP, bez SIM locka, stan b. dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka, -180 zł. Wro
cław, tel. 0607/77-93-56
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, bez łado
warki. stan b. dobry. -180 zł. Wrocław, tel. 071/327-47-60, 
071/351-5440
TELEFON GSM 9łEMfiNS£g5, - 170 zł. Wrocław, tel. 
0609/40-88-33'
TELEFON GSM SIEMENS C25 na kartę POP. sprawny w 
100%, stan b. dobry, dodatkowo instrukcja, ładowarka i po
krowiec, na gwarancji, -180 zł. Wrocław, tel. 0503/75-39-17 
TELEFON GSM SIEMENS C25 stan idealny, ładowarka, 
cena 190 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, pudełko, fu
terał, ładowarka, dokumentacja -180 zł, lub zamienię na 
telefon Nokia 5110,6130,8110, Ericsson T 10s, Motorola T 
2288, V 2288 albo inny. Wrocław, tel. 0604/64-0245 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, ładowarka, 
instrukcja, -160 zł. Wrocław, tel. 0504/87-26-96 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, stan idealny, 
bez polskiego menu, -160 zł. Żary, tel. 0602/55-38-72 
TELEFON GSM SIEMENS C30 nowy, polskie menu, bez SIM 
locka, - 330 zł. Wrocław, tel. 0503/89-92-39 
TELEFON GSM SIEMENS C30, - 460 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0501/57-54-16, 0605/61-99-88 
TELEFON GSM SIEMENS C30 nowy, nie używany, 2-sys- 
temowy, 3 gry, zegarek, czerwone podświetlenie, ERA, - 300 
zł. Wrocław, tel. 0501/92-22-04 
TELEFON GSM SIEMENS C35 kpi., bez SIM locka - 300 zł. 
Siemens C25, kpi. -180 zł, Alcatel, kpi, mały, bez SIM locka 
• 150 zł, Panasonic G30, nowy -180 zł, Sagem 922, kpi. - 
200 zł. Legnica, tel. 0603/48-89-02 
TELEFON GSM SIEMENS C35 SIM lock Idea, komplet, stan 
b. dobry, - 290 zł lub zamienię. Lubin, tel. 0608/58-08-53 
TELEFON GSM SIEMENS C35 nowy, instrukcja obsługi, 
działa w sieci Idea, ładowarka, - 330 zł lub zamienię na tele
fon Nokia 3310, nowy, z dopłatą. Nowa Sól, tel. 
0503/09-53:12
TELEFON GSM SIEMENS C35 SIM lock Plus, - 290 zł. Wro
cław, tel. 0502/99-19-29
TELEFON GSM SIEMENS C35I pudełko, kpi, - 330 zł. Choj
nów, tel. 0604/82-06-74
TELEFON GSM SIEMENS C35I 8 mies. gwarancji, pudeł
ko, ładowarka, pokrowiec, instrukcja, nie używany, stan b. 
dobry, z kartą POP - 350 zł, bez karty - 330 zł. Lubin, tel. 
076/849-70-13
TELEFON GSM SIEMENS C35I stan b. dobry, ład, - 500 zł. 
Oława, tel. 0502/99-08-87
TELEFON GSM SIEMENS C35I - 350 zł, Panasonic GD90 - 
300 zł. Oława, tel. 071/31348-27,0502/63-69-04 
TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 310 zł. Ostrzeszów, tel. 
0605/53-50-88
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, z pokrowcem,
- 320 zł. Wałbrzych, tel. 0607/13-54-63
TELEFON GSM SIEMENS C35I ład. sieciowa, nowy, nie uży
wany, na gwarancji, internet, wibracja, 2-systemowy, ideal
ny do POP, TAK TAK i Simplusa, stan idealny, - 340 zł. Wro
cław, tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C35I ładowarka, z SIM lockiem 
Idea, wibracja, gry, WAP, timer, stoper, alarm, - 350 zł lub 
zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/321-28-39, 
0502/84-18-76
TELEFON GSM SIEMENS C35I kompl., na gwarancji, karta 
POP z numerem, stan idealny, • 320 zł. Wrocław, tel. 
071/339-93-10,0600/45-98-55 
TELEFON GSM SIEMENS C35I bateria wibracyjna, inter
net, na gwarancji, r 350 zł. Wrocław, tel. 0502/50-37-53 
TELEFON GSM SIEMENS C35I używany jeden miesiąc, 
stan bardzo dobry, bez SIM locka, cena 330 zł. Wrocław, 
tel. 0502/30-01-13
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, na gwarancji, dużo 
funkcji, małe gabaryty, - 330 zł. Wrocław, tel. 0501/76-03-32 
TELEFON GSM SIEMENS C35I komplet, w pudełku, - 280 
zł. Wrocław, tel. 0601/50-17-33 
TELEFON GSM SIEMENS C35I ładowarka, stan bardzo do
bry. cena 320 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
TELEFON GSM SIEMENS M 351 gwarancja, instrukcja, wi
bracja, wodoodporny, internet, Era, - 380 zł. Nowa Ruda, 
tel. 0608/69-70-94
TELEFON GSM SIEMENS M35 na gwarancji, ład. siecio
wa, stan idealny, działa w sieci POP, instrukcja i menu w 
jęz. polskim, wibracje, internet, wodoszczelny, odporny na 
wstrząsy, kolory Zepter Idea Śląsk Wrocław, • 390 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM SIEMENS S25 uszkodzona bateria, bez ła
dowarki, pokrowiec, - 200 zł. Jawor, tel. 0601/55-09-32 
TELEFON GSM SIEMENS S25 - 500 zł, S35 - 800 zł, SL 45
- 2.000 zł. C35 • 350 zł, C25 - 200 zł, A36 - 250 zł, Nokia

TEL. KOMORKOWE GSM, DCS ZAPRASZAMY DO
NOWEGO SALONU

USUWANIE SIM LOCKA 
KODÓW, MMD (titoy VM), aTTUCJE TM HI,PflP, SMPUIS
R0ZK0D0W0JEMY WSZYSTKIE MODELE
M O TO R O LI I NOKII
OMZ tUI RMNUHO, tHECdCH, BHBH, MSHUACKa 
P H T T u m n y MNOKIE|hwszystkieltel."z'promoćji

ŁADOWARKA SAM. - 2 0  zł
POKROWIEC - 1 5  zł
ŁADOWARKA SIECIOWA - 4 0  zł 
ZESTAW GIOŚIIIHMWIACY- ad 5 0  zł 
ZESTAW SŁUCHAWKOWY-3 0  zł

tel. 071/353-58-18,0501 261II 
codziennie w godz. I03O-183Q
W-w, ul. Trójkątna?!

■PALMTOP 
NOTEBOOK

7110 - 850 zł, Ericsson T 20s - 500 zł, T 28s - 550 zł. Wał
brzych, tel. 0603/51-52-37
TELEFON GSM SIEMENS S35 Era, nowy, na gwarancji, - 
600 zł. Wrocław, tel. 0603/64-16-61 
TELEFON GSM SIEMENS S35 bez SIM locka, pudełko, in
strukcja, gwarancja, • 600 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-78 
TELEFON GSM SIEMENS S35, - 790 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75,0501/57-54-16, 0605/61-99-88 
TELEFON GSM SIEMENS S35,2000 r. grafitowy, bez SIM 
loćka, instrukcja, pudełko, gwarancja, - 580 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-50-78
TELEFON GSM SIEMENS S35I nowy, 10 mies. gwarancji, 
bateria wibrująca, łącze na podczerwień, wybieranie głoso
we, dyktafon, gry, WAP, instrukcja obsługi, pudełko, kompl., 
stan dobry, - 740 zł. Wrocław, tel. 0606/68-16-94 
TELEFON GSM SIEMENS S35I działa w każdej sieci, 2-sys
temowy, kupiony w salonie w 01.2001 r., na gwarancji, wi- 
bra, b. mały, SMS - obrazkowe, stan idealny - 290 zł. Wro
cław, tel. 0501/01-95-01
TELEFON GSM SIEMENS S40, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-75, 0501/57-54-16,0605/61-99-88 
TELEFON GSM SIEMENS S6 POWER ład. sieciowa, działa 
w Idei, na kartę POP, stan b. dobry,^80 zi lub zamienię na 
droższy. Brzeg, tel. 0605/64-68-86

SKUP - SPRZEDAZ - ZAMIANA i

TELEFONÓWKOMÓRKOWYCH  j
nowych i używanych 
NAJLEPSZE CENY o p ^ , , ,  j  

możliwy dojazd 
Wrocław, tel. 0-501704 647,0-501222 096 :

TELEFON GSM SIEMENS S6 ładowarka sieciowa, futerał, 
Stan dobry - 70 zł; akcesoria do telefonów GSM Ericsson 
GA 628, zestaw słuchawkowy -10  zł, panele kolorowe 4 
szt. - 4 zł/szt., futerał • 5 zł, pudełko - 5 zł, karta Tak Tak, 
ważna do 08.2001 r., stan konta 4 zł - 50 zł. Świdnica, tel. 
074/850-97-04,0600/64-38-16 
TELEFON GSM SIEMENS S6 ładowarka biurkowa, uchwyt 
samochodowy, 2 etui skórzane (czarne i brązowe), - 50 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/454-97-44,0604/84-44-21 
TELEFON GSM SIEMENS SL 45 nowy, na gwarancji, • 1.500 
zł. Wrocław, tel. 0602/32-78-04 
TELEFON GSM SONY CMD C1 pudełko, ładowarka, stan 
b. dobry. -190 zł. Chojnów, tel. 0604/36-82-78 
TELEFON GSM SONY CMD J5 nowy. bez SIM locka, - 700 
zł. Wrocław, tel. 0503/89-92-39

TELEFON GSM SONY J5, - 780 zł lub zamienię. Wrocław, 
tel. 0501/294645
TELEFONY GSM Nokia 3310, bez SIM locka, wibracja, ła
dowarka, pudełko - 410 zł/Ericsson T10S, działa w Sim
plus, etui, ładowarka, wibraqa, stan idealny - 250 zł. Go
styń, tel. 0605/14-14-00
TELEFONY GSM Nokia 8210, nowy, bez SIM locka • 1050 
zł, Nokia 6210, nowy - 950 zł. Nokia 3310 - 460 zł, Siemens 
S35, bez SłM locka, gwarancja 8 miesięcy - 750 zł, Motoro
la V 3690 - 1000 zł, Motorola 3688 - 750 zł. Kłodzko, tel. 
074/865-51-78,0606/98-26-09 
O  TELEFONY GSM MOTOROLA V 3690 nowy -1.049 

zł, Sony J5, nowy - 749 zł, Nokia 6210 • 990 zł, 
Samsung SGH 2400 • 449 zł, Ericsson A  2618 - 
199 zł, Ericsson T 10s • 199 zł, Ericsson GA 688 - 
149 zł, Sagem MC 922, z k lapką • 219 zł. 
Wrocław-Sobótka, tel. 0604/29-93-59 02028701

3 3 1 0  . .. 
NO K IA 3 2 1 0  . . 
ER IC SO N  T 2 0  . 
ER IC SO N  T 2 8  . 
ER IC SO N  R 3 2 0 . 3 2 0
ALCATEL 5 0 1 3 3 0

t e l . 0 7 l / 3 4 l  9 2  95
TELEFONY GSM NOKIA 3310 nowa • 440 zł, Nokia 3210 - 
300 zł, Siemens C35i - 350 zł, Ericsson GF 768 - 180 zł. 
Lubin, tel. 0604/96-86-78
O  TELEFONY KOMÓRKOWE nowe i używane, od 

100 zł, faktury VAT. Lombard „EURO-PA” , Wro
cław, tel. 071/341-754 8 01034871

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
taż wibracji do Nokii 3210 i Skup-Sprzedaż-Za- 
miana telefonów. Legnica, ul. Marsa 4, tel. 
076/854-51-63,0606/43-22-59 84018531

ZAMIENIĘ KARTĘ POP STARTOWĄ nowa. zapakowana, 
na kartę TAK TAK lub telefon GSM, z dopłatą. Wrocław, tel. 
0501/97-96-25
ZAMIENIĘ PAGER bezabonamentowy - na telefon komór
kowy. Wrocław, tel. 0642244488 (pager)
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501 nowy, SIM lock 
ERA, folia na wyświetlaczu, b. dużo funkcji,'ładowarka, fu
terał, gwarancja + 200 zł dopłaty • na Nokię 6210 (najchęt-

■ TELEFONY 
zamiana KOMÓRKOWE
USUWanle bloksid Wrodaw, ul. Bałuckiego 11 
akcesoria (yg «i. wnmm, «w lot ui
karty prepald M M. 572-51-88 

0683456347
T M m K m M P W ś m M B m y m w
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TE L . K O M Ó R K O W E G S M -D C S  
H lI C U P ^ r S P R Ż E D A Ż  - Z A M I A N A

SKUP WSZYSTKICH MODELI TELEFONÓW 
NOWYCH I UŻYWANYCH. PŁACIMY NAJWIĘCEJ!!!!
TANIE AKCESORIA '• a k t y w a c j e  t a k -t a k ,  s i m p l u s

' 1 - ■ pełn a  o r a m |
( r ó w n i e ż  n a  z a m ó w i e n i e )

P O » »

| USUWANIE BLOKAD SIM-LOCK
■ .  SAGEM, SIEMENS)

OŁAWSKA 25
tel. 071/341-85-60 

0-501 485 700
niej mało używany lub nowy). Lwówek Śląski, tel. 
0608/25-30-92
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S na gwaran
cji, niebieski, bez SIM locka, instrukcja, pudełko • 240 zł, na 
inny. Leszno, tel. 0608/73-05-05 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S - na Nokię 
3310 + 120 zł dopłaty lub 3210 + 270 zł dopłaty. Jelenia 
Góra. tel. 075/643-98-25,0604/25-71-67 po godz. 16 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S mało używa
ny, bez SIM locka, kupiony w kwietniu, pudełko, ładowarka, 
na Nokię 6210, bez SIM locka, dopłacę do 230 zł. Szalejów 
Górny, woj. wałbrzyskie, tel. 0601/62-21-39 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S na Nokię 
3210. Trzebnica, tel. 0503/03-01-46 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy. na Al
catel 501. Wrocław, tel. 0503/13-45-62 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S z ładowarką, 
w futerale, stan idealny, 8-miesięczny, bez SIM locka, pol
skie menu • na telefon Ericsson R320s, najchętniej nowy, 
bez dopłaty. Wałbrzych, tel. 0502/62-45-21 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S • na Nokię. 
Żary, tel. 0602/55-38-72
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 - 750 zł - 
na Panasonic GD-93, Nokia 7110, lub Alcatel 501. Wrocław, 
tel. 0503/12-92-46
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 stan dobry, bez 
Simlocka - na Nokia 3310, Ericsson T28 lub inny. Duszniki 
Zdr., tel. 0607/47-09-81
ZAMIENIĘ TELEFON GŚM NOKIA 3210 SIM lock, ERA, na* 
telefon Philips Ozeo, z dopłatą 50 zł. Nysa, tel. 
0503/38-59-28
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 z SIM lockiem Plus 
GSM, na Ericssona T 28s. Chojnów, tel. 0609/05-37-47 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 i Mitsubishi Trium 
Aria, bez SIM locka, na telefon Sony COM J5 lub Ozeo. Nysa, 
tel. 0503/38-59-29
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 na Nokię 7110. 
Nysa, tel. 0503/38-59-29
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, do
bry zasięg, czuwanie 7 dni, na Siemensa C 35, Nokię 3210 
lub Philipsa Ozeo, z dopłatą lub sprzedam za 200 zł. Dusz- 
niki-Zdrój, tel. 0607/12-53-79
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210 panel z klapką, ła
dowarka samochodowa, mało używany, SIM lock ERA - na 
Aicatela 501 + dopłata ok. 500 zł. Lubin, tel. 0608/05-97-02 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 8148 .banan*, DCS

M R W  S E R W I S
• SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA •

• AKCESORIA, SIM LOCKI •
• SERWIS, PROMOCJE •

• AKTYWACJE PLUS GSM •
OP011920

ul. Kam ienna 112 (Krzyki) 
tel. 071/336-21-95, 0-601 302 333 

ui. Jackow skiego 57 (B iskupin - pętla) 
tel 071/345-19-64, 0-601 741 647

LUKA
' TELEFONY KOMÓRKOWE 
SKUP • SPRZEDAŻ • SERWIS

- karty startowe S IM P LU S , P O P
- karty uzupełn ia jące 30/50/100/150
- S IM  locki 30-60 zł 
-aktywacje 0-609475474
- naprawa serwisowa 0-604 222 759
- fachowe doradztwo

ul. Ruska 49 
tel. 071/344-12-20 

ul. Strzegomska 208, stoisko 83
„HALA STRZEGOMSKA” Nowy Dwór 

tel. 071/373-64-68 wew. 383 
tel. 071/373-65-93 wew. 383

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA 
AKCESORIÓW DO TEL. KOMÓRKOWYCH
- pokrowce kolorowe i czarne oraz skórzane 
(6 -3 0  zł)

- ładowarki samochodowe I stacjonarne 
(11 -40  zł)

- adaptory 0P012310
- zestawy słuchawkowe
- kable do komputera
- obudowy do Nokii 3210 i 3310
- baterie

Dl. Ruska 49 
te l. 071/344-12-20, 0-604 222 759 

0-604 222 759, 0-609 475 474

HURTOWNIA AKCESOM I 
DO TELEFONÓW 
KOMÓRKOWYCH

POKROWCE 
HOLOGm 3/50 PLH* KABURY

l , m '  u n y m n iM . .  t y M P W ' 
f,M P L H 1

Ł A D O W A R K I  S I E C I O W E  
9 , M P L M *  

lA D O W M K I  S A M O C H O D O W I
i p  'M

* . w u i w a i ,  W g  

Ustaw y i

PRZY ZAM ÓW IIHIU POW YŻEJ 500 ZL.* 
TOW AR DOSTARCZAM Y LUB W YSYŁAMY 

N A  N ASZ KOSZT W CIAOU 1 DN IA.
DAKOM s.c. 
ul. K a z im ie rza  W ie lk ie g o  39 
50 -077 W rocław  M 71/7I-1M5S, 0-503-97-38-34 
•Podw Kwoty fcX 71/78-16-654

SKUP ISPRZEDAZ 
TELEFONÓW GSM
K U P IM Y  K A Ż D Y  T E L E F O N  N O W Y  
I U Ż Y W A N Y  O R A Z  Z  P R O M O C J I

S K L E P  - K O M IS  OP010475

Ś w i d n i c a ,  u l .  W a ł b r z y s k a  5  

tel. 0604 30 20 40

OPOLE
SK U P , S P R Z E D A Ż , Z A M IA N A  

U S U W A N IE  B LO K A D  SIM  L O C K  
A K C E S O R IA  

K A R T Y  T A K  TAK , PO P , S IM P LU S  
O p o le ,  u l. K ra k o w s k a  25  

o b o k  „ D Z IU P L I”  |
te l. 077/456-42-51 =

0-609 3 85  7 7 7 , 0-602 5 84  08 9  *

1800, ładowarka, aktywna wysuwana klapka, lekki + karta
POP, konto 0, ważna 11 mies., na discmana z antywstrzą-
sem. Wrocław, tel. 0503/69-90-24
ZAMIENIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD93 nowy, na
gwarancji, Wap, dyktafon - na tel. Alcatel 501 (dopłata 500
zł) Jub Ericsson T, 28s (dopłata 450 zł). Wrocław, tel.
0603/95-05-09
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C 351 na gwarancji, 
na Nokię 3310. Leszno, tel. 0501/59-27-52 
ZAMIENIĘ TELEFONY GSM NOKIA 5110, BOSCH 509 na 
Nokię 3310, dopłacę 100 zł. Wrocław, tel. 367-07-03, 
0501/25-54-37
ZAMIENIĘ TELFON GSM SIEMENS M35I • na Nokię 3310, 
nową, działającą w Erze. Żary, tel. 0602/25-89-14 
ZAMIENIĘ ZESTAW SŁUCHAWKOWY Nokia 3310, na ze
staw do Siemensa C25 lub sprzedam. Wrocław, tel. 
0501/97-96-25
ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do telefonu Ericsson GH 388, 
• 100 zł oraz do telefonu Alcatel OneTouch Pocket, • 100 zł. 
Kluczbork, tel. 0504/92-52-39 
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do telefonu Nokia, Ericsson T 
28, Sagem, Sony CMD 2000, Nokia 51XX i 3210 oraz Moto
rola r 30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/321-28-39 
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do tel. Motorola - 20 zł, łado
warka do Motoroli CO 930 - 25 zł. Wrocław, tel. 
071/328-99-61
ZESTAW STARTOWY POP nowy, zapakowany, 15 zł na kon
cie • 35 zł. Wrocław, tel. 0501/61-75-89 
ZESTAWY SŁUCHAWKOWE - od 25 zł. Legnica, tel. 
0603/84-85-36

l i l M l

 ̂ H ą  "1 Swobodna ̂  
codz. od 10.00 do H M

Pokrowce skonane - 25 
Ładowarki samoch. - 25 
Antenki do telefonów - 25 
Uchwyt magnetyczny - 35 
KARTY Z NUMEREM (NOWE) JUŻ OD 45 ZŁ

WYŚWIETLACZE
Z WYMIANĄ

NOKIA 5110 - 95 zł 
NOKIA 3210 - 130 zł 
NOKIA 3310 - 160 zł 
ERICSSON T10 1 140 zł

BIZNES
O  „SUMATOR” • BIURO RACHUNKOWE (licencja 

MF), ul. Tęczowa 57, pok. 108 • pełna księgowość 
KPiR, ryczałt, rejestr VAT, PIT, CIT, porady, wypro
wadzanie zaległości, rozliczenia roczne - tanio. 
Telefon 071/342-70-41 do 49 wewn. 243, po 
godz. 16. Telefon domowy 071/341-20-38. Głów
ny księgowy 071/351-77-95. 01030941

O  BYŁEŚ POSZKODOWANY W WYPADKU komunl- 
kacyjnym lub zginął Ci ktoś z rodziny, zadzwoń • 
pomożemy w uzyskaniu odszkodowania., tel. 
071/310-26-64 01034931

O  ABSOLUTNIE AUTO-HANDEL „PALCARS" Sprze
daż - skup aut powypadkowych i całych. W ofer
cie na placu zawsze ok. 60 aut uszkodzonych. 
Ceny konkurencyjne! II Kupujący nie płaci podat
ku od kupna. Zapewniamy tani transport na tere
nie całego kraju. Prowadzimy również SPRZEDAŻ 
CZĘŚCI UŻYWANYCH I CAŁODOBOWĄ POMOC 
DROGOWĄ i SKUP AUT, czynne w g. 8 -17.30. 
www.palcars.gratka.pl, E-mail: palcars@wp.pl, 
Wrocław, ul. Swojczycka 99, wylot na Jelcz, tel. 
0601/70-17-36 całą dobę, 0601/21-75-42 całą dobę, 
071/348-34-78 /fax 81014291 

O  ABSOLUTNIE REWELACYJNY KREDYT leasing w 
procedurze uproszczonej, nawet do 100% warto
ści pojazdu. Bez zaświadczeń i zbębnych formal
ności. Już od 4,1% procent w skali roku. Sprze
daż, kupno, zamiana, samochody osobowe, cię
żarowe, dostawcze i motocykle. Możliwość zosta
wienia auta w rozliczeniu. To co dla innych nie
możliwe dla nas wykonalne. AUTO-KOMIS „AU- 
TO-BIT”, Jelenia Góra, ul. Lubańska 18a, tel. 
075/764-79-50, 0607/15-30-04, 0600/21-55-74 
01030331 —

. O  KREDYT GOTÓWKOWY, bez poręczycieli, miesz- 
kaniowy otrzymać • zadzwoń! Błyskawiczne kre
dyty na 14 tygodni do 3.000 zł. „WISTA”, Wrocław, 
ul. O łbińska 19, I piętro, tel. 071/329-31-58 
01030321

O  ATRAKCYJNE KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI do
30.000 zł oraz profesjonalne doradztwo finanso
we. Tel. 0606/33-26-92 01031661

O  ATRAKCYJNE KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI, kre
dyty hipoteczne od 35.000 zł, pożyczki hipotecz
ne od 60.000 zł. „MEGA”, Wrocław, ul. Jagielloń
czyka 7/1, tel. 071/322-16-61 80012211

O  ATRAKCYJNE USŁUGI FINANSOWE. Otwarty Fun
dusz Emerytalny. Karty kredytowe bez poręczy
cieli i inne usługi bankowe. Współpraca z reno
mowanym bankiem. Tel. 0608/59-43-81. 
01033831

O  AUDATEX FULL SERVIS SYSTEM DO KALKULA- 
CJI SZKÓD POWYPADKOWYCH dla warsztatów, 
rzeczoznawców i ubezpieczalni. Szkolenia z cer
tyfikatem Audatex również dla biegłych sądo
wych. Sprzedaż licencji z instalacją oprogramo- 

. wania. Doradztwo techniczne rzeczoznawców. 
Niezależne opinie techniczne i kalkulacje kontakt 
e-mail: p iotr.zydorow icz@audatex.pl., tel. 
071/311-74-43 (fax), 0601/92-44-46 01035111

•  BAZA MAGAZYNOWA do obsługi rolnictwa, ze stacją 
paliw, w ok. Żmigrodu, 2 zbiorniki po 10.0001, budynek 
magazynowo-biurowy 510 m2, magazyn 248 m2, na 
ogrodzonej działce o pow. 7699 m2, - 160.000 zł (do 
negocjacji) CENTRUM OBROTU NIERUCHOMOŚCIĄ- 
Ml. Trzebnica http://irbis.home.pl, tel. 071/387-20-71 
99000001

O  BIURO RACHUNKOWE licencja Ministerstwa Fi
nansów, przy ul. Energetyczna 14, Ul piętro, księ
gi handlowe, ryczałt, rejestry VAT, doradztwo po
datkowe, bilans, wyprowadzenie zaległości. Wro- 
cław, tel. 071/361-49-48 Opole, 077/442-7240 Śro
da Śląska, 0605/51-98-21 01035431

O  BIURO RACHUNKOWE z uprawnieniami świadczy 
kompleksowe usługi księgowe. Wrocław, ul. Pur- 
kyniego 1, tel./fax 071/343-60-62 wewn. 284, tel. 
0502/50-39-09,0605/76-00-05 01033311

O  BIURO RACHUNKOWE GRAMAR z licencją MF: 
PIT-y, ZUS, rejestry VAT, KPiR, pełna księgowość, 
prowadzenie spraw kadrowych. Wrocław, tel. 
071/341-63-84 80014781

O  CENTRUM KREDYTOWE. Gotówkowy do 5.000 zł, 
bez poręczenia, 3 osoby • 670 zł ♦ rata - tel. 
074/851 -35-46. Hipoteczny - do 28 lat, do 100% 
wartości, bez wyceny nieruchomości, 7.5% w 
EUR. Zamieniamy kredyty złotówkowe na EUR. Za
praszamy do współpracy: developerów, spółdziel
nie mieszkaniowe, inwestorów budowlanych, biu
ra obrotu nier.. i inne z licencją PUNU i, UNFE. 
Świdnica, tel. 074/857-70-43 /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, so
lidnie., tel. 0501/64-00-82 81012971

O  DO WYDZIERŻAWIENIA WYTWÓRNIA WÓD GAZO
WANYCH (dobra woda), wraz z mieszkaniem, ca
łość ok. 550 m2, między Świdnicą a Wrocławiem 
lub sprzedam. Św idnica, tel. 074/850-78-06 
01035051

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-
O  IMPORT • EXPORT. Biznes-promocje między Eu

ropą Zachodnią dla polskich firm przez Internet i 
nasze przedstawicielstwo wraz z obsługą praw
ną. Projektowanie stron internetowych w językach 
obcych i w języku polskim, (www.probizz.pnet.pl), 
tel. 0601/74-80-07 01034711

KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł, zabezpiecze
nie w postaci ubezpieczenia na życie, bez poręczycieli. Jele
nia Góra, Legnica; tel. 0605/85-58-35 
O  KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł, za

bezpieczenie w postaci ubezpieczenia na życie 
kredytobiorcy. Wrocław, Legnica, tel. 
0607/05-05-89 80015291

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
0S0B0WTCH, DOSTAWCZYCH I LAWET

« O P 0 0 6 1 9 0
TRANSPORT SAMOCHODÓW 

I TOWARÓW

O k a z y j n i e  s p r z e d a m  
d o c h o d o w ą  m a r k o w ą  f i r m ę
TEKSTYLIA DLA HOTELI 

www.sonex.pl 
Ponad 400 stałych odbiorców 
Wartość przejęcia 280 OOO zł 

tol. 07-4/831 88 96; 0-602 620 093 
^ ^ g o ls k a ^ I n f o h o t e L g J ^ ^

wypożyczalnia
samochodów
dostawczych

POMOC
DROGOUIA

O P004285  .

|  te l. (071) 346-22-71, 0-601 301-676 \

DIJZE
KREDYTY

te l. 071/788-40-84, 071/353-64-48

PIENIĄDZE NA LATA 
Z UBEZPIECZENIEM  
KARTA KREDYTOWA POWAŻNEGO BANKU

OPOH889

tel. 0-607 239 890

UIVPOZVCZM.NIA
NOW YCH SAM OCHODÓW  

DOSTAW CZYCH
PW hop od 185 zł za dobę % \(a\ b

od 198 zł za dobę 

=̂»V ocj 235 zł za dobę

WROCŁAW I

. l°!‘j y? ?ł.°! i9!

ODZYSKIW ANIE
N A LEŻN O ŚC I

FIN A N SO W Y C H
W ro c ła w , te l. 372-10-27  

0-603 64  01 50
________ OP990384

nhchtm um

TR A N SPO R T
p o j a z d ó w  i ł a d u n k ó w  

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
W ro c ła w , u l. K r a k o w s k a  15, 
te lffa x .7 8 2  84  69 . 78 2  8 4  68

PRODUCENT

OKNA PCV
GWARANCJA NAJLEPSZEJ

CENY! OG995061

JEŻELI PAŃSTWO DO 7 DNI 
ZNAJDZIECIE NIŻSZĄ 

CENĘ NA PODOBNE JlgNA

ZWRACAMY RÓŻNICE
Wrocław;  0 7 0  CA 4 4
Grabiszyńska 55 ^  O l C ,  U*# U

3£*. ® 336 2814
O  KORZYSTNE KREDYTY do 3.000 zł bez poręczy

cieli, bez zgody współmałżonka w 3 dni (do 3.000 
zł, 14-tygodniowe). Wrocław, tel. 071/348-12-17, 
0600/82-31-45 02028241

KREDYT odnawialny, bez żyrantów, Polkowice, Lubin, Legni
ca, Kamienna Góra, Bolesławiec. Legnica, tel. 076/721-50-65 
KREDYT bez poręczycieli, do 3000 zł. Wrocław, tel. 
071/788-78-35
KREDYT ODNAWIALNY bez poręczycieli, od 3.000 do 30.000 
zł, umarzany w przypadku śmierci lub poważnej choroby kre
dytobiorcy, wymagany stały dochód udokumentowany, Legni
ca, Głogów, Wałbrzych, Jelenia Góra. Legnica, tel. 
0605/85-87-27'
0  KREDYTY 18%, do 5.500 zł bez poręczycieli, po

wyżej z  poręczycielem, zatrudnienie 3 miesiące, 
wiek do 75 lat, dochód minimalnie 250 zł, bezpłat
ne otwieranie kont osobistych i lokacyjnych. Wro
cław, Hotel Monopol, p. 416, tei. 071/343-79-20, 
0601/22-95-06 01031751 [Q07199}0 ]]

KREDYTY samochodowe i na nieruchomości, bez p ręczy cieli
1 bez zaświadczeń o dochodach. Leszno, tel. 0600/52-44-01 
O  KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI. Wrocław, tel.

071/372-11-68 01033181
KREDYTY GOTÓWKOWE odnawialne, Legnica i okolice. 
Legnica, tel. 0602/35-86-19
KREDYTY GOTÓWKOWE do 3.000 zł, w ciągu 48 godz., 
Wałbrzych i okolice. Wałbrzych, teł. 074/842-97-20 
KREDYTY GOTÓWKOWE bez poręczycieli, powiązane z 
ubezpieczeniem na życie. Wrociaw, tel. 0603/60-46-66 
KUPIĘ PRODUKCJĘ METALOWĄ zlecenia, w tym eksport,

TRANSPORT OSOBOWY
do 10 osób, tel. 074/851-37-37,852-50-37 _ 
do 18 osób, tel. 0601 5250 37 1
do 29 osób. do 49 osób a

WYPOŻYCZALNIA 
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH„ 

Wrocław, tel. 0607145113, | 
0607480 872 I

”OSCAR” h ttp ://o sca r.o f.p l

W YPO ŻYCZALN IA
S A M O C H O D Ó W

Legnica, uL Bociania 3 tel076/854-27-33,0-601734270

AUT0-TRANSP0RT
kraj, zagranica - KONCESJA |
ład. do 6 ton - ok. 70 m3 §

pomoc drogowa - ład, do 3 aut jednorazowo
tel. 315-40-51, 0-601 95 16 78

K R E D Y T  ODNAW IALNY | 
. D O  30.000 Z Ł  oponm; 

Z  U B EZP IEC ZEN IEM

tel. 0-501 768 441,0-603 953 493

M A S Z  P R O B L E M  
Z WJAZDEM DO KRAJÓW 
UNII E U R O P E JS K IE J?
PRACOWAŁEŚ NA CZARNO?
ZADZWOŃ - POJEDZIESZ

OP001701

CONSULTING GmbH, 075/751-52-72

WYPOŻYCZALŃ IA 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH 

W ro c ław , ul. C z a jk o w sk ie g o  11 /13  
3 2 5 -4 5 -3 6 , 0 5 0 2  3 4  2 4  91

b. szeroki zakres, możliwości przerobowe dla 60 osób. Nysa, 
tel. 077/433-76-07
O  NAWIĄŻĘ KONTAKT z właścielami ośrodków 

wczasowych, hoteli itp. osobami rozpoczynający
mi podobną działalność. Wrocław, tel. 
0607/43-23-55 02027631

NAWIĄŻĘ KONTAKT z odbiorcą runa leśnego: jagoda czar
na, borówka, jerzyna, jarzębina, czamy bez oraz grzybów 
leśnych. Przemków, tel. 0600/47-53- 
NAWIĄŻĘ KONTAKT z właścicielami ośrodków wczasowych, 
hoteli itp., w celu sprzedaży tanich wersalek. Wrocław, teł. 
0606/10-28-99
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami doświadczonymi w 
zakresie wędzenia ryb, posiadam pomieszczenia po byłej 
masarni oraz wędzarnię Atmos. Dzierżoniów, tel. 
074/831-27-99 wieczorem
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ w sprzedaży tarcicy lub wezmę w
komis. Grodków, tel. 077/415-59-88
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ przyjmę przedstawicielstwo, inne

KARTA KREDYTOWA 
Z LIMITEM 30 OOO ZŁ
I zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia 

na życie kredytobiorcy opoimm 
t e l .  0 6 0 1  9 8 9  6 7 8

R i ] WYNAJĘCIA- TANIO
MERCEDES 407 D BLASZAK, DUŻA ŁADOWNOŚĆ

N A  KAT. B, P R Z Y  STAŁEJ W SP Ó ŁP R A C Y  
STAWKA DOBOWA NIŻSZA 100 '/.

OP012609 Ś W I A D C Z Y M Y  R Ó W N IE 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

o d  2 8 0  z ł  z a  d o b ę  
N i s s a n  C a b s t a r  3 .0  T d i, p la n d e k a ,  

od 235 zł za  dobę ' I _ _ _ _ _ _ _ _ _ k a b in a  s y p ia ln a
USŁUGI TRANSPORTOWE

od 300 zł za dobę I d o w o ln y m  s a m o c h o d e m  z  lis ty  o b o k l  
n a w ią ż e m y  s t a ł ą  w s p ó łp r a c ę

Wrocław, ul. Legnicka 62c p.220, tel. 071/351-63-22, 0-601 70 23 73
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http://oscar.of.pl


PO M O C
KREDYTOWA
■‘ KREDYTY dla przedsiębiorców 
(obrotowe I inwestycyjne) oraz 
OSÓB PRYWATNYCH (warunki kre
dytu negocjujemy indywidualnie) 
<r KREDYTUJEMY NOWO POWSTAŁE 
FIRMY (działające minimum 6 miesięcy)

0 7 1 / 3 4 1 -95-76
OPOCM929 0604-808-262

S 5 k u p  m a lo lt  k o lo r o w y c h ^  
i  m a k u la tu ry  opomstc 

ul. Wapienna 28 (wejście od podwórka) 
czynne:od 9" do 16", w soboty od 8" do 11" 
PRZY WIĘKSZYCH ILOŚCIACH TRANSPORT BEZPŁATNY 
S ^ te l.  071/78 56 907  J

WYPOŻYCZALNIA 
SAMOCHODÓW

osobowe, dostawcze 5
LUBACHÓW 3 k/ŚWIDNICY jj

tel .074/850-96-66,0-502 520 487 -

ZAPRASZAMY PO KREDYT GOTOWKOWY
 do 10.000 zł bez Doręczycieli. OPoi2278
Również Kredyty Samochodowe, Mieszkaniowe 

i  Pożyczki Hipoteczne

i C e n tr u m  O b s łu g i  F in a n s o w e j  
C .H . A R E N A , u l .  K o m a n d o r a k a  8 0  

w  g o d z .  o"  -  1 3 " .  ta l.  0 7 1 /7 8 8  9 6  B2

WYPOŻYCZALNIA

D J t  fcl mmg tel:076/ 846-08-63
W r§A W %  E r  Im 0502/ 361-981
------------------- ^  OP006129

W Y P O Ż Y C Z A L N IA  
SA M O C H O D Ó W

LUBIN ul. Paderewskiego 20/1 oraz stacja paliw DEA

w w w . m i c a r . p l

P R O D U C E N T

FOLIA HDPE 
WORKI 

REKLAMÓWKI
P P H  E R G O P A K  o

u l .  S T A R G A R D Z K A  3 a  1 
( b o c z n a  M e t a lo w c ó w  2 5 )  2

5 4 - 1 5 6  W R O C Ł A W

te l. 0601 330 590  
|tel./fax. (071) 35 18 9371
w w w .e r g o p a k .c o m .p l

propozycje, posiadam halę 250 m2, biura, w Legnicy. Legni
ca, ul. w, tel. 076/854-27-33,0601/73-42-70 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą sprowadzającą z Zacho
du ciągniki siodłowe i naczepy, tylko poważne oferty. Legni
ca, tel. 0503/89-92-39
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z dostawcami używanego sprzę
tu AGD, RTV, rowerów itp. Leszno, tel. 065/538-03-27 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ w branży elektronicznej lub innej 
technicznej, posiadam lokal handlowy w Lubinie, przy ul. Drzy
mały. Lubin, tel. 076/724-06-94 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z importerem używanych zamra
żarek do lodów i mrożonek oraz innego sprzętu, stała współ
praca. Oława, tel. 0503/89-92-39 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobami z handlu obwoźnego. 
Wałbrzych, tel. 074/665-74-03 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ (wydawnictwo warszawskie) z 
odbiorcami hurtowymi i detalicznymi na sprzedaż systemów 
gier liczbowych. Wrocław, tel. 0607/83-15-13 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą (firmą), posiadającą ma
szyny drogowe (równiarka, walec) do okresowego poprawia
nia drogi (polnej, szrotowej), metodą gospodarczą. Wrocław, 
tel. 071/316-18-08
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ poprowadzę przedstawicielstwo, 
działalność gospodarczą, posiadam atrakcyjny lokal, tel7fax, 
komputer, doświadczenie. Wrocław, tel. 071/361-05-25, 
0603/20-42-30
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ PRZEDSTAWICIELSKĄ z legal
ną i uczciwą firmą, która zleci pracę chałupniczą, z dostawą i 
odbiorem towaru z domu chałupnika. Wrocław, tel. 
071/788-84-39
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z hurtownią ceramiczną w zakre-

KREDYT,4%
termoizolacyjny na:

OGRZEWANIE opo1151° 
OKNA I DOCIEPLENIA 

53*652 Wrocław, ul. Kruszwicka 24 
071/ 355-78-21, 0501 55-10-85

AUTO-POLONIA
WYPOŻYCZALNIA 

SAMOCHODÓW 
OSOBOW YCH^

Wrocław ul. Szczytnicka 45/6 
071/322-23-37, 327-70-83

KREDYTY
BANKOWE, ODSETKrOD 4,2%

!N A  M I E S Z K A N I A ,  D O M Y  I 
z a k u p ,  r e m o n t ,  b u d o w a  [ 
d o  1 0 0 % , d o  2 5  la t  

K R E D Y T Y  H I P O T E C Z N E  I 
p o d  za sta w  d o m u , m ieszka n ia  
p o w y ż e j  5 0 .0 0 0  z ł ,  d o  2 0  la t  
Zd o lność kredytowa - wymagana 
M ożliw ość spłaty innego kredytuj

W r o c ła w , u l .C z e k o la d o w a  6 4 A  
C zy n n e : pon.-p iąt. 10.00-16.00 

TEI_.(071) 333-72-57 
OP012406 0-601/694-534

sie ceramicznych dekoracji mozaikowych. Złotoryja, tel. 
076/878-16-28,0608/28-95-04 
O  NOWO URUCHAMIANA DOLNOŚLĄSKA GIEŁDA 

ODZIEŻOWA w centrum Wrocławia posiada wol
ne powierzchnie do wynajęcia, dla producentów 
odzieży, galanterii itp. Ilość miejsc ograniczona. 
Wrocław, tel. 071/359-46-41, 071/356-24-42 
80011451

ODDAM TOWAR po likwidacji sklepu (części do samocho
dów japońskich). Lubin, tel. 0601/70-55-12 
ODSPRZEDAM DOCHODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ na terenie 
hipermarketów. Szczecin, tel: 0501/63-63-22 
ODSTĄPIĘ KREDYT bez prowizji, wartość 37.000 zł: na za
kup samochodu, mieszkania lub mat. budowlanych, spłata w 
34 lub 49 ratach, VAT do odpisu, - 18.500 zł. Wrocław, tel.
361-43-31, 0602/47-72-87
POSIADAM BUDYNEK GOSPODARCZY w trakcie adapta
cji na garaże, 80 m2 (pom. socjalne), woda, siła, we Wron
kach, 300 m od .Amid', wynajmę, uruchomię wspólną pro
dukcję lub inne propozycje, kontakt do 30.06.01 r. oraz po
15.07.01 r. Strzelce Op., tel. 077/461-31-18 
POSIADAM DWA LOKALE o pow. 300 m2 każdy (w tym 1 w 
Rynku), oczekuję propozycji tylko konkretnych. Wrocław, tel. 
0601/77-44-90
POSIADAM DWIE HALE po 1.000 m2 + plac utwardzony,
1.000 m2, woda, telefon, 12 km od Wrocławia, oczekuję pro
pozycji. Siedlec, gm. Długołęka, tel. 0608/05-14-90 
POSIADAM GRUNT 0.5 ha, otoczone lasem, w cichej, spo
kojnej wsi, między Lubinem (20 km), a Chojnowem (10 km), 2 
km od drogi głównej, oczekuję propozycji, możliwość założe
nia plantacji winogron, hodowli koni, możliwa spółka w pro-

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA BUSA oszklony. Legnica, tel. 
076/854-03-81,0503/52-10-20 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA SAMOCHODU Star 200, z 
możliwością odkupienia. Wrocław, tel. 0601/79-31-22 
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW odzieży damskiej i młodzieżo
wej do sklepu odzieżowego. Sklep .Scorpio”, 58-100 Świdni
ca, ul. Pułaskiego 51
POSZUKUJĘ IMPORTERÓW używanych art. z wystawek, tj. 
meble, sprzęt AGD, RTV, rowery, kosiarki, dywany, lampy, 
zabawki, itp. Trzebnica, tel. 071/387-09-28 
POSZUKUJĘ OSÓB do współpracy w sektorze ubezpieczeń, 
różne stanowiska, wysokie prowizje, na terenie Dolnego ślą
ska. Wrocław, tel. 0501/40-33-62 
POSZUKUJĘ PARTNERA handlowca z gotówką 20.000 zł, 
do już rozpoczętej produkcji, przewidziana długa współpra
ca. Jawor, tel. 0506/51 -49-56
POSZUKUJĘ PARTNERÓW z gotówką do prowadzenia b. 
dochodowej działalności gospodarczej. Legnica, tel. 
0604/47-10-69
POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW odzieży dziecięcej. Wał
brzych, tel. 074/665-96-97
POSZUKUJĘ SPONSORA do otwarcia studia fotomodelek, 
w Kamiennej Górze, Bank Zachodni S.A. 
11201085-850849-201114-107-4 Kamienna Góra. Kamienna 
Góra, tel. 0607/36-85-33
POSZUKUJĘ SPONSORA lub wspólnika do budowy stacji 
paliw przy trasie Ziębice-Ząbkowice śl., droga nr 385,2 km 
od Ziębic; posiadam działkę pod budowę, plan przestrzenne-

i WYPOŻYCZALNIA
i  samochodów

osobowych i dostawczych 
Mercedes 207, 208

te l. 071/336-82-05, 0-602 77 14 37

go zagospodarowania z gminy, zezwolenie. Ziębice, tel. 
074/819-54-57
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA posiadam działkę w centrum mia
sta, celem postawienia pawilonu, najchętniej branży spożyw
czej lub sprzedam.., tel. 074/866-35-06,0603/85-57-89 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA producentów i firmy handlowe, 
wynajmuję dom handlowy 5̂00 m2, w centrum Kudowy Zdr., 
parking na 30 samochodów. Kudowa Zdr., tel. 074/866-17-03, 
0603/85-57-89
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do komisu przyczep kempingo
wych i innych. Wrocław, tel. 071/364-25-63,0602/50-63-84 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do hodowli dżdżownic kalifornij
skich. Wrocław, tel. 071/364-25-63,0602/50-63-84 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA - UDZIAŁOWCA do branży ryb
nej nad morzem, minimalny wkład 10.000 zł, na okres lata. 
Wrocław, tel. 071/362-51-81 po godz. 16 
POSZUKUJĘ ŻYRANTA odpłatnie. Wrocław, tel. 
0603/85-24-46 *
O  POŻYCZKI GOTÓWKOWE od 1.000 zł do 10.000 

zł, również bez poręczycieli, minimalny dochód

łatwo dostępny

KREDYT
OP012483 gotówkowy_______

BIELAWA. Wolności 109  
tel. C074J 8 3-3 9 9 -8 3  
LEGNICA, Reymonta 18 
tel. [Q7B3 8 5 -25 -8 05

wadzeniu działalności lub wydzierżawię- Michałów, tel. 
076/817-40-80
POSIADAM GRUNT 800 ha, nadającą się na hodowlę zwie
rzyny płowej oraz koni, zapewniony zbyt mięsa na zachód, 
oczekuję propozycji współpracy lub sprzedam, w Kotlinie 
Kłodzkiej - teren ekologicznie czysty. Nowa Ruda, tel. 
074/872-44-11
POSIADAM LOKAL przy przystanku, 2 linie tel. + internet, 
działalność gosp., samochód osobowy i bus, pełna dyspozy
cyjność, oczekuję propozycji. Wrocław, tel. 346-42-14, 
0600/61-03-58,0503/79-34-44 
POSIADAM POWIERZCHNIĘ MAGAZYNOWĄ oraz samo
chód Polonez Truck o ład. 1t, oczekuję propozycji. Wrocław, 
tel. 0502/17-57-45
POSIADAM UPRAWNIENIA do prowadzenia firmy transpor
towej (towarowo-osobowej), najchętniej linia na przewóz osób 
(busy). Lubin, tel. 076/749-69-26 rano i wieczorem 
POSIADAM ZASOBY MAGAZYNOWE (części zamienne do 
samochodów ciężarowych i sprzętu budowlanego) wraz z 
wyposażeniem, za 30% wartości. Wałbrzych, tel. 
0604/11-59-68
POSIADAM STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty 
pod stawy, hodowlę koni i strusi, oraz grunty pod zabudowę 
mieszkalno-rekreacyjną (6 ha), 20 km od Wrocławia (Cze- 
szów), włączone do światowej sieci ochrony jezior „Living-La- 
kes’  - oczekuję propozycji lub sprzedam. Wrocław, tel. 
071/339-72-81
O  POSZUKUJĘ DO WYDZIERŻAWIENIA zestawu 

24-tonowego, z plandeką, dł. 12,6 m, powyżej 320 
KM, na okres minimum 2 lat, za rozsądną cenę. 
Wrocław, tel. 0504/92-52-77 02028891

POSZUKUJĘ DO WYDZIERŻAWIENIA oprzyrządowania sta
cji LPG. Wrocław, tel. 0607/68-62-62

[
WYPOŻYCZALNIA BUS0W 

9-osobowych
tel. 074/851-37-37 

tel. kom. 0-601 525 037

PROFESJONALNA FIRMA
PROWADZI POŚREDNICTWO WINDYKACJI 

NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH 
SKUTECZNIE IW  TERMINIE

tel. 071/34-53-200, 0-602 49 19 45

600 zł. Biuro przy ul. Legnickiej 62 (punkt Idei). 
Wrocław, tel. 071/351-08-18 80015251

O  PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wysokości 30.000 zł, na 
rozpoczęcie bardzo dochodowej działalności. 
Oddam po 12 miesiącach 50.000 zł. Zabezpiecze
nie notarialne ♦ weksel i polisa na życie (nie za
staw). Bardzo pilne!!!. Wschowa, tel. 0607/57-28-71 
03003561

PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 5.000 zł, na 4 mies., umowa
notarialna, weksel, oddam 8.000 zł. Trzebnica, tel.
071/312-94-84,0608/16-25-78
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 5.000 zł. Wrocław, tel.
0608/23-71-10
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ gotówkową, w wysokości 40.000 zł, 
na okres 6 miesięcy, wysoki procent, weksel + umowa nota
rialna. Wrocław, tel. 0501/80-64-74 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ, KREDYT 12.000 zł. na K) mies., od
dam 20.000 zł, co miesiąc po 2.000 zł. Dariusz Joński, Jele
nia Góra, tel. 075/643-84-56 do 14 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO w branży materiałów 
budowlanych, kredytów, rozsyłania reklam i innej. Wrocław, 
tel. 0501/07-48-58
PRZYJMĘ W KOMIS lub podejmę się pośrednictwa sprzeda
ży opon nowych i używanych. Wrocław, tel. 0502/43-39-39 
PRZYSTĄPIĘ DO SPÓŁKI posiadam pomieszczenia maga
zynowe na obrzeżach Wrocławia i kapitał. Wrocław, tel. 
0501/62-82-53
SPÓŁKA Z O.O. pełny zakres działalności, bez długów, de
klaracje składane na bieżąco, rok założenia 1990, - 25.000 
zł. Brzeg, tel. 077/444-14-32
SPÓŁKA Z O.O. bez zadłużeń, • 7.800 zł. Głogów, tel. 
0602/32-20-31
SPÓŁKA Z O.O. nie rozpoczęta działalność przez 3 Jata, -
7.000 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-27-61 
SPÓŁKA Z O.O. zarejestrowana, nie rozpoczęta działalność, 

. -10.000 zł. Wrocław, tel. 0501/06-57-73 
SPÓŁKA Z O.O. założona w 1998 r., bez obciążeń, -10.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-22-64,0607/46-49-37 
SPÓŁKA Z O.O. przedsiębiorstwo handlowo - usługowe, bez 
obciążeń, w okresie wyrejestrowania, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-21-05
SPRZEDAM KOSZTY. Szczecin, tel. 0604/55-71-33 
O  SPRZEDAM KOSZTY., tel. 0600/64-93-79 

02028571
O  SPRZEDAM PRODUKCJĘ CIASTKARSKĄ w Świd

nicy., tel. 0607/65-98-86 01033571
O  SUPERKREDYT bez poręczycieli i analizy rodzi

ny. Wrocław, tel. 071/343-44-67, 0502/41-11-60 
01030691

KREDYT ODNAWIALNY 
d o  30 .000  z ł

z ubezpieczeniem na życie, bez poręczycieli
teł. 0-501 233 0 3 5  0P011963

O  UBEZPIECZYŁEŚ SAMOCHÓD, mieszkanie, dom? 
Zapomniałeś o najważniejszym • o ubezpieczeniu 
własnego życia! Tel. 0608/59-43-81. 01034431

UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw. Wrocław, tel. 
0501/34-49-63
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw, korzystne oprocentowa
nie. Wrocław, tel. 0501/62-82-53 
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU w wysokości 200.000 zł, po
twierdzone aktem notarialnym, bez opłat wstępnych. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-65-68

USŁUGI
UWAGA! W tej rubryce zamieszczamy wyłącznie 
ogłoszenia płatne. Cena -12 zł z VAT. Maksymalna 
długość ogłoszenia - 240 znaków maszynowych. Re
dakcja .Auto Giełdy”

O  1. WYPOŻYCZALNIA CYKLINIAREK 1-fazowych, 
cyklinowanie, remonty kapitalne cykliniarek. 2. Vi- 
deofilmowanie profesjonalne, faktury VAT. Wro
cław, tel. 071/351-87-42,0602/19-53-58 80014931

■Estrich • Jack’
POSADZKI

wylewki jastrichowe pod parkiety, kafelki, 
panele, do ogrzewań podłogowych itd.

fachowo, szybko, dobrze 
tel. 074/854-67-73,0-602 43 85 69 

1 OP9893161

TR AN S-K A M  - ROBOTY ZIEMNE
- wywóz gruzu, ziemi, nieczystości - 
kompleksowo

- wynajem ładowarek, koparek £
- transport kruszywa - tani piasek g
- wykopy pod budynki, rozbiórki § 
obiektów, niwelacje terenu

- budowa dróg z kostki betonowej
tel. 0-502 30 75 30

Nowoczesne systemy 
grzewcze i sanitarne 

w domkach jednorodzinnych0 
sp rzedaż - m ontaż - serw is 

tel. 071/793-56-18, 0 -605  277  348

LAKIERNIA PROSZKOWA
DUŻE ELEMENTY do 2,5 m 

S Z Y B K O ,  T A N I O ,  S O L I D N I E
tel. 071/372-55-78 opon

STUDNIE
tel. 071/327-71 -45,0-90 376 374

kowalstwo
“PILAR": ogrodzenia, bramy, kraty 
ręcznie kute (siatka ogrodzeniowa), 3 

TANIO, SZYBKO, SOLIDNIE £ 
Wrocław, tel. 399-07-72,0-605 252 989 °

TANIE USŁUGI 
WYWOZU 

GRUZU I ŚMIECI
tel./fax (071) 35-35-948  

^ 0 7 1 ^ 3 5 ^ 3 0 ^ 3 1 1 ^

CYNKOWANIE
C z e r n i e n i e  opo11242 

E le k t r o p o le r o w a n ie  S T -K W  
T e l. 074/858 54  29 , 0609 17 03 14

O  KRÓJ PRZEMYSŁOWY. Pełny asortyment (oprócz 
skóry), duże doświadczenie, krótkie terminy re
alizacji. Przy dużych zleceniach negocjujemy 
cenę usługi. Możliwość wykonania pełnej „roz- 
miarówki" z jednego szablonu. Wschowa, tel. 
0607/57-28-71 03003551

O  NADMUCHOWE OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA 
domów, mieszkań, biur, sklepów, obiektów wiel- 
kokubatorowych. Wrocław, tel. 071/317-14-53, 
0603/46-45-80 01031781

O  PAKOWANIE ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH - 
obciąganie folią na kartonie, metodą „skin-pack”. 
Opakowania typu „Blister”. Wykrój opakowań z 
twardych folii. Nysa, tel. 077/433-63-52 01349011

USŁUGI M OTORYZACYJNE
O  AUTO-SPAW-PLAST. Spawanie i naprawa tworzyw 

sztucznych, naprawa wszystkich plastikowych 
części samochodów osobowych i ciężarowych, 
usuwanie pęknięć, wgnieceń i ubytków zderza
ków, atrap, lamp, zbiorniczków, chłodnic, kolek
torów, pompek, poduszek pow., osłon, lusterek i 
innych części. Wrocław, ul. Hubska 52-54, tel. 
0605/69-23-81 02028411

O  AUTO-USŁUGI „DOMAS” • blacharstwo, lakiernic- 
two, mechanika, wymiana oleju „Mobil", Smaro
wanie, spawanie. Wrocław, ul. Nowodworska 19, 
tel. 0502/98-65-97 80001461

USŁUGI SPRZĘTOWO- 
 TRANSPORTOW E______
O  „ADAC” USŁUGI TRANSPORTOWO - PORZĄDKO

WE : wywóz gruzu, śmieci itp., porządkowanie pla
ców, podwórek. Star wywrotka, ład. 6 ton, zała
dunek gratis. Wrocław, tel. 071/352-81-21, 
0608/36-41-02 (24 godz.) 02026571 

O  „ADAMS”- TANI TRANSPORT trasy krajowe, od 1 
do 15 europalet, auta z windami samozaładow- 
czymi. Podejmę stałą współpracę. Wrocław, tel. 
0605/24-32-98, 0607/23-97-60, 071/313-12-35 /fax 
81014091

O  „EURO-TRANS" TRANSPORT busy Ford Transit, 
ład. 1.5 tony, trasy krajowe i zagraniczne, faktury 
VAT, konkurencyjne ceny, możliwość stałej współ
pracy, ekspres. Wrocław, tel. 07J/354-46-22, 

' 0606/44-72-55 01033581

TRANSPORT CIĘŻAROWY
1 1  i 2 3  P A L E T Y  § 

P O D E J M Ę  W S P Ó Ł P R A C Ę  I
t e l .  0 -5 0 2  3 7 6 -3 8 6 ;  0 7 1 /3 1 0 -6 4 -3 3

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
nfECuDAILY30n i, 3,21, plamiaka izeuro 

HECO DAILY 28m ,2<zt,1^^ plandeka 10 auro 
+przyczepa zestaw od 40 m da 60 hi’ 22 euro 

ę  IVEC0 EUR0CARG0 2 szt, 35 m 3,51,
8 kontener+winda 15 aura
5 Własne Tl :T2, faktura K it  koncesja
o  0CP orzowoźnika do 100.000 USD

Oleśnica k/Wrocławia 
+48 601 780 184. 071/398-40-49

PODNOŚNIK  
KO SZO W Y 22 m
C E N Y  P R O M O C Y J I M E l  
te l .  071 /391-95-41, 0-606 187 6 0 1 ^I

O  TERAZ USŁUGI TRANSPORTOWE w zakresie 
przewozu osób (8 + kierowca) lub towaru (do 1.2 
tony + przyczepka). Trasy krajowe i zagraniczne. 
Ceny konkurencyjne, rachunki VAT. Usługi wyko
nujemy szybko, tanio i solidnie. Stała współpra
ca mile widziana. Oława, tel. 0607/18-86-05, 
071/302-81-84 /fax 02028261 

O  A.B.A. Bus VW T 4 ,1998 r. • przewóz osób (8*1) 
lub towaru (do 1.2 tony), trasy krajowe i zagra
niczne, całodobowo. Faktury VAT, rachunki, ceny 
do uzgodnienia. Wrocław, tel. 0501/41-87-94 
02028081

O  BUS • TRANSPORT 8 osób lub 1.51, wyjazdy oko
licznościowe, faktyry V A T . te l.  071/339-84-54, 
0601/79-08-13 81013691

O  KOPARKO-ŁADOWARKA OSTRÓWEK wykopy 
pod szamba, budynki, niwelacja terenu, transport, 
wywrotki 6-12 Ł Wywóz gruzu, śmieci itp. Wro
cław, tel. 071/787-44-17,0601/85-26-60 02028761 

O  PRZEWÓZ OSÓB (8+1) lub towaru (do 900 kg) • 
dyspozycyjny kierowca z Fordem Transitem ocze
kuje propozycji. Wrocław, tel. 071/392-61-26, 
0604/25-95-77 02028441

O  PRZEWÓZ PIASKU, ŻWIRU, WYWÓZ ZIEMI, GRU
ZU, ŚMIECI, nieczystości pobudowlanych, prze
wóz (piasku tańszego), przywóz ziemi ogrodowej, 
rozbiórki strych budynków i inne. Wykopy pod bu
dynki, szamba. Załadunek ręczny lub mechanicz
ny. Posiadam koparkoładowarkę Ostrówek i Fa- 
dromę oraz samochody skrzyniowe • wywrotki, 
ład. od 6-12 ton. Wrocław, tel. 071/329-54-11, 
0602/39-27-94 81013911

O  ROBOTY ZIEMNE : wykopy pod budynki i domki 
jednorodzinne, rozbiórki starych budynków, ni
welacje terenu, przewóz piasku, żwiru, tłucznia, 
ziemi urodzajnej, wywóz śmieci, gruzu, ziemi. Ła
dowarki, koparki, Kamazy wywrotki. Wrocław, tel. 
0502/58-46-83,0606/42-87-63 01031541

O  ROBOTY ZIEMNE Koparkoładowarki (wykopy, ni
welacje terenu), Kamazy wywrotki (wywóz ziemi, 
gruzu, przywóz piasku, żwiru, tłucznia i ziemi uro
dzajnej do ogrodu). Wrocław, tel. 0602/23-46-80 
02028031

O  SAMOCHODY CIĘŻAROWE, 1995/96 r. ład. 3-3.5 
europalet, kubatura 33 m3, wym. 5.5x2.25x2.65 m, 
możliwy przewóz samochodów osobowych, ho
lowanie, przeprowadzki. Całodobowo, faktury 
VAT. Wrocław, tel. 071/787-38-09, 0607/47-72-40 
01032531

O  TANI TRANSPORT TOWAROWY w kierunku War
szawy, 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, podwyższo
ny, cena od 70 gr/km, faktury VAT, również wyjaz
dy z przyczepą. Nawiążę współpracę., tel. 
071/313-83-99,0601/97-48-27 02027281

O  TRANSPORT CIĘŻAROWY osobowy + przyczepa, 
kraj i zagranica, przeprowadzki całodobowo, na
wiążę stałą współpracę z firmami kurierskimi i nie 
tylko! Faktury VAT - tanio!. Wrocław, tel. 
071/789-67-95,0601/89-28-71 81013931

O  TRANSPORT CIĘŻAROWY OFERUJE: podstawia
nie kontenerów na place budów, wywóz odpadów,

IISMIGI TRANSPORTOWE
MITSUBISHI - 3 t 24 m3, plandeka o 
M ITSUBISHI - 2,7 t 27 m3, p landeka 1 
M ITSUBISHI - 2,5 t 28 m3, plandeka »
+ P R Z Y C Z E P A  1 t 27 m3___________
LT-35 - 1 ,51 I Faktura VAT, koncesja
Świdnica, tel. 074/853 66 49.0604 311 902

TRANSPORT CIĘŻAROWY 
24 t + HDS 2,5 t 

• m a te r ia ły  b u d o w la n e  
• m a s z y n y  • b a ra k i b u d o w la n e  

tel. 0601/72-29-41
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m Kraj ow y, i  zag ran iczn y , 
r ó ż n e  f o w a r y .

gP o i  e m n o ś  6 27  m*
+ P  r  z jyęzęp ą. 2 5 m*

+#* A K T U R Y V A T

■Ściąganie samochodów 
laweta I skrzyn ia

Tel; 0601242072';;

PODNOŚNIK 
KOSZOWY

18 m, 45 zł/godz. °P011938 
tel. 071/321-14-24,0-601167787

gruzu, szlaki, ziemi itp., przewóz kruszywa. Wro-
cław, tei. 071/368-17-62,0601/79-25-59 01029831 

O  TRANSPORT SAMOCHODOWY - Mercedes Sprin
ter maxi, trasy krajowe i zagraniczne, OC prze
woźnika, przyczepa lub laweta, dyspozycyjność. 
Wrocław, tel. 071/364-10-67, 0605/05-95-13 
01034001

O  TRANSPORT - MERCEDES SPRINTER MAXI ład. 
1,5t, kubatura 13,5 m3, dł. 4,20 m, Mercedes 310, 
kontener, szer. 200 cm, dł. 410 cm, ceny konku
rencyjne, faktura VAT. Wrocław, tel. 071/372-76-33, 
0606/85-04-64 01030311

O  TRANSPORT - USŁUGI - PRZEPROWADZKI! Sa
mochód Daf, b. przestrzenny, kubatura 49 m3, 
dług. skrzyni 720 cm, wys. 280 cm, szer. 245 cm, 
winda o udźwigu 1500 kg, możliwość załadunku 
17 europalet z towarem. Przeprowadzki biur, 
mieszkań, przewóz ładunków przestrzennych. 
Możliwość stałej współpracy, tel. 0604/66-44-17 
01031651

O  TRANSPORT, PRZEPROWADZKI, PRZEWÓZ 
OSÓB Fiat Ducato Maxi, wym. 1.8 x 1.8 x 3.35 m, 
przyczepa 5 x 22 x 2 m. Ceny: towar- od 0.8 zł/km, 
osoby - od 0.5 zł/km, przeprowadzki na terenie 
Wrocławia - od 60 zł. KRAFTPOL, 50-113 Wrocław, 
ul. Ślężna 222, tel. 071/367-92-14, 0607/09-38-10 
81014081

O  USŁUGI TRANSPORTOWE CIĘŻAROWE auta od
kryte, do 24 t, dł. 12,8 m oraz kryte, 2 41, dł. 13,6 
m, poduszki, na 33 europaiety, nawiążę stałą 
w spó łp ra cę .te l. 0601/74-21-43, 071/373-95-17 
02028921

O  USŁUGI TRANSPORTOWE - Mercedes bus, ład. 1.5 
tony. Tanio, szybko i solidnie, 6 lat doświadcze
nia. Możliwość stałej współpracy, faktury VAT lub 
rachunki. DAM KOSZTY. Wrocław, tel. 
071/785-07-94,0601/53-58-28 01034021

O  USŁUGI TRANSPORTOWE podstawianie kontene
ra, wywóz gruzu, nieczystości stałych, złomu. 
Transport piasku i żwiru (wywrotka). Wrocław, tel. 
071/327-60-46,0601/71-61-18 02028681

O  USŁUGI -ŁADOWARKA HANOMAG poj. łyżki 3 m3 
• 60 zł/h. Strzelin, tel. 0604/59-84-29 02029031

O  WYNAJMĘ DŹWIG HYDRAULICZNY 6 ton, na pod
woziu Stara 200 - 70 zł/godz.; Ostrówek • 38 
zł/godz.; Star wywrotka z  HDS - 38 zł/godz. Wro
cław, tel. 071/372-00-63,0501/34-24-28 01032701

USŁUGI BUDOWLANO- 
MONTAŻOWE

O  „SEMBUD” - WYKONYWANIE FUNDAMENTÓW, 
budowa domów jednorodzinnych, stan surowy, 
„pod klucz” , prace ogólnobudowlane, wykończe
nia wnętrz. Tanio, so lidn ie . Wrocław, tel. 
071/372-64-60,0605/65-05-88 01033301

O  BALUSTRADY, ogrodzenia, bramy, kraty • tanio i 
|  so lidn ie. Spawalnictwo. Wrocław, tel. 

071/322-80-95,071/322-61-60 02027751
O  ATRAKCYJNE CENY I TERMINY! Zakład ogólno

budowlany „PABOD” Czernica, wykonuje docie- 
pienia, elewacje, gładzie, regipsy, domy od A  do 
Z, wystawiamy faktury VAT, posiadamy również 
własne materiały, transport, możliwość kredyto
wania!., tel. 071/318-01-55, 0601/75*47-71 
02027691

O  BRUKARSTWO: drogi dojazdowe, chodniki, pod
jazdy, parkingi, odwodnienia liniowe, ogrodzenia. 
Wrocław, tel. 071/317-85-94, 0601/49-33-55 
80012221

O  DACHY Z TRZCINY (oryginalne), altany, parasole, 
domki - szybko, tanio i solidnie. Wrocław, tel. 
071/785-05-37 02028451

O  DOCIEPLENIA BUDYNKÓW tynki strukturalne, mi- 
neralne, akrylowe, własne rusztowania. Solidnie 
i tanio. Faktura VAT. Wrocław, tel. 0503/06-25-50 
81013871

O  DOCIEPLENIA, tynki strukturalne, akrylowe, mi
neralne, tynki gipsowe, regipsy • kompleksowo, 
tanio, so lidnie. Wrocław, tel. 071/321-94-78, 
0600/36-60-94 02028291

O  EKO-BUD ŚWIDNICA SP. Z O.O. Firma wykonuje 
systemowe docieplanie budynków, wynajmuje 
rusztowania zewnętrzne; tynki wewnętrzne gip
sowe. Świdnica, tel. 074/851-32-72 (oraz fax), 
0601/14-66-11 01023211

O  FACHOWIEC PRZYJMIE ZLECENIA na wykończe
nia wnętrz (kafle, technologie regipsowe, panele

USŁUGI STUDNIARSKIE
P o r a d a  i k o m p le tn a  u s łu 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 ta 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 , 
t e l .  0 7 1 /3 5 7 - 6 2 - 5 1 ,0 - 6 0 5 2 0 8 5 6 7

________________________________________QP012209

TYNKI GIPSOWE § 
AGREGATEM  1

PBHiU „ROBKON" ROBERT KONIECZNY 
tel. 0-601 580 646, 074/815-73-43

ścienne 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 „WABUD” oferuje kompleksową budowę i 
remonty dachów, więżby dachowe, krycie da
chówką, blachą oraz docieplenia, tynki struktu
ralne, regipsy, gładzie, tynki gipsowe. Wrocław, 
tel. 071/321-94-78, 0600/36-60-94 02028301

O  FIRMA MURARSKA : tynki tradycyjne i gipsowe, 
regipsy, glazura, malowanie. Trzebnica, tel. 
071/387-26-93 /fax, 0608/19-95-63 82001421

O  FIRMA WITRATEL podejmie się każdego remontu 
kompleksowego, wykończenia wnętrz, solidność 
gwarantowana, wykonywane obiekty we Wrocła
wiu: Studio Projektów Wnętrz, róg ul. Stawowej i 
Kościuszki oraz prywatna klinika stomatologicz
na „Live-Dent” , przy ul. Inowrocławskiej oraz wie
le innych.., tel. 0502/30-01-13 01033901

O  FIRMA „SOLBRUK” • wykonujemy solidnie usłu
gi brukarskie (chodniki, parkingi, podjazdy itp.) 
oraz budowlane (glazura, wykończenia łazienek, 
kuchni) itp. Wrocław, tel. 071/341-91-58, 
0601/77-82-87 01026591

O  FIRMA BUDOWLANA poleca usługi w zakresie bu
dowy i remontów domów, instalacji elektrycznych, 
hydraulicznych i centralnego ogrzewania. Wro
cław, tel. 071/783-06-28, 0501/10-16-62 

O  FIRM A BUDOWLANA PRZYJMIE ZLECENIE na bu
dowę domu, remonŁ Wieloletnie doświadczenie, 
faktury VAT.., tel. 071/317-84-46, 0608/66-28-77 
01035481

O  FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA oferuje usługi w za- 
kresie: ocieplanie, glazura, panele i inne, możli
we raty., tel. 071/318-83-33 01034541

OSUSZANIE BUDYNKÓW
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

TECHNOLOGIA INIEKCJI KRYSTALICZNEJ 
telJfax 076/81-87-223, tel. 0-603 16 63 66 

www.osuszaniedomow.hg.pl orasra

O  FIRMA OGÓLNOREMONTOWA wykonuje usługi 
takie jak: glazura, regipsy, gładzie, malowanie, 
panele, murowanie, insL elektryczna, hydraulicz
na, wymiana okien, drzwi, ślusarstwo, ogrodze
nia, bramy, kraty, schody, klinkier. Wyrób, mon
taż. Referencje! Możliwość negocjacji cen.,, tel. 
071/345-50-86 80014701

O  GLAZURA sufity podwieszane, ścianki działowe, 
panele podłogowe i ścienne, gładzie gipsowe, ma
lowanie, kompleksowe wykonywanie remontów 
mieszkań, biur i sklepów, gwarancja solidnego 
wykonania, konkurencyjne ceny., tel. 
071/783-08-02,0501/80-63-94 81013731

O  GLAZURA-TERAKOTA tanio, fugowanie i silikon 
gratis, panele ścienne i podłogowe, tanio ! Mon
taż listew wykończeniowych gratis. Malowanie, ta
petowanie, tanio! Przygotowanie ścian gratis., tel. 
793-54-21 po godz. 19,0601/49-77-96 81013721

O  INSTALACJE: CO, woda, gaz, kanalizacja. Sprze
daż i montaż kotłów CO, wkładów kominowych, 
ogrzewania podłogowego i kominków z płasz
czem wodnym do insL CO (tylko 7% VAT). Facho
we doradztwo, konkurencyjne ceny i rabaty. Wro
cław, teł. 071/329-70-78,0501/02-60-52 01030301 

O  OSUSZANIE BUDYNKÓW -izolacje poziome i pio- 
nowe, usługi ogólnobudowlane • tanio i solidnie. 
Środa Śląska, tel. 071/317-52-14, 0601/79-29-17 
01034291

O  PROFESJONALNE UKŁADANIE PARKIETÓW, pa
neli podłogowych, deski barlinieckiej, wykładzin 
dywanowych, PCV. Naprawy parkietów i paneli. 
Tanio, szybko i solidnie. Możliwość negocjacji

TYNKI GIPSOWE MASZYNOWO
solidnie, referencje
TANIO OP012512 

Opole, 0-605 722 095 
Wrocław. 0-503 862 850

Dachy, docieplenia dachów płaskich, i 
papa temiozgizewalna, i  

obróbki blacharskie, nowe technologie. 
Tanio i solidnie

ZBUDAWBUD Świdnica tel. 0-503 016 784
cen. Wrocław, tel. 071/787-84-19, 0607/82-32-72 
02028471

O  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE zaprasza 
Państwa do korzystania ze swoich usług, w skład 
kórych wchodzą kompleksowe remonty i wykoń
czenia mieszkań i domów oraz wykonywanie 
wszelkich prac ogólnobudowlanych. Oferujemy 
konkurencyjne ceny, udzielamy gwarancji na wy
konane usługi. Wrocław, tel. 0606/94-31-30, 
071/344-07-50 02028551

O  PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW tak- 
że dla domków letniskowych. Już od 2.500 zł + 
7% VAT. Zadzwoń • przyjedziemy i doradzimy. 
Wrocław, tel. 0602/64-12-52 01034211

O  TYNKI tradycyjne agregatem, docieplenia budyn
ków, tynki strukturalne, renowacja elewacji. Ta
nie materiały, profesjonalizm, czystość wykona
nych usług. Niskie ceny., tel. 071/311-22-20, 
0502/33-49-83 01033041

O  TYNKI GIPSOWE gładkie, tynki zewnętrzne agre
gatem, elewacje, zabudowa poddaszy, regipsy. 
Wrocław, tel. 071/317-36-13, 0603/25-39-22 
01033341

O  UKŁADANIE, CYKLINOWANIE, RENOWACJA PAR
KIETÓW, układanie wykładzin dywanowych, PCV

i paneli podłogowych. ., tel. 071/312-05-91, 
0608/25-06-63 82001451

O  USŁUGI BUDOWLANO • MONTAŻOWE „ARBUD” 
OFERUJE KOMPLEKSOWE USŁUGI 
remontowo-budowlane: glazura, gładzie, malowa
nie, panele, regipsy, sufity podwieszane. Wrocław, 
tel. 071/315-24-06,0602/79-77-22 81013671

O  USŁUGI W ZAKRESIE : nadzoru budowlanego, 
kosztorysy, przeglądy obiektów, opinie technicz
ne, projektowanie. Wrocław, tel. 0502/03-41-66 
02028851

O  WYKONYWANIE INSTALACJI CO, wodno-kanali
zacyjnej, kotłowni - tanio, solidnie. Wrocław, tel. 
071/372-64-60,0605/65-05-88 01033291

O  ZAKŁAD STOLARSKI wykonuje z materiałów wła
snych oraz powierzonych, parapety, listwy przy
podłogowe, podsufitki, nietypowe ościeżnice, nie
typowe zabudowy wnętrz, meble ogrodowe., tel. 
071/311-54-85 81013711

O  ZAREMBA • posadzki, podłoża betonowe • maszy
nowo. Świdnica, tel. 074/858-07-94,074/853-75-96, 
0603/78-94-49 80012011

M ASZYN Y  
I URZĄDZENIA

AGREGAT CHŁODNICZY samochodowy, • 1.000 zł. Brzeg, 
tel. 077/416-60-09
AGREGAT CHŁODNICZY COPELAND 1.5 kW. z parowni
kiem, -1.000 zł. Legnica, tel. 076/862-77-62 
AGREGAT CHŁODNICZY XK 3000 4 szt., z parownikami i 
wentylacją, - 3.000 zi. Legnica, tel. 0608/50-18-78 
AGREGAT CHŁODNICZY XKL 09. - 500 zł. Leszno, tel. 
065/520-69-06
AGREGAT CHŁODNICZY COPPELAND + chłodnica, stan 
b. dobry. - 2.000 zł. Namysłów, tel. 077/419-45-46. 
0608/29-44-57
AGREGAT CHŁODNICZY TERMOKING do samochodu do
stawczego, kompletny, stan b. dobry, - 3.500 zł. Wrocław, 
tel. 0608/62-50-85
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY Endress ESE 2000.1.8 kW, 
230/12V, walizkowy, silnik 4-suw Honda, • 800 zł. Chojnów, 
tel. 0600/41-01-95
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 5.5 kW. 220/380 V. silnik die
sel Hatz, - 2.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/97-10-13 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY spalinowy. 8 kW. 380 V. •
4.500 zi. Krotoszyce, tel. 076/887-84-90.0603/66-78-12 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY stacjonarny, 60 kW, silnik
6-cylindrowy Leyland + prądnica produkcji niemieckiej oraz 
szafa sterownicza, - 25.000 zł. Legnica, tel. 0607/24-48-34 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY, diesel 16 kW. 230-400 W, 
mało używany, na kołach, oświetlenie, stan b. dobry. - 4.500 
zł. Lututów, woj. zielonogórskie, tel. 0600/34-14-80 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. japońskiej. 750 W, wa
lizkowy. mało używany, stan b. dobry, -1.600 zł. Namysłów, 
tel. 0603/77-24-00
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 55 kVA, automat, bezobsłu- 
gowy, 60 kVA, 3 lata gwarancji, cena od 8.000 zł. Opole. tel. 
077/464-74-45
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 1.8 kW, Brigs, 2-letni. -1.050 
zł. Wrocław, tel. 0608/84-92-20 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 4.5 kW. 380/220 V. benzy
na, fabrycznie nowy - 3.700 zł. Wrocławjtel. 071/399-09-28, 
0601/71-28-17
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2.8 kW. 2 x 220 V. diesel, 
fabrycznie nowy, - 2.600 zi. Wrocław, tel. 071/399-09-28, 
0601/71-28-17
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 900 W, 1 x 220 V, cichy, 
przeznaczony na działki, kempingi, fabrycznie nowy. • 1.600 
zł. Wrocław, tel. 071/399-09-28.0601/71-28-17 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 4 kW. 2 x 220 V. benzyna, 
fabrycznie nowy, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 071/399-09-28, 
0601/71-28-17
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW, 2 x 220 V, cichy, prze
znaczony na działki, kempingi, fabrycznie nowy. - 2.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/399-09-28.0601/71-28-17 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW. 2 x 220 V. benzyna 
Pb/, 4-suw, nowy model, zużycie paliwa 0.5 l/h, fabrycznie 
nowy, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY VT-2000, 1.700 W, 2x 200 
V. zużycie 0.5 l/h, 4-SUW, nowy, -1.150 zł. Złotoryja, tel. 
0602/31-28-77
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 4S110, 1984 r. 44.2 kW, -
6.300 zł. Kalisz, tel.' 062/764-55-33.0601/74-55-33 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY GENERAC VT-2500, 1995 
r. silnik VT-2500, silnik 2 kW, 8.5 A, 230 V. waga 31 kg, na 
kółkach, prod. niemieckiej, mało używany, -1.000 zł. Nowo
grodziec, woj. jeleniogórskie, tel. 075/731-73-27 
AGREGAT ROZRUCHU do silnika diesla, - 800 zł. Choj
nów. tel. 076/818-86-51
AGREGAT SPRĘŻARKOWY 3-tłokowy, na podwoziu koło
wym, napędzany silnikiem spalinowym Diesla, mało używa
ny, + części zapasowe, - 5.600 zł. Głogów, tel. 076/834-59-94 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY z pompa próżniową. - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/318-58-96
AGREGAT SPRĘŻARKOWY 490M 3FBA KSA do tłoczenia 
propanu-butanu, - 3.400 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-55-87 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY KAESER Mobilar 75. ciśnie
nie max 18 Atm., wydajność 10 m3/min.. silnik Deutz 4-cy- 
iindrowy, diesel, 49 kW, b. oszczędny, praca sterowana kom
puterowo, możliwość podłączenia 5 urządzeń równocześnie, 
całość na podwoziu 2-kołowym z hamulcami, - 26.000 zł lub 
zamienię na automat polerski do granitu. Wrocław, tel. 
0601/87-33-30
AGREGATY CHŁODNICZE komplet wraz z parownikami, do 
chłodni, - 2.000 zł. Wołów. tel. 0600/42-48-67 
AUTOMAT PAKUJĄCY towary sypkie, w folię odwijaną z 
rolki, do 100 szt./min, - 6.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-63-37
AUTOMAT TOKARSKI AWA 25M, 1992 r. prod. polskiej. -
4.000 zł. Czerwieńsk, tel. 068/327-85-49 
AUTOMATY TOKARSKIE APA 25M. - 6.000 zł. Leszno, tel. 
065/520-93-03
AUTOMATY TOKARSKIE BPU-16, • 3.000 zł. Leszno, tel. 
065/520-93-03
AUTOTRANSFORMATOR z płynnś regulacją napięcia od 0 
do 250 V lub 0-380 V. różnej mocy, od 100 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
BRUZDOWNICA BOSCH GNF-20 w kufrze, 220 V, reg. głęb. 
cięcia, stan idealny, - 540 zł (cena nowej 1580 zł). Głogów, 
tel. 076/833-48-00.0605/43-32-91 
BUTLA acetylenowa i tlenowa, pełne. - 380 zł. M. Werner, 
67-407 Zamysłów 21. gm. Szlichtyngowa, woj. leszczyńskie 
BUTLA C02 20 kg, 6 kg, gaśnica śniegowa kpi., z legaliza
cją, cena - 80 zł, komplet palników do spawania i cięcia, 25 
mb. przewodów, reduktory, całość nowa, nie używana, cena 
- 550 zł/kpi. Wrocław, tel. 071/357-71-28 
BUTLA GAZOWA 11 kg, - 45 zł. Strzelin, tel. 0600/91-68-39 
BUTLA GAZOWA na gaz propan-butan, 33 kg, -120 zł. 
Świdnica, tel. 0602/82-36-39
BUTLA GAZOWA i tlenowa + węże, reduktory i palniki - 600 
zł. Wrocław, tel. 071/344-42-42.0608/75-16-34 
BUTLA GAZOWA na podtlenek azotu. • 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/398-96-57.0503/30-42-07

BUTLA TLENOWA pełna, z reduktorem -160 zł, z dwutlen
kiem węgla -100 zł. Grodków* tel. 0603/36-51-55 
BUTLA TLENOWA pełna, legalizacja do 12.2005 r. -180 zł; 
reduktor tlenowy, nowy -140 zł; reduktor acetylenowy, nowy 
-100 zł; kpi. palników do cięcia i spawania gazowego, nowy, 
w skrzynce - 380 zł; wirniki dó pomp wodnych, nowe, mo
siężne, fi 130 i 145 - od 25 do 30 zł/szt., (możl/Wyst. fakt. 
VAT). Strzegom, tel. 074/855-27-46 po godz. 20 
BUTLE GAZOWE na C02 i powietrze, waga 50 kg - 90 zł/szt. 
Wrocław; tel. 071/781-99-50
CHŁODNIA prod. niemieckiej, nadaje się do ubojni drobiu, 
nierdzewna, - 3.100 zł. Biskupice, woj. kaliskie, tel. 
0604/92-07-81
CHŁODNIA 60 m3, składana, do głębokiego morżenia, -
9.000 zł. Chojnów, tel. 0503/89-59-93
CHŁODNIA niemiecka, składana, kompletna, 3x2x2.5, z 
agregatem, - 3.800 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-19-45, 
0608/45-31-85
CHŁODNIA polska, składana, z agregatem, 3x2x2, - 2.500 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-19-45.0608/45-31-85 
CHŁODNIA 2.6 x 2.3 x 2.5 m, agregat Copeland, -30 stopni.
- 7.000 zł. Świerzawa, tel. 075/713-52-81
CHŁODNIA wagon, z agregatem Coopeland, - 5.000 zł. Ża
gań, tel. 068/478-48-02
CHŁODNIA KONTENEROWA 20-stopowa, 6,20 x 2,44 x 
2,65 m, agregat LKE (Daikin) IND. 8CD, 1983 r., 460-380 V, 
-18C/38C, - 18.000 zł + VAT. Leszno, tel. 065/529-50-09, 
0602/83-31-31
CHŁODNICA PRZEMYSŁOWA 840x720x100, cena - 300
zł/szL Wrocław, tel. 071/372-62-45,071/318-03-43
CHWYTAK do materiałów sypkich, 0.25 m3, -1.000 zł. Żary,
tel. 068/374-83-51.0606/85-79-44
CYKLINIARKA 220 V. stan b. dobry, -1.600 zł. Leszno, tel.
0604/17-75-41
CYKLINIARKA 220 V, 2,2 kW, silnik na gwarancji, -1.950 
zł. Opole, tel. 077/455-06-23
CYKLINIARKA 220V, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/321-42-35 
CYKLINIARKA bezpyłowa, prod. zachodniej, 220V, stan b. 
dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/336-74-74 po godz.18 
CZĘŚCI DO KARCHERÓW I ELEKTRONARZĘDZI - 10 
zł/kg. Jelenia Góra, tel. 0608/76-59-17 
CZOPIARKA HELMA obwiedniowa - 11.000 zł. Opatówek, 
tel. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
DESTYLATOR DO WODY 380 V, nowy, - 1.200 zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-63-11 po 20,0604/77-55-20 
DESZCZOWNIA 1200 l/min., 700 m rury aluminiowej, -
15.000 zł. Jemielno, tel. 0601/75-65-75 
DŁUTOWNICA do kół zębatych, stożkowych, do modułu 0.5
• 6. prod. niemieckiej, Heideneich & Harberk. Wrocław, tel. 
071/373-79-77
DŁUTOWNICA DO DREWNA SAM, -1.000 zł lub zamienię 
na Fiata 126p, do 2.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-28-86
DŁUTOWNICA DO FREZARKI FNC-J, - 380 zł. Strzelin, tel. 
071/392-35-39
DWUPIŁA DO DREWNA. - 3.400 zł. Olszyna, tel. 
0608/08-62-30
DWUPIŁA DO DREWNA używana, silnik 17 kW. 3 prędko
ści posuwu, stan b. dobry, - 4.000 zł. Parchów, tel. 
076/817-11-44, 0607/51-83-83 
DWUPIŁA FORMATOWA. 1987 r., • 2.000 zł. Kalisz, tel. 
062/764-55-33.0601/74-55-33 
O  DWUPIŁA KĄTOWA i zszywarka pneumatyczna 

prod. włoskiej Brambetti., tel. 0603/19-70-36 
81014341

DYSTRYBUTOR GAZOWY LPG Petromeccanica, ei. + agre
gat pompowy LPG, Hydro Vacum, Grudziądz, kpi. dokum., 
stan idealny - 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/396-35-79, 
0601/71-37-75
DYSTRYBUTOR OLEJOWY do napełniania skrzyni biegów
- 250 zł oraz 2 pompy smarownicze -120 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/329-01-90 po godz.20
DŹWIG HDS hydrauliczny, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/357-75-23,0603/12-89-36 
O  ELEKTROMECHANICZNY ZAKŁAD oferuje: na

prawy wibratorów pogrążalnych i przetwornic 
Wacker, Weber, Tremix; przewijanie silników; na
prawy spawarek; remonty pomp Bibo Sofel Fli- 
ght. Wrocław, ul. Swojczycka 21, tel. 
071/348-77-60,0601/71-64-31 01033281

ELEKTROZAWORY do hydrauliki i pneumatyki -110 zł/szt. 
Rawicz, tel. 065/546-35-10
FILTR DO PIWA - 6.000 zł, linia do rozlewania napoi niega-
zowanych, wyd. 12.000 butelek/h - 65.000 zł. Biała. tel.
076/818-69-44.0602/82-11-26
FILTR OLEJOWY do prasy, - 110 zł. Rawicz, tel.
065/546-35-10
FILTR POWIETRZA wodny, do maszyn i urządzeń, samo
chodów, pracujących w dużym zapyleniu, 35 szt, - 325 zł 
/szt.. Jarocin, tel. 062/747-57-97 po godz. 19 
FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY 380 V. dużej mocy. nowy,
- 250 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
FILTR-ODWADNIACZ - 110 zł/szt. Rawicz, tel. 
065/546-35-10
FILTR-ODWADNIACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA WAN.
- 250 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80
FORMIERKA PRÓŻNIOWA 2-stanowiskowa. - 15.000 zł.
Bełchatów, tel. 044/632-21-56
FORMY DO WTRYSKARKI kompletne, do wykorzystania na
obudowy, 200 sztuk, cena 500-1.500 zł. Wiązów, tel.
071/393-10-97
FORMY DO PRODUKCJI USZCZELEK GUMOWYCH do 
kolanek PCV, fi 110, 50, - 4.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-00-73
FREZARKA pozioma FWC-25 - 2.000 zł, piła ramowa do 
metalu - 1.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-36-25. 
0503/35-63-82
FREZARKA pionowa, stół 1000 x 280, skrętna głowica, 
Pruszków - 3.500 zł. Wysocko, tel. 062/592-64-72, 
0604/81-11-86
FREZARKA 6P 81,1976 r. prod. ZSRR, pozioma • 5.000 zł
+ VAT. Nysa, tel. 077/433-76-07
FREZARKA DO DREWNA dolnowrzecionowa, samoróbka
• 1500 zł,'kombajn półprofesjonalny do drewna (fabryczny)
- 8000 zł, wałek do heblarki z 3 nożami - 350 zł. Oława, tel. 
071/302-90-74
FREZARKA DO METALU pionowa, kpi. z frezami, stan b. 
dobry, - 5.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-07-15 
FREZARKA DO METALU, - 3.000 zł. Sucha Wielka, gm. 
Zawonia, tel. 071/312-92-37
FREZARKA UNIWERSALNA JAFO FWD-32B, 1978 r. płyn
na reg. obrotów wrzecion, - 12.000 zł. Brzeg, tel. 
077/416-74-58,0603/63-95-70 
FREZY do drewna, różne, od 10-2.000 zł. ., tel. 
0602/50-42-98
FREZY, WIERTŁA, PILNIKI, KLUCZE, BEZPIECZNIKI, 
WKŁADKI puszki instalacyjne - od 2 zł/szt. Wrocław, tel. 
0604/53-73-44
GIĘTARKA mechaniczna, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/11-65-64
GIĘTARKA DO BLACHY dekarska, szer. 1.5 m, oryginal
na, - 500 zł. Pisarzowice, gm. Kobyla Góra, tel. 
062/731-60-02 po godz. 16
GIĘTARKA DO RUR precyzyjna, fi 20 i 22, -1.000 zł. Siech
nice, tel. 071/789-17-87 po godz. 20 
GIĘTARKA DO RUR hydrauliczna, -1.000 zł. Wrocław, tel. 
318-58-96
GIĘTARKA DO STALI zbrojeniowej, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/339-83-05 po godz. 20
GILOTYNA DO KSZTAŁTOWNIKÓW - 2.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-36-25,0503/35-63-82

GILOTYNA DO BLACHY, 1981 r. 2.500/8 mm, hydraulicz
na, stan dobry - 18.000 zł + VAT. Kluczbork, tel. 
0608/82-30-38
GILOTYNA DO BLACHY NTE, 1981 r. 2.000/6.3 mm, stan 
b. dobry - 23.000 zł + VAT. Kluczbork, tel. 0608/82-30-38 
GILOTYNA DO BLACHY NTE, 1991 r. 2.000/2.5 mm. stan 
b. dobry -14.000 zł + VAT. Kluczbork, tel. 077/414-94-02 
GILOTYNA DO PAPIERU K-65 introligatorska, dł. cięcia 65 
cm, docisk mechaniczny, • 4.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/872-32-66
GŁOWICA DO DŁUTOWANIA do frezarki FNC-25, stan 
techn. b. dobry. Świebodzice, tel. 074/854-65-70 
GŁOWICA FREZARSKA FNC-L do pionowego frezowania, 
nowa, - 650 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
GŁOWICA POLERSKA PITTLER numer 5 ♦ 200 kpi. noży, -
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/372-62-45.071/318-03-43 
GRUBOŚCIÓWKA prod. fabr. - 3.500 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-48-77
GWINTOWNICA GT-01 stołowa, • 1.800 zł. Brzeg. tel. 
077/404-55-60.0600/42-63-28 
GWINTOWNICA DO RUR GW-100 fi 100 mm, urządzenia 
spawalnicze, półautomaty z 1970 r. BS 1500/315 i inne, od 
200 zł. Wrocław, tel. 0501/60-41-50 
HEBEL ELEKTRYCZNY KRAFT TOX 220 V/600 W/16.000 
obr/min., głębokość strugania (regulacja) do 2 mm, fabrycz
nie nowy, sprowadzony z Niemiec, worek ssący, pasek, 
szczotki (nowe zapasowe), możliwość przesłania pocztą, • 
270 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
HOMOGENIZATOR. - 3.000 zł. Legnica, tel. 0608/50-18-78 
HYDROFOR ze zbiornikiem, • 300 zł. Wrocław, tel. 
318-58-96
IMADŁA MASZYNOWE pneumatyczne i hydrauliczne, nowe, 
PJPc-125 - 600 zł. PJPc-160 - 700 zł. Strzelin, tel. 
071/392-35-39
IMADŁA ŚLUSARSKIE 140 i 160 - od 150 do 220 zł. Strze
lin, tel. 071/392-35-39
IMADŁO MASZYNOWE .100* - 200 zł. ślusarskie .150’  - 
120 zł. - 200 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
KABEL SPAWALNICZY śr. 10 mm. Wrocław, tel. 
071/339-02-92
KARCHER100-170 bar, dozownik na płyny, dwie dysze, fa
brycznie nowy, - 470 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
KARCHER węże, dysze zwykłe i rotacyjne - 70 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-59-58
O  KARCHER • SERWIS, KOMIS, WYNAJEM. Wro

cław, www.komag.n.pl, tel. 071/357-06-71, 
0602/61-81-47 02025481

KARCHER HD 690 HDS 895,380 V, zimna ♦ gorąca woda. 
chemikalia - 2.500 zł • 4.200 zł. Wrocław, tel. 0602/32-88-89 
KARCHER HDS 600 podgrzewacz wody. 220 V, -1.800 zł. 
Grabów, woj. kaliskie, tel. 0601/55-11-43,0607/82-45-85 
KARCHER HDS 895 380 V. 180 bar, ciepła woda, 1996 r. z 
defektem • 2.400 zł i inne. Legnica, tel. 0503/39-71-33 
KLEJARKA DO TKANIN MEYER 2-płytowa. typ AHV1490. 
Jabłów, gm. Stare Bogaczowice, tel. 074/845-03-15 
KLUCZE PNEUMATYCZNE nowe - 50 zł/szt. Wrocław, tel. 
355-68-43 wieczorem
O  KOMORA CHŁODNICZA prod. niemieckiej, 50 m3, 

temp. do -35 stopni C, stan b. dobry, - 30.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-71-65 02028351

KOMORA CHŁODNICZA prod. niemieckiej, składana, wym. 
3x2x2, kompletna, z agregatem - 3.200 zł oraz druga prod. 
polskiej, składana, kompletna - 2.200 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-19-45,0608/45-31-85 
KOMORA CHŁODNICZA prod. niemieckiej, wym. wewn. 
4x2.5x2.5 m, nowoczesny agregat monoblok, Zanotti, temp. 
do - 25 sLC, stan b. dobry, - 17.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-89-57,0601/76-57-19 
KOMORA LAKIERNICZA kpi., z piecem na olej opałowy -
36.000 zł + Vat. Długołęka, tel. 071/315-30-20 
O  KONTENER CHŁODNICZY YORK temp. do -25 

stopni C, wym. 12.2x2.20 m, -16.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-71-65 02028341

KOPIORAMA DUPLOMAT format B3. • 2.500 zł. Legnica, 
ul. w. tel. 0601/73-42-70
KOSTKARKA DO LODU .SCOTSMAN’ wydajność 100 kg 
lodu/dobę, 3-letnia, - 4.000 zl. Wrocław, tel. 071/328-06-39, 
0601/85-10-47
KOWADŁO KOWALSKIE średnie, - 450 zł. Głuszyna, gm. 
Namysłów, tel. 0607/51-64-38 
KUPIĘ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 4 kW, 380 V. Lubin, 
tel. 076/842-70-11
KUPIĘ BUTLĘ GAZOWĄ 11 kg, na propan-butan, tanio. 
Wrocław, tel. 071/318-51-85
KUPIĘ ELEKTRONARZĘDZIA agregat prądotwórczy. Wro
cław. tel. 0501/40-31-54
KUPIĘ ELEKTRONARZĘDZIA. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
KUPIĘ FILTR DO WODY (odżelaziacz), o poj. 200-250 I. 
Wrocław, tel. 071/368-12-46.0601/88-39-34 
KUPIĘ FREZY ślimakowe, do kół łańcuchowych, 0.5”. Pie
szyce, tel. 074/836-52-52
KUPIĘ GRUBOŚCIÓWKĘ oraz inne maszyny stolarskie, fa
bryczne. Lubin, tel. 076/842-70-11 
KUPIĘ KOWADŁO KOWALSKIE kuźnię połową, narzędzia 
kowalskie, giętarkę kowalską do obręczy. Syców, woj. kali
skie. tel. 0601/08-70-26
KUPIĘ ŁOŻYSKA TOCZNE różne. Wrocław, tel. 
0601/96-40-54
KUPIĘ ŁUPIARKĘ do kostki granitowej, może być do małe
go remontu. Wałbrzych, tel. 074/842-10-99,0607/54-58-99 
KUPIĘ MASZYNĘ DO PROSTOWANIA DRUTU. Wrocław, 
tel. 0606/99-62-19
KUPIĘ MASZYNĘ KRAWIECKĄ z potrójnym transportem, 
firmy Juki DNU 241 lub Minerva 111, może być bez stołu. 
Pleszew, tel. 0603/30-90-22, woj. kaliskie 
KUPIĘ MASZYNY MASARSKIE wilki, mieszałki. kutry i inne. 
Św. Katarzyna, lei. 071/311-41-45 
KUPIĘ OPRZYRZĄDOWANIE do obrabiarki litewskiej J)au- 
er\ Wałbrzych, tel. 074/847-35-95 
KUPIĘ PAROWNIKI CHŁODNICZE od 22 kW, skraplacze 
chłodnicze od 22 kW. Grodzisk, tel. 061/444-34-96 
KUPIĘ PIŁĘ DO DREWNA łańcuchową, elektryczną. Haj
duki Nyskie, tel. 077/435-51-77 
KUPIĘ PIŁĘ SPALINOWĄ. Syców, woj. kaliskie, tel. 
0601/08-70-26
KUPIĘ POMPĘ DO NIECZYSTOŚCI. Hajduki Nyskie, tel. 
077/435-51-77
KUPIĘ SILNIK PRĄDU STAŁEGO na 220 V. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
KUPIĘ SILNIKI ELEKTRYCZNE, AGREGATY i inny sprzęt 
w celu odzyskania metali kolorowych i stali. Wrocław, tel. 
0608/16-52-81
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER prostownikową, 400 A, do 600 
zł. Wrocław, tel. 0604/77-03-57 
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER SPB-315, SPB-400, STA-225 
, STA 250. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
KUPIĘ SPAWARKĘ MIGOMAT160 A lub 180 A, 380 V. Wro
cław, tel. 071/399-84-76
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ 3JW60 w dobrym stanie lub do remon
tu, w cenie do 600 zł. Strzelin, tel. 071/392-31-91, 
0601/55-30-45
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ WAN może być. do remontu, niekom
pletna. używaną oraz części do sprężarek. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
KUPIĘ STOLARKĘ plastikową, używaną. 220 x 135. 90 x 
140.90 x 60.150 x 135. Wrocław, tel. 071/363-83-02 
KUPIĘ STRUGARKĘ • GRUBOŚCIÓWKĘ DO DREWNA. 
Wrocław, tel. 071/322-68-21
KUPIĘ SZCZĘKI QO UCHWYTÓW TOKARSKICH 3 i
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4-szczękowe, o średnicy 250 i 315 mm, prawe. Strzelin, tel. 
071/392-35-39
KUPIĘ SZCZĘKI DO IMADŁA MASZYNOWEGO o średni
cy 125,160 i 200 mm. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
KUPIĘ SZLIFIERKĘ NARZĘDZIOWĄ NYA-25. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
KUPIĘ TOKARKĘ TSB-16 LUB TSB-20 stołową. Wrocław, 
tel. 071/346-47-80
KUPIĘ UCHWYT TOKARSKI fi 160, 2 szt., fi 315,1 szt., fi
400,1 szt., nowe. Pieszyce, tel. 074/836-52-52 
KUPIĘ WALCARKĘ 3000 mm, zginarkę, nożyce kątowe. Św. 
Katarzyna, tel. 071/311-62-81
KUPIĘ WIBROPRASĘ kroczącą + formy na bloczki, pusta
ki i inne elementy, oraz węzeł betoniarski. Św. Katarzyna,
tel,071/311-62-81,314-62-15---------
KUPIĘ WIERTARKĘ STOŁOWĄ do metalu, wiertarkę po
ziomą do drewna. Syców, woj. kaliskie, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ WIERTARKĘ STOŁOWĄ WSD-16. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
KUPIĘ WYCIĄG TROCIN profesjonalny oraz wagę elektro
niczną, do 200 kg, w cenie do 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-37-05
KUPIĘ WYKRYWACZ METALI. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-96-76
KUPIĘ WYŁĄCZNIK CIŚNIENIOWY do sprężarki LCA-2 lub
LCA-3. Wrocław, tel. 071/346-47-80
KUŹNIA POLOWA wraz z zestawem narzędzi i przyrządem
giętarskim, - 350 zł. Turów 27, gm. Żórawina, tel.
071/316-48-82
LINIA DO PRODUKCJI GRANULATU z tworzyw sztucz
nych, 2-ślimakowa, wytłaczarka, wanna chłodnicza, granu- 
lator, rok prod. 1988/89, - 60.000 zł. Poniatowice, tel. 
071/315-57-63
LINIA DO PRODUKCJI PALET trak, wydajność 30 m3/zmia- 
na, dł. cięcia 0.6-5.5 m, gr. kłody do 40 cm, płynna reguł, 
posuwu 0-15 m/min, wielopiła, wys. elem. 160 mm, szer. bru
sów 450 mm, 3-stopniowa reguł, posuwu, obrzynarka, dł. 
brusów 160 mm, wyciąg trocin 15 kW - 35.000 zł + VAT. Le
gnica, tel. 076/749-39-20 wieczorem, 0601/70-92-37 
LINIA DO PRODUKCJI PODKŁADEK wyposażenie, prasa 
mimośrodowa, wykrojniki postępowe, 4 szt, - 4.200 zł. Wro
cław, tel. 352-90-19
LINIA DO WYPIEKU I PRODUKCJI WAFLI PRZEKŁADA
NYCH smakowych. -160.000 zł. Wrocław, tel. 0601/91-36-60 
O  LINIA DO WYROBU GWOŹDZI budowlanych i pa

letowych, 2 automaty + komplety no iy I szczęk, 
odwijarki do drutu, przeciągarka, • 39.000 zł., tel. 
075/736-98-40,0604/50-83-75 01028151

LINIE DO PRODUKCJI OKIEN plastikowych i drewnianych, 
w całości lub pojedyncze maszyny, np. wyrówniarka - 2.200 
zł. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 0503/06-77-41 
ŁOŻYSKA 65 kg, nowe ■ 650 zl. Legnica, Iel. 076/81S-63-17 
MAGIEL przemysłowy, wał o dł. 180 cm, • 1.100 zł. Wro
cław. tel. 0603/52-76-38
MAGIEL ELEKTRYCZNY wał o dł. 1.80 m, stan techn. b. 
dobry, -1.200 zł. Milicz, tel. 071/384-09-34 
MASOWNICA PRÓŻNIOWA 3001, dowolne ustawianie cza
su pracy, - 7.000 zł. Lubin, tel. 076/840-82-02 
MASZT DO MAŁEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ telesko
powy, z regulacją wys. do 12 m, na kołach, -1.500 zł. Lub
sko. tel. 068/372-11-76,0608/45-23-26 
MASZYNA DO CIĘCIA KAMIENIA nowa, - 50.000 z ł.., tel. 
074/837-17-95
MASZYNA DO DOZOWANIA Unipak Gniezno, automatycz
na, wyd. 5000 szt./h, do dozowania dżemu, musztardy, ket
chupu w słoiki, stan idealny, • 27.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-56-34, 0602/10-81-81 
MASZYNA DO DRUKU NA TKANINACH karuzela. 4 kolo
ry, - 500 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-73-15 
MASZYNA DO NADRUKÓW NA NAKRĘTKACH NA BU
TELKI, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-39-55, 
0607/07-65-62
MASZYNA DO NAPĘDU URZĄDZEŃ HYDRAULICZNYCH, 
diesel, młot, rakieta do przepychów. Św. Katarzyna, tel. 
071/311-62-81,311-62-15
MASZYNA DO PAKOWANIA ARTYKUŁÓW SYPKICH 1973 
r., (0.5 -1.0 kg), - 2.200 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-51-39 
MASZYNA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO stan ideal
ny, prod. niemieckiej, • 4.500 zł. Biskupice, woj. kaliskie, tel. 
0604/92-07-81
MASZYNA DO PIASKOWANIA konstrukcji stalowych, nowa, 
poj. 801, kompletna, z wężami i zaworami, oraz do liter, wzo
rów na szkle i granicie, - 1.000 zł. Zbąszynek, tel. 
068/384-94-07 wewn. 357
MASZYNA DO PIECZĄTEK • naświetlarka U V (metoda kom
puterowa), • 1.600 zł. Darłowo, tel. 094/314-62-35 
MASZYNA DO POLEROWANIA RUPENS samochodowa, 
profesjonalna, mało używana, za 50% wartości nowej, - 700 
zł. Wrocław, tel. 071/373-30-51,0501/24-60-36 
MASZYNA DO PRODUCKJI LODÓW na patyku, prod. wło
skiej, 3 rodzaje form, nowa, nie używana, + urządzenie do 
polewania czekoladą i pakowania, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/316-85-03,0608/39-97-85 
MASZYNA DO PRODUKCJI CHOINEK SZTUCZNYCH, -
8.500 zł. Myszków, tel. 034/313-95-61,0602/61-27-52 
MASZYNA DO PRODUKCJI KITU idealna dla zakładu 
szklarskiego, - 500 zł. Wrocław, telr0501/10-95-45 
MASZYNA DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ z formą 
.kość’ , - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-40-29 
MASZYNA DO PRODUKCJI KWASÓW CHLEBOWYCH 
5001. -13.000 zł. Świerzawa, tel. 075/713-52-81 
MASZYNA DO PRODUKCJI LANDRYN oraz formy do liza
ków Kojak, - 4.200 zł. Nysa, tel. 077/431-07-38 
MASZYNA DO PRODUKCJI MEBLI JAROMA formatyzer- 
ka dwustronna - czopiarka, • 32.000 zł. Śmigiel, tel. 
065/518-53-20 po godz. 15
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ 
kompl. -1.900 zł i maszyny niekompletne - 900 zł. Trzebni
ca, tel. 0606/74-41-51
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ 
nadaje się do wyplatania drutu stalowego wysokiej trwało
ści. - 800 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-15-97,0608/06-15-04 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ 
nowa, wydajność ok. 300 m2/8 godz, • 3.050 zł. Wrocław, 
tel. 0601/97-78-93
MASZYNA DO PRODUKCJI ZNICZY wkładów, razem lub 
osobno, ręczne, o dużej wydajności - 1.200 zł/szt. „ tel. 
0605/61-51-91
MASZYNA DO PRODUKCJI ZNICZY 2 szt., ręczne, meto
dą suchą, produkują 7 rodzajów wkładów, ok. 200 szt./godz. -
1.200 zł/szt. Łagiewniki, tel. 071/393-99-43 po godz. 20 
MASZYNA DO PRODUKCJI ZSZYWfeK TAPICERSKICH, -
2.200 zł. Trzebnica, tel. 0607/52-64-42
MASZYNA DO ROZLEWANIA SOKÓW i innych płynów, 
próżniowa, prod. włoskiej, z  1988 r., wydajność 4000 bute
lek/h, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-56-34, 
0602/10-81-81
MASZYNA DO WYPIEKU WAFU 3-płytowa, • 1.500 zł. Brzy- 
ków, tel. 071/312-33-42,0601/05-79-30 
MASZYNA DRUKARSKA półautomat, do sitodruku 60 x 80 
cm, faktura, • 9.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-73-15 
MASZYNA DRUKARSKA ADAST DOMINANT 524 P 2-ko- 
lorowa. B3 brutto, stan b. dobry, - 69.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-87-45,0501/07-45-33 
MASZYNA DRUKARSKA ROMAYOR 313 • 6.000 zł. Wro
cław, tel. 071/328-14-29
MASZYNA DZIEWIARSKA BROTHER CK-35 2 szt., stacja 
dysków, gotowe wzory, instrukqa obsługi, overlock, pełne 
wyposażenie, mało używane, - 6.500 zl. Oława, tel. 
071/313-89-56
MASZYNA KRAWIECKA TEXTIMA przemysłowa, mało uży-

DRABINY
OP012632

wana, stół z regulacją wysokości, kompletna, stan b. dobry,
- 600 zł. Gryfów Śl., tel. 0604/22-41-97 .
MASZYNA KRAWIECKA PFAFF 380 V. Kamiennik, tel. 
077/431-86-21

-MASZYNAKRAWIECKA do szycia skóry, profesjonalna, z 
podwójnym transportem, - 550 zł. Platerówka, tel. 
075/722-16-89,0604/38-79-27 
MASZYNA KRAWIECKA TEXTIMA z dolnym przeplotem, -
1.400 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-66-26 
MASZYNA MASARSKA WILK M70 również do sera i maku,
- 650 zł. Wrocław, tel. 071/393-91-31 po 16 
MASZYNA MASARSKA WILK, 1990 r. poj. 1501,2 szt., stan 
dobry, sprawne, z kpi. sit., masownica, poj. 1501, z blachy 
nierdzewnej, sprawna • 1.500 zł/szt. Międzyrzecz, tel. 
095/741-76-56
MASZYNA PRÓŻNIOWA 1-komorowa, - 4.000 zł. św. Kata
rzyna, tel. 071/311-41-93
MASZYNA RYMARSKA .SINER" ramienna oraz druga na 
części, z silnikiem, - 450 zl. Lubin, tel. 076/846-78-35 po 
godz. 18
MASZYNA STOLARSKA DYMA 8 grubościówka, pilarka, 
wiertarka, • 3.000 zł lub zamienię na strugarko-grubościów- 
kę. Jarocin, tel. 062/747-80-77 
MASZYNA STOLARSKA wielopiła • 4.000 zł. Lądek Zdrój, 
tel. 074/814-80-44
MASZYNA STOLARSKA JAROMA 3-funkcyjńa (grubo
ściówka, wyrówniarka, czopiarka), • 1.800 zł. Ołdrzychowi- 
ce, gm. Kłodzko, tel. 074/868-94-57,0608/18-61-34 
MASZYNA STOLARSKA 321 KT prod. bułgarskiej, 5-funk- 
cyjna (grubościówka, wyrówniarka, frezarka, pilarka, czo
piarka), po spaleniu, bez silników i elektryki, - 2.500 zł. Oł- 
drzychowice, gm. Kłodzko, teł. 074/868-94-57, 
0608/18-61-34
MASZYNA STOLARSKA wieloczynnościowa: grubościów
ka, wyrówniarka, frezarka, piła, wiertarka, • 2.300 zł. Świd
nica, tel. 074/853-70-45 wieczorem 
MASZYNA STOLARSKA ŻNIN DVBA, 1997 r. rębak (mły
nek), bęonowa, do drewna, - 15.000 zł. Kalisz, tel. 
062/764-55-33,0601/74-55-33 
MASZYNA SZEWSKA MINERWA stebnówka 2-igłowa, do 
szycia cholewek, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0504/82-70-68 
MASZYNY CZYSZCZĄCO-SZORUJĄCE firm: Ganson, za
silanie akumulatorowe - 2.500 zł, Wetrok, zasilanie akumu
latorowe • 2.500 zł, Gutbrod • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
369-52-81 w godz. 8-14
MASZYNY DO KONFEKCJONOWANIA PAPIERU TOALE
TOWEGO z technologią wytwarzania, zapewniam surowce,
- 35.000 zł. Lublin, tel. 0602/21-34-18
MASZYNY DO P. GWOŹDZI BUDOWLANYCH WAFIOS 2 
automaty z osprzętem, - 26.000 zł lub zamienię na ciągnik 
siodłowy. Bolesławiec, tel. 062/784-82-10,0603/84-72-36 
MASZYNY DO PRODUKCJI PALET. -1*000 zł. Wójcice, 
tel. 071/318-64-76
MASZYNY DO PRODUKCJI PALET, -15.000 zł. Złoty Stok, 
tel. 0605/54-44-63
O  MASZYNY DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZE

NIOWEJ uniwersalne, również do siatki z plasti
ku, wydajność 10 rolek w ciągu 8 godzin, 2 lata 
gwarancji • 3.800 zł oraz urządzenia do siatek 
zgrzewanych • 4.200 zł/kpi. „METALPLAST”, 
Wisznia Mała, tel. 071/312-74-92, 0603/88-26-10 
82001171

MASZYNY DO PRODUKCJI WAZONÓW nowe, - 7.000 zł. 
., tel. 074/837-17-95
MASZYNY DZIEWIARSKIE Brother 892 i KH 910, pełna 
gama wzorów, dodatkowe części i karty; druga płyta kR 850 
pasuje do obu maszyn, silnik el., zmieniacz kolorów, wiele 
innych, - 4.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-93-01 
MASZYNY DZIEWIARSKIE przemysłowe, z napędem, typ 
LD, 2-płytowe, uiglenie 8 i 10,4 szt. • 1.000 zł/szt. Sucha, 
gm. Strzelce Opolskie, tel. 077/461-79-14 
MASZYNY KAMIENIARSKIE do produkcji wazonów, kom
plet, -10.000 zł. Gilów, tel. 074/837-81-15 
MASZYNY KRAWIECKIE przemysłowe: stębnówki Altina, 
Textima, Pfaff, stębnówka 2-igłowa. płaska Minerwa, guzi- 
karka Csedel, stan b. dobry, od 400-1000 zł. Kamienna Góra, 
tel. 0603/09-95-52
MASZYNY KRAWIECKIE overloki, stębnówki, dziurkarki, 
guzikarki, ryglówki, podszywarki, 2-igłówki, noże krojcze, 
urządzenia prasowalnicze, stół do krojenia, ceny od 
250-3000 zł. Świdnica, tel. 074/852-05-90, 852-69-55. 
0601/79-68-40
MASZYNY KRAWIECKIE ciężkie, typu Łucznik, Singer, -
5.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-80-60 
MASZYNY MASARSKIE atmos - 4.000 zł, piec taśmowy -
4.500 zł, kuter - 3.800 zł, pakowaczka próżniowa - 2.500 zł, 
piekarnik - 2.000 zł. Janików, tel. 071/313-03-90 
MASZYNY MASARSKIE odkostniarka do drobiu i inne. Św. 
Katarzyna, tel. 071/311-62-81,311-62-15 
MASZYNY MASARSKIE różne, ceny od 1.000-4.000 zł. Wo
łów, tel. 0600/42-48-67
MASZYNY MASARSKIE masownica próżniowa, 150 i 600I, 
mieszałka łopatkowa i spiralna 200I, kuter 60I, piła tarczo
wa 27 cm, ceny od 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-12-58, 
0601/97-23-58
MASZYNY STOLARSKIE piła taśmowa - 1300 zł. wyrów
niarka -1300 zł. Kłodzko, tel. 0603/16-55-95 
MASZYNY STOLARSKIE : wyrówniarka, 50 cm - 2.500 zł, 
piła tarczowa, z wiertarką • 2.500 zł, szlifierką taśmowa, 
nowa - 4.900 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-17-02, 
0605/65-58-37
MASZYNY STOLARSKIE REMA Dyma 8, piła, grubościów
ka, heblarka, tokarka, frezarka, szlifierka - 3.200 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-75-02
MASZYNY STOLARSKIE włsnej produkcji: cyrkularka z sil
nikiem 4.5 kW, frezarka, wyrówniarka dł. .1.4 m, szer. 35 cm,
- 3.000 zł. Paczków, tel. 077/431-64-14
MASZYNY STOLARSKIE strugarka z grubościówką (60 x 
40), frezarka dolnowrzecionowa, postumenty żeliwne, fabr.
• 5.000 zł całość. Wrocław, tel. 071/363-13-25 
MASZYNY STOLARSKIE: frezy do drewna, różne, od
10-2.000 zł; piły widiowe, różne - 80 zl/szt., ściski, ceny 
30-100 zł/szt., tel. 0602/50-42-98 
MASZYNY STOLARSKIE: frezarka dolnowzrecionowa ze 
stołem ruchomym do czopowania - 2.500 zł. sklejarka do 
forniru • 2.000 zł, wiertarka-czopiarka • 2.000 zł, piła tarczo
wa -1.500 zł. Kostomłoty, tel. 071/311-02-86
0  MASZYNY WULKANIZACYJNE nowe, używane, 

demontaiownice opon, wyważarki, sprężarki, 
przyrządy diagnostyczne do geometrii kół. Lu* 
bin, tel. 076/844-36-64,076/844-23-84 84018641

MASZYNY WULKANIZACYJNE : wyważarki, montażowni- 
ce, podnośniki, używane i nowe, gwarancja, serwis, doku
mentacja, od 2.500 zł. Zielona Góra, tel. 0605/08-81-80 
MASZYNY WARSZTATOWE: młotowiertarka Hliti TE 76 z 
walizką • 1.900 zł oraz wiertarka Hilti Te 5 z walizką - 700 zł. 
Sobótka, tel. 0604/40-19-54
MIERNIK PRĄDU METEX 4650 z pomiarem częstotliwości
1 pojemności, nowy, -180 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-60-67 
MIESZALNIKI DO LAKIERÓW 2 szt., cena - 2.000 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
MIESZAŁKA łopatkowa, 1501 oraz śmigłowa, 5001. z płasz-

TECH-MASZ-BUD
WYNAJEM- SPRZEDAŻ 

MASZYN BUDOW LANYCH 
Legnica, ul. KRĘTA 1 

Tel. 076/722-39-55, fax 722-39-56 od 8 do 16 
Tel. 0605 075 912 0603 661 051 

e-mail: tmbl @ wp.pl
KOMIS-CZĘŚCI ZAMIENNE

D Y S T R Y B U T O R  F IR M  Q 
WEBER - PROJEKT |

ENDRESS- w a c k e r  
JAZON -P F T

Ubljak/Stopa WEBER, 71 kg   ___ _____ 8 400 zł
Zagęszczarka Projekt, 65 k g ____________ ____ 3 860 zł
Zagęszczarka Projekt, 90 kg 4150 zł
Zagęszczarka Projekt, 120 kg ................................ 4 350 zł
Zagęszczarka Projekt, 270 kg    ...... . 1 1 050 zł
Piła do asfaltu, betonu 350....____ _____ ............ 3 880 zł
Ładowarka WAJDEMAN 3002,1991 r,
waga 31, łyżka 1 m3+widły ----------- 23000zt+VAT
Min (ładowarka GHEL1625,
1992 r, waga 1,41,_______..___ .________ 16000zl+VAT
Walec okołkowany DELMAG, 1250 kg, wibracja,
ster. pilotom, 1996 r,  ________ ..........__ 16 000 zł ♦ VAT
Koparka O&K, 1996 r, waga 26t,
gąsienicowa, łyżka 1,6 m3, po remoncie_____ 57000zł*VAT
Sprężarka IMGRELZE1994 r, 4 m3________ 8500zł + VAT
Ładowarka czołowa CASE W-15,1991 r,
waga 101, łyżka 2 • 3,5 m3...._____________ 56000zł+VAT
NOWE GĄSIENICE DO MINIKOPAREK_______ od 700 DEM
- NAPRAWY SILNIKÓW HONDA 
-HATZ- ROBIN -WACKER
TANIO • sprowadzamy maszyny z zagranicy
koparki, ladowarid dla robót telekomunikacyjnych
Agregaty prądotwórcze Endress ........................... od 1500 zł

czem grzewczo-chłodniczym, - 4.600 zł; Wałbrzych, tel. 
074/842-63-37 wieczorem
MŁOT COBRA spalinowy, profesjonalny, b. mało używany, 
stan b. dobry, - 3.500 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-44-93
MŁOT HYDRAULICZNY do koparki, • 4.000 zł. Wolibórz, 
tel. 074/872-12-68
MŁOT KOWALSKI MS-250 sprężarkowy, • 7.500 zł. Mal
czyce, tel. 071/317-25-81
MŁOT KUJĄCO-WIERCĄCY KOBRA spalinowy, profesjo
nalny, prod. szwedzkiej, • 2.700 zł. Głogów, tel. 
076/834-46-34 po godz. 16
MŁOT PRZEBICIOWO-WYBURZENIOWY HILTI TE-804 6 
mies. serwisu, komplet, wraz z kufrem, - 2.500 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 07f/318-92-74
MŁOTOWIERTARKA BOSCH 4 kg, 750 W, niebieska, SDS, 
na gwarancji, walizka, kucie, wiercenie, - 1.200 zł. Złotory
ja, tel. 0602/31-28-77
MŁOTY BOSCH młotowiertarki, pilarki, mieszadło do kleju,

TABORETY GAZOWE GASTRONOMICZNE
® s p r z e d a ż , s k u p ,  n a p ra w a  
I  p rz e r ó b k a  n a  p ro p a n -b u ta n  
§ odbiór i dostawa własnym transportem 
Te l. 071/348-48-74, 0-601 31 37 07

maszynki do cięcia blachy Boscha, pistolet do kołków Hilti. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-54
MŁYNEK DO.TWORZYW SZTUCZNYCH prod. Trymet, -
9.000 zl. Świebodzice, tel. 0608/48-33-64 
MOTOPOMPA POLONIA M 800 wydajność 800 l/min., roz
ruch bateryjny i nożny, nowa, • 3.500 zł. Wierzchosławice, 
tel. 075/741-43-32
MOTOREDUKTOR 380 V, 0.8 kW, 24 obr/min, - 350 zł. Wro
cław, tel. 0.71/346-47-8(5
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, 148 
obr./min., 0.25 kW, 1400 obr./min., 0.37 kW, 28 obr./min., 37 
kW, 58.1 obr./min, 0.45 kW, cena 400 zł/szt. Świebodzice, 
tel. 074/854-32-29
MOTOREDUKTORY z reg. obrotów, 1 kW, 530-2530 obr. - 
400 zł, 0.25 kW, 19.5-108 obr. - 500 zł; 5 kW, 315 obr. - 500

AUTOMATY TOKARSKIE WIELOWBZECIONOWE 
- WOLNE MOCE PRZEROBOWE

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE
OBRÓBKI SKRAWANIEM 3

Wrocław, ul. Krzemieniecka 90 §
tel. 071/357-08-63 2

zł, 2.2 kW, 80 obr., nowy - 600 zł, 2.2 kW, 104 obr. - 400 zł,
1.5 kW, 20 obr., nowy - 500 zł, 1.1 kW/160 obr., 1.1 kW/29 
obr., 0.55 kW/215 obr., 0.75 kW/135 obr., 0.37 kW/115 obr. 
- 300 zł/szt, 220W6 obr.-400zł. 60 obr. - 300 zł, Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
MOTOREDUKTORY 0.37 kW, 70 obr/min, 6 szt. - 250 zł/szt. 
Żagań, tel. 068/377-65-39 wieczorem 
MYJKA CIŚNIENIOWA WAP wysokociśnieniowa, na zimną 
i gorącą wodę, olej napędowy, zbiornik na środki myjące, -
1.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/81 -̂03-72 
MYJKA CIŚNIENIOWA WAP, 1990 r. na ciśnienie 200 ba
rów, grzanie wody olejowe, do 100 stopni C, wąż 20-metro- 
wy, stan b. dobry, -1.800 zł. Nowogrodziec, woj. jeleniogór
skie. tel. 0607/47-75-96
MYJNIA SAMOCHODOWA z suszarnią, • 20.000 zł. Góra, 
tel. 065/543-49-31
NAGRZEWNICA GAZOWA EINHELL HGG 170 5 kW - 590 
zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
O  NAGRZEWNICE POWIETRZA olejowe, gazowe, 

na przepracowane oleje, nowe i używane, ceny 
od 500 zł brutto. Wrocław, tel. 071/317-14-53 
01031801

NARZYNKII GWINTOWNIKI kpi., w walizce (narzynki średn.
3-20 mm, 11 szt. + 6 uchwytów, gwintowniki średn. 3-20 mm, 
27 szt. + 3 uchwyty), mało używane, - 350 zl. Lubin, tel. 
076/841-20-72 w godz. 8-18
NIWELATOR model japoński, stan idealny, • 800 zł. Wro
cław, tel. 0602/29-38-89
NOŻE DO GILOTYNY NG-3, komplet, - 600 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-65-68

PÓŁAUTOMATY 
SPAWALNICZE

po remoncie opoimm 
MIG/MAG 315 A do 630 A 
podajniki drutu 4-rolkowe 

Z .U .H . E L T R E X , te l. 0 -607 094 517

SUSZARNIE, SILOSY
do zbóż i kukurydzy, wialnie zbożowe, 

podnośniki kubełkowe, redlery, 
przenośniki ślimakowe 0 P0 120 17  

Brzeg, tel. 077/416-26-83,416-33-50

NOŻE DO STRUGARKI wyrówniarki, nowe, DNSe 640 x 35 
x 3,6 szt., DNJAa 640 x 35 x 3,20 szt. - do 20 zł/szt. Świd
nica, tel. 074/853-90-95
NOŻE TOKARSKIE wiertła stożkowe, - 5-50 zł/szt., rurka 
miedziana fi 6,4 mm • 20 zł/kg, blacha, gr. 3 mm -15 zł/kg.

. -Oława,, tel . 07.1/302*90-74 ______________________
NOŻYCE DO BLACHY krążkowe, 4 mm, - 2.600 zł. Siero
szewice, tel. 062/739-81-50
NOŻYCE DO BLACHY 3 mm, elektr., ręczne, -150 zł. Wro
cław, tel. 0607/36-28-39
NOŻYCE DO BLACHY skokowe, 380 V, do 3.5 mm, stan b. 
dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
NOŻYCE DO PŁASKOWNIKÓW i prętów, mechaniczne, -
3.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/372-62-45,071/318-03-43 
NOŻYCE DO STALI ZBROJENIOWEJ mechaniczne, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/11-65-64
NOŻYCE GILOTYNOWE NG-5 gr. cięcia 5x 2.500 mm, -
12.800 zl. Wrocław, tel. 0602/46-58-51 
OBKURCŻARKA KAPTUROWA oraz tunel ze zgrzewarką 
foliową, - 4.500 zł. Pruszków, tel. 022/728r93-00 
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KARCHER, -1.500 zł. Wro
cław, tel. 369-52-81 w godz. 8-14 
OGRZEWACZ WENTYLATOROWY, • 1.500 zl. Wrocław, tel. 
0601/71-57-78
OSADZARKA DO GWOŹDZI HILTI nie używana, z maga
zynkiem, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 0502/99-19-29 - 
OSCYLOSKOP, -1.800 zł., tel. 0602/12-05-73 
O  OSTRZAŁKA DO FREZÓW I NOŻY stolarska; dłu

townica łańcuszkowa, stolarska; nagrzewnica 
elektryczna, 380 V. Wrocław, tel. 071/354-25-88 
02028011

OSUSZACZ POWIETRZA do pomieszczeń, 530 W, • 700 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-65-37, 071/318-21-02 
OSUSZACZ POWIETRZA do pomieszczeń, 2 kW, wyd. 4 
l/h, • 2.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-65-37, 
071/318-21-02
OTACZARKA DO DREWNA, - 18.000 zł. Lubin, tel. 
0607/57-49-51
PALNIK GAZOWY z reduktorem, do układania papy termo
zgrzewalnej oraz zgrzewarkę do łączenia rur PCV, - 250 zł. 
Chojnów, tei. 0503/89-59-93
PALNIK GAZOWY TERMET 20 szt., nowe - 80 zł/szt. Świd
nica, tel. 074/853-54-93
PAROWNIK PN-5, - 500 zł. Leszno, tel. 065/520-69-06 
PIASKARKA CIŚNIENIOWA PCOR 40 zbiornik 401, na wóz
ku jezdnym, sito z lejem zasypowym, wąż + dysza, regula
tor ciśnienia 1-7 atm., dokumentacja, -1.800 zł. Brzeg, tel. 
0601/91-99-46
PIEC DO CERAMIKI lub szkła, temp. maks. 950 sL C, -
14.000 zł. Zgorzelec, tel. 0606/87-60-12
O  PIEC PIEKARNICZY WINKLER, MATADOR obro

towy, mięsiarka Kemper, dzielarka Fortuna, kaj- 
zerkówka Kenig, ubijarka, stoły i inne. Legnica, 
tel. 076/850-21-26, 0607/35-46-37 84017091

PIEC STALOWY nowy, wysoki słup ognia, płomienie języ
kowe na przemian, przystosowany do dużego mieszkania 
lub domku, - 900 zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-53-95 
PIEC WARSZTATOWY 5 kW, wszystko palny, nowy, obudo
wa żeliwna, prod. niemieckiej, bardzo ładny, • 800 zł. Jele
nia Góra. tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
PIŁA HK-3SL stół 400 x 400 mm, maks. grubość obrabiania 
przedmiotu 80 mm, - 5.200 zł. Brzeg, tel. 077/404-55-60, 
0600/42-63- 8̂
PIŁA ręczna, nowa, prod. niemieckiej, gł. cięcia 64 mm, 4500 
obr., 220 V, 1200 W, możliwość wysyłki, - 360 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-27-80,074/815-43-78 
PIŁA DO DREWNA taśmowa, prod. Pleszew, - 2.100 zł. Mal
czyce, tel. 071/317-25-81
PIŁA DO DREWNA taśmowa, duża, 5.5 kW, po remoncie, -
3.900 zł lub wydzierżawię. Paczków, tel. 077/431-72-25, 
0604/07-29-93
PIŁA DO DREWNA stołowa, silnik 11 KW, osłona, stan b. 
dobry, - 800 zł. Parchów, tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83 
PIŁA DO DREWNA cyrkularka, - 300 zł. Potasznia, gm. Mi
licz, tel. 0607/76-18-12
PIŁA DO DREWNA DOLPIMA PS-190 spalinowa, komplet
na, technicznie sprawna, - 300 zł. Sobótka, tel. 
071/390-35-00
PIŁA DO KAMIENIA 60x80, stół uchylny, tarcza fi 600, 4 
kW, - 3.200 zł. Św. Katarzyna, tel. 071/311-62-81.311-62-15 
PIŁA DO METALU 8B66A hydrauliczna, prod. ZSRR, tar
cza zębata fi 700 mm, • 4.300 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-12-43
PIŁA DO METALU BKA-30 ramowa, -1.800 zł. Strzelin, tel. 
071/392-35-39
PIŁA DO METALU BTC 50, - 2.000 zł. Sucha Wielka, gm. 
Zawonia, tel. 071/312-92-37
PIŁA DO METALU tarczowa, hydrauliczna • 2 000 zł. Wro
cław, tel. 071/363-61-56
PIŁA SPALINOWA STILL 029, -1.600 zł. Kąty Wrocławskie, 
tel. 071/316-74-21
PIŁA SPALINOWA STIHL 015 łańcuchowa, brak prowadni
cy, stan dobry, sprawna, • 130 zł. Lutynia, tel. 0607/82-60-10 
PIŁA SPALINOWA łańcuchowa, nowa • 900 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-50-11
PIŁA SPALINOWA SOLO Kleinmotore GMBM typ 60126, 
duża, 5-letnia, • 300 zł. Michałów, tel. 076/817-40-80 
PIŁA SPALINOWA STIHL 023-084 + części. - 650 zł. Nowa 
Sól. tel. 0609/27-11-65
PIŁA SPALINOWA STIHL 760 AU, - 1.320 zł. Sulistrowice. 
tel. 071/346-23-10.0601/70-33-89 
PIŁA SPALINOWA PARTNER 386 nowy łańcuch, prowad
nica, • 450 zł. Syców, tel. 062/785-26-38 
PIŁA SPALINOWA łańcuchowa, nowa, moc 3 KM, • 850 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-60-67 
PIŁA TARCZOWA GRAFT stołowa, stolarska, prod. niemiec
kiej, tarcza vidio, nowa, - 350 zł. Gajków, tei. 071/318-53-29 
PIŁA TARCZOWA 220 V, 2800 obr., 2 kW - 350 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0608/76-59-17
PIŁA TARCZOWA BOSCH, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52-56
PIŁA TARCZOWA, - 800 zł. Wrocław, tel. 318-58-96 
PIŁA TAŚMOWA stołowa, oryginalna, prod. niemieckiej, z 
osłoną, - 1.500 zł. Strzelin, tel. 0601/87-26-10 
PIŁY widiowe, różne • 60 zł/szt. „  tel. 0602/50-42-98 
PISTOLET elektryczny, do nakierowania, 220 V, 75 W, zbior
nik o poj. 1 1, waga 1,4 kg, nowy, prod. niemieckiej, firmy 
Top Craft, instr. w jęz. polskim, - 220 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-46
PISTOLET DO GWOŹDZI duży. Stanley N80CB, 45-80 mm. 
używany -1.500 zł, mały N57C, 25-55 mm, nowy -1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-16-02,0604/07-57-59 
PISTOLET DO LAKIEROWANIA Top Craft, elektryczny, 220 
V, 75 W, zbiornik 1 1, waga 1,4 kg, nowy, prod. niemieckiej, 
instr. obsługi w jęz. polskim, • 220 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-49-46
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 
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY udźwig 2,5 tony, dł. 65 cm,
- 215 zł. Wrocław, tel. 071/322-21-13
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PIECE NA DREWNO
tel. (071) 318 01 07

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY kanałowy, jeżdżący, 6t - 400 
zł, 2.5t - 300 zł, siłownik hydrauliczny; fi 170, skok 1000; fi 
170, skok 110, nowe • 350 zł/szt., fi 75, skok 550, nowy - 
250 zł, siłowniki małe -100 zł/szt; pompa hydrauliczna tłocz
kowa, duża A2F 160, z demontażu - 350 zł PNS - 250 zł; 
rozdzielacze 2 i 3-sekcyjne - 200 zł. manometry 25MPa 100 
-20zł, Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY do silników, gwarancja, 
mało używany, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/373-30-51, 
0501/24-60-36
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-kolumnowy, śrubowy, po 
remonde, - 2.600 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-53-00 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY GERDA napęd hydraulicz- 
ny, do warsztatu samochodowego, • 1.000 zL Kłodzko, tel. 
0601/97-10-13
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-KOLUMNOWY, - 3.200 
zł. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-61-63 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-slupowy. prod. zachód- 
niej, udźwig 2,51, - 4.900 zł. Oleśnica, tel. 071/399-39-77 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-kolumnowy, prod. poi- 
skiej, do małego remontu, - 3.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0503/07-48-87
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-KOLUMNOWY .Gabiga'. 
hydrauliczny, udźwig 2,51,2-letni, stan b. dobry, • 7.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/640-63-67,0601/71-05-50

NOWA HURTOWNIA
NARZĘDZI

C  O PO12633

ZAPRASZAMY SKLEPY FIRMY I ZAOPATRZENIOWCÓW 
f-ma E LE S  - M ETAL
u l.K rz y w o u s te g o  6-12 te l. 78-33-295

PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 4-kolumnowy, SDD-5, -
2.800 zl. Wałbrzych, tel. 074/843-36-25 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 1-kolumnowy, hydraulicz- 
no-pneumatyczny (szynowy) - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/329-01-90 po godz.20
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY LWÓW, 1998 r. udźwig 10 
t, -10.300 zł. Wrocław, tel. 071/324-43-22,324-43-32 fax 
PODNOŚNIK WIDŁOWY hydrauliczny, zawieszany do cią
gnika, • 1.200 zł. Młyńsko, gm. Biała, tel. 043/841-96-87 
PODZIELNICA DO FREZARKI z uchwytem 125 * .konik', - 
650 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
POGŁĘBIARKA DO OPON do samochodów osobowych i 
ciężarowych, nowa, pasują wszystkie noże. możliwość wy
syłki, • 400 zł. Radwanice, tel. 076/831-15-12 
POLERKA LAKIERNICZA nowa, • 300 zł. Świdnica, tel. 
074/853-48-91
POMPA DO GAZU LPG Hydro Vacum, Grudziądz - 3.500 
zł. Wrocław, tel. 071/396-35-79, 0601/71-37-75 
POMPA DO GĘSTYCH CIECZY rolnicza, do szamba, na 
wózku, duża wydajność (od 3 do 30 m3/min), stan b. dobry, 
- 550 zł. Łubków, tel. 076/818-94-89 
POMPA DO SZAMBA silnik 3-fazowy, wirnikowa, stan do
bry - 300 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-78 po godz.19 
POMPA DO SZAMBA, • 200 zł. Wrocław, tel. 351-10-29 
POMPA DO WODY 1.5 kW, nieużywana - 300 zł, używana - 
150 zł. Góra, tel. 065/611-21-59 
POMPA DO WODY typ SK-6.05, silnik 11 kW, - 600 zł. Oła
wa, tel. 071/303-26-55,0605/64-29-48 
POMPA DO WODY ZPM-34 silnik elektryczny 1,5 kW, - 500 
zł. Podgórki, tel. 075/713-90-97 
POMPA DO WODY PJM 250 silnik 1.5 i 3 kW, 1400 obrJmin, 
cena 250-400 zł. Świdnica, tel. 074/852-28-05 
POMPA DO WODY 80 PJM 215,18,5 KW n 2900, 80 PJM
230,18,5 KW n 2900, cena 700 zł. Wrocław, tel. 372-55-78
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PHU "MARKUS" SC
T E C H N O L O G I A  

O B R Ó B K I  S K R A W A N I A

52-129 Wrocław, ul. Jagodzińska 43 
tel. 071/346-43-34, tel./fax 346-49-72 

tel. kom. 0-601 636 882
OP0102B2

Oferujemy usługi wzakresie obróbki skrawania na: 
wytaczarkach do 1 1, tokarkach 01200, dł. 3,5, 
szlifierkach 1200x400, frezarkach.

Montaż i demontaż 
maęzyn i urządzeń 

Oferujemy do sprzedaży:
1. Dłutownica DA 16, skok 160,1980 r......1  8.000 zł
2. Tokarka uniwersalna CM 11 x 1500

wyciągany mostek, 1986 r .   10.000 zł
3. Frezarka uniwersalna FX-32,1978 r.,

stół 1325/350 .......!.............     7.000 zł
4. Walce do blachy WL 3 x 2000,1991 r . 8.000 zł
5. Frezarka WA 40a, Pruszków, 1980 r.

stół 2200 x 400..... ...s.......     10.000 zł
6. Wiertarka kadłubowa 2H135,2H150,

2H125,3 szt ;____________  5.000 zł
7. Frezarka pionowa FXA 41N,

stan idealny, 1979 r.    .......... 11.000 zł
8. Poduszki pod maszyny - wibroizolatory
9. Piły taśmowe, nowe. do metalu od 0110 do 500
10. Wiertarka kadłubowa WKA 25 ..........  2.500 zł

Oprócz powyższych maszyn 
posiadamy jeszcze wiele innych.

Do cen doliczamy podatek VAT 22%.

POMPA GŁĘBINOWA G-40 10-stopniowa, -1.000 zl. Śliwi
ce. gm. Długołęka, tel. 071/315-37-16 
POMPA GŁĘBINOWA SIGMA-1-6 UVN 6 m3/h/380 W2.2 
kW/6 atm, nieużywana, przewód 20 m, fi 18.5 mm, • 900 zł. 
Wrocław, tel. 071/393-91-31 po 16,0604/77-03-57 
POMPA PRÓŻNIOWA mała. silnik 220V, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 0607/36-28-39
POMPKA DO CHŁODZIWA. • 250 zł. Jordanów Śląski, tel. 
0603/24-70-92
POMPKA DO EMULSJI do wiertarki lub tokarki, -170 z^ 
Strzelin, tel. 071/392-35-39
PRASA BALANSOWA, - 500 zł. Oława. tel. 071/301-82-17
PRASA BALANSOWA nacisk 25 ton, -1.000 zł. Siechnice,
tel. 071/789-17-87 po godz. 20
PRASA BALANSOWA ręczna, 101, stan techn. dobry, - 500
zł. Świebodzice, tel. 074/854-65-68
PRASA BALANSOWA ze stołem, nowa, nacisk 3 1, - 400 zł.
Wrocław, teł. 071/398-96-57,0503/30-42-07
PRASA BALANSOWA YB-3 nacisk 201, -1.000 zł. Wysoc-
ko, tel. 062/592-64-72,0604/81-11-86
PRASA HYDRAULICZNA i mimośrodowa, nacisk 10-4001,
ceny od 2.000 zł. Krotoszyn, tel. 0602/13-94-73

PRASA MIMOŚRODOWA 4-kolumnowa, 401, • 1.900 zł. Mię
kinia, tel. 071/317-25-81
PRASA MIMOŚRODOWA + oprzyrządowanie do produkcji: 
tłumika C-360, C-330, podstawy akumulatora C-330, błotni
ka przedniego, redliczek, .płaszcza* do .Bąka’ , felgi 400 x 
8 i inne, ceny od 2.500 zł. Sieroszewice* tel. 062/739-81-50 
PRASA ŚRUBOWA 26 kW, pionowa, do makulatury lub zło
mu, wys. 3 m, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0603/63-38-60 
O  PRASA DO SŁOMY ISIANOKISZONKICLAAS RO

LAND 62 stan b. dobry, -16.500 zł. Jutrosin, tel. 
065/547-22-45 01035091

PRAŹARKO - SZCZECINIARKA nierdzewna - 4.000 zł, 
waga do półtusz - 1.000 zł. Grodzisk, lei. 061/444-34-96, 
0602/35-89-80
PROSTOWNIK BESTER do ładowania baterii akumulato
rowych BAF 24/200, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0604/53-73-44 
PROSTOWNIK BESTER 4-zakresowy, do ładowania aku
mulatorów, nowy, - 550 zł. Kłodzko, ul. Okrzei 26/II/20, po 
godz. 16
PROSTOWNIK KRZEMOWY do ładów, wózków - 400 zł. 
Oława. tel. 071/302-90-74
PROSTOWNIK ROZRUCHU i ładowania. 12 V/1.5 kW. - 600' 
zł. Gostyń, tel. 065/572-15-56 
PRZEKŁADNIA z płynną regulacją, 120-600 obr./min., 0.25 
kW, cena 450 zł/szt. Świebodzice, -tel. 074/854-32-29 
PRZEKŁADNIA z silnikiem 380 V, 0.18 kW. -150 zł. Wro
cław, tel. 071/346-47-80

.PRZEKŁADNIA KĄTOWA 20/1,2/1 - 200 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/346-47-80
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA z reg. obrotów, 3.5-17.5 - 700 
zł; 0.4 kW, 5-35 obr. - 600 zł; ślimakowa z silnikiem prądu 
stałego 160V, 1 kW - 600 zł; 220/380V, 1.1 kW, 90 obr. - 500 
zł; 1.1 kW, 4 obr - 600 zł; 0.75 kW, 34, 40, 22 obr. - 450 
zł/szt; 0.55 kW, 3 obr. • 700 zł; 0.25 kW 60 obr. - 300 zł. 33 
obr. - 400 zł, ślimakowe 220V - 250zł. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
PRZEKŁADNIE ZĘBATE BEFARED WD 500,20.5/1, nowa 
- 1500 zł. 13/1 - 300 zł. 25/1 - 150 zł. 1/1. na trzy strony - 
200 zł. 15/1 -150 zł. zębata kątowa: 20/1,3.3 kW - 350 zł. 
ślimakowe bez silnika: 2400/1, nowa - 800 zł. 108/1,230/1, 
202/1,80/1,65/1, duże, nowe, 11 kW, 60/1,50/130/1,10/1, 
8/1 - od 250 zł, z bębnem linowym - 350 zł. Wrocław, tej. 
0607/36-28-39
PRZEWÓD SPAWALNICZY MB25 250 zł, przewód spawal
niczy WSMG -170 zł, uchwyt spawalniczy elektrod K-300 - 
25 zł, drut spawalniczy, 15 kg, fi 0.8 mm - 55 zł, maska spa
walnicza -17 zł. Góra, tel. 065/543-39-32 
O  PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY VAG 1552 do ko

rekty liczników elektronicznych, do VW, Audi, 
Seata, Skody, - 4.900 zł., tel. 071/303-31-90, 
071/313-55-08, 0502/86-18-08 , 0603/44-75-89 
81013891

PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY urządzenie rolkowe BHL-5, 
do sprawdzania hamulców samochodów dostawczych i oso
bowych, -10.000 zł. Krobia, tel. 065/571-17-92 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY urządzenie roTkowe 
RH-3000B, do sprawdzania hamulców samochodów cięża
rowych i autobusów, -15.000 zł. Krobia, tel. 065/571-17-92 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do sprawdzania ciśnienia 
wtryskiwaczy (diesel), - 500 zł. Szklarska Poręba, tel. 
0603/31-23-11
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY prod. spóldz. Radiotechni
ka 8006 - 500 zł. Wrocław, tel. 071/329-01-90 po godz.20

ZAGĘSZCZARKI
MŁOTY WYBURZENIOWE
agregaty - minikoparki - przecinarki
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BMC Maszyny Budowlane 
54-201 Wrocław 
ul. Przedmiejska 1 
(boczna ul. Legnickiej) 
tel./fax 071/355-77-54 

350-04-46 
350-04-57

SILNIK ELEKTRYCZNY 1-fazowy, 1,5 kW, 220 V, 1440 
obr/min - 320 zł. Bolesławiec, tel. 0601/70-91-41 
SILNIK ELEKTRYCZNY 7.5 kW, stan b. dobry - 350 zł, 3 
kW, 1400 obr/min - 250 zł, 1.5 kW - 250 zł. Braszowice, gm. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/816-02-49 
SILNIK ELEKTRYCZNY 3 kW, 1400 obrJmin, kołnierzowy - 
170 zł oraz drugi 1.5 kW, na łapach, 1400 obr./min -150 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/830-10-61,0502/23-04-69 
SILNIK ELEKTRYCZNY 13 kW i inne, z pompami do tłocze
nia gazów. Jedlina Zdrój, tei. 074/845-55-87 
SILNIK ELEKTRYCZNY 13 kW, 2930 obrVmin. Jordanów 
Śląski, tel. 0603/24-70-92
SILNIK ELEKTRYCZNY 3 kW, 1430 obr/min, - 220 zł. Kłodz
ko. tel. 0601/62-91-17
SILNIK ELEKTRYCZNY 22.5 kW, 1440 obrJmin -1.000 zł 
lub zamienię na mniejszy. Leszno, tel. 065/540-11-30 
SILNIK ELEKTRYCZNY 16 kW, 1400 obr/min - 450 zł. 3 
kW. 1400 obr/min - 200 zł, 2.2 kW, 1400 obr/min -170 zł. 
0.55 kW, 1400 obr/min - 80 zł, 7.5 kW. 700 obrJmin - 450 zł. 
Ostroszowice, tel. 074/833-01-73,0606/12-60-73 
SILNIK ELEKTRYCZNY 11kW, 2800 obr7min - 450 zł, 10 
kW, 2800 obr./min - 400 zł, 3 kW, 2800 obrJmin, nowy - 250 
zł, 1.5 kW, 2800 obrJmin -170 zł, 2.2 kW, 930 obr./min -160 
zł, 0.8 kW, 930 obr./min - 100 zł. Ostroszowice, tel. 
074/833-01-73,0606/12-60-73 
SILNIK ELEKTRYCZNY 2 szt., 10 kW i 18,5 kW - 400 zł i 
500 zł. Platerówka, tel. 075/722-16-89,0604/38-79-27 
SILNIK ELEKTRYCZNY + pompa, 3 kW, 1430 obr/min., pra
ca gwiazda-trójkąt, możl. faktura VAT, - 250 zł. Trzebnica, 
tel. 0501/62-36-54
SILNIK ELEKTRYCZNY 11 kW, 14 kW, 18 kW, 1420 obr. i 
2800 obr, - 800 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-36-25 
SILNIK ELEKTRYCZNY od 1-37 kW, cena 100 - 700 zł. Wro
cław. tel. 071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
SILNIK ELEKTRYCZNY 0.8 kW, 950 obr/min - 80 zł, 1.5 
kW. 1400 obr/min -160 zł, 2.2 kW, 710 obr/min - 230 zł, 22 
kW, 950 obrTmin - 230 zł, 3 kW. 940 obr./min - 260 zł, 7.5 
kW, 2900 obr7min - 370 zł, 15 kW, 710 obrJmin - 630 zł. 
Wrocław, tel. 0606/73-75-45
SILNIK ELEKTRYCZNY 17 kW/925 obr/min, na łapach - 500
zł. Wrocław, tel. 0502/12-55-57
SILNIK ELEKTRYCZNY 7,5 kW/1445 obrJmin, na łapach -
500 zł. Wrocław, tel. 0502/12-55-57
SILNIK ELEKTRYCZNY prądu stałego. 110 V, 0.8 kW, 2500
obr./min. - 350 zł lub z  zasilaczem - 800 zł. Wrocław, tel.
071/346-47-80

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 165 A, 380/220 V, do elektrody 4 mm, komplet
na, fabrycznie nowa, - 470 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
SPAWARKA EU 23, - 450 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-83-17,0605/29-01-37 
SPAWARKA BESTER 400 A - 800 zł, prasa PC-150 - 5.000 
zł. Brzeg. tel. 077/416-44-30
SPAWARKA BESTER 400 A. - 950 zł. Jedlina Zdrój. tel. 
074/845-55-87
SPAWARKA BESTER SPB 315 zakres reguł. 10-400 A, z 
przewodami, stan dobry, - 1.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-46-70 do godz. 16
SPAWARKA BESTER EPVB, 1000 A, prostownikowa, -
1.700 zł. Oława, tel. 071/303-26-55,0605/64-29-48 
SPAWARKA BESTER STA630A stan b. dobry, - 900 zł. Oła
wa, tel. 071/313-86-76
SPAWARKA BESTER SPB-315 z przewodami, stan b. do
bry, -1.250 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80#
SPAWARKA BESTER SPB 315 400 A, - 1.300 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/320-83-17,0605/29-01-37 
SPAWARKA BESTER SPB-315 bez kabli, - 900 zł lub za
miana na sprężarkę 3JW60. Kamienna Góra, tel. 
075/744-12-43
SPAWARKA MIGOMAT 250, - 2.500 zl. Krosno Odrzańskie, 
tel. 068/383-61-63
SPAWARKA MIGOMAT 400A Ozas Opole, 87 r„ euro-złą- 
cze, nowy przewód 4 m + butla + reduktor * drut, możliwość 
sprawdzenia - 2.500 zł oraz BSI-500A • 1.900 zł, oraz ma
szyny ślusarskie. Lubań. tel. 0604/82-50-18 
SPAWARKA MIGOMAT drut 0.6-0.8 mm. 180 A. 220/380 V, 
mało używana, - .1.400 zł. Pisarzowice, gm. Kobyla Góra, 
tel. 062/731-60-02 po godz. 16 
SPAWARKA MIGOMAT 140 A, prawie nowa. z budą, - 650 
zł. Przemków, tel. 076/832-07-50 
SPAWARKA MIGOMAT 150 A + butla+reduktor + drut, stan 
b. dobry, -1.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-08-16 
SPAWARKA MIGOMAT 140 A. drut + butla, - 650 zł. Wał
brzych, tel. 0604/08-65-49
SPAWARKA MIGOMAT TIP-TRONIC 140 A. drut 0.6-0.8 
mm, reduktor, wentylator, na kółkach, - 700 zł. Włoszakowi
ce, tel. 065/537-09-19
SPAWARKA MIGOMAT 150 A, reduktor, drut 0.6-0.8 mm, 
wentylator na kółkach, fabrycznie nowa, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-59-58
SPAWARKA MONT1G 201 do aluminium, - 3.000 zł. Żary, 
tel. 0602/69-21-86
SPAWARKA PARVA nowa, prod. niemieckiej, spawa elek
trody od 2.2 do 3,25,220 V, 150 A, Turbo, możliwość wysył
ki, - 400 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-27-80, 
074/815-43-78
SPAWARKA TEP-800 do spawania stali lukiem krytym, z 
podajnikiem i proszkiem, - 5.600 zł lub zamiana na migomat 
Class, ESAB. Kamienna Góra, tei. 075/744-12-43 
SPAWARKA TIGPOL 500 do aluminium, - 2.000 zł. Żary, 
tel. 0602/69-21-86
SPAWARKA TRANSFORMATOROWA PARWA155E 220 V, 
turbowentylator chłodzący, pełne wyposażenie, fabrycznie 
nowa, sprow. z Niemiec, łączy metale (elektroda do 3,5 mm), 
możliwość przesłania pocztą lub przywiezienia, - 370 zł. Ząb
kowice Śląskie, tełr 074/641-15-75 
SPAWARKA WIROWA - 450 zl i Bester - 800 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/843-36-25

prod. niemieckiej, 6 atm, 340 m3/godz, • 2.500 zł. Modła 75, 
tel. 076/817-22-19,0604/91-37-08 
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA. 1997 r. duża. 2 kompreso
ry, stan idealny, prawie nowa, cena nowej 28.000 zł, sprze
dam za, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
SPRĘŻARKA SPALINOWA WD-53, przewoźna, 3 szt :, stan 
b. dobry w cenie : 8.000, 12.000 zł. Jelenia Góra. tel. 
0601/56-65-70
SPRĘŻARKA ŚRUBOWO-TŁOKOWA na kolach, hak. sil
nik Deutz. 4 wyloty na młot, stan b. dobry, - 4.300 zł. Milicz, 
tel. 071/384-07-81,0605/66-88-38 
SPRĘŻARKA TŁOKOWA (1-tłokowa). silnik 1.1 kW, zbior
nik 401, stan dobry, - 290 zł. Namysłów, tel. 077/410-20-62 
po godz. 15
SPRZĘT SPAWALNICZY butle tlenowe - 6 szt., butle pro
pan-butan .11” - 2 szt., węże spawalnicze - 2 kpi. x 20 m, 
kpi. palników, 3 kpi. palników do cięcia, -1.400 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/846-15-97,0608/06-15-04 
SPRZĘT SPAWALNICZY AUTOGEN butle tlenowe x 6, bu
tle propan-butan o poj. 111x2, węże spawalnicze 2 kpi. po 
20 m, kpi. palników, 3 kpi. palników do cięcia, - 1.400 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/846-15-97,0608/06-15-04 
STACJA RETRANSMISYJNA RADMOR + urządzenia N/0 
kpi. - 29.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-30-20 
STATYW DO WIERTARKI ręcznej, stojak, -150 zł. Wrocław, 
tel. 0600/91-68-39
STOŁY OBROTOWE fi 250 i 400, do frezarki, nowe • 600 
zł/szt. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
STÓŁ DO SITODRUKU naświetlarka do sit, suszarka tune
lowa. - 3.500 zł. Wrocław, tei. 071/373-39-55.0607/07-65-62 
STÓŁ SPAWALNICZY fabryczny - 600 zl. transformator, moc 
1 kW. 220/24 V -150 zł, licznik el. 1-fazowy, 2-taryfowy - 
100 zł. Oława. tel. 071/302-90-74 
STÓŁ WARSZTATOWY obrotowy, średnica 250 mm, stan 
b. dobry, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
STRUGARKA DO DREWNA metalowa, silnik 5,5 kW, mało 
używana, wałek na 3 noże • 900 zł. Lubiechowa, gm. Świe
rzawa. tel. 075/713-46-82
SUSZARKA do 180 st. C, - 800 zł. Wrocław, tel. 318-58-96 
SUSZARNIA DAKC Hajnówka - 12.000 zł. Opatówek, tel. 
062/761-Ś1-40.0605/31-89-10 
SUSZARNIA ELEKTRYCZNA do elektrod spawalniczych, 
poj. 1001/250 st. C, prod. polskiej, stan dobry, - 500 zł. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-12-43 
SUWNICA udźwig 20 t, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-37-09.0605/64-17-87 
SUWNICA BRAMOWA SB-82 PM udźwig 8 1, rozstaw nóg 
16 m, rok budowy 1980, - 11.000 zł. Proszówka, tel. 
075/781-35-63
SZAFKA ROZDZIELCZA RR 200, - 300 zł. Góra, tel. 
065/611-21-59
SZARFÓWKA prod. węgierskiej - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0504/82-70-68
O  SZCZECINIARKA pakowaczka próżniowa z doga- 

zowaniem, kotły gazowe (200 i 300 I, nierdzew
ne), łuskarka lodu, 120 kg/godz., 300 kg/godz. I 
12 t/godz., skraplacze i parowniki, agregaty „Co- 
peland”, - 12.000 zł. Głogów, tel. 076/833-97-31 
84018131

SZCZOTKI GRAFITOWE do spawarek EW4-300 i 500, ory
ginalne - 10 zł/szt. Chojnów, tel. 076/818-88-20, 
0602/69-67-72
SZLIFIERKA 2-tarczowa, 380 V, na postumencie - 600 zł,

W IELKA PROMOCJA!!! RATY BEZ ODSETEK!!!
S P R Z E D A Ż  R A T A L N A  B E Z  Ż A D N Y C H  O D S E T E K ! !! I L O Ś Ć  T O W A R U  W  P R O M O C J I  O G R A N IC Z O N A !!! Ś P I E S Z  S I E ! ! !

MIGOMATY KARCHERY
np. jednocylindrowa, 200 l/min, zbiór. 251, cena 565 zł (rata już od 95 zł) 
dwucylindrowa, 240 l/min, zbiór. 501, cena 1.385 zl (rata już od 204 zł) 
dwucylindrowa, 850 l/min, zbiór. 3001, cena 4.254 zł (rata już od 290 zł)

niemieckie, na 220 i 380 V, do stali i aluminium+reduktor, drut, maska 
np. TURBO 220 V, 140 A, drut 0,8 mm, cena 975 zł (rata już od 72 zł) 

TURBO 220 V, 170 Ą  drut 0,8 mm, cena 1.221 zl (rata już od 91 zł)

bez podgrzewania wody, 110 atm, 500/h, cena 483 zl (rata już od 37 zł) 
na gorącą wodę, 130 atm, 550 l/h, diesel, cena 2.279 zl (rata już od 169 zł) 
na gorącą wodę, 150 atm, 140 s t C, cena 4.300 zł (rata już od 200 zł)

ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
WYSYSARKI OLEJU, PRZYRZĄD DO REG. REFLEKTORÓW WYWAŻARKI, M0NTAZ0WNICE RATY W DOMU KLIENTA!!!

Dowóz, szk o len ie  g ratis!!! CENY NETTO

A /A fz ę s jz fA  KŁODZKO, u l Zamiejska 18, te l 074/867-87-54, 867-88-03 (wyjazd w kierunku Wrocławia)
PRASA HYDRAULICZNA 6-półkowa, Sopocka - 20.000 zł. 
Opatówek, tel. 062/761-81-40,0605/31-89-10 
PRASA HYDRAULICZNA mała. - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/348-21-54
PRASA HYDRAULICZNA PU-2P, 90 ton -12 500 zł;dwutło- 
kowa 100 ton -10 000 zł. Wrocław, tel. 071/363-61-56 
PRASA HYDRAULICZNA stół 60 x 60. dwie półki grzane, 
nacisk 60 ton, - 2.500 zł. Zbąszynek, tel. 068/384-94-07 
wewn. 357
PRASA HYDRAULICZNA LE, 1983 r. do blachy, krawędzio
wa, 100 t/3.000 mm. stan dobry • 28.000 zł + VAT. Klucz
bork. tel. 077/414-94-02
O  PRASA HYDRAULICZNA, 2001 r. do makulatury, 

nowa, nie używana + waga przemysłowa, - 5.500 
zł. Rawicz, tel. 065/546-11-02 w godz. 8-16, 
065/545-41-45 po godz. 16 01035101

RAMA BLACHARSKA do wszystkiego rodzaju aut, raty, le
asing, -10.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/830-28-34 
RAMA BLACHARSKA do naprawy samochodów osobo
wych i busów, kompletna. - 8.300 zł. Grabów nad Prosną, 
tel. 0607/30-82-20
RAMA BLACHARSKA Auto-Robot, • 7.000 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/592-67-83,0607/09-33-75 
REDUKTOR TLENOWY stan dobry, - 80 zł. Świdnica, tel. 
0602/82-38-39
REGULATOR PRĄDU OR-300 nowy, do spawarki wirowej 
EWPa-315, - 200 zł. Chojnów, tel. 076/818-88-20. 
0602/69-67-72
RZEŹBIARKOKOPIARKA wykonująca rzeźby i plaskorzeź- 

. by z drewna, -10.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-53-00 
SILNIK ELEKTRYCZNY prądu stałego, 1.1 kW, - 400 z ł... 
tel. 074/837-17-95

|WYPOŻYCZALNIA I SPRZEDAŻ MASZYN BUD0WLANYCh|

" B U D - M A S Z
DEALER FIRM:

WACKER, DR. SCHULCE, JAZON

L e g n i c a ,  t e l .  0 7 6 /8 6 2 - 4 3 - 5 1  
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PROWADZIMY SPRZEDAZ
U Ż Y W A N Y C H  M A S Z Y N  B U D O W L A N Y C H
- płyty do zagęszczania gruntu od 90 kg do 600kg
-  s to p y  d o  z a g ę s z c z a n i a  g ru n tu
-  w a lc e  p r o w a d z o n e  z  w ib r a c j ą
-  p iły  d o  c ię c ia  a s f a l tu ,  b e to n u ,  

t a r c z a  o d  o  3 0 0  d o  o  5 0 0
- p r o f e s jo n a ln e  m ło ty  w y b u r z a n io w e  

e le k t r y c z n e ,  s p a l in o w e ,  h y d ra u l ic z n e
- mini koparki do 1t do 3t na gąsienicach gumowych

Prowadzimy naprawy zagęszczarek 
Wacker, Weber, Bomag, Ammann 
i silników Hatz, Foremann, Honda
Zapewniamy serwis na maszyny od nas kupione.

SILNIK SPALINOWY JAZ 204 turbo, 4-zaworowy. diesel, 
nadaje się do widłaka, koparki, spychacza, bez dokumenta
cji - 750 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-97-93 po godz.19 
SILNIK SPALINOWY BRIX 5 KM. od agregatu prądotwór
czego .- 600 zi. Jelenia Góra. tel. 0608/76-59-17 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 220 V/380 V, 1,5 kW. 1425 obr/min. 
-150 zł/szt. Czamy Bór, tel. 074/845-07-01 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 220 V, 2800 obr.. od 1 kW - od 100 
zł. Jelenia Góra. teł. 0608/76-59-17 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 3-fazowe. różne moce od 0.75-30 
kW, 910-2880'obr./min, ceny od 75 zł. Legnica, tel. 
076/722-19-12 po godz. 17
SILNIKI ELEKTRYCZNE 1.1 kW, 2.2 kW, 3 kW, 4 kW, od 
100 zł. Sokołowsko, tel. 074/845-83-44 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 0.8,3,4.7.5.15 kW. ceny 80-700 
zł/szt. Świdnica, tel. 074/852-28-05 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 2.2 kW. 220 V. 1450 obr./min.. do 
przewinięcia -100 zł; 0.75 kW, 220 V. 1400 obr./min., stan 
dobry -120 zł; 0.25 kW. 220 V, 1400 obrJmin.. stan dobry - 
100 zł; 0.18 kW. 220 V. 1400 obr./min. - 80 zł. Świdnica, tel. 
0602/82-38-39
SILNIKI ELEKTRYCZNE 1 kW, 380 V. 1400 obr/min., koł
nierzowy. stan dobry - 80 zł; 0.75 kW. 380 V. 1450 obrimin.. 
nowy -120 zł; 2.2 kW, 220 V. 1450 obr/min., do przewinię
cia -100 zł. Świdnica, tel. 0602/82-38-39 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 2800 obr./min.. 1.1 kW. 1390 
obr./min., 1.1 kW. 1385 obr./min.. 0.37 kW, 1310obr./min.. 
0.22 kW. 2900 obr/min., 4 kW, 1420 obrJmin.. 4 kW - 300 
zł/szt. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 380/660 V. 3.2 kW, 2985 obr./min 
- 250 zł; 220/380V, 2.2 kW. 2870 obr./min - 200 zł; 220/380 
V, 1.5 kW, 2980 obr./min -150 zł; 220/380 V, 1.1 kW, 1400 
obr/min - 200 zł. Wrocław, tel. 0608/72-72-43 
SILNIKI ELEKTRYCZNE: 7.5 kW. 1400 obrimin - 400 zł; 4 
kW, 900 obrimin - 350 zł; 4 kW. 700 obrJmin - 350 zł; 5.5 
kW. 700 obr/min - 400 zł oraz 2.2 kW, 1400 obrVmin - 200 
zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY dł. 2-4 m. gr. 100 mm/80 mm - 
380 zł/szt. Krotoszyn, tel. 062/721-50-63 w godz. 8-18 
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY 1-stronny, skok 180 cm. - 450 
zł. Wałbrzych, tel. 074/666-50-76 
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY 2-stronny. 100x800 mm. nie 
używany, - 300 zł. Wrocław, tel. 329-76-98 
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY 1-tłokowy, dwa ucha, - 200 zł. 
Żórawina, tel. 071/316-50-54.0600/19-93-28 
SORTOWNIK DO PIASKU na sucho -15.000 DEM. Lesz
no, 4el. 065/543-49-31
SPAWARKA 400 A. -1.500 zł., tel. 0602/12-05-73 
SPAWARKA 220 V. prod. niemieckiej, mała, nowa, płynna 
regulacja, - 350 zł lub zamienię na telefon Nokia 3310, Erics
son T28. Duszniki Zdr., tel. 074/866-01-66.0607/47-09-81 
SPAWARKA wirowa, .400 A, - 950 zł. Jedlina Zdrój, tel. 
074/845-55-87
SPAWARKA transformatorowa, 220 V/120 A. nowa, miedzia
ne uzwojenie, płynna regulacja, - 210 zł. Lubin. tel. 
076/846-56-82

SPRĘŻARKA własnej konstrukcji, do poprawek. - 350 zł. 
Złoty Stok. tel. 074/817-09-31 
SPRĘŻARKA KAESEK 7.5 m3/min. Bielany Wrocławskie, 
tel. 071/311-06-00
SPRĘŻARKA 2-tłokowa, 3 kW. 8 atm., 1001, po remoncie 
-kapit., 380 V - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/352-86-48. 
0503/12-98-94
SPRĘŻARKA 1-tłokowa ♦ zapasowa głowica, bez silnika i 
zbiornika -100 zł. Bolesławiec, tel. 0601/70-91-41 
SPRĘŻARKA mała, bez silnika, - 300 zł. Jordanów Śląski, 
tel. 0603/24-70-92
SPRĘŻARKA 3-cyiindrowa, silnik .Deutz', diesel, • 4.500 
zł. Kalisz, tel. 062/751-25-28
SPRĘŻARKA 3-tłokowa, zbiornik 2001. - 800 zł. Lubań, tel. 
075/722-20-93
SPRĘŻARKA INGESTROLL 4 M3 stan b. dobry. - 6.800 zł. 
Św. Katarzyna, tel. 071/311-62-81.311-62-15 
SPRĘŻARKA do remontu, - 650 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-16-21 wieczorem
SPRĘŻARKA 3JW60 3-cylindrowa, stan b. dobry, - 800 zł. 
Wiązów, tel. 071/393-10-75 .
SPRĘŻARKA 2 i 3-tłokowa, na siłę, po regeneracji. Wro
cław, tel. 071/396-36-33
SPRĘŻARKA 3-cyl. AS6-160 - 850 zl. Wrocław, tel. 
071/329-01-90 po godz.20
SPRĘŻARKA 1-cyl.. przenośna - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/329-01-90 po godz.20
SPRĘŻARKA ASPA3JW601801.6ałm.. wyd. 16 m3/h, stan 
b. dobry, - 850 zł lub zamienię na sprężarkę do remontu. 
Wrocław, tel. 071/346-47-80
SPRĘŻARKA WAN zbiornik 1501, 8 atm., 16-m3/h, po re
moncie, - 1.400 zł lub zamienię na sprężarkę do remontu. 
Wrocław, tel. 071/346-47-80
SPRĘŻARKA WAN zbiornik 4001.8 atm.. wyd. 20 m3/h, po 
remoncie. - 2.200 zł lub zamienię na sprężarkę do remontu. 
Wrocław, tel. 071/346-47-80
SPRĘŻARKA 8 atm., zbiornik 251, odwadniacz, euro, 210 
l/min. regulacja ciśnienia, na kółkach, fabrycznie nowa, • 520 
zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
SPRĘŻARKA AIR LINE 8 atm./220 V/1.1 kW. fabrycznie 
nowa, sprow. z Niemiec, posiada manometr, elektrozawór 
bezpieczeństwa, odwadniacz, zbiornik 25 I, reduktor wyj
ściowy 0-9 atm., do pompowania, malowania, zasilania pneu
matycznego. • 560 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
SPRĘŻARKA nowa, sprowadzona z Niemiec, elektrozawór, 
odwadniacz, reg. ciśnienia na kółach. 220 V. 1.1 kW. 2200 
W, 8 atm, - 600 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-27-80, 
074/815-43-78
SPRĘŻARKA KP-2A 2-cyl., silnik 2,2 kW. ciśnienie robo
cze 8 atm., wydajność 111,7 l/min., poj. zbiornika 10201, na 
kołach, kpi. - 700 zł. Złotoryja, tel. 076/878-65-41 
SPRĘŻARKA po remoncie kapitalnym, stan b. dobry, - 650 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-26-85,0603/13-75-79 
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA na kołach, silnik diesel.

nożyce 380 V. skokowe, do 3.5 mm blachy, na stojaku - 500 
zł. Opole, tel. 077/455-42-76.0602/59-13-90 
SZLIFIERKA 2-tarczowa. SDU 300-32. • 550 zł. Turów 27. 
gm. Żórawina, tel. 071/316-48-82 
SZLIFIERKA DO KAMIENIA kolankowa, nowa, - 3.500 zł. 
Niemcza, tel. 074/837-17-95
SZLIFIERKA DO KAMIENIA łamana, ramię 280.2.5 kW, -
2.800 zł. Św. Katarzyna, tel. 071/311-62-81.311-62-15 
SZLIFIERKA DO LASTRIKA ręczna. 110V+transformator, 
nowa, -1.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-69-72,074/868-77-53 
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN SPC-20A z elektromagne
sem. 200 x 500 mm. - 7.500 zł. Brzeg. tel. 077/404-55-60. 
0600/42-63-28
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN MAWEG, 1994 r. dwustron
na, prod. niemieckiej, do desek boazeryjnych, - 7.000 zł. 
Kalisz, tel. 062/764-55-33,0601/74-55-33 
SZLIFIERKA DO SZKŁA ZAFFERANI, 1997 r. do szlifowa
nia kantów szkła i fazowania luster o kształtach prostokąt
nych, - 63.000 zł. Lubin, tel. 076/844-25-60,076/842-78-67 
SZLIFIERKA DO WAŁÓW KORBOWYCH 2 szt. wytaczar
ka, honownica i inne maszyny do naprawy silników, cena 
od 3.000 do 20.000 zł lub zamienię na inne maszyny. Pa
szowice, tel. 076/870-12-21,0605/82-59-16 
SZLIFIERKA DO ZAWORÓW. -1.800 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-83-17,0605/29-01-37 J  
SZLIFIERKA KĄTOWA zmienne obroty, nowa, - 100 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-48-91
SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA prod. czeskiej i niem., stan 
dobry - 120 zł/szt. Brzeg Dolny, tel. 071/319-97-93 po 
godz.19
SZLIFIERKA STOŁOWA nowa. tarcza fi 200.220V - 350 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39
SZLIFIERKA STOŁOWA 380 V. 1 kW. 2800 obrJmin. - 350 
zł. Wrociaw. tei. 071/346-47-80 
SZLIFIERKA TAŚMOWA TOP KRAFT 750 W/220 V. fabrycz
nie nowa, sprow. z Niemiec, obróbka drewna, szkła, meta
lu, innych materiałów, worek ssący, możliwość przesłania 
pocztą, - 280 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
SZLIFIERKA UNIWERSALNA NUA-25,1989 r. + wyposa
żenie, - 6.400 zl. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
SZLIFIERKI do regeneracji końcówek rozpylaczy, zestaw, •
14.000 zł. Kalisz, tel. 062/761-11-88 
ŚCISKI różne, od 30-100 z ł... tel. 0602/50-42-98 
TARCZE DIAMENTOWE do betonu, fi 230 - 42 zł/szl i fi 
110 - od 15 zł/szL Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
TAŚMOCIĄG 10 m, - 3.000 zł. Świebodzice, tel. 
0608/48-33-64
TAŚMOCIĄGI z elektrobębnem, prod. niem.. dł. 12 m + wó
zek - 2.200 zł + Vat, 6 m • 1.800 zł + Vał+wózek, kable, stan 
dobry. Wrocław, tel. 0605/10-15-17 
TOKARKA REWOLWEROWA mała. -1.000 zł. Gostyń, tel. 
065/572-15-56
TOKARKA z wyposażeniem, - 2.500 Zł. Małomice, tel. 
068/376-99-38
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TOKARKA REWOLWEROWA precyzyjna, prod. czeskiej, 
pełne wyposażenie, - 5.800 zł. Mirków, tel. 071/315-13-08 
TOKARKA stołowa, - 1.200 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-68-09 po godz.. 12
TOKARKA REWOLWEROWA. - 3.000 zł. Wrocław, tel.
071/353-62-54 po godz. 15.0606/73-39-15
TOKARKA TUE 40 stan b. dobry, • 4.500 zł. Zielona Góra,
tel. 068/320-83-17,0605/29-01-37
TOKARKA DO DREWNA Celma, fabryczna, napędzana
wiertarką, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/398-96-57.
0503/30-42-07
TOKARKA DO METALU ELK -1.800 zł, TPC 2m • 3.000 zł, 
TUB-32 - 3.500 zł. TUJ-48 - 4.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-36-25.0503/35-63-82 
TOKARKA DO METALU. 1988 r. uniwersalna, TSB-20, •
2.950 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
TOKARKA DO METALU, 1999 r. stołowa, mało używana, - 

b 2.000 zł. Wrocław, tel. 0601/56-67-71
TOKARKA REWOLWEROWA, - 2.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-60-39,074/868-77-53 
TOKARKA UNIWERSALNA TUC 50x2000, przyspieszony 
posuw, uchwyt, stan b. dobry, - 5.500 zł (2 szt.), lub zamie
nię na samochód osobowy. Dzierżoniów, tel. 074/830-10-61. 
0502/23-04-69
TOKARKA UNIWERSALNA Poręba TR80 Bis x 4000, przy
spieszone posuwy, wyjmowany mostek, po remoncie kapit., 
z wyposażeniem - 21.000 zł. Konin, tel. 063/244-26-36, 
0605/03-25-64
TOKARKA UNIWERSALNA 500x1000/73 mm, przyspieszo
ny posuw, z osprzętem, mało używana, -10.000 zł. Oleśni
ca, tel. 0603/39-55-74
TOKARKA UNIWERSALNA 40x 1.400 mm. prześwit wrze
ciona 52 mm. przyspieszony posuw, - 7.500 zł. Wrocław, 
tel. 0602/46-58-51
TOKARKA UNIWERSALNA TSB-20,1988 r. do metalu, stan 
idealny, - 2.950 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
TOPIARKA DO WOSKU PSZCZELEGO TOMER, • 530 zł. 
Bielawa, tel. 074/645-26-88
TRAK piła cyrkularka, silnik 8 kW, - 600 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-75-49
TRAK DO DREWNA płynna regulacja posuwu 0-15 m/min.
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UBIJACZKA CUKIERNICZA 25 I, • 2.500 zł. Żary, tel. 
068/374-83-51.0606/85-79-44 
UCHWYT TOKARSKI fi 160. - 300 zł. Jordanów Śląski, tel. 

'  0603/24-70-92
UCHWYT TOKARSKI fi 500. 4 szczęki, używany -150 zł. 
Wrocław, tel. 0607/36-28-39
UCHWYT TOKARSKI samocentrujący. fi 200, nowy - 450 
zł, fi 100, nowy, 3 szczęki - 250 zł. Wrocław, tel. 346-47-80 
UCHWYTY TOKARSKIE 3-szczękowe. nowe i używane 125, 
200, 250, 315, 400 - 250 • 1100 zł. Strzelin, tel. 
071/392-35-39
UKŁAD PRZYGOTOWANIA POWIETRZA do urządzeń 
pneumatycznych, do 10 atm., komplet, nowy, • 400 zł. Wro
cław, tel. 071/346-47-80
URZĄDZENIA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ FOLIOWYCH 
i kwiatowych • od 4.500 zł. Pruszków, tel. 022/728-93-00 
URZĄDZENIA WENTYLACYJNE, -1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/355-73-73
USZCZELNIENIA DO POMP WODNYCH zatapialnych, fir
my PZ BA NUSO 25A1/EO BVPGF1.003, mechaniczne, czo
łowe r 100 zł/kpi. Lubin, tel. 076/749-48-50 
WAGA HYDROSTATYCZNA nowa, do badania ciężaru wła
ściwego metali i kamieni szlachetnych, • 300 zł. Wrocław, 
tel. 0601/56-67-71
WAGA TOWAROWA do 2 1, suwakowa, na kołach, • 950 zł. 
Godziętowy, gm. Kępno, tel. 062/731-58-33 po godz. 20 
WALCARKA do płaskowników, ceowników, kątowników, teo- 
wników i profili zamkniętych, - 5.000 zł. Lubin, tel. 
076/840-82-02
WALCE DO WALCARKI do gwintu M 8, M 8 x 1,25, M 10 x 
1, M 24 x 1.5 - 350 zł/komplet. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
WAŁ DO STRUGARKI 300 mm, kompletny, z łożyskami, - 
250 zł. Wrocław, tel. 329-76-98 
WAŁ DO STRUGARKI 3 ostrza, dł. 30 cm, nowy, stan b. 
dobry, -120 zł. Świdnica, tel. 0602/82-38-39 
WAŁ DO STRUGARKI dł. 300 mm, z możliwością moco- 
wanmia piły tarczowej i uchwytu wiertarskiego. nowy, nie 
używany, -150 zł. Wrocław, tel. 071/352-76-94 
WAŁEK stalowy, fi 35-90, cena 0.70 zł/kg. Wrocław, tel. 
071/353-62-54,po godz. 15,0606/73-39-15 
WANNY GALWANIZOWANE do mycia części - 60-100 zł, 
silnik 380 V, 2,2 kW, 950 obr./min, przeciwwybuchowy - 400 
zł. Opole, tel. 077/455-42-76, 0602/59-13-90 
WCIĄGARKA 125 kg, nowa • 350 zł oraz przekładnia 20/1 i 
10/1 -120 zł, pompa do emulsji • 150 zł, motoreduktor, silnik 
250 W, 100 obr./min - 200 zł. Ostroszowice, tel. 
074/833-01-73,0606/12-60-73 
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA udźwig 1 1, słup obrotowy. -
1.400 zł. Oława, tel. 0605/64-29-48,071/303-26-55 
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA udźwig 3.21. linowa, szyno
wa, pełna dokumentacja OTR, - 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/36-17-09
WCIĄGARKA LINOWA ręczna, samochodowa, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 0600/91-68-39 po godz. 16 
WCIĄGARKA LINOWA ŹBA-150 380 V, udźwig 150 kg, - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA ręczna, 200 kg. - 200 zł. Wro
cław, tel. 0607/36-28-39

REMONTY SILNIKÓW DO ZAGĘSZCZAREK 
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WIERTARKA STOJAKOWA WS 15.1959 r, - 400 zł. Złoty 
Stok, tel. 074/817-51-39
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 i WK-40 - 800 zł/szt. Wał
brzych, tel. 074/843-36-25.0503/35-63-82 
WIERTARKA STOŁOWA WS 16 stołowa, -1.200 zł. Jorda
nów Śląski, tel. 0603/24-70-92 
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 dokumentacji technicz- 
no-ruchowa (instrukcja), stan b. dobry, - 500 zł. Kamieniec 
Ząbkowicki, tel. 0605/13-93-63 po godz. 15 
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 imadło maszynowe, pod-

ŁADOWACZ HDS "ATLAS11
udźwig do 4 ,51, zasięg 6 m I 

cena 7.000 zł |
tel jfax  077/436-41-40 lub 0-602 247 364

stawa, mało używana, stan idealny, uchwyt samozacisko
wy, - 1.000 zł. Krzeszów, tel. 075/742-34-77 
WIERTARKA STOŁOWA WS 16 migomat, 150 A, sprężar
ka 3 JW 60. zbiornik 701. - 2.500 zł. Lubin. tel. 076/846-34-02 
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 i WSD-10 - 800-1.100 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-35-39
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 i WSD-10 - od 800 do 1000
zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 z podstawą, stan b. dobry,
- 700 zł. Wrocław, tel. 071/343-02-50
WIERTARKA STOŁOWA WS 15. - 1.200 zł. Wrocław, tel.
318-58-96
WIERTARKA STOŁOWA WS-13 380 V - 400 zł. Wrocław, 
tel. 071/325-07-71.0602/64-24-10

O P E R U J E :
/  urządzenia do malowania mokrego 
/  urządzenia do malowania proszkowego 
/  urządzenia do okuwania węży ciśnieniowych 
/  węże ciśnieniowe do 400 bartw 
/  osprzęt do malowania oraz 

serwis gwarancyjny 1 pogwarancyjny. §
i  Wrocław, ul. Bardzka 30 j
V ^telflax 071/33 64 591. O 607 313 451 X̂

WIERTARKA STOŁOWA WS-15 stan b. dobry, - 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-47-80
WIERTARKA STOŁOWA WS-15 - 700 zł oraz WSD-16 -
1.300 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-83-17,0605/29-01-37 
WIERTARKA STOŁOWA WS 15.1986 r., - 1.000 z ł... tel. 
074/837-17-95
WIERTARKA UDAROWA 500 W/220 V/2800 obr./min., ob
roty lewe i prawe, fabrycznie nowa, sprow. z Niemiec, wier
ci w stali do 13 mm, w betonie do 16 mm, w drewnie nawet

KONSTRUKCJE STALOWE
dachów dwuspadowych do 15 m 

na hale, magazyny, wiaty
PPU "KOM" opoio771 

tel. 076/862-84-60, fax 076/857-00-22

WYCIĄG PYŁU do szlifierki NVA-25 lub podobnej, - 400 zł.
Wrocław, tel. 071/346-47-80
WYCIĄG TROCIN, - 500 zł. Miękinia, tel. 071/317-25-81
WYCIĄG WIÓRÓW duży, 55 kW - 5.000 zł. Opatówek, tel.
062/761-81-40,0605/31-89-10
WYCINARKA DO GUMY lub skóry itp, -1.000 zł. Wrocław,
tel. 071/348-21-54
WYKRYWACZ METALI WHITES 808 TS, prod. USA, wy
krywa duże obiekty głęboko zakopane oraz tunele i pustki 
podziemne, profesjonalne zastosowanie w przemyśle, •
2.900 zł. Wrocław, tel. 0502/10-98-80 
WYKRYWACZ METALI dwie wymienne sondy, maks. za
sięg 1.5 m. - 500 zł. Wrocław, tel. 071/788-78-37 
WYKRYWACZ METALI zasięg do 3 m. wymienne sondy -
1.400 zł. Wrocław, tel. 071/336-05-26,0607/23-97-30 
O  WYPOSAŻENIE WARSZTATU SAMOCHODOWE- 

G O : egzaminer, diagnoskop z komputerami (naj
nowsze modele), podnośnik, pilne. Wrocław, tel. 
0600/11-26-29 80014021

WYPOSAŻENIE ZAKŁADU ŚLUSARSKIEGO: tokarka uni
wersalna, frezarka pozioma, półautomat spawalniczy 400 
A, piła ramowa i przechylna, od 900 zł do 3.700 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/592-67-83,0607/09-33-75 
WYRÓWNIARKA SW 40 dł. 180 cm, - 3.500 zł. Zieleniec, 
gm. Pokój, tel. 077/469-31-59 
WYTACZARKA DO BĘBNÓW HAMULCOWYCH samoch. 
ciężarowych i dostawczych, z 1985 r., oryginalna, fabrycz
na, z posuwem mechanicznym, 2-biegowa, b. mało używa
na. prod. polskiej „Wuteh\ - 1.100 zł. Konotop, tel. 
068/352-44-64
WYTACZARKA DO BĘBNÓW HAMULOWYCH, - 1.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/320-83-17,0605/29-01-37 
WYTWORNICA ACETYLENOWA nowa, - 200 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-69-72,074/868-77-53"
WYWAŻARKA EK-18A. - 1.500 zł. Domasław. gm. Kobie
rzyce. tel. 0605/24-58-11
WYWAŻARKA DO KÓŁ SCHENK. 1992 r. i montażownica 
Corchi, 1994 r.. stan b. dobry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/90-41-77
O  WYWAŻARKA DO KÓŁ samochodów osobo

wych, firmy Uni-Trol, komputerowa, stan b. do
bry, • 3.700 z ł. ., tel. 071/328-25-72,0502/05-53-06 
03003611

WYWAŻARKA DO KÓŁ WK-18,1989 r.. - 800 zł. Wrocław, 
tel. 0502/53-51-02
ZAMIENIĘ PODNOŚNIK HYDRAULICZNY czerwony, 
warsztatowy • na dwie felgi aluminiowe RH (pająk) 
215x40x16. Lubin, tel. 0605/27-07-78 
ZAMIENIĘ SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy, regulowana 
moc i obroty - na nożyce el. do blachy. Legnica, tel. 
076/722-19-12 po godz. 17
ZAOSTRZARKA - FAZOWARKA TARCZOWA, DNDA do 
wyrobów ogrodowych z drewna, mało używana, jak nowa, 
wyprod. w Słupsku, 46%ceny, • 3.500 zł. Gryfów Śl., tel. 
075/781-34-49
ZBIORNIK CIŚNIENIOWY 5001 -1.000 zł, pręt kwadratowy 
25 x 25 - 45 zł/kg, właz rewizyjny do kanalizacji fi 65 cm - 
150 zł. Oława, tel. 071/302-90-74

O  „BLACHY PRUSZYŃSKI" - PRODUCENT BLA- 
CHODACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester 
(25 kol.), mat (6 koi.), 10 lat gwarancji; nowość 
pural 15 lat gwarancji. B lachy trapezowe 
T:6,8,18,20,35,45,55,135, od iipca T50 i T60 - 
ocynkowane, alucynkowe, powl. poliestrem, 25 
koi. Kasety i panele ścienne. Obróbki do 6m. 
Ceny producental Dla odbiorców hurtowych. • 
korzystne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocław
ska 48, tel. 071/311-26-21, 0601/70-15-77 
01028361

O  „BLACHY PRUSZYŃSKI” - PRODUCENT BLA- 
CHODACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester 
(25 kol.), mat (6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość 
pural 15 lat gwarancji. B lachy trapezowe 
T:6,8,18,20,35,45,55,135, od Iipca T50 i T60 - 
ocynkowane, alucynkowe, powl. poliestrem, 25 
kol. Kasety i panele ścienne. Obróbki do 6m. 
Ceny producental Dla odbiorców hurtowych. • 
korzystne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocław
ska 48, te l. 071/311-26-21, 0601/70-15-77 
01028371

O  „BLACHY PRUSZYŃSKI” - PRODUCENT BLA- 
CHODACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester 
(25 kol.), mat (6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość 
pural 15 lat gwarancji. B lachy trapezowe 
T:6,8,18,20,35,45,55,135, od Iipca T50 i T60 - 
ocynkowane, alucynkowe, powl. poliestrem, 25 
kol. Kasety i panele ścienne. Obróbki do 6m. 
Ceny producenta! Dla odbiorców hurtowych. • 
korzystne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocław
ska 48, tel. 071/311-26-21, 0601/70-15-77 
01028381

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, powleka
ne • 21 zł/m2 krycia; podane ceny są cenami brut
to, z VAT-em. Również akcesora dachowe, ryn
ny, ocieplenia, obróbki nietypowe. Marek Oli- 
chwer, Marcinkowice koło Oławy, ul. Słowiańska 
6, tel. 071/302-84-14, 0604/25-35-44 01032781

O  „DACHY Z BLACHY” - CENTRUM DACHOWE : 
blachodachówka docięta na wymiar, 4 powłoki, 
18 kolorów, powlekana -19.50 zł/m2 brutto; powl. 
matowe • 21.00 zł/m2 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 Oławy, ul. Słowiań
ska 6, te l. 071/302-84-14, 0604/25-35-44 
01032771
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Leszno, tel. 065/526-70-70 Jelenia Góra, tel. 075/751-80-10 
Opole, tel. 077/454-25-55 Wałbrzych, tel. 074/843-91-62
Głogów, tel. 076/833-43-21 w. 361 Wrocław, tel. 071/332-35-55

b. duża wydajność, stan b. dobry -14.500 zł + VAT. Legnica, 
tel. 076/749-39-20
TRAK DO DREWNA GTP-71 prod. polskiej, pionowy, -
50.000 zł. Stronie Śl., teł. 074/814-20-37 
O  TRAKI TAŚMOWE ostrzałki, szrankowniki, raty, 

leasing, uproszczona procedura. ., tel. 
032/219-82-52 03002931

O  TRAKI TAŚMOWE z  certyfikatem - od 8.000 zł, 
ostrzarki od 800 zł. Hydrauliczne napinacze pił • 
400 zł. Koła żeliwne wyważone • 250 zł. Obudo
wy łożysk • olejowe - 400 zł., tei. 075/722-19-34 
01034721

O  TRAKI TAŚMOWE, WIELOPIŁY, DWUPIŁY • płyn
nie regulowany posuw, elektryczne, na falowni
kach, do samodzielnego montażu. Cena od 950 
zł ♦ VAT., tel. 075/722-19-34 01034731

TRANSDUKTOR DO SPAWARKI BESTER SPB-513 nowy, 
- 5.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-88-20,0602/69-67-72 
TRANSFORMATOR 400 kW, - 11.500 zł. Kalisz, tel. 
062/764-55-33,0601/74-55-33 
TRANSFORMATOR 250 KVA - 3.500 zł. 400 KVA - 7.500 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-32-29

•  OP01225

SPRĘŻARKI 
ŚRUBOWE -  TŁOKOWE

N A R Z Ę D Z IA  * FILTRY ♦ O D W AD N IACZE  
U N IE  P N E U M ATYCZN E  • SERW IS • • •

WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA wysokość podnoszenia 12 
m, udźwig 3 tony, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/781-64-79 
WENTYLATOR 380 V. fi 600 • 150 zł. Jelenia Góra, tel. 
0608/76-59-17
WENTYLATOR. -100 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-68-09 
po godz. 12
WENTYLATOR DACHOWY 380 V, nowy, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-47-80
WENTYLATOR PROMIENIOWY wyciągowo-nadmuchowy, 
silnik 2.2 kW - 360 zł oraz wentylator ścienny, 380 V -120 
zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45 
WENTYLATOR PRZEMYSŁOWY 3-fazowy. nawiew i wy
ciąg,- rozmiar śmigła 50 cm. - 130 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-52-81
WENTYLATOR ŚCIENNY 380 V, - 200 zl. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
WENTYLATOR ŚCIENNY w obudowie, średnica 45 cm, 380 
V, 2.700 obr./min, stan b. dobry, • 270 zł. Wrocław, tel. 
071/781-64-79
WENTYLATOR WPT 30,1992 r. do wyciągu spalin - cena
1.500 zł, + wentylator WPT 40 z rurami do odciągu trocin - 
cena 3.500 zł. Kalisz, tel. 062/764-55-33,0601/74-55-33 
WIELOPIŁA i trak wielotarczowy, nowe, regulowane posu
wy i zabezpieczenie przeciwodrzutowe, - 16.000 zł. Lubin, 
tel. 076/840-82-02
WIELOPIŁA DO DREWNA szer. 45, wys. 10 cm, posuw fa
lownikowy, nowa, - 6.200 zł lub zamienię na ciągnik rolniczy 
lub Star 200, skrzyniowy. GłusZyca, tel. 0606/44-15*60 
WIELOPIŁA DO DREWNA 3-stopnioWa regulacja posuwu, 
wys. ciętych elementów 160 mm, szer. brusów 450 mm -
14.500 zł + VAT. Legnica, tel. 076/749-39-20 
WIELOPIŁA DO DREWNA, - 6.500 zł. Olszyna, tel. 
0608/08-62-30
WIELOPIŁA DO DREWNA .samoróbka', silnik 15 kW, 2 tar
cze do cięcia 600 mm, + 3 tarcze 450 mm, przewód z wtycz
ką, dł. 15 m, 3 nowe paski klinowe, - 1.500 zł. Przemków, 
tel. 076/831-01-46
WIERTARKA współrzędnościowa (koordynatka), stół 
400x600, -12.000 zł. Brzeg, tel. 0603/63*95-70 
WIERTARKA pozioma, szlifierka do noży stolarskich, -1.500 
zł. Jordanów śląski, tel. 0603/24-70-92 
WIERTARKA HILTI TE 74 - 1000 zł. TE 15 - 700 zł, TE 5 - 
650 zł. Sobótka, tel. 0600/56-21-77 
WIERTARKA ZELMAz młotem pneumatycznym i udarem, - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
WIERTARKA DO BETONU BAWARIA specjalistyczna, 220 
V/420 W, fabrycznie nowa, sprow. z Niemiec, wyposażona 
w walizkę, wiertła do betonu do 16 mm (SDS - młotek), moż
liwość przesłania pocztą, - 475 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-15-75
WIERTARKA ELEKTRO-PNEUMATYCZNA BOSCH 
PBH200, na SDS-plus, nowa - 500 zł, Hilti, używana • 700 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-60-67 
WIERTARKA PROMIENIOWA WR 50/2 promieniowa. Nysa, 
tel. 077/433-76-07

do 25 mm, możliwość przesłania pocztą, -120 zł. Ząbkowi- 
ce Śląskie, lei. 074/641-15-75 
WIERTARKA WIELOCZYNNOŚCIOWA MANESMANN do 
prac precyzyjnych, fabrycznie nowa, z oprzyrządowaniem 
40-częściowym, do czyszczenia, polerowania, wiercenia, 
cięcia, szlifowania, innych prac, 220 V/45 W/18 V, 25.000 
obr./min., możliwość przesłania pocztą, - 250 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/641-15-75
WIERTARKI STOŁOWE 3 szt., stan b. dobry • 750 zł/1.650 
zł/2.700 zł. Syców. tel. 062/785-26-38 
WIERTARKOWKRĘTARKA MEISTER KRAFT fabrycznie 
nowa, 14,4 V, z dwoma akumulatorami, ładowarka, z oprzy
rządowaniem 30-częściowym, sprowadzona z Niemiec, wy
sokiej jakości technicznej, możliwość przesłania pocztą, • 
275 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
WIERTŁA DO BETONU na SDS + długie 45 cm fi 10-16 - 35 
zł/szt. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
WIERTŁA DO METALU stożkowe, z płetwą, nowe -15 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0502/12-55-57
WINDA HYDRAULICZNA • platformowa, dla osoby niepeł
nosprawnej, wysokość podn. 3.8 - 4 m, udźwig 3500 kg, ste
rowanie z platformy wraz z przywołaniem na poziom 0 lub I, 
cena brutto 8.540 zł (z VAT-em i montażem). Wrocław, tel. 
071/786-86-77,071/780-95-46 praca, 0608/19-58-90 
WÓZEK wysokiego podnoszenia (do 140 cm), hydrauliczny 
+ wózek paletowy, krótki, cena • 2.180 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/361-37-05
WÓZEK hydrauliczny, z platformą, wysokość podnoszenia 
1200 mm - 1300 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
WÓZEK PALETOWY ręczny, udźwig 2000 kg, - 600 zł. Pusz
czykowo, tel. 061/813-35-39,0605/58-06-65 
WÓZEK PALETOWY prod. niemieckiej, udźwig 2 tony, - 600 
zł. Wrocław, tel. 0606/20-00-14 
WÓZEK PALETOWY elektryczny, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/363-61-56
WÓZEK RĘCZNY hydrauliczny, narzędziowy, - 750 zł. Wro
cław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
WÓZKI MAGAZYNOWE -150 zł/szt. Wrocław, tel. 318-58-95 
WÓZKI PALETOWE 2 szt., udźwig 2 t - 500 zł/szt. Węgli
niec, tel. 0606/31-30-37
WÓZKI SZYNOWE tartaczne - 300 zł/szt. Legnica, tel. 
0601/21-38-41
WÓZKI WARSZTATOWE duże • 250 zł, małe -150 zł. Wro
cław, tel. 352-90-26,0601/76-02-51 
WTRYSKARKA NEGRI-BOSSI do tworzyw sztucznych, 
prod. włoskiej, 250 g wtrysku, zamek 110 ton, • 10.000 zł lub 
zamienię na ciągnik rolniczy, w stanie b. dobrym. Jarocin, 
tel. 062/747-57-97 po godz. 19 
WTRYSKARKA DR SOMMER prod. niemieckiej, wtrysk 150 
gram, siła zamka 150 ton, pełny automat, - 13.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/59-70-19
WTRYSKARKA KUASY150/50, ślimak fo 40 mm. 80 g wtry
sku, - 8.000 zł. Oleśnica, tel. 071/399-39-30 
WTRYSKARKI TŁOKOWE 2 sztuki, 150 g wtrysku, spraw
ne - 2.000 zł/szt. Wiązów, tel. 071/393-10-97

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO
z a g ę s z c z a r k i  g r u n t u ,  u b i j a k i  s t o p o w e ,  p i ł y  d o  a s f a l t u  | b e t o n u ,  

w a l c e  p r o w a d z o n e  z  w i b r a c j ą ,  m ł o t y  w y b u r z e n i o w e

M A S Z -B U D  Opole, ul. Niemodlińska 19/28 
tel. 077/457-39-65, tel.kom. 0-602 270 655

ZBIORNIKI DO SPRĘŻAREK poj. od 150 do 6001. z doku- 
mentacją, od 200 zł. Zduny, tel. 0602/13-94-73 x 
ZEGAR sterujący urządzeniami elektr., 220 V, 3500 W, 16 A 
- 45 zł/szl Wałbrzych, tel. 074/846-49-46 
ZEGAR MASZYNOWY sterujący oraz manometry 25 bar i 
400 bar. Rawicz, tel. 065/546-35-10 
ZESTAW DO NAPRAWY SZYB SAMOCHOWYCH walizko
wy. - 1.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-87-27 
ZGRZEWARKA ASPA ZDZ 0.6 doczołowa, zwarciowa, za
silanie 220V, zgrzewanie drutu o<ffi 0.3 mm - 3 mm, - 650 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-09-28 
ZGRZEWARKA do foli, impulsowa, elektroniczna, wyłącz
nik czasowy, wygodny stół, stan b. dobry, - 1.500 zł netto. 
Wrocław, tel. 071/326-08-63.0602/15-39-49 
ZGRZEWARKA CZOŁOWA do drutu, średnica 0.2 - 2 mm, -
2.000 zł. Trzebnica, tel. 0607/52-64-42 
ZGRZEWARKA PUNKTOWA do napraw karoserii samocho
dowych, przebicie do 3 mm, - 1.000 zł. Siechnice, tel. 
071/789-17-87 po godz. 20
ZGRZEWARKA PUNKTOWA gr. zgrzewania 2 x 5 mm, -
3.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-40-73 
O  ZGRZEWARKA I PROŚCIARKA do produkcji 

zgrzewanych siatek z drutu - 18.500 zł ♦ VAT. 
Również inne zgrzewarki., tei. 071/387-86-83 
01033491

ZSZYWACZ-WBIJAK TAPICERSKO-STOLARSKI MANE- 
SMANN 220 V/50 Hz, fabrycznie nowy, łączy zszywkami lub 
gwoździkami 8-16 mm, znormalizowany wsad, sprow. z Nie
miec, możliwość przesłania pocztą, -100 zł. Ząbkowice Ślą
skie. tel. 074/641-15-75
ZSZYWACZE STOLARSKIE wiertarki pneumatyczne, kom
presor, osprzęt, szlifierko-polerka - od 100 zł lub zamienię. 
Oława, tel. 0603/84-78-77
ZSZYWARKA DO KARTONÓW, - 2.700 zł. Rawicz, tel. 
065/546-35-10
ŻELAZKO niskociśnieniowe, zbiornik o poj. 10 I, • 400 zł. 
Kamiennik, tel. 077/431-86-21 
ŻELAZKO SINGER profesjonalne, z wytwornicą pary, kompl. 
ze stołem, odciąg pary i grzałka, idealne do zakładu kra
wieckiego (produkcja odzieży lekkiej i ciężkiej), - 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-13-47,0503/50-86-33

MATERIAŁY I 
SPRZĘT BUDOWLANY

O  „A MOŻE DACH Z BLACHY?” Importer oferuje 
blachy dachówkowe trapezowe, akcesoria da
chowe. U nas skompletujecie cały dach! Ratyl 
Wycena i obmiar gratis. Autoryzowani wykonaw
cy. „GRAD” lmport-Export, Sp. z o.o., Wrocław, 
ul. Mrągowska 76, tel. 071/354-11-89, 
0603/67-20-85 80012181

O  „ARMBUD”. Blachodachówka w 30 kolorach, 
gonty bitumiczne w 50 kolorach, wełna mineral
na, regipsy, płyta OSB, okna dachowe, rynny, 
podbitka. Raty. Wykonawstwo, bezpłatne i facho
we doradztwo. Superceny. Wrocław, ul. Krakow
ska 37/45, tel. 071/370-62-09, *0502/41-46-82 
01033271

O  ATRAKCYJNA OKAZJA BLACHY PRUSZYŃSKI - 
producent blachodachówki i blach trapezowych 
oferuje: trapez T-35, grub. 0.5 mm, dług. 6.40 m, 
50.53 m2 krycia -1.100 zł brutto. Bielany Wro
cławskie, ul. Wrocławska 48, tel. 071/311-26-21, 
0601/70-15-77 01032741

AGREGAT PąSADZKARSKI BRIKMAN - BOYS, 1991 r. sil
nik 4-cylfńdrowy Deutz, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/36-49-13
AGREGAT TYNKARSKI ATM 37 duży, po remoncie kapital
nym, do zapraw cementowo-wapiennych, • 3.500 zł. Ponia- 
towice, tel. 071/315-57-94
O  AGREGATY TYNKARSKIIE, POSADZKARSKIE, 

SILOMATY wszystkich firm, różne modele oraz 
części • sprzedaż i transport na zamówienie. 
Chojnów, tel. 076/818-67-29, 0604/29-71-76 
84017961

O  AGREGATY TYNKARSKIE I SILOMATY PFT, 
MTEC, 1978/92 r. cena 7.000 • 14.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/24-28-78 01032761

BARAK BUDOWLANY stoi w Kamieńcu Wrocławskim, • 600 
zł. Wrocław, tel. 071/321-25-98 
BARAKI kontenery, 6,20 x 2,20, 12 szt., inst. el. i wodno 
kanalizacyjna, stan dobry - 4.200 zł/szt. lub zamienię na ma
teriały budowl. Złotoryja, tel. 0602/18-19-30.0603/22-91-99 
BARAKOWOZY na biura, kioski, altany, oszklone, metalo
we, o podwójnych ścianach, na kołach lub bez - od 1.500 
zł/szt. Miodnica, gm. Żagań, tel. 068/377-14-68 
BARAKOWÓZ o wym. 7 x 2,5 x 2,5 m. na gumowych ko
łach, ocieplany, sypialnia, kuchnia, WC, inst. elektryczna, 
wykończony drewnem, 4-osobowy, idealny na działkę re
kreacyjną, - 5.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-85-60 
BARAKOWÓZ wóz wojskowy, stół ślusarski, szafka, naroż
nik wewnątrz barakowozu, -4.000 zł. Wrocław, tel. 363-63-31

PRODUCENT PARAPETÓW 
WEWNĘTRZNYCH

SOSNA KLEJONA 
SOSNA I DĄB - FORNIR 

„ A D W E R ”  - Wrocław, ul. Piękna 78 
tel. 071/336-25-03 OPOH965

BARAKOWÓZ wewn. el., bez kół, na płozach, ocieplany -
1.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-30-76,0601/78-60-91 
BARIERY OCHRONNE drogowe i mostowe, typu SP, możli
wy transport, od 50 zł/m. Kłodzko, tel. 0601/97-10-13 
BEDNARKA OC 4 x 30. ok. 385 kg • 400 zł. Wrocław, tel. 
071/325-07-71,0602/64-24-10 
BEDNARKA STALOWA 35 x 3 mm, cena 1 zł/kg. Wrocław, 
tel. 071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
BETON B10 -157 zł. B15 -180 zł, B20 • 195 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-59-79
BETON KOMÓRKOWY wym. 24 x 24 x 59 cm - 4.8 zł/szt. 
Leszno, tel. 065/529-61-96
O  BETON KOMÓRKOWY, nadproża, bloczki beto

nowe, stropy Teriva, dachówka ceramiczna, be
tonowa IBF, bitumiczna, papa tarmozgrzewalna, 
gonty matizol, ceramika budowlana, cegła klin
kierowa. Ceny do uzgodnienia, możliwość trans
portu. Wrocław, tel. 071/373-90-79 01034521

BETONIARKA 1501, nowa, dowóz, cena • 1.300 zł/szt. Bie
rutów, tel. 071/315-70-51 po godz. 20
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P R O M O C J A  S i l 19,14 zł/m2 
brutto UlDo końca maja 

na blachodachówkę powlekaną
T E L . (0603) 258-430, (0604) 990-180, TEL./FAX  (071) 359-36-46

BETONIARKA 1501, 380V, stan b. dobry. - 660 zł. Głogów, 
tel. 076/833-48-00.0605/43-32-91 
BETONIARKA 2501,4,5 kW, technicznie sprawna, - 550 zł. 
Grodziec, tel. 076/877-35-19
BETONIARKA na kółkach, poj. 2501, stan b. dobry, - 950 zł. 
Jedlina Zdrój, tel. 074/845-55-87 ,
BETONIARKA 2001, stół wibracyjny, formy do pustaków 1/2, 
forma na bloczki, podwójna, koleba do betonu, • 1.800 zł. 
Legnica, tel. 076/852-34-08,0609/41-37-44 
BETONIARKA 140 I. 220 V. - 600 z ł . możliwy transport. 
Lubin. tel. 076/724-08-63,0605/45-58-00 
BETONIARKA 250 I. 380 V, - 1.150 zł. Lutynia, tel 
071/396-50-93, 0608/43-58-66 
BETONIARKA 380 V, stan b. dobry, możliwy transport, - 850 

. zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-27-61 
BETONIARKA: pan dzwoniący z Namysłowa, proszę o po
nowny kontakt. Szprotawa, tel. 068/376-69-36 
BETONIARKA 150 I. 380 W - 700 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-75-49
BETONIARKA 70 ł. stan b. dobry. - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/346-41-59, 334-65-41
BETONIARKA 2501 gruszka do betoniarki, ż  mieszadłem, 
bez wieńca, nowa, -150 zł. Wrocław, tel. 071/390-68-25. 
0609/59-00-04
BETONIARKA 1501, na siłę, nowa, na kołach małych, po
wlekanych gumą - 1.300 zł. Złotoryja, tel. 076/878-65-41 
BETONIARKA 250 I + zapasowy bęben, wolnospadowa, 
elektr, -1.000 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-38-73 
BLACHA obustronnie ocynkowana, grubość 1mm, w arku
szach. 120m2, - 2.000 zł. Brzeg, tel. 0502/29-21-46 
O  BLACHA ALUMINIOWĄ trapezowa, z rozbiórki, dł.

2.7 i 6.5 m - 6.2 zł/kg., te l. 062/785-65-75 
81014011

BUCHA ALUMINIOWA gr. 1 mm. 100 x 200 cm. 55 zł/szt. 
Wąsosz, tel. 065/543-91-75
BUCHA ALUMINIOWA 100x2000, falista, grubość 0.8,200 
arkuszy, • 50 zł. Wrocław, tel. 0602/29-38-89 
BU CH A  ALUMINIOWA profilowana, arkusze 1x2 m, gru
bość 1 mm. 600 szt. • 30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/311-46-87 
BU CH A  CZARNA 200x100 cm x 0.5 mm - 0,70 zł/kg. Ka
mienna Góra, tel. 075/744-53-00 
BU CH A  NA POKRYCIE DACHU Joker, brązowa, nowa • 
20 zł/m2. Mściszów, tel. 075/722-19-67 
BU CH A  TYTANOWO-CYNKOWA grub. 0.85 mm. wym 
100x28 cm, 10 arkuszy - 9 zł/szt Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
O  BUCHODACHÓWKA szwedzka, cięta na wymiar, 

7-krotnie powlekana, najwyższa jakość, w cenie 
już od 20.90 zł. Blachy trapezowe, gr. 0.5 i 0.6 
mm, cięte na wymiar do dług. 13 m.b., wszystkie 
obróbki. Transport, doradztwo, wycena gratis. 
RATY! Ponadto materiały ociepłeniowe (styro
pian, wełna, siatki, folie, tynki strukturalne). 
Wszystko w supercenach!, „ARKADIA” , Lwówek 
Śląski, ul. Przyj. Żołnierza 25, tel. 075/782-44-11 
01034531

O  B U C H Y  TRAPEZOWE ocynk, krycie 0.81 m, 2 m 
• 23.00 zł/szL, 3 m - 34.50 zł/szt., 6 m - 69 zł/szL; 
alu-cynk, krycie 1.06 m, 2 m - 31 zł/szt., 3 m - 
46.50 zł/szt, 5 m - 77.00 zł/szt., 6 m • 93.00 zł/szt 
Docinamy blachy na wymiar do 11 m. Raty, ra
baty, transport Marek Olichwer, Marcinkowice 
koło Oławy, ul. Słowiańska 6, tel. 071/302-84-14, 
0604/25-35-44 01032791

BUTY SZALUNKOWE stalowe 30x125 - 30 zł/szL Wrocław, 
tel. 318-58-96
O  BLOCZKI BETONOWE \yym. 12 x 24 x 38 - 16 

zł/szt., pustaki żelbetonowe, 24 x 24 x 38 cm •
1.8 zł/szt, 12 x 24 x 38 • 1 zł/szt, możiiwośc trans
portu i rozładunku, faktura VAT. Góra, tel. 
0605/20-02-25 84017921

O  BLOCZKI BETONOWE M-6 z  atestem, ze żwiru 
płukanego, 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, możli
wość transportu i rozładunku. Osetno 19, tel. 
065/544-44-35 84019421

BLOCZKI SILIKATOWE 40 palet -140 zł/paletę. Wrocław, 
tel. 071/325-30-16,0601/21-16-29 
BOAZERIA SOSNOWA panelowa, gr. 12 mm -14  zł/m2. 
Mąkoszyce, woj. opolskie, tel. 077/416-77-04 po godz. 16 
BOAZERIA SOSNOWA panelowa, gr. 16 mm -17 zł/m2. 
Mąkoszyce, woj. opolskie, tel. 077/416-77-04 po godz. 16 
BOAZERIA SOSNOWA panelowa (ściany, sufity, podbitki), 
gr. 12 mm, cena 14 zł/m2. Mąkoszyce, woj. opolskie, tel. 
077/416-77-04 po godz. 16
BOAZERIA SOSNOWA panelowa (ściany, sufity, podbitki),

gr. 16 mm - 17 żł/m2. Mąkoszyce, woj. opolskie, tel. 
077/416-77-04 po godz. 16
BOAZERIA SOSNOWA - od 18 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/336-24-59
BOAZERIA ŚWIERKOWA -17 zł/m2. listwy wykończenio
we, tralki i słupy schodowe, kamisze drewniane. Wojcieszy- 
ce. tel. 075/755-29-39
BRAMA GARAŻOWA segmentowa, biała i brązowa, wym.

A U TO M A TY K A  BRAM  5 
P R O D U K C JA  I M ONTAŻ |

Automatyka do bram przesuwnych -1.525 zł brutto, * 
wózki do bram przesuwnych - 200 zł brutto/szL 

Zniżki dla instalatorów 
ASTELS.C., tel ./f ax 074/853 94 08

2.5 x 2.25 m, możliwe inne wymiary, - 2.100 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-18-47,0601/89-32-39 
BRAMA PRZEMYSŁOWA segmentowa, biała, nowa, na 
gwarancji, aprobata techn. T.T.B., grubość 40 mm, wym. 3 x 
3 m (możliwe inne wymiary), - 4.100 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-18-47,0601/89-32-39 
BRAMA WJAZDOWA dł. 4 m, z bramką, - 850 zł. Szprota
wa, tel. 0606/26-81-92
O  BRAMY GARAŻOWE rzemysłowe, ogrodzeniowe, 

automatyka, okna, drzwi, rolety, roletki, żaluzje 
• kompleksowe zamówienia gwarantują najko
rzystniejszą cenę w mieście; nasza firma zosta-

Skład drewna
tarcica, więźba dachowa 

podłoga, podbitka
Wrocław, ul. B. Krzywoustego 110/118 
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ła wyróżniona przez czytelników „Gazety Wybor
czej". FIRMA „O LAF", Wrocław, tel. 
071/332-32-67,0602/77-79-43 01030361

O  BRAMY GARAŻOWE uchylne od 648 zł, segmen
towe od 1.920 zł, wjazdowe od 982 zł, rolety od 
215 zł/m2. Fachowy pomiar, montaż, gwarancja. 
Ceny netto. Serdecznie zapraszamy. Wrocław, ul. 
Stoczniowa 12, w godz. 9-17, tel. 071/328-82-88 
(fax), 0609/20-08-94 01034391

BRAMY. GARAŻOWE 2-skrzydłowe, 10 szt • 550 zł/szt Ząb
kowice Śl., tel. 0608/18-44-83

DRZWI DREWNIANE
ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE, GARAŻOWE 

NAJTAŃSZE NA DOLNYM ŚLĄSKU 
FAKTURY VAT, TRANSPORT GRATIS 
Tel. 0-607 67 47 27,076/843-60-63

OP012420
BRAMY STALOWE kute, 4 m dł., 2-skrzydłowe + bramka i 
1-skrzydłowe + bramka z możliwością otwierania na pilota - 
3.000 zł. Nysa. tel. 077/433-70-79,0604/66-86-43 
BRUSY DĘBOWE 6-letnie, 1 m3 - 1.600 zł + brusy z czar
nego dębu • 4.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-05, 
0603/64-08-21
C E G U  KLINKIEROWA, - 0.50 zł/szt. Nowa Sól. teł. 
0608/61-20-73
C E G U  KLINKIEROWA, firmy Roben, gat 1-1.50 zł/szt.
Prochowice, tel. 076/858-47-19
C E G U  KLINKIEROWA cena - 80 gr/szt. Wrocław, tel.
071/336-24-54, 0605/33-11-71
C E G U  PEŁNA nówa, czerwona, ok. 2000 szt - 0,50 zł/szt.
Wrocław, tel. 071/362-85-52,0604/65-22-22
C E G U  ROZBIÓRKOWA cena 0.25 zł/szt. Legnica, tel.
0604/42-45-18
C E G U  ROZBIÓRKOWA cena 0.30 zł/szL Mikołajowice, gm. 
Legnickie Pole, tel. 0605/03-97-84 
C E G U  ROZBIÓRKOWA oczyszczona, 1000 szt. - 0,25 
zł/szt. Nadolice Wielkie, tel. 071/318-99-69

BLACHA DACHOWA

PRODUCENT
)cławska42 tel. 071/315161'

A M A -B A L E XDŁUGOŁĘKA K.WROCŁAWIA 
uL Wrocławska 42 tel. 071/3151611

WROCŁAW ul.Kurkowa 25, tel.071/328 7317, ” 
uł.Karmelkowa 29-4.1 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 

P  PYTAJ O N AJBLIŻSZEG O  DOSTAW CĘ

BCTOn H O m dR H O W Y
"PREFBET" MILICZ

TonnspoRT z hds om,om
te l. 071/384-00-55, 0-603 051 604

CE G U  ROZBIÓRKOWA poniemiecka, twarda, 4000 szt - 
0.15 zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-14-57 
CE G U  SZAMOTOWA -1.10 zł/szt Żary, tel. 068/374-05-20, 
0608/38-76-57
O  CENY PRODUCENTA! Blachodachówka, blachy 

trapezowe T6 • T135, kasety i panele ścienne. 
Cięte na wymiar. Ocynkowane, alucynkowe, po
włoki matpwe, połysk (10 lat gwarancji) lub pu- 
ral (15 lat gwarancji). Szeroka gama kolorystycz- 
na. Okna połaciowe, rynny, łaty, folie Transport, 
wycena i obmiar gratis. Obsługa ratalna. Wro
cław, ul. Rybacka 11 (przy pl. Solidarności), tel. 
071/373-59-41,0600/91-78-31 01034921

DACHÓWCZARKA ręczna + ok. 300 żeliwnych podkładów, 
- 450 zł lub zamienię na Fiata 126p do remontu. Bolków, tel. 
075/741-44-25
DACHÓWCZARKA ręczna, na dachówkę karpiówkę po
dwójną, 250 form stalowych, stan dobry, - 650 zł lub zamie
nię na betoniarkę. Hajduki Nyskie,Hel. 077/435-51-77 
DACHÓWCZARKA ręczna z kpi. form, ok. 300 szt., stan do
bry -1.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-65-41 
DACHÓWKA BETONOWA produkowana w Bolesławcu, 120 
m2 -13.50 zł/m2. Pieszyce, tel. 074/836-51-97 
DACHÓWKA CEMENTOWA IBF. BRAAS od 2.70 zł/szt. oraz 
dachówka ceramiczna Roben, Wiekor, Creaton od 3 zł/szt. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-22-07 
DACHÓWKA CEMENTOWA nowa, 20 gr/szt., okna drew- 
niane, z szybami, 5 szt.- 200 zł/szt., drzwi • 100 zł/szt., weł
na mineralna. Jegłowa, tel. 0600/69-12-31 
DACHÓWKA CEMENTOWA nowa, 800 szt, - 300 zl. Ewa 
Urban, 59-227 Krzywa 32, gm. Chojnów 
DACHÓWKA CEMENTOWA IBF nowa. kolor ceglasty, 200 
szt. - 2 zł/szt. Wrocław, tel. 071/357-81-46 
DACHÓWKA KARPIÓWKA 25 tys. sztuk, nowa -1.10 zł/szt. 
Sobótka, tel. 071/346-10-81,350-06-53 
DACHÓWKA KARPIÓWKA nowa. 300 szt • 1 zł/szt. Wał
brzych, tel. 074/846-89-87
DACHÓWKA KARPIÓWKA cena - 85 gr/szt. Wrocław, tel. 
071/336-24-54.0605/33-11-71 
DACHÓWKA ROBEN nowa, kolor miedziany, - 2.80 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0601/14-66-09.0603/27-72-73 
DACHÓWKA ŚREDZKA rustykalna, falista, nowa, 20 m2 • 
2 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/55-11-93 
O  DESKA PODŁOGOWA, płyty wiórowe, pilśniowe, 

OSB, sklejki, boazeria, podbiciówka, łaty, krawę- 
dziaki, wełna mineralna, kleje, siatka (1.50 zł/m2), 
tarcica sucha nieobrzynana. S.H. „DREWMAT”, 
Wrocław, ul. Tęczowa 79/81, tel./fax 071/342-38-86 
01031051

DESKI PODŁOGOWE • od 36 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/336-24-59
DESKI ROZBIÓRKOWE grubość 20 mm, dł. 2.5-5.0 mb., 
ok. 3 m3, cena - 200 zł/m3. Wrocław, tel. 071/341-48-43. 
0601/75-82-22
DEąKI SOSNOWE podłogowe. - 34 zł /m2. Oława, tel. 
071/313-15-31
DESKI ŚWIERKOWE sezonowane, grub. 7 cm, szer. 15 cm, 
dł. 400 cm • 700 zł/m3, deski podłogowe, sosnowe, sezo
nowane. grub. 3.7 cm, szer. 15 cm, dł. 450 cm - 700 zł/m3. 
Nowogrodziec, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/88-90-50 
DESKI ŚWIERKOWE sezonowane, na ogrodzenie, przycię
te, wym. 180 x 4 x 4 cm, 6200 mb. + okrąglaki, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/56-60-09
DRABINA ALUMINIOWA rozkładana, różne - od 100 do 380 
zł. Wrocław, tel. 071/322-21-13 
DRABINA KRAUSE 7 m, 3-częściowa, aluminiowa, 150 kg 
nośności, waga 15 kg, - 580 zł. Opole, tel. 0602/29-87-36 
DRABINA ROZSUWANA 1? m. na kołach, możliwość holo
wania samochodem, stan b. dobry, -1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/396-35-09
DRZWI szer. 90 cm, obite po obu stronach boazerią, prawe, 
bez ościeżnicy - 50 zł. Wrocław, tel. 071/332-46-50

WEŁNA
MINERALNA
DOCiEPLENIA FASAD 
SYSTEM ECOROCK 

ROCKWOOL DEALER
SPRZEDAŻ -DORADZTWO 
GRATIS - OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA 

PRZEWODZENIA ŚCIANY BUDYNKU

Oferujemy również: |
- pokrycia dachowe: 

BraaSj Wiekor, Róbeń
- ceramika budowlana: 

Wienerberger, Roben
- styropian:

Styropol, Austrotherm, Rigips 
• okna: Velux

MATERIAŁY 
BUDOWLANE
, Sp. z  o.o.

W-w - u l. GNIEŹNIEŃSKA 10 
tel. 0608/49 60 46. 071/359-12-74 

tel Jfax .071/ 355-47-15 
O P O LE  - A l. Przyjaźni 59 

tel./fax 077/442-07-19

TARTAK - DOBROSZYCE 
PPU "DOMEX"

56-410 Dobroszyce, ul. Lipowa 2 
tel./fax 071/314-11-97; 314 18-19

oferuje:

♦  W ięźbę dachow ą (w ycięta na Wymiar w g PN)

♦  Im pregnację trzyfunkcyjną

♦  Tarcice iglaste i liściaste, św ieżą i suchą 

(na schody, poręcze, drzw i itp.)
’ OPÓ1173-

O ferujem y drew no z w szystkich gatunków  drzew  
w ystępujących w  Europie Środkowej.
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KOMINY STALOWE
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W E  W R O C Ł A W I U
b71/363-40-69 .0602-79-79-031
DRZWI ALUMINIOWE brązowe, z szybą o szer. 114 cm, wys. 
224 cm, - 500 zł. Gromadka, tel. 076/817-25-82 
DRZWI BALKONOWE , skrzynkowe, drewniane z oknem 
dwudzielnym, nie używane, częściowo oszklone, wym. otwo
ru 267x237 (H); (wys. okna 150 cm, szer. drzwi 90 cm), 3 
szt. - 200 zł/szt., całość • 600 zł., tel. 077/404-61-61 (k00090) 
DRZWI BALKONOWE plastikowe, nowe, szvba 1.1, 90 x 
220 cm, 90 x 210 • 400 zł/szt. Bukówek, gm. Środa Śląska, 
tel. 317-14-45
DRZWI BALKONOWE 1470x2100, 2-skrzydłowe, otwiera
ne, uchylne, - 450 zł. Wrocław, tel. 318-58-96 
DRZWI GARAŻOWE drewniane, wym. 238x208 cm, oszklo
ne. -100 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-41-91 
DRZWI ŁAZIENKOWE typowe, .60" + metalowa ościeżni
ca, z rozbiórki, - 70 zł. Ścinawa, tel. 0601/05-59-49 
DRZWI PLASTIKOWE nowe, prod. niemieckiej, w okleinie 
dębowej, oszklone, -1.600 zł. Gromadka, woj. legnickie, tel. 
076/817-20-62
DRZWI POKOJOWE I ŁAZIENKOWE - 50 zł/szl Brzeg, tel. 
0605/42-49-33
DRZWI POKOJOWE 70 x 220 cm, oszklone - 60 zł. Kobie
rzyce, tel. 071/311-13-22
DRZWI POKOJOWE 80 cm, lewe, 2 szt., 120 cm. bez szyby 
(2 skrzydła) - 60 zł/szt. Wrocław, tel. 071/333-49-48 po 
godz. 15
DRZWI POKOJOWE i kuchenne, szer. 80 cm, - 80 zł. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
DRZWI PRZESUWANE KOMANDOR, 3 części przesuwa
ne, jedna część z lustrem, + listwy 250x83 cm, - 600 zł. Wro
cław, tel. 071/348-22-35 po godz.15 
DRZWI STALOWE nowe, szer. 1100 x 2200 mm, prawe, • 
380 zł. Wrocław, tel. 071/345-65-86 rano i wieczorem , 
DRZWI WEJŚCIOWE do domu, stan b. dobry, 1988 r., kolor 
orzech, wym. 210 x 120 cm, • 350 zł. Nowa Wieś Książęca, 
tel. 062/781-96-17
DRZWI WEJŚCIOWE aluminiowo-plastikowe, prod. niemiec
kiej, ocieplone, • 1.000 zł. Oława, tel. 071/313-01-02, 
0502/31-$2-09
DRZWI WEJŚCIOWE, plastikowe, 100 x 210 -1.300 zł, bal
konowe, białe, nowe, plastikowe, 80 x 210 - 500 zł. inne wy
miary. Włóki, gm. Dzierżoniów, tel. 074/830-28-33 
DRZWI WEJŚCIOWE dębowe, wym. 90x200 cm, komplet
ne, nowe, -1.800 zł. Wrocław, tel. 0603/61-12-48 
DRZWI WEWNĘTRZNE rozsuwane, oszklone, nowe -180 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-50-11 
DRZWI WEWNĘTRZNE STOLBUD WROCŁAW 7?szt.. ró-

DOM
Obróbki blacharskie  
Rynny P C V  
Okna dachowe  
W yłazy dachowe 
Folie dachowe  
Ondulina  
Wełna mineralna

zne wzory, szer. 80 cm, z klamkami i zamkami, 50% ceny 
hurtowej. Wrocław, tel. 071/788-00-74,0603/92-98-97 
DRZWI WEWNĘTRZNE sosnowe, używane, o wym. 70x200 
cm, -180 zł. Wrocław, tel. 0603/61-12-48 
DRZWI ZEWNĘTRZNE nowe, palisandrowe, ocieplane, 
wym. 90 x 209 cm, prawe, - 1.200 zł. Henryków, tel. 
074/810-51-81
O  ELEMENTY OGRODZENIOWE : groty kute, mo

tywy kwiatów i liści, tralki do ogrodzeń i balu- 
. strad, trawersy, elementy stalowe typu C, E, S, 
H6. Remonty i konserwacja dachów. Wrocław, tel. 
0601/339-^4-43,0608/62-42-48 01033051

ETERNIT używany, wym. 120x110 cm, wysoka fala, stan do
bry, 200 szt., cena - 6 zł/szt. Namysłów, tel. 077/410-20-62 
po godz. 15
FOLIA ALUMINIOWA 0.05x650, 70 kg, • 600 zł. Wrocław, 
tel. 318-58-96
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, fibar. Lubiąż, tel. 
0607/61-69-45,0608/46-70-43 84019411

GRZEJNIK KONWEKTOROWYGLAMOX prod. norweskie), 
2 kW, z automatyką (termostatem cyfrowym), nowy, możli
wość pracy w systemie, - 800 zł. Nysa, tel. 0602/72-87-41 
GRZEJNIKI BLASZANE 15 szt. po 5 żeberek - 25 zl/szt. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-50-11 
GRZEJNIKI MIEDZIANE 12 żeberek, wys. 52 cm, dl. 73 cm, 
połączone ze sobą 2 elementy, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-52-81
GRZEJNIKI PANELOWE prod. niemieckiej, -100 zł. Wro
cław, tek 071/363-43-30
GRZEJNIKI ŻELIWNE - 4 zł/żeberko. Kąty Wrocławskie, tel. 
0607/46-63-68
GRZEJNIKI ŻELIWNE - 5 zł/żeberko. Kobierzyce, tel. 
071/311-13-22

"T O M " W-w, ul. Karmelkowa 66 
■ J J i . m  m  tel.071/33-719-66 SKŁAD fax 071/33-702-46

DREWNA
tarcica obrzynana od 329 zl \ 
więźba dachowa od 647 zi 8
podiogówka, deska Barlinecka 
złącza metalowe, OSB 

■ drewno kominkowe, transport
Najniższe ceny

GRZEJNIKI ŻELIWNE - 4 zl/żeberko. Kowary, tei. 
075/761-31-99
GRZEJNIKI ŻELIWNE 50 szt.. cena 5 zl/żeberko. Trzebni- 
ca, 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 .60' - 2 zł/żeberko. Wrocław, tel. 
071/357.-81-46
GRZEJNIKI ŻELIWNE cena • 10 zł/żeberko. Wrocław, tel. 
071/352-90-79
GRZEJNIKI ŻELIWNE wys. 60 cm, z demontażu. 140 żebe
rek - 3 zł/szt. Wrocław, tel. 071/361-67-63 
KABEL ELEKTRYCZNY 3 x 1,5, potrójnie izolowany* ziem
ny - 2,5 zł/mb. Wrocław, tel. 0502/12-55-57 
KABEL ELEKTRYCZNY 5 x 0,75 -1,50 zł/mb. Wrocław, tel. 
0502/12-55-57
KABEL ELEKTRYCZNY 4 x 4 mm. - 200 zł. Góra. tel. 
065/543-39-32

PRODUCENT BLACH 
NA WYMIAR POLECA:

BLACHY
-/ dachówkowe

• /  trapezowe 

10 LAT GWARANCJI

B L A C H O D A C H O W K A  P O W L . o d  18.22 zł/m2
Wrocław, ul. Ostowa 14, róg ul. Pełczyńskiej 

tel. 327-47-81, fax 327-47-80
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PŁYTY 
FALISTE Z PCV 
od 13 Zł + VAT 

m m m
wrodaw ul. Robotnlcia 71

Teren Aitlńiwlnii tel. 107117818122 
zielona Córa ul. Zacisze 16 

tel. 1068) 45J 37 M
Opole ul. Pancerna a 
  tel. 10771 Kl 18 SI w.218

KOM INY -  KOM-W ENT
P O L E C A  W  P R O M O C J I :  

PUSTAK Z BETONU LEKKIEGO ŁĄCZNIE Z RURĄ 
KWASOODPORNĄ DO KOTŁÓW GAZOWYCH 

wcenieod85zVm.b.
PUSTAKI WENTYLACYJNE DWUKANAŁOWE - 8 zł/szt. 

KOMINY DO KOMINKÓW 
DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU 

Wrocław, ul. Potokowa 39 (Maślice)

I PARAPETY IMITACJE
MARMURU

GRANITU
INNE

KABEL ELEKTRYCZNY żyłowy, fi 1 mm • 5 zł/m. Jelenia 
Góra, tel. 0503/89-76-38
KABEL ELEKTRYCZNY OW 4x6,100 m.b. - 6 zł/m.b. Le
gnica, tel. 076/862-41-23
KABLE ELEKTRYCZNE YDYp 750 V, 3 x 2.5 -1.3 zł/m, 3 x
1.5-1 zl/m, 5 x 4 - 3.6 zl/m, wyłączniki różnicowo-prądowe 
FAEL „ET 20 A - 25 zł/szt. Sobótka, tel. 0604/40-19-54 
KAFELKI ścienne 20 x 20, żółte, prod. hiszpańskiej, I gat., 
29 m2 - 700 zł. Wrocław, tel. 071/325-07-71,0602/64-24-10 
KAMIEŃ GRANITOWY okładzinowy, gr. 2-4 cm. Strzelin, tel. 
0602/53-00-88. 0604/53-87-06 
KAMIEŃ POLNY granitowy, około 801, cena • 50 zł/t. Kali
nowa, gm. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 0605/05-95-26 
KOLEBA BUDOWLANA spalinowa, po remoncie, brak aku-

NAJTANIEJ D0CIEPLENIA!
z materiałów wysokiej jakości, z tynkiem 
akrylowym w kolorze 1m2 / 39,0 brutto 

również wykonawstwo. 
Ś w id n ic a , te l. 0 6 0 4  6 1 2  658

_________ OPP12672

mulatora i przerywacza zapłonu, stan b. dobry, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/781-64-79
KOLUMNY Z PIASKOWCA, - 800 zł. Legnica, tel. 
076/862-50-09, 0502/32-22-96 
KOŁKI DO STYROPIANU cena -16 gr/szt. Świdnica, tel. 
074/850-56-16,0601/79-25-31 
KOŁNIERZE STALOWE cena 1 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
KOMIN do co gazowego, zewnętrzny, kpi., ocieplany, wys.
6.5 m, -1.900 zł. Wrocław, tel. 071/373-71-66 
KOMIN STALOWY .kwasiak", wys. 4 m, 2-częściowy, nowy, 
kwadratowy, 25x25 cm, -400 zł. Świdnica, tel. 0602/82-38-39 
KONSTRUKCJA DACHU stalowa, do rozbiórki • 0.90 zł/kg. 
Żary, tel. 068/374-05-20,0608/38-76-57 
KONSTRUKCJA HALI stalowej, 8 przęseł, pow. 900-1350 
m2, wys. 5.5 m, szer. 20 m, dł. 45-67.5 m, • 200.000 zi. Wro
cław, tel. 0605/69-24-22
KONSTRUKCJA HALI-WIATY w elementach, wym. 18x30

KRAWĘDZIAKI 8x8 cm, - 4 zł/m.b. Prochowice k. środy Ślą
skiej, tel. 076/858-55-05
KRĘGI BETONOWE 145x200, - 400 zł. Wrocław, tel. 
345-65-92
KUPIĘ AGREGAT TYNKARSKI do tynków gipsowych, tech
nicznie sprawny. Lubin, tel. 076/847-57-41,0606/30-57-23 
KUPIĘ BARAK BUDOWLANY blaszany. Głogów, tel. 
076/834-08-47
KUPIĘ BETONIARKĘ ubijarki, zagęszczarki inne. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-54
KUPIĘ BLACHĘ CHROMONIKLOWĄodpady. Wrocław, tel. 
071/372-11-59
KUPIĘ BLACHĘ OCYNKOWANĄ 8 arkuszy, 2x1 m, może 
być z rozbiórki. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-22-77 
KUPIĘ BLACHĘ TRAPEZOWĄ 750 m2. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-12-20
KUPIĘ DESKI OLCHOWE grub. 22-25 mm, dł. 1.2 m (lub 
wielokrotność), w przystępnej cenie, mogą być świeże. Prze
mków. tel. 076/832-07-50
KUPIĘ DRZWI BALKONOWE PVC z roletą, lewe. rozwier- 
no-uchylne. szer. zewn. max. 80 cm. Żary, tel. 0600/85-20-69 
KUPIĘ DRZWI WEJŚCIOWE metalowe, ok. 90 cmx190 cm. 
mogą być używane. Wrocław, tel. 071/365-54-49 po godz.21 
KUPIĘ DRZWI WEJŚCIOWE aluminiowe, okno dachowe 
Makro 78 x 110 oraz dwa okna z roletą, wym. ok. 90 x 145. 
Złotoryja, tel. 076/878-16-63,0602/18-19-30 
KUPIĘ DRZWI WYJŚCIOWE PCV na taras, bez słupka środ
kowego, z roletą, szer. max. możliwa. Żary, tel. 
0600/85-20-69
KUPIĘ FARBĘ chlorokauczukową, do blachy, czerwoną lub 
inną. Gryfów SI., woj. jeleniogórskie, tel. 0601/57-22-41 
KUPIĘ KERAMZYT ok. 0.8 m3. Wrocław, tel. 071/365-54-49 
po godz.21
KUPIĘ KRĘGI BETONOWE średnica 1 m, z transportem, 5
szt. Wrocław, tel. 071/346-47-80
KUPIĘ OKNA wym. 115 x 146 cm, oraz grzejniki, wys. 30
cm, dł. różna. Wrocław, tel. 071/348-14-99
KUPIĘ OKNA DREWNIANE używane, z szybą zespoloną,
brązowe, 145x145 cm. Świdnica, tel. 0601/85-49-54,
074/852-25-48 po godz.20
KUPIĘ OKNA DREWNIANE I PLASTIKOWE wymiary:
85x75 cm lub 75x85 cm albo mniejsze o 2-3 cm. Wrocław,
tel. 071/357-16-20,0503/72-01-11
KUPIĘ PAPĘ nawierzchniową. Wrocław, teł. 071/349-36-08
KUPIĘ PŁYTĘ ALUMINIOWĄ grubość 16, wymiary 520 x
520 lub krążek, grubość 16, fi 520, 10 szt. Pieszyce, tel.
074/836-52-52
KUPIĘ PROFILE pod płyty kartonowo-gipsowe. Wrocław, tel. 
071/365-54-49 po godz.21 
KUPIĘ SIPOREX. Wrocław, tąl. 071/349-36-08 
KUPIĘ SPRZĘT BUDOWLANY. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
KUPIĘ STAL CEOWNIK 100 mm lub dwuteownik, ok. 300 
m. Opole, tel. 077/421-97-23
LAKIER BEZBARWNY olejny, każda ilość, możliwy trans
port, - 4 zł /kg. Chojnów, tel. 076/818-82-73 
LINKA STALOWA miękka, fi 5.5 mm -1 zł/m. Kłodzko, ul. 
Okrzei 26/II/20, po godz. 16
MASZYNY BUDOWLANE: żurawik budowlany, betoniarka 
i wibrator do produkcjie bloczków betonowych, • 1.200 zł 
lub zamienię na motorower Simson skuter ok. 1990 r„ Nysa, 
tel. 077/431-95-81
MECHANICZNY PODNOŚNIK REMONTOWY MPR-600 -

SZCZECIŃSKA 11 B OP012182
tel. 071/373-90-79. 071/353-65-71

O  OKNA DREWNIANE skrzynkowe, oszklone, z luf
cikiem, szer. 120 cm, wys. 124 cm, nowe, 2 sztu
ki. Wrocław, tel. 071/354-25-88 02028021

OKNA DREWNIANE w oprawie PCV, z demontażu, prod. 
niemieckiej, rozwierno-uchylne, szyby zespolone, wym. 
140x110 cm, 140x96 cm, drzwi balkonowe, ceny od 100 zł. 
Jawor, tel. 076/870-00-60
OKNA DREWNIANE skrzynkowe, nowe, oszklone, 11 szt.,
140x150 - 500 zł/szt. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
OKNA DREWNIANE używane, stan dobry, 1765x1465 mm,
3 szt. • 180 zł/szt, drzwi balkonowe 1 szt. i okno 1310x1550
mm. Legnica, tel. 0601/16-87-69
OKNA DREWNIANE wym. 147 x 145 cm, żaluzje, • 100 zł.
Ścinawa, tel. 0601/05-59-49
OKNA DREWNIANE - od 100 zł. Wrocław, tel. 318-58-96 
OKNA DREWNIANE, pokryte pcv, używane, uchylno-roz- 
wierne, 1-2-skrzydłowe, wys. 110 x 140 cm -150 zł, 140 x 
156 - 300 zł, 140 x 185 - 300 zł, 140 x 220 - 320 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-42-76,0604/37-84-73 
OKNA METALOWE wym. 600x115 cm, 600x90 cm - 200 
zł/szt. Kamienna Góra, tel. 075/744-38-91 po godz. 16

H O R M A N N
Bramy garażowe i drzwi stalowe

Rusztowania warszawskie
wyrób, sprzedaż

Wrocław, ul. Pełczyńska 101 
tel. 0-71 322-79-58,0601-777-416

Wrocław, ul. Karmelkowa 41 
tel. 364 38 00 w. 316 <*.

OKNA PLASTIKOWE półpalstikowe, używane i 
nowe, sprzedam, szer. x wys. 305x155,320x135, 
135x80, 60x60, 60x112, 193x200, 130x140, 
118x170 oraz wiele innych, tarasy, balkony, fak
tura VAT. Budziechów, tel. 0603/60-38-57 
84017781
OKNA PLASTIKOWE: wys. 135 cm, szer. 90,105, 
111, 215 cm, wys. 120 cm, szer. 90, 95,100,105 
cm, drewniane, powlekane plastikiem, wym. 
90x60, 60x90, 90x75, 75x90, 112x120, 112x186, 
60x120, 185x90, 120x60, 120x90, 135x105, 
135x165x210 cm. Drzwi balkonowe, różne roz
miary, 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 nowe, w cenie 150-400 zł. Chojnów, 
tel. 076/817-25-82
OKNA PLASTIKOWE ciemnobrązowe, 95x105 cm (2 szt.) 
oraz drzwi balkonowe plastikowe półokrągłe, stan b. dobry, 
od 160 zł/szt. Głogów, tel. 076/831-59-90,0502/36-19-78 
OKNA PLASTIKOWE prod. niemieckiej, nowe, w okleinie

zł/szt., drzwi balkonowe zespolone, oszklone, wym. 230 x 
90 cm - 50 zł. Strzelin, tel. 071/392-33-96 
OKNA STALOWE ocynkowane, 6 x 1 m - 300 zł/szt. Nowa 
Sól, tel. 0608/62-74-56
OKNA STALOWE ocynkowane, nowe, szer. 300 cm, wys. 
120 cm, uchylne, bez szyb, 4 szt, • 1.000 zł. Proszkowice, 
gm. Strzelin, tel. 071/39Ó-77-66 
O  OKNA • NOWOŚĆ! 10 lat gwarancji na śnieżną 

biel, bogaty wybór, dla klientów niespodzianki, 
rolety od 189 zł/m2, roletki materiałowe, żaluzje
• również gratis do zamówionych okien, bezpłat
ne pomiary i doradztwo, tani montaż, serwis. FIR
MA „O LAF", Wrocław, tel. 071/332-32-67, 
0602/77-79-43 01030351

OKNO DREWNIANE URZĘDOWSKI wym. 238 x 148 cm, -
1.000 zł. Łąkoszyce, tel. 071/317-80-03 
OKNO DREWNIANE białe, 202 x 100 cm, drzewo, styl nie
miecki, rozwierno-uchylne, nie używane, stan b. dobry - 600 
zł oraz łukowe, kolor mahoń, szyba zespolona, nowe, nie 
używane, 100 x 80 cm -v550zł. Nowa Wieś Książęca, tel. 
062/781-96-17
OKNO PLASTIKOWE, wym. 600 x 900 cm. do piwnicy lub 
łazienki, fabrycznie nowe, • 200 zł. Wrocław, tel. 
0603/12-38-31
OKNO PLASTIKOWE, wym. 1435 x 1765 cm, 2-skrzydło- 
we, szyba K-1:1, profil Roplasto, fabrycznie nowe, - 650 zł. 
Wrocław, tel. 0603/12-38-31
OKNO PLASTIKOWE PCV Thyssen, 116,5 x 143,5 cm - 490 
zł. Wrocław, tel. 071/332-32-67,0602/77-79-43 
O  OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE z demontażu

• 70 zł/szŁ, tel. 062/785-65-75 81013981 
OŚCIEŻNICE METALOWE 2 szt., 70 cm • 28 zł/szt. Wro
cław, tel. 0605/60-21-10
O  PARAPETY z marmuru polimerycznego, szero

ka gama wzorów i kolorów, wysoka jakość, atest 
PZH • 245 zł/m2, bezpośrednio od producenta. 
Wrocław, tei. 071/346-61-46, 0605/62-00-14 
81013271

PARAWAN OGRODZENIOWY dł. 33 m. wys. 1.35 m, • 200 
zł. Mirków, tel. 071/315-13-08 
PARKIET DĘBOWY bukowy i czereśniowy, od 30 zł/m2. Lu
bin, tel. 0600/80-89-10
PARKIET DĘBOWY 90 m2, grubość na 2,5 cm, 10-letni - 35 
zł/m2. Pieszyce, tel. 074/836-51-97 
PARKIET DĘBOWY sezonowany, 50 m2 • 60 zł/m2. Wał
brzych, tel. 074/666-53-21
PARKIET DĘBOWY mozaika, I gat., sezonowana, dł. 11 cm, 
gr. 8 mm - 30 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/69-37-26 
PIASEK 12 t, z transportem, - 220 zł. Wrocław, tel. 
071/355-31-12,0605/07-77-88 
PIASEK BUDOWLANY duże ilości, 12 t, z transportem, - 
220 zl. Wrocław, tel. 0602/23-46-80 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU fi 350, stan b. dobry, -1.300 
zł. Sobótka, tel. 0600/56-21-77 
PIŁA DO ASFALTU, betonu i stali, firmy Partner, fi 350,2000 
r, «• 1.200 zł. Strzelin, tel. 071/796-11-86,0601/78-39-70 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU stan b. dobry, • 1.100 zł. Bo
lesławiec, tel. 0601/57-13-39
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL ręczna, największy 
model -1.200 zł. Nowogrodziec, tel. 0609/42-59-39 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU diesel, fi 350, stan b. dobry •
4.800 zl, oraz Weber, diesel, fi 500, samojezdna -11.700 zł. 
Św. Katarzyna, tel. 071/311-62-81,311-62-15 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU SHTIL 760,1998 r. ręczna, z 
tarczą, -1.100 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21

O  PRZEWÓD ELEKTRYCZNY miedziany, okrągły, 2 
x 2.5 • 1.1 zł/m.b., tel. 062/785-65-75 81013991

PRZYJMĘ ASFALT duże ilości, na budowę dróg. Wrocław, 
tel. 071/318-18-08
PRZYJMĘ ZIEMIĘ czystą, w Św. Katarzynie, 10 km od Wro
cławia. św. Katarzyna, woj. wrocławskie, tel. 0607/38-54-24 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ z wykopu, za darmo. Wrocław, tel. 
0605/26-12-90

Cegła rozbiórkowa, wiata stalowa, 
drzwi garażowe, gruz ceglany, 
piasek, żwir, kliniec, tłuczeń., 

T e l. 071/312-71-78, 0 -502 2 75  365
________________________________________ OPP12639

PRZYJMĘ ZIEMIĘ I GRUZ w ok. Lubina. Lubin, lei. 
0600/80-89-10
PRZYJMĘ ŻUŻEL na wysypanie dojazdu, ok. 301. Kaczo
rów, tel. 075/753-26-96
PUSTAKI 24x24x50 cm, 500 szt. • 2 zł/szt. Trzebosz, gm. 
Bojanowo, tel. 065/545-64-92 
PUSTAKI ALFA 50x25x24 cm, cena • 2.90 zł. Legnica, tel. 
076/857-03-42,0601/78-73-99 
PUSTAKI POROMUR cena - 2.30 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/336-24-54,0605/33-11-71 
PUSTAKI STROPOWE FERT 60 370 szt. - 2,5 zł/szt., stem
ple budowlane 2,8-3 m, 400 szt. - 2 zł/szt. Brzeg, tel. 
077/411-59-11 po godz. 19,0604/79-18-02

O K N  A
ROLETY - GRZEJNIKI - PANELE PODŁ. 
MEGA tel./fax 071/303 34 91 
GWARANCJA, NAJNIŻSZEJ CENY

PUSTAKI STROPOWE 60 szt. - 2 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/357-89-52
PUSTAKI STYROPIANOWE .STYRO-MUR' energoosz
czędne, tani system budowy, cena 50 zł/m2. Leszno, tel. 
065/520-29-70,0609/65-29-13 
PUSTAKI SZKLANE różne wzory • 4,50 zł/szt. Wałbrzych, 
tel. 074/840-01-13 po godz. 17,0601/57-20-08

Wrocław, ul. Łęczycka 19 
tel/fax 07135918 63 

071354 62 01
GOLISZEK

CENTRUM PODŁOGI

PODŁOGI PANELOWE MONTAŻ
TRANSPORT GRATIS!! PARKIETY

TRÓJWARSTWOWE
M O N T A Ż  

8  Z Ł

m, strunobeton dachowy, płyty panwiowe dachowe, słupy 
podporowe i stopy, • 20.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-68-35, 
0606/95-54-45
KONSTRUKCJA STALOWA o wym. 6.5x2.6 m, nadaje się 
na mały mostek, kładkę dla pieszych lub wjazd na posesję,
- 2.000 zł. Legnica, tel. 0606/11-80-91 
KONSTRUKCJA WIATY stalowej, nowa, dwuspadowa, 7 x 
12 x 4 - 3.500 zł. Legnica, tel. 076/855-35-73 
KONSTRUKCJA WIATY 2-spadowa, 40x6x35 m, bez po
krycia, zdemontowana, pomalowana, stan idealny, - 4.800 
zł. Wrocław, tel. 0503/93-44-13
KONTENER ALUMINIOWY izoterma, 220x200x450, bocz
ne drzwi. św. Katarzyna, tel. 071/311-62-81,311-62-15 
KONTENER BUDOWLANO-USŁUGOWY okna i drzwi za
bezpieczone kratami, dach pokryty papą termozgrzewalną,
- 2.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-74-27
KOSTKA BAZALTOWA 5x3, 1 t - 150 zł. Legnica, tel. 
076/862-50-09,0502/32-22-96 
O  KOSTKA GRANITOWA szara I kolorowa, od 180 

zł/t, ozdobny kamień ogrodowy na ścieżki, mur
ki, oczka wodne, skalnik!. Wrocław, ul. Wiejska 
27, w godz. 9-17, tel. 071/364-55-66,0602/46-73-66 
01028691

KOSTKA GRANITOWA wym. 8x10 cm, kolor rudy • 170 zł/t, 
8x10 cm, kolor biały • 190 zł/t, 4x6 cm, kolor biały - 200 zł/t, 
tłuczeń granitowy -10 zł/t. Strzegom, tel. 074/855-05-88, 
0601/57-24-58
KOSTKA GRANITOWA 3/7 i 7/11 -120 zł/t, 4/6 • 200 zł/t. 
Strzelin, tel. 0602/53-00-88,0604/53-87-06 
KOSTKA GRANITOWA o wym. 10 x 10,10 x 12, 20 x 20, 
stara -130 zł/t, 10 x 10,5 x 6, nowa -180 zł/t, płyta drogowa 
-130 zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/842-10-99,0607/54-58-99 
KOSTKA GRANITOWA niesymetryczna - 50 zł/t. Wrocław, 
tel. 071/357-63-74,0601/55-67:87 
KOSTKA GRANITOWA wym. 20 x 20 cm -120 zł/t. Żary, 
tel. 0602/83-81-67

zastępuje rusztowanie budowlane, rok prod. 1974, -10.000 
zł. Brzeg, tel. 077/416-91-51 po godz. 18 
MOZAIKA BUKOWA parkietowa, długo leżakowana, 19.5 
m2 - 260 zł. Wrocław, tel. 071/789-65-42, po 17 
MOZAIKA PARKIETOWA tradycyjna i ozdobna, gr. 10 mm - 
od 17 zł/m2. Leszno, tel. 0604/65-36-07 
MOZAIKA PARKIETOWA dębowa i jesionowa, grubość 1Q.5 
mm, bezpośrednio od producenta, I gat., cena - 21 zł/m2 
oraz II gat., cena • 15 zł/m2, e-mail:mozaika.siechni- 
ce@wp.pl. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-57-41, 
0503/61-22-61
OCIOSY BAZALTOWE - 50 zł/t oraz granitowe - 50 zł/t. Le
gnica, tel. 076/862-50-09,0502/32-22-96 
ODDAM POPRZECZKI BETONOWE 20 szt., dł. ok. 8 m, 
waga ok. 1.6 t/szt., na dach hali + płyty betonowe 5 x 30 x 
190, korytkowe, słupki betonowe 20 x 20 x 450, 380, 350, 
250 + ok. 200 t gruzu betonowego, zapłacę za transport z 
Ostrowa Wlkp. Legnica, tel. 076/722-88-36 sobota, niedzie
la. 0605/69-17-64
OGRODZENIE BETONOWE, ozdobne -19 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/392-21-10,0602/24-82-22,0602/44-72-55 
OKŁADZINA KOMINKOWA styl Ludwik XVI, marmur .dolo
mit złocisty”, ręcznie rzeźbiona - 2.000 zł lub zamienię na 
automat do waty cukrowej i popcornu. Lubań, tel. 
075/722-56-96 po godz. 20,0602/12-21-78 
O  OKNA duży wybór, nowe i używane, PCV, drew

no, aluminium, drzwi zewn., balkonowe, witry
ny, prod. niemieckiej, w cenie od 100 zł, możli
wość transportu, sprzedaż ratalna. Komorowo 
k. Trzebnicy, tel. 071/312-30-89, 0602/15-31-41 
82001191

O  OKNA POW LEKANE PLASTIKIEM, 
' rozwierno-uchylne; drzwi balkonowe, tarasowe, 

z szybą zespoloną, stan b. dobry, różne wymia
ry, w cenie od 100 zł; drzwi wejściowe, alumi
niowe i plastikowe, nowe, w cenie od 800 zł/szt. 
Przesiębiorstwo „IZA”, Ząbkowice Śląskie, tel. 
0601/76-16-86 03003531 .

OKNA powlekane plastikiem, używane, wym. 105 x 135 cm 
-170 zł, 210 x 135 cm - 340 zł, drzwi balkonowe, wym. 21.0 
x 80 cm - 200 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-23-49, 
0603/98-21-35
OKNA wym. 220 x 140 cm, 145 x 140 cm -180 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/363-43-30
OKNA DACHOWE wym. 50 x 56 cm, prawe i lewe, rozbiór
kowe, • 100 zł. Ścinawa, tel. 0601/05-59-49

dębowej, 4 szt., wym. 100 x 158 cm, - 600 zł. Gromadka, tel. 
076/817-20-62
OKNA PLASTIKOWE powlekane, uchylne, wym. 105x135, 
111x141 -180 zł/szt. Kamienna Góra, tel. 075/645-06-00 
OKNA PLASTIKOWE 2 szt., wym. 1080x840 - 280 zł/szt. 
Kamienna Góra, tel. 075/742-86-97,0607/38-48-54 
OKNA PLASTIKOWE z rozbiórki, rozwierno-uchylne, o wym. 
110 x 140 cm -170 zł oraz 105 x 135 cm -160 zł/szt. oraz 
drzwi balkonowe, 80 x 210 cm -190 zł/szt. Kobierzyce, tel. 
071/311-13-22.0609/59-01-17 .
OKNA PLASTIKOWE wym. 105x135 cm, cena 170 zł, oraz 
210 x 135 cm, cena 340 zł. Królikowice, tel. 071/311-10-78, 
0605/54-44-99
OKNA PLASTIKOWE o wym. 190 x 165 cm, 2-skrzydłowe, 
rozwieralno-uchylne, stan b. dobry, 4-letnie, duża ilość, - 350 
zł /szt. Lubsko, tel. 0603/89-78-64, 0601/41-16-93 po 
godz. 17

PRODUKUJĘ RUSZTOWANIA 
"WARSZAWSKIE11 

RAMKA - 40 zł i 35 zł + VAT 
Kupię złom iiny stalowej 0 1 4  do 0̂ mm 

tel. 071/354-37-97 
Wrocław, ul. Północna 5

OKNA PLASTIKOWE: 110x125 cm (1 szt.) • 400 zł, 105x144 
(2 szt.) - 400 zł, 137x147 cm (1 szt.) -1.300 zł, 245x140 cm 
(1 szt.) - 450 zł, 38x58 (2 szt.) -100 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-50-11
OKNA PLASTIKOWE różne wymiary, od 300-500 zł/szt. Min- 
kowice Oławskie, gm. Oława, tel. 0601/26-00-49, . 
0601/26-01-04
OKNA PLASTIKOWE nowe, cięte na wymiar, od 300 zł. Oła
wa, tel. 071/303-34-91
OKNA PLASTIKOWE wymiary: 117x135 cm - 4 szt., z role-, 
tami zewn., cena 350 zł/szt. Udanin, woj. legnickie, tel.' 
0606/59-95-72
OKNA PLASTIKOWE, nowe, 80 x 1.00 - 350 zł, 90 x 120 - 
380 zł, 100 x 120 - 400 zł lub inne wymiary. Włóki, gm. Dzier
żoniów, tel. 074/830.-28-33
OKNA PLASTIKOWE używane, białe, prod. niemieckiej, 4 
szt., 130x210 cm, rozwierno-uchylne, stan b. dobry. Złoto
ryja, tel. 076/878-64-36
OKNA SKRZYNKOWE wym. 145x115, prod.1985 r., nie uży
wane • 100 zł/szt. Sobótka, tel. 071/346-10-81,350-06-53 
OKNA SKRZYNKOWE oszklone, stan dobry, wym. 145 x 
175 cm, 3 szt. - 50 zł/szt. oraz 145 *210 cm, 2 szt. - 50

P ia s e k ,  żw ir, t łu c z e ń ,  k lin ie c , 
p o d s y p k a  z  d o s t a w ą  n a  b u d o w ę .  

K a m ie ń  o z d o b n y  o g ro d o w y .
OPOH812

tel. 0-502 307 530

NOWOŚĆ -PARKIETY Z BAMBUSA
Lakierowane -  gotowe do układania 

Bezpośredni importer: tel./fax 071-357 27 23
Delfino Import-Export tel. GSM 0601-74 60 64

PIŁA DO BETONU spalinowa, Husquarna, typ 268K, -1.500 
zł. Lubsko, tel. 068/372-11-76.0608/45-23-26 
PŁOTY przeciwśniegowe, dług. 50 m, • 400 zł. Nysa, woj. 
opolskie, tel. .0601/30-64-44
PŁYTA OBORNICKA gr. 6 cm, wymiary 100 x 100 cm - 20
zł/szt. Nowa Sól. tel. 0608/62-74-56
PŁYTKI CERAMICZNE 15x15 cm. jasne -12.50 zł/m2. Su-
listrowice, tel. 071/346-23-10,0601/70-33-89
PŁYTKI WYKŁADZINOWE BONIÓWKA z piaskowca. 30 m2
- 50 zł/m2. „ tel. 076/871-02-37
PŁYTY DROGOWE nowe, drogowe, 300 x 150 x 16 cm -
180 zł/szt. Jedlina Zdrój. tel. 074/845-55-87
PŁYTY DROGOWE 130 x 300 x 16 - 90 zł/szt. Jelenia Góra,
tel. 0606/98-44-36
PŁYTY DROGOWE nowe, 150 x 300 - 95 zł. Wrocław, tel. 
0502/30-00-07
PŁYTY DROGOWE 1.5 x 3.0 m, - 120 zł. Wrocław, tel. 
071/341-17-33
PŁYTY OBORNICKIE czerwono-żółte, stan b. dobry, wym.: 
szer. 1 m, dł. 3.5 m, 6 szt, - 650 zł. Legnica, tel. 
076/852-33-70 -
PŁYTY STROPOWE korytkowe, 6x1.5 m -1.150 zł/szt. Nowa 
Sól, tel. 0608/61-20-73
PŁYTY STROPOWE WPS-90 , 200 szt. - 10 zł/szt. Trze
bosz, gm. Bojanowo, tel. 065/545-64-92 
PŁYTY WIÓROWE grub. 22 m m -12.92 zl/m2. płyta OSB, 
grub. 18-22 zł/m2, grub. 15 - 18.60zł/m2, podbitka • boaze
ria grub. 13 mm - 22 zł/m2. Wrocław, tel. 342-38-86 
PODNOŚNIK DO MONTAŻU PŁYT GIPSOWYCH stan ide
alny, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/363-40-69,0602/79-79-03 
POJEMNIK NA BETON zaczepiany do dźwigu, poj. 0,75 m3, 
stan dobry • 300 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-78 po 
godz.19
POMOST ROBOCZY MPR-600 mechaniczny, zastępuje 
rusztowania, - 11.000 zł. Brzeg, tel. 077/416-91-51, 
0601/40-90-03
PRĘTY HGs, fi 25, cena -1.50 zł/kg. Wrocław, tel. 
071/372-62-45, 071/318-03-43 
PROJEKT DOMKU JEDNORODZINNEGO o pow. 95.3 m2, 
całkowitej 165.5 m2, kubatura 526 m2, - 600 zł. Ścinawka 
Średnia, tel. 074/871-50-76
PRZEPUSTY BETONOWE 200x170x110x0,14 - 400 zł, 
150x100*0,90x0,14 • 200 zł. Legnica, tel. 076/850-70-72

F irm a  " S C H O D Y "  o p o io s m  

H O L Z T R E P P E N  B A U

producent wszelkiego rodzaju
SCHODOW

okrągłych, zabiegowych, wpuszczanych 
podwieszanych, nasadzanych itp. 

CENY KONKURENCYJNE 
te!./fax 065/546-19-94,0-604-876-376

RURY CZARNE w oplocie aluminiowym, fi 15, dł. 1,2 m, - 7 
zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/732-77-54 
RURY FAWIRA ożebrowane, na grzejniki, nowe, ocynkowa
ne, fi 3.5 - 4 cm, dł. 2 - 2.5 to, cena 15 zł/m.b. Wrocław, tel. 
071/368-78-43
RURY NA SŁUPKI dł. 2,40 m, fi 50, - 8 zł /szt. Wrocław, tel. 
071/351-90-52,0602/33-18-45 
RURY ROZBIÓRKOWE fi 32, na ogrodzenia, dł. 2 m. 28 
szt. - 7 zł/szt. Zawonia, woj. wrocławskie, tel. 071/312-93-31 
RURY STALOWE zwykłe i grubościenne, cena 0.70 zł/kg. 
Wrocław, tel. 071/353-62-54 porodź. 15,0606/73-39-15 
RURY ŻELIWNE do wody, z kołnierzem, fi 100 - 0,5 zł/kg. 
Wrocław, tel. 0601/89-29-34
RUSZTOWANIE RAMOWE - 50 zł/m2. Legnica, tel. 
0502/15-72-28

OKNA DRZWI FASADY z aluminium i PCV 
ZADASZENIA z poliwęglanu komorowego 

produkcja i montaż
Jerzy Rzońca „  te) 311.20.76

0-602 824 826 0P012391
Bielany Wrodawskie 
ul. Polna 4

RUSZTOWANIE RAMOWE wynajem, transport, montaż, de- 
montaż, cena • 9 zł/m2. Wrocław, tel. 071/372-36-59, 
0601/41-31-93
RUSZTOWANIE TAKRAF pomost, pomarańczowy, dł. 2,5 
m, szer. 1 m, wys. pracy do 10 m, zasilanie elektryczne, do 
pracy dla 2-ch osób, po naprawie głównej w Niemczech, w 
kraju od 2001 r., nie używany, - 3.000 zł + VAT. Żary, tel. 
0602/69-21-86
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE 64 szt. - 35 zł/szt., lek
kie, jednakowe, pomalowane, dobrze pasują, słupki ogro-

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 
te l.(071) 326 OO 24
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DESKI PODŁOGOWE
niska wilgotność drewna gwarantowana! 
„ADWER” - Wrodaw, ul. Piękna 78 

tel. 071/336-25-03 OPOH966

dzeniowe fi 60 mm-2,2 m • 15 zł/szt. Bolesławiec, tel. 
0604/82-50-18
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE nowe, lekkie, - 35 zł/ram
ka. Oborniki Śląskie, tel. 0604/06-54-93,071/310-24-02 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE 24 szt., cena - 30 zł/ram
ka. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-18-37 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE lekkie, pomalowane, 100 
ramek - 35 zł/ramkę. Wrocław, tel. 0603/54-37-38 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE 20 szt. - 30 zl/szt. lub 
wypożyczę 40 szt. - 0,60 zł/szt., lekkie, jednakowe, nowe, 
możliwość transportu. Wrocław, tel. 071/347-89-66 
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE + kółka, 30 szt., nowe • 
30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/351-90-52,0602/33-18-45 
RYNNY OCYNKOWANE fi 150, 40 m b, - 3 zł /szt. Wro
cław, tel. 071/351-90-52, 0602/33-18-45 
SCHODY metalowe, 2-podestowe, 13 stopni, stopnie i po
desty drewniane, wys. 3 m, szer. 1 m, - 2.500 zł lub z mon
tażem ̂  2.900 zł. Kłodzko, ul. Okrzei 26/II/20, po godz. 16 
SCHODY drewniane, z rozbiórki, prawoskrętne, 12 stopni, 
- 500 zł. Proszkowice, gm. Strzelin, tel. 071/390-77-66 
SCHODY ZABIEGOWE na metalowym szkielecie, dębo
we, bardzo solidne, - 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 ogrodzeniowe • 13 zł/szt., bramy 
standardowe z furtką • 680 zł/kpi., bramy kute • 
200 zł/m2. „METALPLAST” , Wisznia Mała, tei. 
071/312-74-92,0603/88-26-10 82001181

O  SIATKA OGRODZENIOWA: stalowa • 3.30 zł/m2, 
stalowa, powlekana - 4.20 zł/m2, ocynkowana - 
4 zł/m2, ocynkowana, powlekana • 4.60 zł/m2, 
drut naciągowy, napinacze, słupki, bramy - 
montaż., te l. 076/838-40-65, 0605/07-87-90 
84019261

O  SIATKA OGRODZENIOWA powlekana • od 3.80 
do 5.40 zł/m2; siatki zbrojeniowe posadzkowe, 
drut fi 3.0, oczko 10x10 • 2.70 zł/m2; drut fi 4.0, 
oczko 10x10 - 4.80 zł/m2. „MAJKARD" P.P.H.,
59-700 Bolesławiec, Kraśnik Dolny 41 a, tel. 
075/736-98-40,0604/50-83-75 01034641

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
kana PCV, cena 4.40-5.0 zł/m2, słupki ogrodze
niowe, powlekane, drut naciągowy, napinacze, 
pręty, drut kolczasty i inne akcesoria, możli
wość transportu. „GRANIMET”, Jaworzyna Ślą
ska, te l. 074/858-78-54, 074/640-57-21, 
0603/59-78-90 80012021

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
kana - 4.1 zł/m2, siatka ogrodzeniowa, ocynko
wana ; 4.5 zł/m2, drut naciągowy • 30 gr/m.b., 
napinacze. Krzyków , te l. 071/318-98-56 
81013901

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
kana plastikiem, w cenie 3.5-5 zł/m2, przy więk
szych zamówieniach transport gratis, możli
w ość montażu. Pęgów, tel. 071/310-73-02, 
0609/64-36-98 81013401

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
kana plastikiem • 4.30 zł/m2, ocynkowana - 4.50 
zł/m2, pełen asortyment, możliwość całkowite
go montażu (wylewki, osadzanie słupków), 
transport gratis. Prusice, tel. 071/387-13-32, 
0601/84-19-35 82001201

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
kana plastikiem, w cenie 3.5-5 zł/m2, słupki 
ogrodzeniowe i inny asortyment, możliwość 
montażu, negocjacji cen. Prusice, ul. Ogrodo
wa 19, tel. 071/312-64-33, 0603/42-83-91 
81013411

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powle
czona poliestrem, dowolna wysokość, wysoka 
jakość drutu, cena 4.50 zł/m2, ponadto posia
damy drut naciągowy, napinacze, słupki ogro
dzeniowe. Przy większych zamówieniach dosta
wa gratis. „PLAST-MET", Świdnica, ul. Willowa 
22a, te l. 074/852-16-95, 074/853-58-31, 
0602/10-44-51 01030821

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowani, powle
kana plastikiem, dowolna wysokość, ceny od
3.50 do 4.50 zł/m2. Ponadto posiadamy w sprze
daży słupki ogrodzeniowe, drut naciągowy, na
pinacze i inne akcesoria do montażu ogrodzeń. 
Przy w iększych zamówienia dostawa gratis. 
Żm igród, ul. Lipowa 9, tel. 071/385-35-64, 
0603/85-26-17 82001281

SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, stalowa, zakon-

TARTAK CHOJNO 
"SOMAPOL" 

tel. 065/545-14-20

• więźba dachową
(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

serwowana, dowolne wysokości - 3,3 zł/m2. Kąty Wr., tel. 
071/316-99-17, 0602/10-11-31 
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 ocynkowana, powlekana pla
stikiem, wys. 150 cm, dł. 20 m w rolce -130 zł/rolkę, słupki 
ogrodzeniowe narożne, z podpórkami i bramowe -15 zł/szt. 
Radwanice, tel. 071/311-77-48 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowa oraz ocynkowana 
powlekana • 4 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/40-29-56

RAPY- - W E L P L A S T  
- G O R P L A S T

MATIZOL-COISI T Y
S Z C Z E C IŃ S K A  11 B  OP012183
tel. 071/373-90-79,071/353-65-71

SIATKA OGRODZENIOWA powlekana PCV, różne kolory 
- 3.50 zł/m2, siatka posadzkowa, zgrzewana, oczko 100 x 
100- 2.70 zł/m2. Wrocław, tel. 071/325-40-73 
SIATKA OGRODZENIOWA stalowa, powlekana PCV - 3.6 
zł/m2, ocynkowana, powlekana PCV - 4.35 zł/m2, słupki, 
możliwość transport. Zielona Góra, tel. 068/327-43-70, 
0602/24-52-95
SIATKA PODTYNKOWA oczko fi 3 mm, prod. USA - 2.50 
zł/m2. Świdnica, tel. 074/850-56-16,0601/79-25-31 
SILNIK DO STOŁU WIBRACYJNEGO, • 300 zł. Wrocław, 
tel. 0607/36-28-39
SILNIK SPALINOWY DO ZAGĘSZCZARKI GRUNTU RO
BIN EC10, - 500 zł. Lubsko, gm. Niemcza tel. 
068/372-11-76, 0608/45-23-26 
SILOS NA CEMENT stan b. dobry, poj. 201,3 szt. • 1.500 
zł. Kąty Wr., tel. 071/795-19-82 
SILOS NA CEMENT stan dobry, - 800 zł. Legnica, tel. 
076/862-04-36
SILOS NA CEMENT 20 t - 700 zł. Pieszyce, tel. 
074/836-51-97
SILOS NA TROCINY z instalacją wyciągową, - 3.500 zł. 
Legnica, tel. 0601/21-38-41
SILOSY NA CEMENT 22 t, 2 szt., stan b. dobry - 1.500 
zł/szt. Kamienna Góra, tel. 075/746-20-48,0608/89-78-45 
O  SIPOREX 24 x 24 x 59 cm - 4.90 zł/szt., 12 x 24 x 

59 cm • 2.65 zł/szt., znak jakości, certyfikat, 
transport gra tis. Góra, tel. 0601/56-95-61 
01030681

O  SIPOREX - różny asortyment, producent Milicz, 
Skawina. Bloczki betonowe, cegła pełna, dziu
rawka, K-1, K-2, pustaki, nadproża, kształtki 
U-36, U-24, cement, wapno, zaprawy i kleje. Wy
mienione towary posiadają atesty i certyfikaty. 
Transport gratis. Wszystkie wyroby w cenach 
promocyjnych, prowadzimy sprzedaż ratalną. 
Góra, ul. Poznańska 21, tel. 065/543-36-40 (fax), 
0601/57-14-04 84014641

O  SIPOREX 24x24x59 • 4.8 zł/szt., 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, ok. 1000 szt. - 4.65 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/362-85-52, 0604/65-22-22 
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA budowlana, technicznie 
sprawna, - 250 zł. Wrocław, tel. 0501/59-18-65 
SŁUPKI OGRODZENIOWE z rur zwykłych, fi 10 cm, z rur

O  SPRZEDAŻ AGREGATÓW  TYNKARSKICH 
P.F.T.G-4.., tel. 0604/66-37-82 01034321

STAL CEOWNIK120 mm, dł. 5 m • 30 zł/szt. Dzierżoniów, 
ter. 074/646-14-48
STAL DWUTEOWNIK 300 dł. 7,5 m, 4 szt., z rozbiórki - 
250 zł/szt.., tel. 0607/28-96-14,0606/29-34-13 
STAL DWUTEOWNIK 280,6,5 mb - 0,70 zł/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 wym. 160 mm, dł. jednej szyny 12 
mb, ilość metrów bieżących 160 - 0.90 zł/kg. Olszanka, 
Pogorzele, tel. 077/411-21-97 
STAL DWUTEOWNIK - 80 zł - 120 zł/szt., 70 zł do 100 
zł/szt. Paszowice, tel. 076/870-14-85 do godz.19 
STAL DWUTEOWNIK 160, dł. 12 m. 10 szt. - 350 zł/szt. 
Stróża, gm. Mietków, tel. 071/316-91-59 
STAL DWUTEOWNIK 200 - 5,15 mb, 260 -13,45 mb, 300 
- 4,25 mb, 350 - 7,80 mb, ceownik 300 - 18,50 mb, 240 - 
4,55 mb, kątownik .120 x 120 x 12,11,80 mb, cena 70 gr/kg. 
Strzelin, tel. 071/796-22-44, 0604/11-97-82 
STAL KĄTOWNIK 120, słupy 120/110 - 0,8 zł/kg. Biała, 
tel. 076/818-69-44, 0602/82-11-26 
STAL KĄTOWNIK 160/160 - 1 zł/kg, rura grubościenna, 
60/40 mm • 1,50 kg, pręt fi 22 -1,5 zł/kg, rury bez szwu 
wytwórni, 75/62 - 2 zł/kg i inne. Oława, tel. 071/302-90-74 
STAL ZBROJENIOWA żebrowana, fi 16-18-22 mm, odcin
ki po 12 m.b. • 1 zł/kg, możliwy transport. Kłodzko, tel. 
0601/97-10-13
STAL ZBROJENIOWA średn. 18 i 22 mm, dł. 6 m - 80 gr/kg. 
Prochowice, tel. 076/858-55-05 
STEMPLE BUDOWLANE sosnowe, dł. 3 m -1 zł/m.b., kra
wędziaki sosnowe (6x6, 8x8) - 4 zł/m.b. Prochowice, tel. 
076/858-55-05

T A R ^ T A K  I
•  W I Ę Ź B Y  D A C H O W E  • §  
D R E W N O  B U D O W L A N E  •

S ie d le c  T rzebnick i, te l. 071/398-76-13

STEMPLE BUDOWLANE sosnowe - od 1 zł/m.b. Oława, 
tel. 071/303-07-97
STEMPLE BUDOWLANE żerdzie ogrodzeniowe, sosno
we, dł. na zamówienie -1,20 zł/m.b., deski ,na podbitę" - 
420 zł/m3 (możliwy transport). Piszkawa, gm. Oleśnica, tel. 
071/315-33-12 i  
STEMPLE BUDOWLANE wys. 3 m - 3 zł. Prochowice, tel 
076/858-55-05 
STEMPLE BUDOWLANE wys. 3 m, -1 zł/m.b. Prochowi 
ce k. środy Śląskiej, tel. 076/858-55-05 
STEMPLE BUDOWLANE stalowe ocynkowane, 50 szt. 
79 zł/szt., nieocynkowane, 12 szt. • 35 zł/szt. Sulistrowice 
tel. 071/346-23-10, 0601/70-33-89 .
STEMPLE BUDOWLANE drewniane, dł. 3 m, 300 szt. 
składowane we Wrocławiu - 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 
STOPA WIBRACYJNA - 2.290 zł, płyta wibracyjna - 3.340 
zł. Sulistrowice, tel. 071/346-23-10, 0601/70-33-89 
STOPA WIBRACYJNA, diesel .skoczek', 100 kg, stan b. 
dobry -1.800 zł + VAT. Żary, tel. 0602/69-21-86 
STÓŁ DO TAPETOWANIA składany/ przenośny, nie uży
wany, • 40 zł. Wrocław, tel. 0642244488 (pager) 
STYROPIAN FS-15 cena -110 zł/m3. Świdnica, tel. 
074/850-56-16, 0601/79-25-31

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
N a c z e ln ik  U r z ę d u  S k a r b o w e g o  w  O le ś n ic y  

p o d a j e  d o  p u b lic z n e j  w ia d o m o ś c i ,  ż e :
2 8  c z e r w c a  2 0 0 1  r. o  g o d z .  1 0 .0 0  

w  T w a r d o g ó r z e  p rz y  u l. P a r ty z a n tó w  3  
o d b ę d z ie  s ię  s p r z e d a ż  l ic y ta c y jn a  n iż e j  w y s z c z e g ó ln io n y c h  

r u c h o m o ś c i  n a l e ż ą c y c h  d o  z o b o w ią z a n e g o  
P a n a  I r e n e u s z a  Z a r e m b y ,  z a m .  T w a r d o g ó r a ,  u l. L e ś n a  1 0  C :

1. Rury PCW - średnica 110 mm, dł. 6 m, 
150 szt. o wartości 3.000,-

2. Granulat PCW
>  ■ _  _  _  OP0126303 tony o wartości 7.500,-

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomości. Ruchomość można oglą
dać w dniu 28 czerwca 2001 r. w godz. od 9 do 10 w Twardogórze przy ul. Partyzantów 3. 
Osoby przystępujące do przetargu ruchomości zobowiązane sąztożyć organowi egzeku
cyjnemu wadium w wysokości 1/10 wartości szacunkowej ww. ruchomości. Wadium nale
ży wpłacać przed rozpoczęciem licytacji u poborcy skarbowego przeprowadzającego licy
tację ruchomości. W przypadku niedojścia do skutku licytacji w I terminie, wyznacza się 
termin II licytacji na dzień 29 czerwca 2001 r. o godz. 10, a wartość licytowanej ruchomo
ści wynosić będzie 112 wartości szacunkowej, przy zachowaniu zasad dot. wpłaty wadium 
obowiązujących przy I licytacji. Licytacja II odbędzie się również w Twardogórze przy ul. 
Partyzantów 3. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy zastrzega możliwość odwołania 
licytacji bez podania przyczyny.

Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnicy - Komornik Skarbowy

ocynkowanych, fi 6 cm, ód 15 do 20 zł. Wrocław, tel. 
071/368-78-43
SŁUPKI OGRODZENIOWE fi 38, dł. 220 cm, z daszkiem, 
pomalowane, 200 szt. -13 zł/szt. oraz słupki narożne i bra
mowe. Wrocław, tel. 0603/54-37-38 r  .
SŁUPKI STALOWE fi 50, długość 1 m, 120 szt., cena 3 
zł/szt. Wrocław, tel. 0501/80-74-20 
SŁUPY DREWNIANE zaimpregnowane, -120 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-23-05
SŁUPY ŻELBETONOWE elektr.̂  pojedyncze i podwójne, 
wys. 8 m -100 zł/szt. Leszno, tel. 065/540-11 -30 
O  SPRZEDAM AGREGAT TYNKARSKI PUTZME- 

ISTER kompletny, sprawny, - 7.500 zł., tel. 
0604/66-37-82 01028191

VELUX
OKNA DO PODDASZY

PEŁNY ASORTYMENT
C-GIPS - Z .G . S p . z  o .o .  

W ro c ła w , u l.  K rak o w sk a  9 3 /1 0 5  
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e-mail: zg_wroclaw@cgips.pl

SZALUNKI typu Akro, wym. 1.20x0.40 m. cena • 30zł oraz 
1.50x0.40 m. cena - 35 zł. Wrocław, tel. 0605/11-65-64 
SZAMBA METALOWE poj. 7.000-24.000 litrów, konserwa
cja, możliwy transport, ceny od 1.500 zł do 2.500 zł. Lubin, 
tel. 0502/60-93-39
SZAMBO BETONOWE poj. 10000 I, - 2.000 zł. Lutynia, 
tel. 071/317-76-52
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 heblowane, 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 różne wzory, bramy, 
bramki, balustrady, cena od 2 zł/szt. Milicz, tel. 
071/384-91-07, 0604/27-84-36

SZTUKATERIA GIPSOWA różne wzory -14 zł/mb. Wro
cław, tel. 071/328-40-26, 0608/32-17-15 
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, teł. 071/339-72-81 
SZYBY ORNAMENTOWE 142 x 54.142 x 44,90 x 61 cm - 
3 zł/szt. Namysłów, tel. 077/41,0-02-78 
SZYNY STROPOWE dł. 310 cm, 18 szt. - 0,7 zł/kg. Wał
brzych, tel. 074/846-15-97, 0608/06-15-04 
TARCICA BUKOWA sucha, grub. 50 mm, - 1.400 zł. By
strzyca Oławska, tel. 071/303-09-07,0605/74-16-06 
TARCICA BUKOWA sucha - 1.000-1.200 zł/m3 oraz dę
bowa, sucha -1.100 zł/m3. Głuchołazy, tel. 077/439-64-57 
TARCICA DĘBOWA gr. 50 i 25 mm, sucha - 1000 /m2, so
snowa, gr. 50 mm, sucha - 1000 /m2. Ciechów, gm. środa 
Śląska, tel. 0605/07-44-43
TARCICA DĘBOWA grubość 55 mm - 1.700 zł/m3. Kor
fantów, tel. 0777431-94-33
TARCICA DĘBOWA sucha, grub. 25 i 50 mm oraz klejon
ka dębowa na schody, drzwi i podłogi, -1.100 zł; Lubiń, 
tel. 076/844-60-48
TARCICA DĘBOWA i świerkowa, gr. 55 mm • 700 zł/kubik, 
orzech w klocu, 1 kubik - 300 zł. Lutomia Górna, gm. Świd
nica, tel. 074/850-28-59 po godz. 20 
TARCICA DĘBOWA sezonowana, 12 m3, grub. 5 cm, dł.
2.5-3.5 m, • 15.000 zł (tylko w całości). Nowogrodziec, tel. 
075/731-73-63 po godz. 20
TARCICA DĘBOWA dł. 3 m, gr. 50 mm, wilgotność 20%, 
cena 850 zł/m2. Opole, tel. 0605/52-99-47 
TARCICA DĘBOWA sosna, olcha, gr. 25-50 mm, sucha, 
dąb -1.250 zł/m3, olcha, sosna - 800 zł/m3. Środa śl., tel. 
071/317-25-79, 0604/95-48-36 
TARCICA DĘBOWA gr. 55 i 25 mm, sezonowana, I klasa -
1.600 zł, II klasa -1.100 zł, III klasa - 800 zł, 20 m3. Wro
cław, tel. 0605/06-62-33
O  TARCICA DĘBOWA, jesionowa, sucha i sezono

wana, w ciągłej sprzedaży, możliwy transport. 
Jawor, tel. 0603/22-40-30 01031711

TARCICA JAWOROWA - 450 zł, świerkowa - 450 zł, więż- 
ba dachowa - 550 zł, - 450 zł. Łomnica, gm. Głuszyca, tel. 
0603/58-45-71
TARCICA JESIONOWA grubość od 40 do 50 mm, sezono
wana 8 lat • 900 zł/m3. Strzelin, tel. 071/392-21-10 po 
godz. 18,0602/24-82-22
TARCICA OLCHOWA grubość 63 mm, 9 m3 - 500 zł/m3. 
Korfantów, tel. 077/431-94-33 
TARCICA ŚWIERKOWA boazeryjna, wysoka jakość, gr. 
22-23 mm, różne długości- 550 zł/m3 * VAT. Leszno, tel. 
065/529-92-99, 0603/26-24-90 
O  TARCICA SUCHA : dębowa - 1.900 zł/m3, buko

wa - 1.450 zł/m3, jesionowa • 1.500 zł/m3. Oła
wa, tel. 071/303-89-69 w godz. 8-15, 
0602/59-14-30 01029311

TARTAK w Budzowie
60 km od Wrocławia w kier. Kudowy Zdrój 
w Ząbkowicach Śl. na Srebrną Górę 12 km

Oferuje w sprzedaży:
więźby dachowe 

w  c e n i e  o d  630 z ł  
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TEKSTOLIT grubości 6 mm i 2,5 mm - 50 zł/kg, bakielito- 
we płyty z otworami, grubość: 10 i 15 mm -10 zł/kg, teflon 
w arkuszach o wym. 33 cm x 33 cm x 1 cm - 60 zł/arkusz, 
drabinki ocynkowane do inst. kablowej -10 zł/szt. Oława, 
tel. 071/302-90-74
TEODOLIT - NIWELATOR stan b. dobry, - 700 żł. Wro
cław, tel. 0602/29-38-89
TWORZYWO SZTUCZNE POLIAMID bezbarwne, 600 kg • 
5 zł/kg. Ludów Śl., tel. 071/393-32-62 
WAPNO hydratyzowane, 1250 kg, pakowane po 50 kg - 9 
zł/worek. Wrocław, tel. 071/339-83-05 po godz. 20 
O  WATA SZKLANA , wełna mineralna, w workach 

120 I., tel. 062/785-65-75 81014001
WCIĄGARKA BUDOWLANA duża, ham. na klocek drew
niany, stan dobry - 400 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-78 
po godz.19
WCIĄGARKA BUDOWLANA elektryczna, udźwig 2 1, prod. 
Chorzów, - 1.450 zł. Jedlina Zdrój. tel. 074/845-55-87 
WCIĄGARKA BUDOWLANA fabryczna, mało używana, • 
850 zł. Oława, tel. 071/313-86-76 
WCIĄGARKA BUDOWLANA linowa, montowana na szy
nę, góra/dół, lewo/prawo, 380 V, 500 kg, - 800 zł lub za
miana na mat. budowlane (styropian, wełna, kostka). 
Szczytna, tel. 0501/64-55-29 
WCIĄGARKA BUDOWLANA WD-200, - 250 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-13-65
WCIĄGARKA BUDOWLANA linowa, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
WCIĄGARKA BUDOWLANA z obrotowym ramieniem, 
udźwig 150 kg^380V. stan dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/373-00-34
WCIĄGARKA BUDOWLANA linowa, el. wraz z szuflą do 
materiałów sypkich, fabr. nowa z kpi. lin i silników - 2.000 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-65-41 
WEŁNA MINERALNA 15 cm grubości, 150 m2 - 9 zł/m2. 
Wrocław, tel. 373-90-7.9
WĘZEŁ BETONIARSKIMNB 500,1988 r. (instalacja elek
tryczna do naprawy), • 10.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/738-09-36
WIBRATOR DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ I PŁY
TEK. - 5.00 zł. Pieszyce, tel. 074/836-51-97 
WIERTNICA GOLZ kompletna, ręczna, na stojaku, -1.600. 
zł. Bolesławiec, tel..0603/10-25-21 '
O  WIĘŹBA DACHOWA tarcica, łaty, impregnacja • 

640 zł/m3. Montaż więźby. Węgry k. Żórawiny, 
tel. 0502/38-66-09 01029211

UWAGA i
i Tylko oryginalny produkt posiadający znak BORGA 
I  zapewnia wysoką jakość i gwarancję do 15 lat

52-319 Wrodaw, ul. Karmelkowa 41 i 
tel./fax (071) 364 38 00 w. 329, 280 j 

pawilon 11, piętro I, i 
www.amerdach.com.pl i

oraz standardowych opierzeń. Oferta ważna w czwwco 2001r.

WIĘŹBA DACHOWA - 480-590 zł/m3. Jawor, tel. 
076/870-10-28, 0607/27-41-77 
WIĘŹBA DACHOWA - 500 zł/m3. Lubań, tel. 075/721-30-78 
WIĘŹBA DACHOWA wyleżakowana 4 lata, - 8.200 zł. Wa
lim, tei. 074/845-76-84
WKŁAD KOMINOWY z blachy atestowanej, na gotowo - 
75 zł/m. Wrocław, tel. 071/321-73-75,0602/32-70-51 
WKŁADKI DO ZAMKÓW 2 szt., + 500 kluczy, - 1.600 zł. 
Wrocław, tel. 0503/99-55-10
WKŁADY KOMINOWE do CO, na gaz i olej, kwasoodpor- 
ne, spawane plazmowo. Dzierżoniów, tel. 0604/50-67-17 
WKŁADY KOMINOWE kwasoodporne, z atestem - 34 
zł/m.b. Legnica, tel. 076/857-51-05, 0608/49-55-34 
WŁAZ DO KANAŁU, -180 zł. Góra, tei. 065/543-39-32 
WÓZEK BETONIARSKI spalinowy, wywrotka, stan b. do
bry, - 2.000 zł. Leszno, tel. 065/520-06-98,0604/60-32-46 
WYSIĘGNIK BUDOWLANY hydrauliczny z koszem, wy
sięg 9 m w pionie - 9.500 zł + Vat. Długołęka, tel. 
071/315-30-20
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU, - 4.500 zł. Głogów, tel. 
076/834-46-34 po godz. 16
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER waga 220 kg. - 2.000 
zł. Gostyń, tel. 065/572-36-84 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER płyta 5&35 cm, 60 
kg, silnik Honda, stan idealny • 2200 zł. Sobótka, tel. 
0600/56-21-77
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG BPR 50-52 D 445 kg, 
rewers, diesel (Hatz Supra), aktualny model, stan b. do
bry, - 7.900 zł. Strzelin, tel. 071/796-11-86,0601/78-39-70 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER, - 2.800 zł. Wrocław, 
tei. 325-18-48,0502/61-10-53 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU SAM płytowa, 100 kg, 380V, 
silnik 1.1 kW - 800 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
ZAGĘSZCZARKA -GRUNTU !skoczek" firmy Bomag -
2.700 zł. Nowogrodziec, tel. 0609/42-59-39 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER diesel, - 3.200 zł. Św. 
Katarzyna, tel. 071/311-62-81,311-62-15 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU AMMANN AVH 40-20,1996 r. 
płytowa, 400 kg, rewers, silnik diesel Hatz Supra, stan b. 
dobry. - 6.500 zł. Strzelin, tel. 0604/16-05-80 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG. 1997 r. .skoczek', 
stan idealny, - 3.000 zł. Nowogrodziec, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0604/88-90-50
O  ZAGĘSZCZARKI GRUNTU WEBER nower w ce

nie od 3.700 zł, netto, z gwarancją na rok, ceny 
najniższe w Polsce, autoryzowany przedstawi
ciel firmy Weber/PHU Zenker, E-Mail Zenker@Si- 
sco .p l. 59-300 Lubin, O siek  35 B, tel. 
076/842-83-43 84018591

ZAMIENIĘ BETONIARKĘ na gumowych kołach, 2501, na 
piaskarkę. Legnica, tel. 076/850-70-72 
ZAWORY GRZEJNIKOWE kątowe. 3/4’ . z głowicą termo
statyczną, 11 szt. + zawory kołnierzowe 3/4', Zetkam do 
150 C, 2 szt. kulowe -150 zł. Wrocław, tel. 071/341-41-69 
ZBIORNIK NA SZAMBO stalowy, poj. 33001, grubościen- 

. ny, z deklem, - 850 zł. Wrocław, tel. 0605/92-95-60 
ZBIORNIK NA SZAMBO poj. 12.5001, - 2.000 zł /szt. Zię
bice. tel. 074/819-31-50 ■
ZBIORNIKI NA CEMENT 251,2 szt. • 1.800 zł/szt. Rybni- 
ca Leśna, gm. Wałbrzych, tel. 074/845-15-91. 
074/845-15-54
ZBIORNIKI NA SZAMBO paliwa, od 4000! do 50.0001, kon
serwowane, zapewniam transport od 1200 do 5000 z ł. ., 
tel. 0608/71-25-23
O  ZBIORNIKI ŻELBETOWE na szambo o pojemno

ści 6000-10000 I - 2.500 zł, możliwość montażu, 
kręgi żelbetowe fi 500-2000, faktury VAT, atesty. 
Oława, tel. 071/313-75-95 81014181

ZIEMIA I PIASEK z wykopu - 10 zł/t. Wrocław, tel. 
071/346-62-55 wieczorem
ŻWIR pospółka, 27 ton, - 700 zł. Leszno, tel. 065/529-61-96
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O  „ABC” DEKODERÓW CYFROWYCH sprzedaż, 
skup dekoderów i kart, najlepsze ceny, karty te
stowe, odblokowywanie kanałów, możliwość 
montażu sprzętu. Wrocław, tel. 0502/89-69-98 
02028961 [[[18150]]]

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 w ysyłka, Lub in, te l. 076/724-67-63, 
0605/44-74-03 84018651 [[[16263]]]

O  AKTYWACJA I REAKTYWACJA KART WIZJA TV 
również Prlwate Gold, Cyfra+ oraz sprzedam ze
staw Cyfra+, kompletny na 16 pakietów, nowy, - 
650 zł. Z ie lona Góra, te l. 0607/84-89-90 
87027131 [[[16264]]]

O  AKTYWACJA I REAKTYWACJA KART „WIZJA 
TV” również Private Gold, „Cyfra +” , skup i sprze
daż dekoderów cyfrowych. Zielona Góra, tel. 
0607/84-89-90 87027551 [[[18104]]]

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
[[[16266]]]

O  AM PLITUNER 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 
[[[16269]]]

AMPLITUNER DENON DVR 275. 2x45 W, RDS EON, • 600 zl. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0606/68-70-49 
AMPLITUNER DENON AVR 1801 Gold, do .kina domowego', 
nowy, w pudełku - 1.800 zł oraz DVD -Denon 1500 Gold, nowy, 
nie używany • 1.750 zł, subwoofer aktywny Tannoy M-SUB 10 •

950 złj zestaw Pascal 505 • 1.350 zł, zestaw Polar DK • 750 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/665-78-05
AMPLITUNER DIORA AWS 307 stan b. dobry, • 95 zł. Wrocław, 
tel. 071/327-47-60, 071/351-54-40 
AMPUTUNER KENWOOD cyfrowe radio, stan b. dobry, • 150 
zł. Legnica, teł. 0603/33-23-38
AMPUTUNER ONKYO TX-SV 545 kompakt DX 7111, kolumny 
BW 602 Sil, - 3.600 zł. Kluczbork, tel. 077/418-04-60 po godz. 21 
AMPLITUNER ONKYO TX-8211 RDS z pilotem, 2 x 70 W, kolor 
szampański, • 600 zl. Wrocław, tel. 0601/56*07*79, 
071/330*00*45
AMPLITUNER ONKYO TX 575, - 1.650 zł. Wrocław, tel. 
0600/19*96*91
AMPUTUNER PHILIPS FR 740 .kino domowe', na gwarancji, 
stan idealny, • 700 zł. Kucharzowice, gm. Wiązów, tel. 
071/393-12-54
AMPUTUNER PIONEER 909 - 3700 zł; 859 - 2.800 zł; 810 • 
2.150 zł; 710 - 1.650 zł; 510 - 1.250 zl; 409 - 990 zł. Wrocław, 
tel. 0503/64-47-10
AMPLITUNER PIONEER VSX 505 RDS, dolby surround pro lo
gie, wejście DVD, kompakt Pioneer PD-S 604, dwa wyjścia, stan 
idealny, • 1.300 zl. Wrocław, tel. 0501/63-16*17 
AMPLITUNER PIONEER VSX 859 THXEX - 2.750 zl, Yamaha 
RX-V1000 - 2.990 zł, Yamaha RX-V800 - 2.700 zł, Denon AVR 
3801 * 3300 zł, Sony DVD DVP-S 735 - 2190 zł, Sony DVP-CX 
850 • 2.900 zł, głośniki Canton Movie 10 MX -1600 zł. Wrocław, 
tel. 0503/64-47*10
AMPLITUNER PIONEER VSX 859 DTS surround EX, 5x100 W, 
nowy - 2750 zł, nagrywarka PDR-609 CD text -1.300 zl, nagry- 
warka PDR 555 RW, najlepszy model, bez kartonu 1.200 zł, 
DVD Pioneer DU 525, używane • 900 zł, razem - 5.700 zł. Wro
cław, tel. 343-04-83, 0607/66-58-24 
AMPLITUNER PIONEER 409 VSX dolby surround, Pro-logic 
DSP, 5 x 80 W, pilot, stan idealny - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/352-40-44 po godz.19
AMPLITUNER PIONEER SX-403, RDS, pilot, 2x90 W, loudness,
- 400 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89
AMPLITUNER SONY STR-840 srebmy, nowy, w kartonie, do
lby digital, RDS, pilot, - 1.450 zł. Legnica, tel. 0609/28-78-80 
AMPLITUNER SONY STR-DB 830 dolby digital, AC-3, DTS, 
DCS, 32-bitowy sound procesor, 5x100 W, • 1.680 zl lub zamie- 
nię. Świdnica, tel. 074/853-25-63, 0606/36-57-52 
AMPLITUNER SONY STR 313 L + magnetofon (kolor srebmy), 
z kolumnami, • 360 zł. Wrocław, tel. 0605/92-73-44 
AMPLITUNER SONY STR-840 DB oraz Sony STR-840 QS, czar
ny i srebmy, fabrycznie nowe, na gwarancji, instrukcja obsługi,
- 1.550 zł. Wrocław, tel. 0609/35-26-62 
AMPLITUNER SONY 4-letnł, - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/329-06-09
AMPUTUNER SONY STR-DB 940 - 1.800 zł, STR-DB 840 - 
1.450 zł, STR-DE 745, cena - 1.150 zł. Wrocław, tel. 
0600/19-96-91
AMPUTUNER SONY STR DB 840 • 1480 zł, DVD Sony S 335- 
1050 zl, nowe, na gwarancji, inne, możliwy dowóz. Wrocław, 
tel. 0501/98-67-78, 071/357-15-87 
AMPUTUNER TECHNICS SAX 7 ♦ kolumny do kina domowe
go, oraz Sony STR DE3215 + kolumny do kina domowego - od 
700 do 1.400 zł. Bolków, tel. 075/741-46-29 
AMPUTUNER TECHNICS SA-DX 940, cena -1.150 zł. SA-AX 
540, cena • 780 zł, SL-PG 590, cena • 500 zl, SL-PS7, cena - 
850 zł, SJ-MD 150, cena - 850 zł, nowe, w kortonie, z gwaran
cją. Legnica, tel. 0605/32-10-80 
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX7 - 1.400 zl, SA-DX 1050 -
1.400 zł. SA-DX950 • 1.150 zl, SA-DX 850 • 1.000 zł, SA-DX 
750 - 850 zl. Legnica, tel. 0603/28-25-99 
AMPLITUNER TECHNICS SA-EX 310 + magnetofon RS-TR 383,
- 860 zl. Wrocław, tel. 071/321-33-49
AMPUTUNER TECHNICS SAAX 750,5x 80W, dolby digital, RDS 
• 800 zl; SADX950 (5x 100W, dolby digital. DTS, RDS) -1.150 
zl; SADX 1050, najwyższy model - 1.450 zł. Wrocław, tel. 
0502/07-98-55

AMPUTUNER TECHNICS SA-DX 940, • 1.100 zł. Wrocław, tel. 
0600/19-96-91
AMPLITUNERTECHNICS SA-EX1401.5 roku gwarancji, RDS, 
2x100 W, Instrukcja, pudełko, stan b. dobry • 650 zl oraz drugi 
Technics SA-AX 720, dolby Pro Logic, RDS, 5x100 W, pilot, in
strukcja, stan b. dobry - 850 zł. Wrocław, tel. 0608/18-27-74 
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX 750,2001 r. 5 x 80 W, dolby 
digital, RDS - 800 zi, SA-DX 950,5 x 100 W, dolby digital, DTS, 
TDS -1.150 zl, SA-DX1050, najwyższy model -1.450 zł, gwa
rancja, transport lub zamienię na sprzęt Technics, używany. Wro
cław, tel. 0502/07-98-55
AMPLITUNER YAMAHA RXV-520 -1.350 zł, Yamaha RXV-620 
- 1.580 zł, Yamaha RXV-800 - 2.150 zl, Sony STR 940 - 1.870 
zł, Sony STR 840 - 1.500 zł. Głogów, tel. 076/834-15-50, 
0603/06-49-97
AMPLITUNER YAMAHA RXV 520, nowy, zapakowany, -1.250 
zł. Wrocław, tel. 0601/73-97-25 
AMPLITUNER YAMAHA RX-V 520 RDS, cena -1.350 zł, ampli- 
tuner Yamaha RX-V 420, RDS -1.200 zł, odtwarzacz DVD Yama
ha DVD-S 510, cena-1.180 zł. Wrocław, tel. 0605/92-95-60 
AMPLITUNER YAMAHA RX-V620RDS, tytanowy, top-art. nowy 
-1540 zł, kabel światłowodowy Tosłink, końcówki Toshiba,-dług. 
1 m, do przesyłania sygnału cyfrowego Dolby Digital, DTS, - 30 
zł. Zielona Góra, tel. 0604/36-77-07 
O  AMPLITUNER, DVD, DENON, YAMAHA, inne, ko- 

lumny do „kina domowego”, subwoofery aktyw
ne Yamaha, B&W, radioodtwarzacze samochodo
we Clarion, Pioneer, TV panoramiczne 32-36" 
Sony, Panasonic, tanio, nowe., woj. dolnośląskie, 
tel. 0609/27-22-09 84008171 [[[16301]]] 

AMPUTUNERY SONY STR 940, cena -1.950 zł, STR 840, cena 
-1.550 zl, STR 475, cena -1.150 zł, nowe, w kartonie, z gwa
rancją. Legnica, tel. 0605/32-10-80 
ANTENA SAT komplet: tuner STR 400, stereo, pilot, EURO, czin- 
cze, śr. czaszy 60 cm, konwerter Fullband, nowa, pudełko, moż
liwość sprowadzenia, - 275 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
ANTENA SAT AMSTRAD 3 zestawy, kompletne lub w elemen
tach (konwenter, tuner, czasza, obrotnica), czasza i konwenter 
do Polsatu (cyfrowego) - od 60 do 790 zł. Wrocław, tel. 
0603/21-24-72
ANTENA SAT AMSTRAD 1001 z .zezem', - 450 zł. Wrocław, 
tel. 0601/73-20-89
ANTENA SAT KATHREIN UFD 79 tuner ♦ pilot -190 zl lub za
mienię na telewizor kol., lub tel. komórkowy na kartę. Wrocław, 
tel. 071/345-70-00
ANTENA SAT PHILIPS euro, stereo, kpi., możliwość sprawdze
nia, • 180 zł. Jawor, tel. 076/870-70-46, 0601/88-01-24 
ANTENA SAT SKY MASER, 2000 r. do odbioru cyfrowych pro
gramów TV i radiowych, 1.000 kanałów, przelotka, 2 x EURO, • 
650 zl. Wrocław, tel. 071/339-85-60, 0605/51-94-24 
ANTENA SAT TECHNISAT kompletna, -190 zl. Wrocław, tel. 
071/311-76-51
O  ANTENY, DEKODERY PIONEER, KENWOOD, PHI

LIPS nowe, kompletne zestawy, karty chipowe do 
tunerów sat., samouczące się kodów (mocna ero
tyka, X-Zone, XXL), bajki, sport, nowości filmo
we, erotyka, na „Wizji TV” (Private Gold), serwis, 
wymiana lub wysyłka, zadzwoń!. Legnica, tel. 
0604/39-72-95 84018781 [[[18163]]]

CB-RADIO ALAN 95 400 kanałów, AM/FM, oryginalne akumu- 
latorki Alan, ładowarka, przejściówka na kabel BNC, stan bar
dzo dobry, - 200 zł. Bolesławiec, tel. 0602/51-39-76

CB-RADIO ALAN 87 oryg. mikrofon - 320 zł, CB-RADIO NARK 
4, FM, 40 kanałów • 70 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-06-99 po 
godz. 14, 0609/35-32-10
CB-RADIO DNT przestrojone, AM/FM, 0.5, -150 zł. Lubin, tel. 
0601/58-39-63
CB-RADIO PRESIDENT JACKSON AM, FM, SSB, stan b. do
bry, możliwość sprawdzenia, - 350 zl. Jawor, tel. 0601/55-09-32 
CB-RADIO PRESIDENT HARRY 40 kanałów. FM, AM, 4 W, mi
krofon, oryginalne pudełko, stan b. dobry, możliwość dokupie
nia wzmacniacza 200 W, - 200 zl. Kudowa Zdrój, tel. 
0601/23-80-47
CB-RADIO RADMOR z .Radio Taxi', - 60 zł. Wrocław, tel. 
0602/88-21-81
CB-RADIO STABO SH 7000, przenośne, 2 szt., 12 kanałów AM, 
40 kanałów FM + akumulatorki • 350 zł/2 szt. Jawor, tel. 
076/870-27-96
CB-RADIO TEAM MAXI 9040 40 kanałów, kupione w Austrii, 
mało używane, ładowarka do baterii, 3-poziomowy przełącznik 
mocy, oryginalne opakowanie, - 210 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
0601/23-80-47
CB-RADIO ZETAGI wzmacniacz mocy 800 W, AM/FM-SSB, za
silanie 24 V, -150 zł lub zamienię na wzmacniacz 100 W, 12 V. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-67-98 
DEKODER „CYFRA*” kompletny, z kartą na pełny pakiet - 680 
zł, bez czaszy i konwertera - 600 zl. Kłodzko, teł. 0607/80-98-15 
DEKODER „CYFRA*" nowy, kompletny, możliwy dojazd, • 680 
zł. Legnica, tel. 0608/85-69-28
DEKODER „CYFRA*” firm Pioneer, Kenwood, nowe, - 670 z ł, 
możliwy dojazd. Legnica, tel. 0600/87-05-33 
DEKODER „CYFRA*” mpwy, kompletny, z kartą, • 580 zł. Le
gnica, tel. 0607/83-06-25
DEKODER „CYFRA*” nowy, kompletny + karta, cena 700 zł, 
.Wizja TV', nowy, kompletny + karta, cena 550 zl. Legnica, tel. 
0601/49-99-25
DEKODER „CYFRA*” z kartą nieaktywną, prawie nowy, • 450 
zl. Leszno, tel. 0605/12-10-56
DEKODER „CYFRA*” kompletny - 620 zł. Lubin, tel. 
0609/64-41-91
DEKODER „CYFRA*" kompletny, • 640 zł. Wrocław, tel. 
0503/70-99-41
DEKODER „POLSAT” nowy, zapakowany, opcja z Internetem, 
• 450 zł lub zamienię na dekoder .Wizja TV'. Stronie Śl., tel. 
0605/54-09-21
DEKODER „WIZJA TV” nowy, aktywna karta, opłacona do koń
ca roku + „Private Gold”, sprzęt prywatny, wykupiony, - 650 zł. 
Gryfów Śl., tel. 0608/84-90-36
DEKODER „WIZJA TV” z kartą nieaktywną, bez czaszy i kon
wertera, • 300 zł lub kupię kartę nieaktywną do .Cyfry*', do 70 
zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-78-56 w godz. 8-14, 21-22 
DEKODER „WIZJA TV” nowy, - 400 zl. Legnica, tel. 
076/866-46-74, 0607/83-06-25
DEKODER „WIZJA TV” PHILIPS bez karty, używany, własność, 
Hitachi, zapakowany, - 380 zł. Wrocław, tel. 0601/73-15-74 
O  DEKODER CYFROWY PIONEER, PHILIPS fa

brycznie nowe, z gwarancją, czasze z konwerte
rem, karty Seca • samouczące (filmy, bajki, sport, 
muzyka, erotyka). Skup, sprzedaż, wymiana kart 
czipowych i pikowych. Możliwość montażu ze
stawu I wysyłki. Wrocław, tel. 0501/47-70-47 
80014121 [[[16333]]]

O  DEKODERY do odbioru satelitarnej telewizji cy
frowej firm: Pioneer, Kenwood, Philips 6010. 
Nowe zestawy, karty testowe do wszystkich ty
pów tunerów. Montaż, wysyłka, serwis., tel. 
0502/24-53-55 02028811 [[[18254]]]

O  DEKODERY „CYFRA+” I „WIZJA TV” nowe i uży
wane, kompletne z karta i czaszą (sport, muzy
ka, bajki, erotyka i Inne), możliwość dowozu - 550
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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, ui. Kochanowskiego 30 

tel/fax (071) 348-13-75, 0-601-48-13-75

- 800 zł. Wrocław, tel. 0601/46-80-68 02028971
[[[18149]]]

DISCMAN AIWA XP 570 anti-shock, zasilacz, pudełko, stan do
bry (cena sklepowa 320 zl), -180 zł. Jaworzyna Śląska, tel. 
0607/86-03-21
DISCMAN PHIUPS ładowarka, zasilacz, akumulatorki, słuchaw
ki Philips (basowe), antywstrząs, - 370 zl. Wrocław, tel. 
0503/32-90-78 po 15
DISCMAN SONY D-99 stan idealny, podświetlany panel, meta
lowa obudowa, -130 zł. Milicz, tel. 071/384-17-09 
DISCMAN SONY D-EJ610 G-PROTECTION, podświetlany wy
świetlacz, regulacja basów, możliowość podłączenia do samo
chodu lub innego sprzętu, inne funkcje, nowy, w pudełku, na 
gwarancji 1 rok, • 450 zł. Wrocław, tel. 071/783-88-79, 
0603/56-15-56
DISCMAN TAMASHI CD-929 2 szt., nowe, bez anti-shock - 80 
zl/szt. Legnica, tei. 076/862-55-68 po godz. 15 
GŁOŚNIK 300 w, 30 cm, nowy, 8 om, -140 zl. Pieszyce, tel. 
074/836-50-77
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 01035151 [[[18059]]]

GŁOŚNIKI ALTRONIX 8 Om, max. 300 W, 2szt. • 100 zł, głośni
ki .Boshmann', 6 Om - 60 zł. Wałbrzych, tel. 074/817-37-68 wie
czorem, Paweł
GŁOŚNIKI B&W CDM 75E stan idealny, - 4.500 zl. Wrodaw,
tel. 071/342-91-95, 0601/72-40-10
GŁOŚNIKI MAGNAT JBL, SONY X-PLODE, samochodowe, trój-
drożne i dwudrożne, fabrycznie nowe - do 300 zł. Torzym, tel.
0608/87-93-27
GŁOŚNIKI PASCAL 705 zestaw - 2.300 zl oraz Pascal 505 -
1.400 zl. Wrocław, tel. 0601/70-49-99 
GŁOŚNIKI PIONEERTS-1750 2 szt, brak maty siatki masku- 
jącej, stan dobry, • 140 zł. Wrocław, tel. 0600/60-81-06 
GŁOŚNIKI SONY T-200 4-drożne, owalne, 200 W, model z 2001 
r. * maskownice, - 360 zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
„KINO DOMOWE” telewizor Sony 32FX65, na gwarancji - 5150 
zl, zestaw Pioneer NSDV55, 5 głośników, subwoofer, na gwa
rancji - 3000 zł. Legnica, tel. 0609/27-22-09 
„KINO DOMOWE” wieża Technics SC-EM 760, 5-segmento- 
wa, 5 głośników, Dolby Pro Logic, surround, 15 miesięcy gwa
rancji * telewizor Hanseatic, panoramiczny, prawie nowy, 28*, 
100 Hz, • 3.500 zł. Jelenia Góra. tel. 075/641-62-97. 
0608/84-90-36
„KINO DOMOWE" CAT CS-900 wzmacniacz, 5 głośników, sub
woofer aktywny, pilot, stan b. dobry, gwarancja, - 700 zł. Legni
ca, tel. 0607/83-06-25, 076/866-46-74 
„KINO DOMOWE” JVC TH-A10, • 3.700 zł. Wrocław, tel. 
0503/64-47-10
„KINO DOMOWE” JVC TH A9, • 2.900 zł. Wrocław, tel. 
0503/64-47-10
„KINO DOMOWE” KINYO DA-9100 :5 głośników * subwoofer
aktywny, wzmacniacz z pilotem, duże możl. • 990 zł. Wrocław,
tel. 0606/42-96-23, 071/325-06-79
„KINO DOMOWE" ONKYO DR-S 2.0, - 3.800 zl. Wrocław, tel.
0503/64-47-10
„KINO DOMOWE” SONY DAV-300, • 2.600 zł. Wrocław, tel. 
0503/64-47-10
KAMERA VIDEO CANON VC15, ładowarka, stan b. dobry, mało 
używana, - 650 zl. Wrocław, tel. 0600/85-24-57 
KAMERA VIDEO HITACHI NV-23E 8 mm, zoom x 16, cyfrowy, 
DPS, batefia, ładowarka, dużo funkcji, - 800 zl. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79, 071/330-00-45
KAMERA VIDEO JVC VHS-C, stan b. dobry, • 1.000 zl. Wro
cław, tel. 0601/56-60-09
KAMERA VIDEO PANASONIC VHS-C, lekko uszkodzony, tech
nicznie sprawny, bez osprzętu, • 390 zł. Legnica, tel. 
0606/68-30-86
KAMERA VIDEO PANASONIC M7 stan b. dobry, nowy akumu
lator, pełny osprzęt, w walizce, VHS, • 980 zł. Wrocław, tel. 
071/355-38-86
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-R10 VHS-C, 10 x zoom. dużo 
funkcji, bateria, ładowarka, - 800 zł. Wrocław, teL 0601/56-07-79, 
071/330-00-45
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-RX2 VHS-C, 0.5 Lux, dużo 
funkcji, osprzęt, stabilizator obrazu, z pilotem, nowy model 2000 
r. - 850 zl. Wrocław, tel. 0601/56-07-79.071/330-00-45 
KAMERA VIDEO PANASONIC RX 27 nowa, z osprzętem, -1.400 
zł. Wrocław, tel. 071/373-75-91
KAMERA VIDEO PANASONIC RX66 VHSC, statyw, pokrowiec, 
filmy itp., stan b. dobry, • 1.250 zl. Wrocław, tel. 350-79-43 wie
czorem
KAMERA VIDEO PANASONIC RX 1, mało używana, stan ide
alny, kompl. dokumentacja, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
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-100, 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 
84018231 [[[16364]]]

O  KAMERA VIDEO SONY DCR-TRV 30 - 6.400 zł, 
DCR-PC-110E - 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. Lubin, tel. 076/842-24-06, 0603/12-30-26 
84018771 [[[16366]]]

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
[[[16367]]]

KAMERA VIDEO SONY DCR-PC5E cyfrowa, bez osprzętu, stan 
idealny, • 3.600 zł. Bielawa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16 
KAMERA VIDEO SONY CCDF250E, kaseta 8 mm, z pełnym 
wyposażeniem, • 580 zł. Pszenno, woj. wałbrzyskie, tel. 
0600/18-31-02
KAMERA VIDEO SONY CD-TR72 nowa, na gwarancji, wbudo
wana lampa, jiightshot', generator napisów, wygaszacze ekra
nu, efekty cyfrowe, bateria .Stamina', pilot, - 1.700 zł. Słubice, 
tel. 0605/42-33-37
KAMERA VIDEO SONY TRV48, • 1.900 zł. Wrocław, tei. 
0601/70-49-98
KAMERA ViDEO SONY PC7 nowa, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/317-08-28, 0502/39-80-70
KAMERA VIDEO SONY, - 900 zł. Zielona Góra, tel. 
068/326-87-30
KAMERA VIDEO SONY CCD TR401E 8 mm, z osprzętem * 
torba, - 810 zł. Ziębice, tel. 074/819-23-93, 0608/36-07-11 
KAMERA VIDEO THOMSON VMD-2, torba, kasety - 4 szt.,

• URUCHAMIANIE KODOWANYCH 
ODBIORNIKÓW SAMOCHODOWYCH

• KOREKTY LICZNIKÓW SAMOCHODOWYCH
• MONTAŻ SYSTEMÓW ALARMOWYCH

J&M ELECTRONICS 
59-300 Lubin, ul. Grabowa 15 O P O H 3 5 2

tel7fax 076/842-79-50.0-607 606 470.0-603 560 526

obiektyw szerokokątny, oprogramowanie dp komputera PC, stan 
idealny. Wałhrzyćh, tel. 074/847-51-59 
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 
[[[16374]]]

O  KARTA „AUTO SECA” do wszystkich tunerów cy
frowych, pełny pakiet: filmy, sport, bajki, XXL 
hard-core, muzyka, Private Gold. Przerabianie 
kart w 100%. Skup kart nieaktywnych. Wrocław, 
tel. 0605/52-74-12, 0602/79-45-09 02028521
[[[16375]]]

O  KARTA „AUTO SECA ” aktualizująca się na 
wszystkich pakietach, działająca na wszystkich 
modelach dekoderów cyfrowych (Pioneer, Pace, 
Kenwood). Dekoduje ponad 400 kanałów z Astry
1 Hotbirda: filmy, erotyka (hardcore, XXL, X-Zo- 
ne przez 24 godz.), sport, bajki. Wymiana kart 
najnowsze oprogramowanie. Możliwość dowozu, 
serwis. Wrocław, tel. 0503/77-80-18 02028671 
[[[16376]]]

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 [[[16377]]]

O  KARTA AUTO SECA do anten satelitarnych, naj
nowsze filmy, najlepsza mocna erotyka 24 h/do
bę (X-Zone, XXL, Private Gold na tunerach Phi- 
llps). Świdnica, tel. 0600/60-19-15 01035141
[018060]]]

O  KARTA DO DEKODERÓW Philips, Pioneer, Ken- 
wood, Pace, Auto-Cryptoworks, Auto-Seca. Naj
lepsze filmy, sport, muzyka, kanały hard-core. Au
tomatyczna, samoprogramująca się, sama uczy 
się kodów, najnowszy system. Wrocław, tel. 
0503/35-97-23 80014901 [[[16378]]]

O  KARTA SECA do dekoderów cyfrowych, aktuali
zacja oprogramowania, aktywacja kanału Priva- 
te Gold, na tunerach Philips, wymiana kart. Lu
bin, tel. 0608/71-32-49 84018961 [[[18319]]] 

O  KARTA AUTO SECA DO DEKODERÓW CYFRO- 
WYCH oferta programów z  Astry i Hot-Birda, 
mocna erotyka, XXL, X-Zone, 24 h/doba, przera
bianie, wymiana kart, 100% sprawne, aktywacja 
kanału erotycznego Private Gold na niebieskiej 
karcie. M ożliw ość w ysyłk i. Wrocław, tel. 
0603/21-36-86 02029051 [[[18177]]]

O  KARTY do dekoderów cyfrowych, „nabijanie” Pri- 
vate Gold na niebieskich kartach, ceny od 80 zł. 
Lubin, tel. 0608/03-74-19 84017641 [[[16380]]] 

O  KARTY AUTO SECA do wszystkich tunerów cy
frowych, pełny pakiet (filmy, bajki, sport, muzy
ka, erotyka XXL, Private Gold i inne), możliwy 
dowóz. Skup kart nieaktywnych. Wrocław, tel. 
0601/46-80-68 02028981 [[[18145]]]

O  KARTY DO DEKODERÓW CYFROWYCH aktywo- 
wanie (nowości filmowe, sport, kanały muzycz
ne, Private Gold), zadzwoń!, Lubin, tel. 
0609/47-77-82 84018851 [[[18176]]]

O  KARTY TESTOWE DO TUNERÓW Philips 6010 i 
3010: HBO, Wizja Sport, TV1, TV2, Private Gold. 
Palco!!! Włoski pakiet filmowy (erotyka) XXL, 
X-Zone i inne, do tunerów Pioneer, Kenwood., tel. 
0502/24-53-55 02028821 [[[18255]]]

KINESKOP SONY 21* lub cały telewizor, uszkodz. (możliwość 
sprawdzenia) - 320 zł. Wrocław, tel. 071/784-70-49, 
0504/79-00-02
KOLUMNY estradowe, 2 szt., nowe, 200 W/8 Ohm, dwudrożne, 
na japońskich głośnikach, okucia plastikowe, ciemny koc, gniaz
da głośnikowe duży Jack, - 800 zł. Lubin, tel. 0602/46-72-21 
KOLUMNY ALTON 110 czarne, stan b. dobry, • 470 zl. Wro
cław, tel. 071/354-36-06
KOLUMNY ALTON 2 x 80 W, 3-drożne, 8 om, czarne, stan do
bry • 200 zl/szt. Wrocław, tel. 0501/36-00-32 
KOLUMNY ALTUS 110 czarne, 70 W, 8 ohm, - 400 zl. Brzeg, 
woj. opolskie, tel. 0608/41-74-09 
KOLUMNY ALTUS 140 W, stan b. dobry, bas 80 W z podwój
nym magnesem, średni 60 W, gwizdek 90 W olejowy + siatki na 
głośniki - 490 zł. Brzeg Dołny, tel. 071/319-93-26.071/390-86-66 
KOLUMNY ALTUS 110 czarne, stan b. dobry, • 320 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-36-06
O  KOLUMNY B&W: 603 Sil - 2.350 zł, 602 Sil -1.350 

zł, 601 Sil - 990 zł, CC6 S il - 850 zł, 303 - 950 zł, 
ASW 500 - 1.490 zł, ASW 1000 • 1.990 zł, Sony 
Pascal: SA-VE - 2.290 zł, Tannoy MX 1, 2, 3, 4, 
nowe, gwarancja oraz inne, tanio. Zielona Góra, 
tel. 0605/03-56-82 84001381 [[[16389]]]

KOLUMNY B&W 602 S2 -1.300 zł, Pascal 505 -1.300 zł, Pas
cal 705 - 2.250 zł. Głogów, tel. 076/834-15-50,0603/06-49-97

ul.Boya-Żeleńskieeo 55 
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KOLUMNY B&W 603 Sil - 2.200 zl. 602 Sil -1.290 zl, nowe, na
gwarancji. Wrocław, tel. 0600/19-96-91
KOLUMNY BOSE 901 seria III - 2.000 zł oraz Arcus T-55 - 500
zł. Wrocław, M  0601/56-07-79, 071/330-00-45
KOLUMNY JVC głośnikowe, 60 W -130 zł. Zielona Góra, tpl.
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 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 zl, Astra Center 
- 310 zi, Ascent 650 subwoofer Sub Seven Activ - 3900 zł/kompl.. 
Wrocław, teir0606/63-15-90
0  KOLUMNY POLARIS, 2001 r. FABRYCZNIE 

-  NOWE, NIE UŻYWANE, DO „KINA DOMOWEGO”:
2 szt ./8 0 W - 350 zł, 2 szt./120 W - 500 zł, 2 szU1 80 
W - 700 zł, 2 szt./200 W • 800 zł, 2 szt./300 W • 900 
zł, 2 szt./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 [[[16394]]]

KOLUMNY OUADRAL 70, podłogowe, gwarancja, amplituner 
Technics SA-AX6, Compact Technics SL-MC6, tylko całość, stan 
idealny, • 3.300 zł. Głogów, tel. 076/835-40-21 po 20 
KOLUMNY SEAS prod. szwedzkiej, moc 140 W, czarne, gło
śnik basowy o średnicy 25 cm, wym. 120x35x30 cm, • 260 zl. 
Wrocław, tel. 071/345-16-73
KOLUMNY SONY PASCAL 705 - 2.150 zł oraz 505, cena -1.190 
zł, nowe, na gwarancji. Wrocław, tel. 0600/19-96-91 
KOLUMNY TONSIL BOLERO moc 200 W, kolor czarny, duże,
1 5-roczne, stan idealny, -1.200 zł. Bogatynia, tel. 0600/58-32-11 
KOLUMNY TONSIL 140 czarne, z maskownicą, mało używane, 
zadbane, - 400 zl. Lubin, tel. 0607/44-55-87
KOLUMNY TONSIL 90 W,-nie używane, doskonałe do .kina do
mowego', • 500 zl. środa Śląska, tel. 071/317-21-16 lub 
0503/94-40-04

Natychmiastowe 
p o ż y c z k i  p o d  z a s ta w . m s iS w g f f
W rocław , ut Drobnera 1 8  W jS R M S
teł. 071 321 66

KOLUMNY TONSIL SOUND FINDER 250 250 W/110 W, 8 om. 
40 Hz-22 kHz, czarne, stan b. dobry, • 470 zł. Wrocław, tel. 
0608/18-27-74
KOMPAKT, 2001 r. na 10 płyt, - 340 zł. Jawor, tel. 0503/36-49-33 
KOMPAKT ALTON 80 W, • 350 zł. Wrocław, tel. 071/372-24-14 
KOMPAKT DIORA 502, - 350 zl. Wrocław, tel. 071/372-24-14 
KOMPAKT DIORA 4421, - 250 zł. Wrocław, tel. 0601/58-50-95 
KOMPAKT FINE ART BY GRUNDIG CD-1, do dużej wieży, dużo 
funkcji, - 350 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
KOMPAKT GRUNDIG CD 103 midi, czarny, stan b. dobry, - 95 
zl. Wrocław, tel. 071/327-47-60,071/351-54-40 
KOMPAKT HARMAN KARDON 7225 stan bardzo dobry, czar
ny, - 300 zł. Milicz, tel. 071/384-63-00 
KOMPAKT JVC RSS 350, samochodowy, panel, RDS,-4 x 40 
W, system antywstrząsowy, menu, dużo funkcji, procesor, 18 
stacji UKF, duży wyświetlacz, na 1 płytę, nowy model, - 560 zł. 
Wrocław, tel. 0501/92-42-62
KOMPAKT JVC XL-M 400 na 6 płyt - 250 zł, Technics SL-P 333
• 250 zł, Yamaha CDX 480 - 250 zł. Teac P 3100 -170 zł. ampli
tuner Kenwood KR-A 3080, RDS, pilot • 470 zl, miniwieża Aiwa
• 320 zi. Wrocław, tel. 071/321-93-46, 0603/51-08-73 
KOMPAKT KENWOOD DR-350 najnowszy model, na 5 płyt, 
CD-text, wyjście optyczne (coax), • 400 zł. Wrocław, tei. 
0601/56-07-79, 071/330-00-45
KOMPAKT MARANTZ CC-52, na 5 płyt, • 900 zl. Leszno, teł. 
0607/43-02-00
KOMPAKT MARANTZ CD-52 pilot, - 420 zl. Trzebnica, tel. 
071/387-11-46
KOMPAKT MARANTZ CD-38, do dużej wieży, dużo funkcji, - 
300 zl. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
KOMPAKT NAD 5300 wysokiej klasy, nowy, na gwarancji, • 450 
zł. Wrocław, tel. 0603/22-81-46 
KOMPAKT PANASONIC RDP600 samochodowy, panel, RDS. 
system antywstrząsowy. menu, łoad, na jedną płytę, scan, BSM, 
duży wyświetlacz, nowy model z 2001 r, • 550 zł. Wrocław, tel. 
0501/92-42-62
KOMPAKT PANASONIC RDP-680 samochodowy, RDS, 4 x 35 
W, system antywstrząsowy, na 1 płytę, scan, zegar, 3 kolory 
podświetlania, 18 stacji UKF, random, dużo funkcji, montaż gra
tis, - 450 zł. Wrocław, tel. 0607/19-51-53 
KOMPAKT PHILIPS CD-711, do dużej wieży, nowy model, - 250 
zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
KOMPAKT PIONEER PD-S 705 stan dobry, .wysoki* model, • 
580 zł. Oława, tel. 071/313-35-14 
KOMPAKT PIONEER PDS 705R, • 600 zł. Strzelce Opolskie, 
tel. 077/461-27-26
KOMPAKT PIONEER PD-M403 na 6 płyt, czarny, do dużej wie
ży, dużo funkcji, stan idealny, • 250 zl. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79, 071/330-00-45
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KOMPAKT PIONEER PD-S601, do dużej wieży, dużo funkcji, 
wyjście optyczne, - 260 zl. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45
KOMPAKT PIONEER PDM 403,'na 6 CD, stan b. dobry, • 200
zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89
KOMPAKT SAMSUNG na 5 CD, - 400 zł. Wrocław, tel.
071/372-24-14
KOMPAKT SHARP cena 130 zl. Wrodaw, tel. 071/324-90-89, 
0501/99-09-00
KOMPAKT SHERWOOD, do dużej wieży, • 200 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79, 071/330-00-45
KOMPAKT SONY CDP-220, nowy, w kartonie, - 350 zł. Legni
ca, tel. 0609/28-78-80
KOMPAKT SONY CDP-791 wyjście optyczne, pilot, - 370 zł. 
Trzebnica, tel. 071f 87-11-46
KOMPAKT SONY CDX 6100 panel, RDS, system antywsrząso- 
wy, menu, na 1 płytę, scan, intro, kolorowy wyświetlacz, 18 sta
cji UKF, fabrycznie nowy, - 560 zł. Wrocław, teł. 0603/31-70-82 
KOMPAKT SONY CDP uszkodzony, - 70 zł. Wrocław, tel. 
0603/03-71-38 -
KOMPAKT SONY CDP-791, do dużej wieży, dużo funkcji, wyj
ście optyczne, • 300 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45
KOMPAKT SONY CDP-M35, midi, • 200 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79, 071/330-00-45
KOMPAKT TECHNICS SL-PG580A z pilotem, stan idealny, •
350 zł. Wrocław, tel. 071/781-64-05
KOMPAKT TECHNICS do dużej wieży, stan b. dobry, • 290 zł.
Wrocław, tel. 357-98-04, 0603/42-38-74
KOMPAKT TECHNICS SL-PG440A MASH do dużej wieży, • 300
zł. Wrocław, teł. 0601/56-07-79, 071/330-00-45

OP012023
KOMPAKT TECHNICS SL-PG520AMASH do dużej wieży, dużo 
funkcji, - 250 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79. 071/330-00-45 
KOMPAKT TEGHNICS SL-PG 590 pilot, wiele funkcji • 300 zł. 
Wrocław, tel. 0503/65-89-34
KOMPAKT YAMAHA 592 czarny, kompletna dokumentacja,
2-letni, stan b. dobry, - 850 zł. Świdnica, tel. 0503/16-80-63 
KOMPAKT YAMAHA CDX-480, do dużej wieży, dużo funkq1, • 
250 zl. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
KOREKTOR DIORA 502, -100 zł. Wrocław, tel. 071/372-24-14 
KOREKTOR GELHARD samochodowy, 200W, - 200 zł. Lubin, 
tel. 0603/99-91-76
KOREKTOR KENWOOD, ONKYO. - 350 zł/szt.. Trzebnica, tel. 
071/387-11-46
KOREKTOR RADMOR 5470, - 100 zł. Złotoryja, tel. 
0601/53-93-11
KOREKTOR TECHNICS SH-GE 90, do dużej wieży, najwyższy
model, • 500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-57-23
KOREKTOR TECHNICS SHGE 70, • 570 zł. Trzebnica, tel.
071/387-21-55 po godz. 20, 0608/75-05-79
KORPUS ALPINE CDM 7835RB na 1 płytę • 170 zl lub kupię
panel. Wrocław, tel. 0502/39-10-89
KORPUS CLARION. Wałbrzych, tel. 074/845-11-15,
0606/75-05-36
KORPUS PANASONIC RDP 855 LEN na 1 płytę łub kupię pa
nel. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
KORPUS PIONEER KEH 8200, bez przetwornicy, • 170 zl. Wro
cław, tel. 0503/31-28-01
KORPUS SONY CDX-5072, • 150 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79, 071/330-00-45
KUPIĘ AMPLITUNER TECHNICS, SONY. Wrocław, tel. 
0602/27-60-97
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*" kompletny oraz karty do .Cyfry*', 
.Wizji TV', nieaktywne. Legnica, tel. 0604/39-72-95 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*” nowy lub używany, możliwy do- 

"  jazd. Legnica, tel. 076/866-46-74, 0607/83-06-25 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*” nowy lub używany, możliwy do
jazd. Lubin, tel. 0609/27-39-70
KUPIĘ DEKODER „CYFRA*” używany, możl. dojazdu. Wro
cław, tel. 0603/29-93-37
KUPIĘ DEKODER CTXT z oprogramowaniem do odbioru z te- 
legazety TSG. Świdnica, tel. 0603/98-31 -49
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O  KUPIĘ DEKODERY „CYFRA+” I „WIZJATV" nowe 
i używane, najlepsze ceny, również nieaktywne 
karty. Wrocław, tel. 0601/46-80-68 02028991
[[[18144]]]

O  KUPIĘ DEKODERY CYFROWE firmy Kenwood, 
Pioneer, Philips, do odbioru cyfrowej TV sateli
tarnej. Wrocław, tel. 0608/78-84-66 80012081
[[[16453]]]

KUPIĘ DYKTAFON profesjonalny. Jelenia Góra, tel. 
0601/56-54-67
KUPIĘ INSTRUKCJĘ DO RADIOODTWARZACZA PIONEER 
KEH-P8200 z RDS. w języku polskim., tel. 0601/43-74-14 
KUPIĘ KAMERĘ VIDEO najchętniej cyfrową, z ekranem LCD, 
do 2000 zi. Wrocław, tel. 0602/41-57-56 

• KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH-6900-R kaseta. Wrocław, tel. 
0607/84-40-52
KUPIĘ MAGNETOFON TA-2870, Integra. Wrocław, tel. 
071/355-88-33
KUPIĘ MAGNETOFONY SZPULOWE prod. zach. i taśmy. Po
znań, tel. 0608/47-88-39
KUPIĘ MIERNIK METEX M-3850. Wrocław, tel. 0501/15-38-28 
KUPIĘ ODTWARZACZ DVD SONY, PANASONIC. Wrocław, tel. 
0602/27-60-97
KUPIĘ PANEL CLARION. Wałbrzych, tel. 074/845-11-15, 
0606/75-05-36
KUPIĘ PANEL PANASONIC RD 130 lub inny pasujący, do 100 
zł. Chojnów, tel. 0602/65-27-31
KUPIĘ PANEL PANASONIC CDRDP 2000. Wrocław, tel. 
0501/92-42-62

play, dubbing,, insert, 2 eurozłąćza.ldfftt T y  kablowej, 
shoW-view, z pilotem, - 600 żł. Wrocław, tel.0601/56-07-79, 
071/330-00-45
MAGNETOWID MITSUBISHI HS-E82 S-VHS, stereo HI-FI, 7-glo- 
wicowy, dużo funkcji, bogate menu oraz drugi magnetowid Grun
dig 7-głowicowy, S-VHS, - 620 zi. Wrocław, tel. 071/339-79-49 
MAGNETOWID NEC stan dobry, bez pilota, -170 zl. Wrocław, 
tel. 071/357-15-26
MAGNETOWID ORION show view, pilot - 290 zl. telewizor Blau
punkt, 25*, stereo, txt, bogate menu, pilot • 499 zl oraz Sam
sung, 14", euro, menu na ekranie, pilot - 330 zł. Wrocław, fel. 
0503/91-65-81
MAGNETOWID PANASONIC NV-H75 Hi-Fi stereo, 6 głowic, 
long play, tuner TV kablowej, kolor srebrny, • 360 zł. Wrocław, 
tel.. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD200 SUPER DRIVE menu. 
2 eurozłącza, tuner TV kablowej, show-view, z pilotem, stan ide
alny. - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD1000 Ś-VHS, Hi-Fi'stereo, 
7 głowic, T.B.C., insert, dubbing, long play, 2 eurozłącza, czin- 
cze, tuner TV kablowej, show-view, z pilotem, • 1.200 zł. Wro
cław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD900 S-VHS, Hi-FUtereo, 
7 głowic, menu, long play, insert, dubbing, 2 eurozłącza. tuner 
TV kablowej, show-view, z pilotem, • 900 zi. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79, 071/330-00-45
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD700 Hi-Fi stereo, 7 głowic, 
long play, dubbing, insert, 2 eurozłącza, dużo.funkcji, tuner TV 
kablowej, show-view, z pilotem, • 720 zl. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79, 071/330-00-45
MAGNETOWID PANASONIC roczny, 6-glowicowy, stereo Hi-Fi, 
menu, z pilotem, eurozlącze x2, czincze, show-view, super dii-

KOMIS 
SKUP-SPRZEDAŻ RTV 

DUŻY WYBÓR, NISKIE CENY 
Wrocław, ul. Traugutta 69, tel. 071/341-49-68

OP996123

NAGRYWARKA PIONEER PDR 609 -1.300 zl; PDR 509 * 1.200 
zł; PDR 555 RW - 1.250 zł. Wrocław, tel. 0503/64-47-10 
ODTWARZACZ PANASONIC SV-SD 75 do odtwarzania plików 
MP31AAC, wielkości zegarka, kompletny, nowy, z osprzętem, 
na gwarancji 3 lata, cena sklepowa 2.680 zl, - 1.500 zl. Wro
cław, tel. 0600/24-90-69
ODTWARZACZ DVD DVP 300 cena - 1.250 zl, DVP 336, cena - 
1.250 zł, nowe, w kartonie, z gwarancją. Legnica, tel. 
0605/32-10-80
ODTWARZACZ DVD LIFETEC dekoder DD. DTS, nowy, - 850 
zl. Legnica, tel. 076/854-35-29
ODTWARZACZ DVD LIFETEC LT 7989 digital dolby, DTS, fa- 
brtcznie nowy, 2 lata gwarancji, • 700 zł lub zamienię na telewi 
zor panoramiczny albo telefon GSM. Wrocław, tel 
071/362-16-15., 0601/70-22-65
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A360, najlepszy model 
nowy, zapakowany w kartonie, dekodery DD, DTS - 1600 zł, 
1.600 zl. Głogów, tel. 0601/21-16-19, 076/833-57-73 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV20, cena -1100 zł, RV31 
cena -1.150 zł i inne, nowe, w kartonie, z gwarancją. Legnica 
tel. 0605/32-10-80

WIZJA TV
m o c n a  e r o t y k a
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W AŁBRZYCH D.H. real, tel. (074) 840-21-09

KUPIĘ PANEL PIONEER DEH 2000 R.. Dobrzyca, tel. 
0608/38-54-83
KUPIĘ PANEL PIONEER DEH P4000 RB. Ostrów Wlkp., tel. 
0602/40-84-77
KUPIĘ PANEL SONY XR 1803 albo sprzedam korpus za -100 
zl. Wrocław, tei. 0608/16-52-81
KUPIĘ PANEL SONY XR-7042R, XR-4042R lub sprzedam kor
pus. Wrocław, tel. 0502/45-12-52 
KUPIĘ PANELE Sony XRC 700 RDS, JVC KS-RT 700, KS 656, 
Panasonic RDP 855 LEN. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
O  KUPIĘ PANELE I KORPUSY firmowe, kupię ra

d ioodtw arzacze firmowe. Wrocław, tel. 
0503/79-38-55 81013701 [[[16469]]]

KUPIĘ PILOTA DO TELEWIZORA SABA P 3660, 14 cali, 12 
kanałowy. Głogów, tel. 076/834-16-32 
KUPIĘ PROCESOR DŹWIĘKU CLARION DSP DPH 9300/7300. 
Bielawa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16, 0604/63-73-60 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ najchętniej Pioneer (z CD), z 
2001 r., do 500 zł. Wrocław, tel. 0504/87-26-96 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ, 2000 r. z RDS i sterowaniem CD, 
do Fiata Bravo, Brava. Wrocław, tel: 0609/47-07-22 
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ ALPINE, KENWOOD, PIONEER, 
SONY na płyty CD; w rozsądnej cenie, możliwy dojazd. Wro
daw, tel. 0600/36-02-24
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ SONY XR-7072. Wrocław, tel. 
0603/99-96-42
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ SONY, PANASONIC, BLAU
PUNKT także panele i korpusy. Wrocław, tel. 0502/39-10-69- 
KUPIĘ RADIOOTWARZACZ PIONEER KEH-6900-R kaseta. 
Wrocław, tel. 0607/84-40-52
KUPIĘ RAMKĘ DO RADIOODTWARZACZA JVC 757. Bolesła
wiec, tel. 0603/58-27-12
KUPIĘ TELEWIZOR projekcyjny, chętnie nowy, zdecydowanie.
Wrocław, tel. 0600/11-26-29
KUPIĘ WIEŻĘ DIORA. Wrocław, tel. 0601/58-50-95
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS używaną. Wrocław, tel.
0601/58-50-95
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS. Wrocław, tel. 0602/27-60-97 
KUPIĘ WYŚWIETLACZ DO RADIOODTWARZACZA M.B. AU
DIO 10 lub uszkodzony korpus, ze sprawnym wyświetlaczem 
Zielona Góra, tel. 0607/20-07-07.
KUPIĘ WZMACNIACZ SAMOCHODOWY i tubę Rockword. Lu
bin, tel. 0600/31-84-80 
KUPIĘ ZMIENIACZ PHILIPS DC D12 na 6 płyt, do Opla. Ole 
śnica, tel. 071/314-33-73, 0601/41-23-29 
MAGNETOFON DENON 3 głowice, dual capstan, -150 zł. Le
gnica, tel. 0603/33-23-38 
MAGNETOFON DIORA dwukieszeniowy, model MDS 502, wy- 

. szukiwanie utworów, dolby BC, wskaźnik wysterowania, -160 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-29-85 
MAGNETOFON DIORA 506, • 250 zł. Wrocław, tel. 
071/372-24-14
MAGNETOFON GRUNDIG Fine Arts, czamy, do dużej wieży, 
dolby B/C, HX-PRO, - 450 zl. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-66-80
MAGNETOFON KENWOOD 40C-5030 auto bass, dolby B/C, re- 
peat, CCRS, hx pro, • 500 a  lub zamienię na magnetofon Sony. 
Nowa Ruda, tel. 0607/66-26-84.
MAGNETOFON ONKYO 3 silniki, dolby B/C, 2-letni, - 320 zl. 
Wrocław, teł. 0601/73-97-25
MAGNETOFON PIONEER CTS 550S - 550 zl; kompakt Pione
er PDS 604 - 500 zl; tuner Pioneer F504, zRDS-550 zł; tuner 
Pioneer F449 - 270 zł; wzmacniacz Kenwood KA 5090R, kolor 
czamy - 800 zł; kolumny B2W 602S2, kolor czamy, • 1.350 zł. 
Robert, Wrocław, tel. 0605/92-95-60 
MAGNETOFON PIONEER CC-W 700 4RS, autokalibracja, do
lby B/C/S, - 450 zl. Wrocław, tel. 071/367-28-52 
MAGNETOFON TECHNICS RS-BX 701, 3-głowicowy, wysoki 
model, - 500 zl. Oleśnica, tel. 071/398-57-23 .
MAGNETOFON TECHNICS 701, • 600 zl. Wrocław, tel. 
071/372-24-14
MAGNETOWID AKAI Hi-Fi stereo, 6 głowic, menu w jęz. pol
skim, long play, 2 eurozłącza, tuner TV kablowej, show-view, z 
pilotem, nowy model, - 600 zł. Wrocław, teL 0601/56-07-79, 
071/330-00-45
MAGNETOWID B8.W VX 5000 stan b. dobry, - 950 zł. Wrocław, 
tel. 071/785-79-88, 0502/35-57-40

ve, hyper band, stan b. dobry, • 640 zl. Wrocław, tel. 
071/357-66-75, 0603/28-89-79
MAGNETOWID PANASONIC oraz Sharp, menu ekranowe, 
LP-SP, AV, oryginalny pilot, - 380 zl. Wrocław, tel. 071/339-79-49 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD 660 stereo, Hi Fi, super 
drive, show-view, multi inteligent control, pilot, - 700 zł. Wro
cław, tel. 071/321-21-91
MAGNETOWID PHILIPS ANITECH 2-głowicowy, -150 zł. Opo
le, tel. 077/456-25-08
MAGNETOWID PHILIPS Hi-Fi, 6-glowicowy, SP/LP, menu, stan 
b. dobry, - 650 zl. Wrocław, tel. 071/339-00-52, 0501/40-68-23 
MAGNETOWID PHILIPS, 2000 r. VR605, Turbo Drive, Nicam 
stereo, HiFi stereo, show-view, WPS-PDC, menu w jęz. polskim, 
DSD NTSC, automatyczne wyszukiwanie nagrań i pustych 
miejsc na kasecie, głowica samoczyszcząca, dużo innych funk- . 
cji, - 760 zl. Wałbrzych, tel. 074/844-27-28 
MAGNETOWID SABA pilot, long play, sprawny, - 200 zł. Opole, 
tel. 0607/11-87-33
MAGNETOWID SHARP B-38 2 głowice, stan idealny, • 320 zl. 
Wrocław, teł. 071/357-15-26
MAGNETOWID SONY SLV-SE80, • 1.200 zl. Legnica, tel. 
0603/28-25-99
MAGNETOWID SONY SLV*E420 Trilogic, 4-glowicowy, long . 
play, 2 eurozłącza, tuner TV kablowej, menu, show-vieW, z pilo
tem, - 400 zl. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
MAGNETOWID SONYSLV-725 orazSLV-E7, Hi-Fi stereo, 6 gło
wic, menu, long play, tuner TV kablowej, 2 eurozłącza, z pilo
tem - 600 zl/szt. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00*45 
MAGNETOWID SONY SLV-ŚE70 SMARTLINK Hi-Fi stereo, 6 
głowic, menu, long play, trilogic, tuner TV kablowej, show-view, 
z pilotem, rok prod. 2000, • 800 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45
MAGNETOWID SONY SLV-E705 HI-FI stereo, 6 głowic, trilogic, 
menu, long play, 2 eurozłącza, tuner TV kablowej, show-view, z 
pilotem, • 650 z|. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
MAGNETOWID SONY 4-głowicowy, SP/LP, menu na ekranie, z 
pilotem, NTSC on PAL TV, hyper band, czincze x3 (z przodu), 
2-letni, stan idealny, • 490 zl. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
MAGNETOWID SONY EV-S 9000E HI8, digital, stereo, wiele 
funkcji, stan b. dobry, - 1.000 zl. Wrocław, tel. 0503/65-89-34 
MAGNETOWID TELEFUNKEN 4-glowicowy, pilot, • 300 zl. Opo
le, tel. 077/456-25-08
MAGNETOWID THOMSON 6010 G srebrny, 6 głowic Nicam, 
nowy, - 700 zl. Wrocław, tel. 071/357-15-26 
MAGNETOWID THOMSON 4-głowicowy, long play, tuner TV ka
blowej, menu, 2 eurozłącza, show-view, z pilotem, • 400 zl. Wro
daw, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
MAGNETOWID THOMSON Hi-Fi stereo, Nicam, 6 głowic, menu, 
long play, show-view, index, 2 eurozłącza, tuner TV kablowej, z 
pilotem, - 600 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
MAGNETOWID UNIVERSUM nowy, - 350 zł. Wrodaw. tel. 
071/787-66-00, 0607/12-23=46
MIKSER 16 kanałów • 600 zł, 8-kanałowy - 200 zl. Legnica, tel. 
0603/33-23-38
MIKSER OMNITRONIC DJ-50 potrójna regulacja każdego ka
nału, funkcja kiil i FX, coss fader ALPS, miksowanie w słuchaw
kach, talk over, stan idealny, - 700 zł. Legnica, tel. 0602/34-72-48 
MIKSER VIDEO VANGUARD VA 495 2 wejścia, 2 wyjścia, efek
ty koloru, dźwięku, mozaika, - 600 zl. Kłodzko, tel. 
074/867-69-72, 074/868-77-53
MINIDISC SHARP MD-SR50 przenośny, z nagrywaniem, słu
chawki, ładowarka, dodatkowo 5 minidyskietek, - 420 zl. Bole
sławiec, tel. 0503/59-52-39. . .......
MINIDISC SONY MZ-E 20 nowy, przenośny, • 550 zl., tel. 
0608/01-75-70
MINIDISC SONY MZ-R 70 przenośny, z nagryWaniem, nowy, w 
kartonie, nie używany, kompletny osprzęt, • 750 zl. Wrodaw, 
tel. 0601/76-65-80
MINIDISC TECHNICS do miniwieży SC-HD 501, SC-HD 301 lub 
SC-HD 550, wszystkie funkcje, nowy, 2 lata gwarancji, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 341-32-67
MINIWIEŻA AIWA NSX-F7,100 W, 5 x CD, RDS, głośniki 3-droż- 
ne, 2 x kieszeń, - 1.250 zł. Wrocław, tel. 071/347-65-02 
MINIWIEŻA CLATRONIC 3 x CD, radio, magnetofon 2-kiesze- 
niowy, duży wyświetlacz, kolumny 3-drożne Philips, brak pilota, 
stan b. dobry, - 550 zł. Żelazno, woj. wałbrzyskie, tel. 
0606/21-47-22
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MAGNETOWID GOLDSTAR z pilotem + kasety, -160 zł. Cho- 
danów, tel. 076/832-05-69, 0606/55-12-22 
MAGNETOWID GOLDSTAR menu, show view, pilot, centralna 
kieszeń, - 300 zl. Wrodaw, tel. 071/365-92-76 
MAGNETOWID GRUNDIG 2-głowicowy, pilot, TXT, - 200 zl. Opo
le, tel. 077/456-25-08
MAGNETOWID GRUNDIG oraz Philips, stereo Hi-Fi, centralny 
mechanizm, LP-SP, 6-głowicowe, 2xAV, mega logie, stan b. do
bry, - 480 zl. Wrocław, tel. 071/339-72-50 
MAGNETOWID HANSEATIC VCR-440 4-głowicowy, show view, 
pilot, - 300 Zł. Wrocław, tel. 071/321-21-91 
MAGNETOWID JVC HR-J770EV show-view, Hi-Fi stereo, VHS, 
LP, 6-glowicowy, 2 x euro, NTSC PAL, z pilotem, - 850 zł. Legni
ca, tel. 0604/87:21-21
MAGNETOWID JVC HR-J625 Hi-Fi stereo, 6 głowic, long piay, 
2 eurozłącza, tuner TV kablowej, show-view, z pilotem, - 520 zl. 
Wrodaw, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
MAGNETOWID LOEWE 4-glowicowy, menu na ekranie, pflot, 
stan b. dobry, - 235 zl. Wrocław, tel. 071/327-47-60, 
071/351-54-40
MAGNETOWID MITSUBISHI HS-E82 S-VHS, W-Fi stereo,' 7 gło
wic, insert, dubbing, long play, bardzo dużo funkcji, tuner TV 
kablowej, z pilotem, stan idealny, • 800 zl. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79, 071/330-00-45
MAGNETOWID MITSUBISHI Hi-Fi stereo, 6 głowic, menu, long

ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV60 -1.800 zl, RV31 -1.100 
zł. Legnica, tel. 0603/28-25-99
ODTWARZACZ DVD PANASONIC 150 nowy, w pudelku - 950 
zł, Philips 711, nowy, w pudelku - 850 zl, Thomson 3300, nowy, 
w pudelku - 950 zł lub zamienię. Wrocław, tel.,071/784-70-49, 
0504/79-00-02

'  ODTWARZACZ DVD PHILIPS 730 stan b. dobry, - 850 zł. Wro- 
daw, tel. 0609/47-55-17
ODTWARZACZ DVD PIONEER 535 nowy, Dolby Digital, DTS, 
czyta CD-R, VCD, czamy, - 900 zł. Rawicz, tel. 065/545-27-48 
ODTWARZACZ DVD PIONEER 340,343 -1.050 zl; 535 -1.100 
zl; 737 - 2.900 zł; 939 - 5.600 zl. Wrodaw, tel. 0503/64-47-10 
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-725 najwyższy model, proce
sor dźwięku Virtuai 3D, AC-3 Dolby Digital, DTS, wyjśda analo
gowe i optyczne do Dolby Digital, - 2.150 zi. Świdnica, tel. 
074/853-25-63, 0606/36-57-52
ODTWARZACZ DVD SONY DVP-S 335 oraz Sony DVP-S 336, 
fabrycznie nowe, na gwarancji, w pudelku, -1.150 zł. Wrocław, 
tel. 0607/53:73-52
ODTWARZACZ DVD SONY NS 300 nowy, na gwarancji, -1.100 
zl. Wrodaw, tel. 0600/19-96-91

CD, stan idealny, - 300 zl. Bielawa, tel. 074/833-02-15 po 
godz. 16
RADIOODTWARŻACZ BLAUPUNKT DALLAS ROM-169, duży 
wyświetlacz,. 4 x 40 W, RDS, cyfrowy equallzer, dużo funkcji, 
MinIDisc, - 580 zf. Jawor, tel. 0503/36-49-33 
RADIOODTWARZACZBLAUPUNKT .Augsburg C30’ T-line, 
model 2001, 4x40 W, dużo funkcji, wyjście na zmieniarkę, nowy, 
nie używany' plomby, code, opakowanie, • 400 zl. Legnica, tel. 
0606/95-08-98
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT CAR 300 RDS EON - 320 
zł. Oleśnica, tei. 071/314-33-73, 0601/41-23-29 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT CAR 3000 nowy, z kartą 
kodową, do samochodu Opel GM, bez wyświetlacza, stan ide
alny, RDS, - 300 zi. Strzelin, tel. 0601/87-26-10 , 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT MODERNA samochodo
wy, CD 50, RDS EON, 4 x 40 W, winda, panel, okablowanie, na 
1 płytę CD, - 520 zl. Wałbrzych, tel. 0605/11-28-22 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT HELSINK1127 radio z tel 
GSM, antena, mikrofon, nowy model, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/65-57-26
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 150 na 1 
CD, z nawigacją satelitarną GPS, mapą i anteną, stan idealny, 
kompletny, - 1.500 zl. Wrocław, tel. 0602/65-57-26 % 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT GAMMA, • 150 zl. Wro
daw, tel. 071/322-53-97, 0606/36-58-27 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARY-6570 .winda’ , model 
•2000, • 500 zl. Legnica, tel. 0607/86-49-24 
RADIOODTWARZACZ CLARION AKX4670 RB + zmieniacz 
CDC 6.34 na 6 płyt, w kartonie, model 2001 r. - 990 zl. Legnica, 
tel.'0603/10-66-21 *
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX8670RZ winda, najwyż- « 
szy model, zmieniacz na 6 płyt CDC655Tz, nowe, zapakowane
- 1500 zł (w sklepie • 4000 zł). Legnica, teł. 0609/27-22-09 
RADIOODTWARZACZ CLARION 618 z RDS, nowy, pudełko,: 
na gwarancji - 1.450 zł, Clarion 3’18, RDS, nowy, na 1 płytę CD, 
na gwarancji - 770 zł. Wrocław, tel. 0605/.13-07-05 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 5570 R 4x40 W, winda, 
RDS EON, wyjśde na wzmacniacz i zmieniacz, stan b. dobry, - 
380 zł. Wrodaw, tel. 0604/28-42-19 
RADIOODTWARZACZ CLARION DRX 8175R - 500 zl. Wrodaw, 
tel. 071/396-35-76 wieczorem
RADIOODTWARZACZ CLARION model ARX4670 RB, zmie
niacz CDC 634 (na 6 CD), w stanie idealnym, komplet kabli, 
mocowań i stabilizatorów, nie używany, • 900 zl. Zielona Góra, 
tel. 068/451-74-73, pó 18
RADIOODTWARZACZ DAEWOO AKF-0827, panel, pełny au
tomat, nowy, • 320 zł. Niemcza, tel. 074/837-87-08 po godz. 20, 
0603/48-31-67
RADIOODTWARZACZ DAEWOO AKF 4235 RDS, zdejmowany 
panel, auto-reverse, stan idealny, legalne pochodź, - 310 zl. 
Wrocław, tel. 0603/95-17-00
RADIOODTWARZACZ DAEWOO 4x45 W, RDS, EON, miękka 
mechanika, panel, kodowane, wyjśde na zmieniacz CD, nowe,
- 450 zł. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
RADIOODTWARZACZ ELTA samochodowy, fabrycznie nowy, 
fale długie i UKF, kaseta, tone control, inne funkcje, sprow. z 
Niemiec, możliwość montażu, wysyłki pocztą, -110 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG 4200 panel, RDS, 4x50 W, 
sterowanie, niebieski wyświetlacz • 450 Zl, zmieniacz JVC, prze
wód -160 zł. Lutynia, teł. 071/317-76-83, 0607/24-95-69 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG 4000 ERSY Control, 400 RDS,
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Otrzymaliśmy NAJWYŻSZĄ notę 
niemieckich sędziów w jakości dźwięku 

na zawodach CAR AUDIO SHOW 
Warszawa 2001 w klasie PROFI300-600

- '■ " 'v a r z a c 2e  
Panele głośnikowe MDF 

Samochody DEMO 
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MONTAŻU

AUTOPARTNER 
W-w, ul. Paczkowska 26 

tel.333-96-68 
www.apartner.com.pl
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MBQUARTI

Porady i autoryzowany montaż: 
"emg" Mirosław G ądek: 

tel. O 607 375 153 
www.emg.wroc.pl

MB QUART DKC 169 - 350,- 
MB QUART QM 100.03Kx - 390,- 
MB QUART QM 1213 kx - 290,- 
MB QUART PSC 216 - 1050,- 
MB QUART RWC 254 - 599,- 
MAC MOBIL 6x9 - 320,-

MAC Platinium 16.2 - 199,- 
Mac Reference 160 - 430,- 
Wzm. Mac CYCLONE 3000 - 560,- 
W zm .M acN IN JA 4.120- 1200,- 
Soundstream EXACT 12 - 990,- 
Soundstream SPL 10 - 599,- 3

Wyprzedaż stanów magazynowych, ilość zestawów ograniczona

MINIWIEŻA INTERNATIONAL adapter stereo, RO, korektor, 
magnetofon, wejścia na słuchawki i mikrofon, 2 głośniki, • 50 zl.' 
„ tel. 0608/59-37-76
MINIWIEŻA SONY 1.5-roczna, I wiaśddel, 40 stacji, korektor 
graficzny CD, 2 kieszenie, głośniki 3-drożne, timer, DBFB, moż
liwy dowóz, • 600 zł. Wrocław, tel. 071/328-29-88 po godz. 20, 
0606/16-76-49
MINIWIEŻA TECHNICS 4 elementy (amplituner, magnetofon • 
miękki mechanizm, kompakt), timer, RDS, pilot, 2 głośniki (drew
niana obudowa), wyjście optyczne, • 1.000 zi. Lubin, tel. 
0607/44-55-87
MINIWIEŻA TECHNICS SC-HD 350 4 komponenty, CD, tuner, 
magnetofon, wzmacniacz, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 341-32-67 
MINIWIEŻA THOMSON ALTIMA 2000srebrna, nowa. na gwa
rancji, 3x CD, radio z RDS, 2 x 30 W, z pilotem, - 750 zl. Wro
daw, tel. 0502/30-01-73
MINIWIEŻA UNITRA DIORA 4 części, stan dobry i 2 kolumny 
Space 86,60 W, • 280 zł. Wrocław, tel. 071/311-49-92 
MINIWIEŻA SONY* CMT-CP1, • 850 zł. Legnica, tel. 
0603/28-25-99
NAGRYWARKA PHILIPS model CDR 570, pilot, instrukcja w 
języku polskim, gwarancja do 2003 r., cd-text, kabel koncen
tryczny, zapakowana, cena sklepowa 1300 zł, sprzedam za 850 
zł. Osiecznica, tel. 0607/06-07-81

ODTWARZACZ DVD THOMSON DTH 1000, - 800 zl. Wrocław,
tel. 071/789-61-92, 0602/66-98-99
ODTWARZACZ DVD YAMAHA 510 • 1.200 zł, Sony NS-300 •
1.170 zł, Sony NS-400 - 1.400 zł. Głogów, tel. 076/834-15-50,
0603/06-49-97
ODTWARZACZ MP3 PANASONIC SV-SD 75 zegarek, osprzęt,
• 1.900 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81
PANEL ALPINE TDM-7529T. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
PANEL PANASONIC DPG-55 CD, • 150 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79, 071/330-00-45
PANEL PIONEER KEH-3500 SDK oraz Pioneer DEH-700 SDK. 
Legnica, tel. 0604/35-58-96
PANEL PIONEER KEH 8200 oraz Sony XRC 500, - 250 zl. Wro
daw, tel. 0503/31-28-01
PANEL SONY Sony XR-C 212 MK 2. Legnica, tel. 0604/35-58-96 
PŁYTY CD składanki dyskotekowe (Dream Dance, Viva Hits, 
Club Rotation), dużo nowości, możliwość wysyłki, • 12 zł. Jele
nia Góra, tel. 0605/06-84-08
0  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
lesław iec, tel. 0502/50-40-75 84018551 
[[[16580]]]

PROCESOR DŹWIĘKU KENWOOD KDS-P110 do samochodu 
osobowego, 12 V. DSP, zmiana akustyki, podbicie basów, nowy,
• 650 zł. Wrodaw, tel. 0601/70-22-65
PROJEKTOR LCD SONY przenośny, wejśda/wyjścla s-video, 
video, audio, system PAL/NTSC, dwa głośniki, - 4.500 zł. Lubin, 
tel. 076/846-18-00 wew. 118
RADIOODTWARZACZ do Renault Megane, z oddzielnym wy
świetlaczem i sterownikiem przy kierownicy, fabrycznie nowy, - 
890 zł. Wrocław, tel. 071/339-76-03 w godz. 9 -16 
RADIOODTWARZACZ ALPINE 3DE-7886 rds, kompakt na 3 
płyty, 4x40 W, b.dużo funkcji, stan idealny - 820 zl. Kłodzko, tel. 
074/867-37-87
RADIOODTWARZACZ ALPINE 7521R panel, RDS, EON, mięk
ka mechanika, wyjśde na wzmacniacz i zmieniacz, 4x25W, stan 
dobry, • 320 zl. Wrocław, tel. 0502/91-89-69 
RADIOODTWARZACZ ALPlNE CTA 1505R cyfrowy sterownik, 
CD, RDS, 4 x 55 W, equalizer, wielefunkcji, pilot • 800 zł, JVC 
KD-LX3, na płytę CD, RDS, 4 x 40 W, .kameleon', wiele funkcji 
- 660 zł, Sony CDX-M 700R, nowy model, na płytę, 2-stronny 
panel, RDS, 4 x 50 W, wiele funkcji, pilot, • 1.100 zl. Wrodaw, 
tel. 0502/92-27-31 .
RADIOODTWARZACZ BECKER MEXICO 2001 na 1 CD, z GPS
1 mapą (nawigacja satelitarna), najnowszy model, - 1.500 zl. 
Wrocław, tel. 0602/65-57-26
RADIOODTWARZACZ BECKER TRAFIĆ STAR do Mercedesa 
99 r„ kompakt na 1 CD, z nawigacją satelitarną i inne funkcje, - 
1.100 zl. Wrocław, tel. 340-06-88 po godz.19, 0601/99-68-70 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT CD-300 do Opla, na 1 płyt

EON, autorewers, trap, zegarek, dużo funkcji, na 6 płyt, stan b. 
dobry, - 700 zł. Namysłów, tel. 077/410-15-36, 0604/89.-65-56 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG CAR 200 do Opla - 145 zi. 
Oleśnica, tei. 071/314-33-73, 0601/41-23-29 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG SCD 1590VD 1 oc CD, sys
tem antywstrząsowy, kieszeń, 4 x 45W, stan b. dobry, • 390 zł 
lub zamienię na telefon GSM Nokia 3310. Trzebnica, tel. 
0607/10-95-50
RADIOODTWARZACZ INTERSOUND 2 kieszenie, kompakt, 
prod. niemieckiej, - 200 zl. Wrocław, tel. 325-33-22 
RADIOODTWARZACZ JVC KS-RT600, * zmieniacz na 12 płyt, 
- 550 zł. Bielawa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16 
RADIOODTWARZACZ JVC KD-KX 3R - 650 zł oraz SONY CDX 
700R • 900 zł. Leszno, tel. 0605/82-85-18 
RADIOODTWARZACZ JVC KS-FX 640R na gwarancji, stero
wanie CD, 4x40 W, instrukcja, • 480 zl. Wrocław, tel. 
0503/01-57-62
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-7040R z CD. stan ide
alny, kpi. dokumentacja + osprzęt, wzmocnienie 4x30 W, - 550 
zl., tel. 077/404-61-61 (k00092)
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KSC 256 D 4x125 W, pa
nel, - 230 zl. Chojnów, tel. 076/818-12-28, 0606/65-16-20 Ma
rek
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 953R, RDS. miękka 
mechanika, zmieniacz, wzmacniacz, 4 x 100 W, - 1.050 żł. Dą
brówka, gm. Gogolin, tel. 077/466-61-95 po godz. 19, 
0502/65-85-67
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-4070 RDS, na 1 płytę, 
4 x 40 W, model 2000 r., wyjście na wzmacniacz, dużo funkcji, 
stan idealny, jak nowy, - 520 zl. Kłodzko, tel. 074/867-37-87 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 8080R model wysokie 
klasy, wszystkie wejśda, wyjśda, sterowanie wzmacniaczem, 
zmieniaczem, stan idealny, - 1.080 zl. Milicz, woj. wrocławskie, 
tel. 0603/61-71-71
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 458 zmieniacz CD na 
6 płyt, • 600 zl. Świdnica, tel. 074/853-13-68, 0606/98-20-70 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 152 samochodowy, pa
nel, 4 x 35 W, wyszukiwanie, menu, scan, BSM, kolorowy wy
świetlacz, MTL, 18 stacji UKF, autorewers, nowy model, • 290 
zł. Wrocław, tel. 0501/92-42-62
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 3510, kieszeń, auto-re- 
verse - 200 zł, zmieniacz CD Panasonic DP 600. na 6 płyt - 320 
zł. Wrocław, tel. 071/325-45-92, 0603/94-02-16 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KMD 870 z minidyskiem, 
4x44 W, opuszczany panel, pudełko, instrukcja, - 620 zł. Wro
daw, tel. 0502/03-85-95
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-6060R 4x40, na 1 pły
tę, opuszczany panel, duży wyświetlacz, kolorowy, - 460 zł. Wro
daw, tel. 0604/84-62-62
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 678 RY obracany pa
nel, maskownica, RDS, 4x35 W, 2 kolory podświetlenia, bogate 
menu, - 360 zł. Wrocław, teł. 0502/39-10-89 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-158R ściągany panel, 
RDS, moc 4x30W, wyjśde na wzmacniacz, stan techn. dobry, - 
300 zl. Wrodaw, tel. 0502/91-89-69 
RADIOODTWARZACZ OPEL CCRT 700 z telefonem GSM, dużo

funkcji, stan idealny, cena 800 Zl. Dzierżoniów, tel. 
0604/21-17-42
RADIOODTWARZACZ OPEL bez wyświetiapza, oryginalny do 
Opla Astry, Corśy, Vectra, mało używany, kodowany, z doku
mentacją, - 300 zl. Lubin, tel. 0607/44-55-87 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RDB 210 na 1 płytę, 4 x 
40 W, pełny automat, zdejmowany panel, możliwość sterowa
nia pilotem, - 400 zł. Krzywa, tel. 076/817-72-17 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC CQ-FX 66 LEN winda, mo
del wysokiej klasy, z pilotem, peina dokumentacja, kupiony w 
sklepie, na gwarancji, • 480 zl. Legnica, tel. 0607/83-06-25, 
076/866-46-74
RADIOODTWARZACZ PANASONIC MR-355 .winda', minidisc, 
4x40 W, - 600 zl. Legnica, tel.- 0607/86-49-24 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX66LEN winda, RDS, pi
lot, kupiony w sklepie, peina dokum., stan b. dobry - 700 zl. 
Wrodaw, tel. 071/348-31-02
RADIOODTWARZACZ PHILIPS do Renaulta Megane lub La
guna - 420 zł, RM Philips SC-804, do Opla Omegi albo Vectry 
B, z RDS, CPS, dolby, miękka mechanika, sterowanie CD -.520 
zl. Wałbrzych, tel. 074/843-32-48 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS AQ 5150 stereo, - 85 zl. Wro
daw, tel. 071/327-47-60, 071/351-54-40 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS RC 619R RDS, 4 x 35 W, na 
płytę CD, sound procesor, wiele funkcji - 400 zl, Panasonic RDP 
930R, na płytę CD, RDS, 4 x 40 W, wiele funkcji -410 zł, Pione
er DEH 2130R, nowy model, na płytę CD, RDS, 4 x 40 W, kar
ton, dokumentacja - 500 zł. Wrociaw, tel, 0503/65-89-34 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS BETA, - 90 zl. Wrodaw, tel. 
071/322-53-97, 0606/36-58-27
RADIOODTWARZACZ PIONEER stan idealny, • 280 zł. Biela
wa, tel. 074/833-02-15 po godz. 16 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P4600 4x35 W, RDS, 
EON, pełny automat, panel, wyszukiwanie utworów, Dolby B, 
loud, scan, REP, BSM, MTL, wyjście na wzmacniacz, sterowa
nie CD, montaż gratis, - 350 zl. Bojanowo, woj. leszczyńskie, 
tel. 0607/42-33-52
RADIOODTWARZACZ PIONEER 6100 z RDS. z wyjśdem na 
CD, miękka mechanika, panel, dużo funkcji, stan b. dobry, moż
liwy montaż, - 240,zł. Lutynia, tel. 0607/82-60-10 sjt 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH P6800R. 4 x 45 W, pilot, 
CDX - P25 na 6 płyt CD. nowy, - 1.150 zl. Świdnica, tel.

- 0601/55-97-11 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 4600 samochodowy, 
RDS, 4 x 35 W, pełny automat, wyszukiwanie utworów, dolby, 
sterowanie CD, 2 kolory podświetlania, scan, BSM, 18 stacji 
UKF, dużo funkcji, nowy model, montaż gratis, - 460 zl. Wro
cław, tel. 0607/19.51-53
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 2500 panel. RDS, 4 x 
35 W, wyszukiwanie, menu, scan, BSM, streowanie CD, 18 sta
cji UKF, nowy model, • 370 zl. Wrodaw, tel. 0603/31-70-82 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-2130R na 1 płytę, RDS,
4 x 40 W, wiele funkcji, karton, kpi. dokumentacja • 500 zł, JVC 
KD-S 656R, na 1 płytę, RDS, 4 x 35 W, wiele fankcji - 400 zl, 
Philips RC-619R, na 1 płytę, RDS, 4 x 35 W, sound processor, 
wiele funkcji • 400 zł i inne modele. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P4013R najnowszy mo
del, pełny automat, RDS, 4 x 45 W, wiele funkcji - 360 zł, Blau
punkt Ausburg C30, nowy model, RDS, 4 x 35 W, sterowanie 
CD - 240 zl. Sony, na kasetę, D-bass, 4 x 35 W, pełny automat, 
wiele funkcji - 250 zł i inne modele. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEX P99 deck, model 2000, 
z RDS, el. opuszczany panel, wbudowany equalizer i procesor 
dźwięku D.S.P., pilot, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/339-85-60, 
0605/51-94-24 -
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-P9100R mosfet 45x4, 
DSP cyfrowy, procesor dźwięku, 3 wyjścia na wzmacniacz, or
ganiczny wyświetlacz, 6 animacji, equalizer, pilot na kierowni
cę, nowy, w pudełku, na gwarancji, v-2.200 zł. Wrodaw, tel.' ' 
0603/63-13-11
RADIOODTWARZACZ PIONEER z CD, DEH-2000R, - 530 zł. 
Wrocław, tel. 0606/42-96-23, 071/325-06-79 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P4013R najnowszy mo
del, automat, RDS, 4 x 45 W, wiele funkcji • 360 zl, Sony XR-C 
33 R, nowy model, automat, RDS, 4 x 45 W, sterowanie CD-MD, 
D-bass, wiele funkcji • 360 zl, Sony XR 6220R, winda, RDS, 4 x 
40 W, D-bass, sterowanie CD, wiele funkcji - 410 zł. Wrocław, 
tel. 0503/65-89-34
RADIOODTWARZACZ SANYO MF-BASS M955DSR przenośny, 
z kompaktem, odczepiane kolumny, stan dobry, - 230 zl. Wro
daw, tel. 0502/91-89-69
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-M 700R model najwyższej 
klasy, procesor, dźwięku, 4 x 50 W, wszystkie możliwe funkcje, 
2-stronny czamy panel, z pilotem, na 1 płytę CD, 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 XR-4300RV RDS EON, 4 x 50 W. 
winda, opuszczany panel, wyszukiw. utworów, niebieski wyświe
tlacz, do VW. - 440 zl. Legnica, tel. 076/721-85-51 po godz. 20 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-MB500 4x50 W. 2-stronny pa
nel, RDS, • 600 zl. Legnica, tel. 0607/86-49-24 ,,
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-CA 850, kompakt na 1 pły
tę, model 2001 r., bez sterowania, dżojstik na podczerwień, pi
lot, 4 x 52 W, nowy, • 2.100 zł. Lubin, tel. 0603/71-75-53 
RADIOODTWARZACZ SONY XRU-800 RDS, dżojstik, Dolby 
B/C, 2 wyświetlacze, winda, 2 kolory podświetlenia, -  560 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
RADIOODTWARZACZ SONY XR C420 RDS EON, zmieniacz 
CD x 51 na 10 CD, miękka mechanika, panel, - 800 zl. Oleśni
ca, tel. 071/398-57-23 ,
RADIOODTWARZACZ SONY XRU 800, deck, RDS. sterowa
nie CD, dżojstik, 2 wyświetlacze, dolby B/C, sterowanie SUB, 
PTY, TA, AF, 30 stacji, etui, - 550 zł. Opole, tel. 0604/88-95-51 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 8220 + zmieniacz na 10 płyt, 
dżojstik, RDS, 4 x 45 W, DSP, wyjście na wzmacniacz i subwo- 
ofer, komunikaty dźwiękowe wj. angielskim i włoskim, dużo funk
cji, okablowanie, • 1.550 zł. Prudnik, tel. 0602/15-05-73 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 5100 RV samochodowy, pa
nel, RDS, 4 x 35 W, pełny automat, menu, niebieskie podświe
tlenie, scan, intro, wyszukiwanie utworów, nowy model, - 410 
zł. Wrocław, tel. 0501/92-42-62 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 1800 samochodowy, panel, 
RDS, 4 x 35 W, wyszukiwanie, menu, scan, BSM, loud, PTY, 18 
stacji UKF, MTL, autorewers. duży wyświetlacz, nowy model, - 
310 zl. Wrodaw, tel. 0603/31-70-82 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C 5110R nowy model, RDS 
EON, 4 x 40 W, 2 kolory podświetlania, 3 x bass, sterowanie 
CDr  CD TXT, dużo funkcji, ISO, - 420 zl. Wrocław, tel. 
071/328-29-88 po godz. 20, 0606/16-76-49 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-6850R minidisc, winda, 
RDS, 4 x 40 W, wysoki model, wiele funkcji • 560 zl, JVC KD-MX 
3000R, na 1 płytę i na minidysk, winda, RDS, 4 x 40 W, najwyż
szy model • 760 zl, Sony CDX-M 700R, na 1 płytę, najnowszy 
model, czamy panel, RDS, 4 x 50 W, wiele funkcji, • 1.100 zi. 
Wrocław, tel. 0503/65-89-34
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C 7200R RDS, 4 X 40 W. ste
rowanie CD-MD, wiele funkcji - 450 zi, Sony XRC-M 500R, nowy 
model, 2-strónny panel, RDS, 4 x 50 W, sterowanie CD, wiele 
funkcji - 750 zł, Panasonic FX 220N, nowy model, winda, RDS,
4 x 40 W, equalizer, wiele funkcji • 480 zł. Wrocław, tel. 
0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ SONY MDX C7900R mini disc, 4 x 40 
W, CD TXT, D-bass, wyjście na wzmacniacz i zmieniacz, • 590 
zl lub zamienię na CD lub telefon komórkowy. Zielona Góra, tel. 
0502/62-89-25
RADIOODTWARZACZ SONY XRC8220R, 2000 r. kupiony w 
Polsce, faktura zakupu, instr., procesor nowy, najwyższy model 
• 1.100 zl. Oleśnica, tel. 071/314-33-73, 0601/41-23-29 
RADIOODTWARZACZ THOMSON TS-200 Samochodowy, RDS,
4 x 30 W, wyszukiwanie utworów, menu, scan, zegar, BSM, 18 
stacji UKF, PTY, auto-reverse, equalizer, pełna regulacja, mon
taż gratis, - 230 zl. Wrocław, tel. 0607/19-51 -53 
RADIOODTWARZACZE Becker Mexico Pro • 1.200 zł. VDO 
Dayton 3300 -1.000 zl, Kenwood 5060 CD - 520 zł. Głogów, tel. 
0604/31-75-11
RADIOODTWARZACZE Sony XR 6220R, winda, RDS. 4x40 W. 
D-bass, sterowanie CD/MD, wiele funkcji - 410 zł; Pioneer KEH 
6800R, drewno, winda, RDS, 4x45 W, equalizer, wiele funkcji - 
500 zl; Clarion ARX 5670R, nowy model, winda, RDS, 4x40 W, 
wiele funkcji - 500 zł; Kenwood KRC 677R, winda, RDS. 4x44 
W, wiele funckji • 510 zl. Wrocław, tel. 0503/65-89-34 
RADIOSTACJA KENWOOD TR 751E, 144-146 MHz - 2 m FM, 
SSB, CW 5/25 W, używana ♦ dokumentacja techniczna* -1.800 
zl. Jawor. tel. 076/870-27-96
RADIOSTACJA MOTOROLA GM 350 taxi, - 1.000 zł. Opole, 
tel. 077/455-06-23
RADIOSTACJA RADMOR10-93/3005 S3 na gwarancji, do tak-
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sówki, + taksometr ALWI 5X, - 1.750 zl. Wrocław, tel. 
0605/60-21-10
SŁUCHAWKI SENNHEISER HD 565 OVATION, zapakowane, 
nie używane • 450 zi. Głogów, tel. 0601/21-16-19,076/833-57-73 
SUBWOOFER samochodowy, 250 W, fi 25 cm, w skrzyni, • 160 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-42-85, 0501/60-77-39 
SUBWOOFER INFINITY CAPPA 30 cm, + skrzynia labiryntowa 
150 dm3, wzmacniacz RTD, skrzynia robiona na zamówienie, 
projektowana do samochodów typu sedan, - 600 zł., tel. 
077/404-61-61 (k00091)
SUBWOOFER JBL CTX 300 nowy, pudełko; 600 W, głośnik 30 
cm, pasy mocujące, tuba • 575 zł, Magnat, tuba, 600 W, 30 cm, 
nowy • 575 zł. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
SUBWOOFER JBL 1800 GT11000 W, • 900 zł lub zamienię na 
telewizor, radio samochodowe, inne. Wrocław, tel. 
071/354-11-36, 0606/52-64-04
SUBWOOFER MAGNAT samochodowy, 600 W, fi 30 cm - 420 
zł i Kenwood • 320 zl lub zamienię na telefon GSM. Gostyń, tel. 
0605*4-14-00
SUBWOOFER MAGNAT TRANSFORCE 1200 W, labiryntowa, 
- 670 zł. Wrocław, tel. 0606/42-96-23, 071/325-06-79 
SUBWOOFER MAGNAT SHOCKWAVE 1200 samochodowy, 
600 W, 30 cm, nowy, nieużywany, zapakowany, do zabudowy, • 
300 zl. Wrocław, tel. 0603/19-07-50 
SUBWOOFER MAGNAT samochodowy, 2x120 W, w skrzyni, z 
wyjściem na 2 głośniki, • 250 zi. Wrocław, tel. 0501/73-24-52 
SUBWOOFER PIONEER 303 C 500 W. obudowa, 30 cm, - 300 
zł.., tel. 06Ó7/48-19-58
SUBWOOFER POWERED KSC-WA 1001 KENWOOD wbudo
wany wzmacniacz, model wysokiej klasy, nowy, stan b. dobry, - 
600 zł. Polkowice, tel. 0609/64-31-53 
SUBWOOFER YAMAHA YST-320 aktywny, najnowszy model, 
w kartonie, nowy - 1.700 zł. Legnica, tel. 0603/10-66-21 
TELEWIZOR 14*, 12/220 V, kolorowy, z pilotem,, prawie nowy - 
650 zł; antena SAT, 12/24 V, turystyczna, kompletna, tuner, cza
sza, okablowanie, prawie nowa, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0608/32-86-89
TELEWIZOR ALGA sprawny, z 60-tych lat, • 400 zł. Złotoryja, 
tel. 0601/53-93-11
TELEWIZOR AUDIOSONIC14', 12/220 V, kolorowy, pilot, nowy 
model, funkcje wyśw. na ekranie, czincze, zegarek, wyłącznik 
czasowy, stan idealny, - 660 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67

CYFRA+
tel./fax 071/781-72-82 (-83) 
tel. 071/329-87-92, do godz. 22 
ul. Robotnicza 5, codziennie 8.00-16.00 
teren giełdy elektronicznej

TELEWIZOR NOKIA 28" stereo, top TXT, polskie menu, stereo 
Nicam, PIP, 2 tunery, 3 x AV, tuner TV-kablowej, hyperband, 
srebrna obudowa, pilot, blokada rodzicielska, muitisystem, stan 
idealny, - 1.080 zł. Legnica, tel. 076/852-34-43, 0503/33-83-95 
TELEWIZOR NOKIA 28', pilot, telegazeta, eurozłącze, menu w 
języku polskim, stereo nicam, cena 600 zł. Legnica, tel. 
0608/29-07-09
TELEWIZOR NOKIA 28' stan b. dobrv, 100 Hz, polskie menu, 
txt, stereo, nicam, • 1.400 zł. Oborniki SI., tel. 071/310-24-62 do 
14, 0604/87-56-91
TELEWIZOR NOKIA 28', txt, menu, tuner kablowy, wyświetla-
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ne funkcje, euro, pilot, stan dobry • 420 zł. Wrocław, tel. 
0603/26-68-09
TELEWIZOR NOKIA, 1998 r. 28', PIP. 3 x AV, blokada, menu 
komputerowe, TXT, automatyczne strojenie, • 990 zl (możliwe 
raty). Wrocław, tel. 071/339-00-52, 0501/40-68-23 
TELEWIZOR ORION 28', stereo, txt, wyświetlane funkcje, off 
timer, tuner kablowy, euro, pilot, stan b. dobry, na gwarancji • 
460 zl. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
TELEWIZOR PANASONIC 21', • 400 zł. Głogów, tel. 
076/834-08-47
TELEWIZOR PANASONIC 29' nowy model, 100 Hz, uszkodzo
ny, - 650 zł. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
TELEWIZOR PANASONIC prod. japońskiej, - 220 zl. Lubin, tel. 
076/847-62-28 lub 842-42-28
TELEWIZOR PANASONIC 36PF10 nowy, rok gwarancji, • 8.550
zł. Wrocław, tel. 0601/70-49-98
TELEWIZOR PHILIPS 21', stereo. 2 x EURO, z pilotem, TXT, •
320 zl. Kłodzko, tel. 0608/78-74-86
TELEWIZOR PHILIPS 34' stereo, TXT, euro, zoom, dolby sour-

ekranie, wyłącznik czasowy, tuner TV kablowej, 2x EURO, AV, 
wej. na głośniki, z pilotem, stan b. dobry, na gwarancji, - 460 zł. 
Wrocław, tel. 0603/26-68-09
TELEWIZOR SHARP 28' stereo, telegazeta, 2-letni, menu kom
puterowe,-tryb 16:9, regulacja tonów, fiieep, timer, stan b. do
bry, z pilotem, • 730 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
TELEWIZOR SHARP, 2000 r. 29', 100 Mz, stereo Nicam, 
Top-Mega-Text, menu w 7 językach, muiti PiP, scan, Strobo 2x, 
klatka-stop, funkcja 16:9, 3xAV, czincze, SVHS, tuner TV-ka- 
blowej, hyperband, oryginalny pilot, stan idealny, plaski kine
skop, • 1.850 zl. Legnica, tel. 076/852-34-43, 0503/33-83-95 
TELEWIZOR SIEMENS 16', plastikowa obudowa, zewnętrzna 
antena, kolorowy, przestrojony, • 130 zł. Kłodzko, tel. 
0606/94-10-87
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 zł, 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, tel. 0600/19-96-91 87027121 [[[16770]]]

TELEWIZOR SONY KV32FQ75 - 3.200 zł, Sony KV32FX65 -
5.000 zł. Wschowa, tel. 0607/57-28-66, 065/540-43-76
0  TELEWIZOR SONY KV32FQ75 najwyższy model, 

fabrycznie nowy, gwarancja - 6.150 zł, KV32FX65 
- 4.990 zł, KV29FQ75 - 4.990 zł, KV36FS70 - 9.000 
zł oraz gotowe zestawy „kina domowego" (Sony, 
Panasonic, Pioneer i inne), tanio. Zielona Góra, 
tel. 0605/03-56-82 84001401 [[[16772]]]

TELEWIZOR SONY KV2C3D 29', nowy, 100 Hz, polskie menu. 
multi PIP, scan, strobo, stopklatka, PIPAV, PIP TXT, funkcja 16:9, 
mega TXT, hyper band, multi system, 2 x AV, 1 x SVHS, sleep 
timer, • 2.280 zl. Legnica, teł.'076/854-79-60, 0606/21-05-91 
TELEWIZOR SONY KV-32FQ75 nowy, w kartonie, • 6.000 zł. 
Nowa Sól, tel. 0603/03-30-81
TELEWIZOR SONY KV32FX65 WEGA, 32', panorama, 100 Hz, 

*Adventure Digital Plus, • 5.500 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 
074/853-25-63, 0606/36-57-52
TELEWIZOR SONY KVX-2521D, 25', stereo, txt, 2 x euro, czin
cze, boczne głośniki, funkcje na ekranie, stan idealny • 950 zł, 
Uher 28', prod. niemieckiej, stereo, txt, euro, funkcje na ekra
nie, stan b. dobry - 550 zł oraz Nokia 28', stereo, txt, 2 x euro, 
funkcje na ekranie 1000 zł. Ubocze, tel. 075/781 -28-59 
TELEWIZOR SONY 29' stereo, 100 Hz, 2-letni, menu w j. pol
skim, .stop' klatka, eurozłącze x2, czincze x2, S-VHS, Digital 
Plus, tryb 16:9, z pilotem, dużo funkcji, stan idealny, • 1.690 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-66-75, 0603/28-89-79 
TELEWIZOR SONY 2551 stereo, telegazeta, uszkodzony kine
skop, czerwony obraz, - 250 zł. Wrocław, teł. 0605/32-70-32 
TELEWIZOR SONY 29' stereo, telegazeta. 2 x EURO, PIP. pi
lot, czarna plastikowa obudowa, S-VHS, RGB, czincze, funkcje
1 menu wyśw. na ekranie, czasowy włącznik i wyłącznik, hyper
band, 3-letni, stan idealny, - 1.400 zl. Wrocław, tel. 
071/345-71-65, 0607/82-03-48
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TUNER SAT 2-głowicowy, nowy, bez pilota - 70 zi oraz piloty 
uniwersalne po 25 zl. Wrocław, tel. 0503/31 -49-50 w godz. 10-22 
TUNER SAT AMSTRAD 350 z pilotem, dwie głowice, stan b. 
dobry, • 100 zł. Głuszyca, tel. 0607/48-18-42 lub 074/880-81-50 
TUNER SAT COMSAT MUSIC dwa wejścia LNB, pilot, • 200 zl. 
Wrocław, tel. 071/344-81-35
TUNER SAT DIORA analogowy, model TSA 502, 96 kanałów, 
wejście na dwa konwertery, czasza 90 cm, konwerter ALPS, - 
150 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-29-85 
TUNER SAT PACE MSS 1000 z wbudowanym pozycjonerem i 
wzmacniaczem Dolby surround, • 500 zł. Wrocław, tel. 
071/789-61-92 wieczorem, 0602/66-98-99 
WALKMAN PANASONIC RQ SX 41, dużo funkcji, osprzęt, na 
gwarancji, - 230 zl. Wrocław, tel. 071/793-52-51 
WALKMAN PANASONIC RQ-S70 metalowy, cyfrowa zmiana 
barwy dźwięku, pilot, • 180 zl. Wrocław, tel. 341-32-67 
WALKMAN SONY WM-FX 221 czarny, radio, pamięć 5 stacji. 
FM/AM, zegar, dużo funkcji, oryginalne słuchawki, - 200 zł. Lu
bin, tel. 076/724-07-31
WIEŻA ZRK amplituner AT 9015, magnetofon M 9015 - 130 zł. 
Wrocław, tel. 071/784-83-23
WIEŻA AIWA 5 głośników, surround, Pro Logic, zmieniacz na 3 
płyty, RDS, DSP, BBE, podstawki pod głośniki, wejście na MD, 
wyjście optyczne, - 980 zl. Bolesławiec, tel. 0503/59-52-39 
WIEŻA AIWA WSX-AV90 dolby pro logie, 5 głośników, stan b. 
dobry, - 1.200 zl. Wrocław, tel. 0502/99-19-29 
WIEŻA AIWA NSX-999 MK II 1.5-roczna, CD x3, magnetofon
2-kasetowy, dolby, auto-reverse, tuner, wzmacniacz 2x150 W, 
z pilotem, korektor, 2 kolumny, sleep, dużo funkcji, stan b. do
bry. - 890 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75. 0603/28-89-79 
WIEŻA DIORA 3-segmentowa -150 zł lub zamiana na RO Sony, 
Blaupunkt. Bielawa, tei. 074/833-80-80, 0601/14-43-92 po 
godz. 18
WIEŻA DIORA 502 • pilot, tuner, wzmacniacz, korektor, magne
tofon, kompakt, kolumny Diora, stan bardzo dobry, - 900 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-83-94, 0608/33-76-14 
WIEŻA DIORA typ 432,4 segmenty, stan dobry, • 240 zi. Legni
ca, tel. 076/855-03-85, 0603/46-41-45

WZMACNIACZ INTERCONTI 2 x 80 W, -130 zl. Wrocław, tel. 
0501/73-24-52
WZMACNIACZ JBL samochodowy, 2x180 W, Crossfader, Bass 
Bost, okablowanie, • 300 z ł.te l. 0607/48-19-58 
WZMACNIACZ JBL Loud 504, nowy, zapakowany, 4x100 W lub 
2x260 W, zwrotnice na subwoofer - 725 zl. Wrocław, tel. 
0605/13-07-05
WZMACNIACZ KENWOOD samochodowy, 2 x 100 W lub 1 x 
300 W (sinus), zwrotnice, model wysokiej klasy, stan b. dobry, - 
360 zl. Legnica, tel. 076/721-85-51 po godz. 20 
WZMACNIACZ LUXMAN stereo, ampllfier L 190, 280 W, 4-16 
OMS, 6-16 OMS, - 300 zł. Kłodzko, tel. 074/647-28-64, 
0603/94-15-09
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SOUNDWAVE 4 x 150 W - 
300 zl, subwoofer (tuba) Tonsil, 2 x 200 W, samochodowy, ory
ginalny, stan b. dobry - 350 zl. Bolesławiec, tel. 0503/08-10-30 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT GLADIATOR 
CLASSIC 4 x 90 W, filtry, dużo funkcji* - 420 zł lub zamienię na 
telefon GSM. Gostyń, tel. 0605/14-14-00 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MAGNAT 2x100 W, wyjście 
na subwoofer, regulacja pasma przenoszenia, - 250 zł. Oława, 
tel. 0602/64-92-94
WZMACNIACZ SONY dolby surround, pro logie, ampUfier TA-AV 
590, audio video control, center digital signal procesor, • 400 zł. 
Kłodzko, tel. 074/647-28-64
WZMACNIACZ SONY F-210, F-220 cena 370 zl/szt. Trzebnica, 
tel. 071/387-11-46
WZMACNIACZ STRAUSS, - 2.500 zl. -Leszno, tel. 
0607/43-02-00
WZMACNIACZ TECHNICS SU-700 do dużej wieży • 250 zł oraz 
kompakt Pioneer PD-GO 50 + pilot, do dużej wieży - 130 zł, 
kolumny 180 W, czarne - 760 zl. Chocianów, tel. 076/832-05-69, 
0606/55-12-22 .
WZMACNIACZ TECHNICS SV-A 700, - 600 zi. Wrocław, tel. 
071/367-28-52
WZMACNIACZ UHER 2x120 W, stan b. dobry, • 300 zl. Obomi- 
Id Śl.. tel. 071/310-26-66
WZMACNIACZ YAMAHA DSP-A2 z procesorem cyfrowego .kina 
domowego', nowy, gwarancja, • 4.000 zł. Świdnica, tei. 
0601/71-64-22
ZAMIENIĘ MAGNETOWID JVC 4-glowicowy, pilot, stan dobry 
na kosiarkę spalinową w dobrym stanie. Wałbrzych, tel. 
074/665-29-08
ZAMIENIĘ MINIDISC SONY MZR 70 przenośny, z nagrywaniem, 
wejście cyfrowe, pilot, wyjście na dwie pary słuchawek, 5 dys
kietek - na telefon Nokia 6210 lub 7110, nowy, bez SIM locka 
lub inne propozycje. Wrocław, tel. 0608/52-04-81 
ZAMIENIĘ ODTWARZACZ PANASONIC SV-SD 75 do odtwa
rzania plików MP3 i AAC, wielkości zegarka, kompletny, nowy, 
z osprzętem, na gwarancji 3 lata, cena sklepowa 2.680 zł • na 
sprzęt oraz części komputerowe. Wrocław, teł. 0600/24-90-69 
ZŁĄCZE KABLOWE ZK-3A .Sypniewski’ . - 700 zl. Złotoryja, 
teł. 0601/53-93-11
ZMIENIACZ do Forda Mondeo, oryg, • 200 zł. Namysłów, tel. 
0604/89-65-56
ZMIENIACZ BLAUPUNKT na 10 płyt, + kabel i uchwyty, • 420 
zł. Bojanowo, woj. leszczyńskie, tel. 0607/42-33-52

OP012267
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TELEWIZOR BLAUPUNKT. - 400 zl. Wrocław, tel. 
0603/53,66-99
TELEWIZOR CURTIS 25', stereo, PiP, z pilotem, • 430 zł. Zię
bice, tel. 074/819-23-93, 0608/36-07-11 
TELEWIZOR DAEWOO 20', TXT, pilot, nowy, w kartonie, nie 
używany, • 500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-12-35,0600/56-43-60 
TELEWIZOR FUNAI 21”, telegazeta, AV, pilot, stan b. dobry, - 
300 zł. Kłodzko, tel. 074/867-02-49 
TELEWIZOR GALAXY 28', czarny, plastikowa obudowa, TXT, 
EURO, z pilotem, instrukcja, - 330 zł. Kłodzko, tel. 0606/94-10-87 
TELEWIZOR GOLDSTAR 21", tuner TV kablowej, telegazeta, z 
pilotem, stan b. dobry, -.490 zł. Wrocław, tel. 071/788-83-56 
TELEWIZOR GRUNDIG 28' srebrna obudowa, stereo, euro, 
TXT, ciemny kineskop, sieep timer, hyperband, komputerowe 
menu, stan b. dobry, - 570 zł. Legnica, tel. 0607/37-55-76 
TELEWIZOR GRUNDIG 29'100 Hz, stereo, superbass, 2-letni. 
mega TXT, PIP, zoom, stop-klatka, 2 x euro, czincze, S-VHS, 

1 pilot, stan idealny, - 1.450 zl. Legnica, tei. 076/721-88-95, 
0502/29-75-18
TELEWIZOR GRUNDIG panoramiczny, 28', 100 Hz, PAL plus, 
kineskop Super Megatron, multi PIP, scan, photo, zoom, stop
klatka, PIP TXT, 2 x AV, stereo + subwoofer, mega menu kom
puterowe. 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, stopklatką, 
PIPTXT, PIP AV, funkcja 16:9,3 xAV, stereo, hyperband, sleep 
timer, - 1.890 zł. Legnica, tel. 076/854-79-60,0606/21-05-91 
TELEWIZOR GRUNDIG 25', 2-letni, stan b. dobry, - 1:500 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-13-68, 0606/98-20-70 
TELEWIZOR GRUNDIG 29', pamoramiczny, 100 Hz, menu, 9 x 
PiP, PAL ♦ płaski kineskop, 2 x scart, czincze, wszystkie funk
cje, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/363-46-25 wewn. 14, po 15 
TELEWIZOR GRUNDIG 29* stereo, 100 Hz, 2-letni, telegazeta, 
z pilotem, menu, PiP, zoom, .stop* klatka, podział na 9, euro
złącze x2, czincze, S-VHS, AV x3, stan idealny, - 1.490 zł oraz 
drugi, 28* 2-łetni, menu, stereo, 100 Hz, S-VHS, czincze, euro
złącze x2, zoom, PiP, .stop* klatka, PiP x9, Z pilotem, sleep, 
timer, tryb 16:9, stan idealny, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75, 0603/28-89-79
TELEWIZOR6RUNDIG 29* 100 Hz, stereo, telegazeta, EURO, 
czincze, pilot, zoom, PIP, menu komputerowe, S-VHS, RGB, cza
sowy włącznik i wyłącznik, pilot, czarna plastikowa obudowa, 
czincze, subwoofer, 2-letni, stan idealny, • 1.450 zi. Wrocław, 
tel. 071/345-71-65,0607/82-03-48 
TELEWIZOR GRUNDIG 28*, stereo, telegazeta, menu, AV, pi
lot, stan dobry, - 550 z). Wrocław, teł. 0603/35-97-99 
TELEWIZOR GRUNDIG 28' 100 Hz, stereo, TXT, PIP, zoom, 
strobo, .stop’ klatka, tryb 16:9, bogate menu, oryginalny pilot, - 
1.380 zl. Wrocław, tel. 0606/16-75-61 
TELEWIZOR GRUNDIG oraz Philips 14”, funkcje wyśw. na ekra
nie, AV, pilot, stan dobry, - 330 zl. Wrocław, teł. 0603/35-97-99 
TELEWIZOR GRUNDIG, 2000 r. 29*. 100 Hz, • 1.690 zł. Wro
cław, tel. 071/339-00-52, 0501/40-68-23 
TELEWIZOR HANSEATIC 21”, stereo, teletekst, 2 x euro, OSD,'' 
pilot, • 370 zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
TELEWIZOR HITACHI cyfrowy, 28 cali, .stop’ klatka, 2xEURO, 
TXT, pilot i inne, - 1.500 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-12-03 
TELEWIZOR HITACHI 28*. stereo, telegazeta, 2xEURO, pilot, 
stan dobry, • 550 zł. Leszno, tel. 0604/17-75-41 
TELEWIZOR ITT kolorowy, 28 cali, telegazeta, EURO, stereo, 
pilot - 270 zł oraz antena satelitarna - 50 zł. Brochocin, tel. 
076/877-36-85 po godz. 18
TELEWIZOR LIFETEC 14*. z pilotem, EURO, TXT, OSD, 99 
programów, 2-letni, - 430 zl. Wrocław, tel. 0503/84-43-79, 
071/355-57-78
TELEWIZOR LOEWE 28*, stereo, telegazeta, menu na ekra
nie, pilot - 360 zl, magnetowid Loewe, z pilotem - 270 zł lub 
zamienię na telefon GSM. Wrocław, tel. 0603/25-25-41 
TELEWIZOR MAGNUM, 2000 r. 28*, 3 x ZV, menu, dużo funk
cji, - 890 zł (możliwe raty). Wrocław, teł. 071/339-00-52, 
0501/40-68-23
TELEWIZOR METZ 25”, menu, txt, stereo, 2 x euro, - 400 zl. 
Wrocław, tel. 071/365-92-76
TELEWIZOR METZ, 2000 r. 100Hz, - 1.790 zł (możliwe raty). 
Wrocław, tel. 071/339-00-52, 0501/40-68-23 
TELEWIZOR METZ, 2001 r. kineskop Black Megatron, 100 Hz, 
Multi PiP, ZOOM, NICAM, pełna opcja, - 1.790 zł. Wrocław, tel. 
0604/41-47-12, 0606/37-54-76
TELEWIZOR MITSUM114 cali, płaski kineskop, czarny, stereo, 
telegazeta, - 280 zł. Wrocław, tel. 071/345-16-73 
TELEWIZOR NEPTUN 625, - 30 zł. Paszowice, tel. 
076/870-14-85 do godz.19
TELEWIZOR NEPTUN 505 oraz Saba, stan b. dobry - 450 zł, 
lub zamienię na uszkodzony z dopłatą. Wrocław, tel. 
0601/72-78-21

round, zmiana formatu, hyperband, sleep timer, prostokątny pła
ski kineskop, bogate menu, nowy model, stan b. dobry, - 2.200 
zł. Legnica, tel. 0607/37-55-76
TELEWIZOR PHILIPS 28* 100 Hz, kineskop Match Line, Dolby 
surround, subwoofer, .stop* klatka, strobo, Multi PiP (obraz w 
obrazie), eurozłącze x2, S-VHS x3, zmiana formatu i inne funk
cje, - 1.000 zł. Legnica, tel. 076/866-46-74, 0607/83-06-25 
TELEWIZOR PHILIPS 29* 100 Hz, modeł <2000, superpłaski 
kineskop, seria Matchline, dolby surround, pro-logic (.kino do
mowe*), stereo Nicam, + subwoofer, PIP, strobo, klatka-stop, 
mega TXT, next view, funkcja 16:9,3 x AV, hyperband, • 2.290 
zł. Legnica, tei. 0600/74-00-70
TELEWIZOR PHILIPS 33* Matchline, stereo, wyjście na kolum
ny, PIP, TXT, funkcje wyświetlane na ekranie, pPot, • 1.100 zł. 
Legnica, tel. 076/862-99-18, 0609/27-22-16 
TELEWIZOR PHILIPS panoramiczny, 28*. 100 Hz. model 2001, 
perłowosrebrna obudowa, stereo Nicam, stopklatka, zoom, kom
puterowe 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, perlowosrebr- 
na obudowa, cyfrowa stopklatka, zoom, fonkcja 16:9, Nicam, 3 
x Euro, mega TXT polski, komputerowe menu, hyper band, equ- 
alizer, - 1.590 zl. Legnica, tel. 076/854-79-60, 0606/21-05-91 
TELEWIZOR PHILIPS 28* 100 Hz, panoramiczny, zoom, ste
reo nicam, stan b. dobry, - 2.000 zł. Oborniki Śl., teł. 
071/310-24-62 do 14, 0604/87-56-91 
TELEWIZOR PHILIPS 32' 100 Hz, panoramiczny, zoom, TXT. 
stereo, nowy model, stan b. dobry, • 3.300 zl. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-24-62, 0604/87-56-91 
TELEWIZOR PHILIPS 28* stereo, telegazeta, S-VHS, eurozłą
cze x2, kineskop Black Line, bogate menu, gwarancja, z pilo
tem, - 830 zł. Sobótka, tel. 0603/21-72-98 
TELEWIZOR PHILIPS 28*, model 2000, telegazeta, menu na 
ekranie, stereo, AV, czasowy wyłącznik, - 680 zl. Wrocław, tel. 
071/316-25-01
TELEWIZOR PHILIPS 28 cali, 100 Hz, stereo, Dolby Surround, 
multi PIP, zoom, stop-klatka, sleep timer, blokada przed dzieć
mi, hyperband, automatyczne strojenie, 2 eurozlącza, 3xSVHS, 
wbudowany subwoofer, 6 wyjść na głośniki, -1.380 zi. Wrocław, 
tel. 071/339-24-98
TELEWIZOR PHILIPS 28* czarny, EURO, telegazeta, wiele funk
cji, • 490 zł. Wrocław, tel. 071/349-34-13 
TELEWIZOR PHILIPS 21* roczny, TXT, AV, menu, timer, - 590
7l W rn rlaw  tal fi7 im Q -7Q -4Q

TELEWIZOR PHILIPS, 1998 r. 29', 100Hz, kineskop Match Line, 
MULTIPiP, 5 x AV, -1.690 zł oraz drugi, PHILIPS, 28*, kineskop 
Match Line, 3 x AV, bogate menu, dużo funkcji, obudowa drew
niana wysoki połysk, • 1.390 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 
071/339-00-52, 0501/40-68-23
TELEWIZOR RECOM 21*, stereo, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0607/07-21-87
TELEWIZOR ROYAL14', - 300 zł. Wrocław, teł. 0607/07-21-87 
TELEWIZOR SABA 14', plastikowa obudowa, EURO, z pilo
tem, • 260 zł. Kłodzko, tel. 0608/78-74-86 
TELEWIZOR SABA 28', stereo, TXT, model 1998 r., menu, for
mat 16/9, tuner TV kablowej, funkqe wyśw. na ekranie, EURO, 
z pilotem, stan b. dobry, na gwarancji, - 520 zl. Wrocław, tel. 
0603/26-68-09
TELEWIZOR SAMSUNG 15', txt, Euro, magnetowid, antena sat 
Amstrad z obrotnicą, • 500 zl. Wrocław, tel. 0501/81-54-73 
TELEWIZOR SAMSUNG 28', stereo, txt, menu w j. polskim, 
16/9 zoom, 1.5-roczny, - 900 zl. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
TELEWIZOR SAMSUNG 20', txt, menu w j. polskim, pilot, - 370 
zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
TELEWIZOR SCHNEIDER 28', 100 Hz, 2-letni, cyfrowy, PiP (ob
raz w obrazie), .stop* klatka, z pilotem + wieża Samsung, ma
gnetofon 2-kieszeniowy, CD, 1.5-roczna, z pilotem, - 1.500 zł 
lub zamienię na motorower. Oława, tel. 071/302-76-13 
TELEWIZOR SHARP 28* dużo funkcji, nowy model, stan ideal
ny, • 720 zl. Legnica, tei. 0606/68-30-86 
TELEWIZOR SHARP 28*, 100 Hz, model 2000, zoom, PiP, muł- 
tipip, scan, strobo, .stop* klatka, 3 x AV, wyjście audio, oryg. 
pilot, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/316-25-01 
TELEWIZOR SHARP 25*. stereo, TXT, menu, funkcje wyśw. na
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TELEWIZOR SONY KV32FX65 fabr. zapakowany, nowy. na gwa
rancji - 4.900 zł, KV32FQ75 - 6.150 zł. Wrocław, tel. 
0601/72-72-30
TELEWIZOR SONY 25*, odłączane głośniki, stereo oraz wieża 
Samsung MAX 880,2 x 150 W, 3 x CD, 2 x autorewers, multi jog 
- 700 zl/szt. Wrocław, tel. 071/360-16-42, 0503/64-30-40 
TELEWIZOR SONY, 1998 r. 29*. TXT, stereo, sleep, format 16/9, 
przestrojony dźwięk, sprowadzony z Niemiec, • 1.650 zł lub za
mienię na sam. osobowy. Wałbrzych, tei. 074/842-28-58, 
0602/35-61-24
TELEWIZOR SONY. 1999 r. 29*. kineskop Wega, PiP, 100 Hz. • 
1.990 zl. Wrocław, tel. 071/339-00-52, 0501/40-68-23 
TELEWIZOR SONY, 2001 r. 29', wega, trinitron, 100 Hz, PiP, 
NICAM, muitisystem, • 2.390 zł. Wrocław, tel. 0604/41-47-12, 
0606/37-54-76
TELEWIZOR SUPERTECH kolorowy, 10". 220 V/12 V, z pilo
tem, czincze, OSD, zegar, wyłącznik i włącznik czasowy, - 560 
zł. Wrocław, tel. 0503/84-43-79, 071/355-57-78 
TELEWIZOR TELEFUNKEN 14*. eurozłącze, OSD, pilot, - 220 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
TELEWIZOR TELEFUNKEN THOMSON 25', menu, 2 euro. 
SVHS, funkcja 16:9, hiperband, pilot, stereo, 2 x 25 W, 5 x czin
cze, wyjście na głośniki, • 490 zi. Świdnica, tel. 0605/69-20-20, 
0600/65-06-63
TELEWIZOR TELEFUNKEN 14' kolorowy, telegazeta, pilot, sub
woofer, hyperband, timer, grafika na ekranie, stan b. dobry, - 
340 żł. Wrocław, tel. 0501/73-24-52 
O  TELEWIZOR THOMSON 32WF66WS SCENIUM 

panoramiczny, 100 Hz, zoom, info, Pro Logic, 9 
głośników ł  2 osobno, Surround, model produ
kowany do krajów Europy Zachodniej, nowy, -
4.900 zł. W ałbrzych, tel. 074/665-76-05, 
0602/58-28-20 84018491 [£[16779]]]

TELEWIZOR THOMSON.28VK25 28', 1.5 roku gwarancji, ste
reo, panoramiczny, telegazeta, 2 x EURO, kineskop Black Diva, 
bogate menu, pilot, instnikda, stan idealny, • 1.800 zł. Wrocław, 
tel. 0602/27-60-97
TELEWIZOR THOMSON, 2001 r. 28', 100 Hz. stereo Nicam, 
TXT, multi system, stop-klatka, zoom, funkcja 16:9, tuner TV-ka- 
blowej, hyperband, 3xAV, czincze, SVHS, pilot, stan idealny, - 
1.480 zł. Legnica, tei. 076/852-34-43, 0503/33-83-95 
TELEWIZOR TOSHIBA 25* stereo, TXT, funkcje wyśw. na ekra
nie, AV, pilot, • 540 zł. Wrocław, tel. 0606/16-75-61 
TELEWIZOR TOSHIBA, 2001 r. 28*, 100 Hz, stereo Nicam, TXT, 
multi system, stop-klatka, zoom, funkcja 16:9, tuner TV-kablo- 
wej, hyperband, 3xAV, czincze, SVHS, pilot, stan idealny, • 1.480 
zi. Legnica, tel. 076/852-34-43, 0503/33-83-95 
TELEWIZOR UNIVERSUM 21* typ 5100, 39 programów, sleep 
timer, stan b. dobry, • 270 zł. Legnica, tel. 076/855-03-85, 
0603/46-41-45
TELEWIZOR UNIVERSUM 28', 2-letni, panoramiczny, stereo, 
teletekst, menu, PIP, zoom, klatka .stop*, 2 x euro, czincze, 
SVHS, tuner TV-kablowej, sleep, pilot, stan b. dobry, • 1.250 zł. 
Wrocław, tel. 071/787-66-00, 0607/12-23-46 

. TELEWIZORY sprowadzone z Niemiec, różne marki, od 14* do 
29* - od 100 zł/szt. Wrocław, tel. 071/364-45-83,0602/29-4445 
TELEWIZORY Panasonic TX36PG50 36*, najnowszy model, w 
kartonie - 8.950 zł; telewizor Sony 32FX65 - 5.850 zł; Sony 
29FX65 - 3.550 zl, nowe, na gwarancji, t  stoliki w komplecie, •
8.950 zł: Wschowa, tel. 065/540-25-79 Leszno, 0605/20-01-96 
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
[[[16787]]]

TELEWIZORY PHILIPS duże, od 300-600 zl. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-23
TELEWIZORY SANYO, HITACHI 29*. stereo, txt, 3xAV, menu 
na ekranie, oryg. pilot, • 770 zł. Wrocław, tel. 339-79-49 
O  TELEWIZORY SO N Y: KV32FQ75, fabrycznie za

pakowany, nowy, na gwarancji - 6.150 zł; 
KV32FX65 - 4.900 zł; KV36FS70 - 9.800 zł. Tele
wizor Panasonic TX36PG50 - 9.000 zł. Amplitu
nery, zestawy „kina domowego” i inny sprzęt. 
Wrocław, te l. 0601/72-72-30 80014721
[[[16790]]]

TUNER FINE ART BY GRUNDIG T-903, drewniane boki, -160 
zl. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 071/330-00-45 
TUNER PIONEER F-304 RDS do dużej wieży, z RDS, - 420 zl. 
Trzebnica, tel. 071/387-11-46
TUNER SAT 2-głowicowy, 2-letni, 22 KHz, • 160 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-13-39

WIEŻA DIORA 502 segmentowa, CD, kolumny 60 W, -1.100 zl 
lub zam. na Rata 126p, pow. 1990 r. albo motocykl MZ 350. 
Solniki Wielkie 51, tel. 071/314-89-75 
WIEŻA DIORA duża, tuner, wzmacniacz, korektor, magnetofon
• 2 kieszenie albo szuflada, w całości łub na części, • 410 zł. 
Wałbrzych, ul. 11-go listopada 148 A/4
WIEŻA PANASONIC SC-AK17 moc muzyczna 2 x100 W, kom
pakt na 5 płyt, magnetofon 2-kasetowy, AUX, sleep timer, EQ, 
V-bass, płlot, mało używana, - 830 zl., tel. 0503/65-14-29 
WIEŻA PHILIPS FW 750, 3x CD, podwójny deck, Dolby B, ko
rektor (x5), 2x80W, DBB, surround. instrukcja, pudełko, stan b. 
dobry, - 870 zł. Wrocław, tel. 0608/18-27-74 
WIEŻA PIONEER duża, 5-elementowa, kolumny, • 1.700 zl. 
Kłodzko, tel. 074/64/-15-69
WIEŻA PIONEER czarna, duża, stan b. dobry, wzmacniacz 
A-505R *. pilot, kompakt PD-5 605 + pilot, korektor GR-555, •
1.700 zl. Wrocław, teł. 071/357-81/46 
WIEŻA RFT 4 segmentowa, deck, radio, wzmacniacz, mixer-ko- 
rektor, 2 kolumny, - 330 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-27-51 
WIEŻA SANYO midi, kompakt na 3 płyty, dźwięk 3D, bass extra, 
stan b. dobry, • 470 zl lub zamienię na samochód Fiat 126p, z 
dopłatą. Wrocław, tel. 071/327-47-60, 071/351-54-40 
WIEŻA SONY kompakt CDP 212, magnetofon TC-WR 545,2-kie
szeniowy, wzmacniacz STR-D 265, kolumny, słuchawki gratis, -
1.200 zł. Świdnica, tel. 074/640-53-13 
WIEŻA SONY FH B55 CD mała:-magnetofon 2-kasetowy, ko
rektor, kompakt, radio z budzikiem, pilot, kolor czarny, stan do
bry,-300 zł. Wrocław, tel. 071/789-41-67 
WIEŻA SONY LBT-N355, 5x CD, podwójny deck, Dolby B, ko
rektor (x15), 2x 100 W, DBFB, surround, dj mix, pilot, stan b. 
dobry, - 950 zi. Wrocław, tel. 0608/18-27-74 
WIEŻA TECHNICS, 4-segmentowa, * głośniki, stan b. dobry, 
amplituner SA-EX 100, kompakt SL-PG 360A, magnetofon 
RS-BX 501, korektor SH-GE 70, kolumny SB-CD120A, - 2.000 
zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-37-53 po godz. 15 
WIEŻA TECHNICS SC-EH 760, nowa, 4 części, 5 głośników,
5.1-kanałowy procesor dźwięku DSP, RDS, TPS, dekoder DTS, 
wyjście DVD, subwoofer, dolby digital, dolby pro logie, • 1.800 
zł. Głogów, tel. 076/834-38-23 -
WIEŻA TECHNICS wzmacniacz SIM/Z320, tuner ST-GT350, 
magnetofon RS-B565, - 900 zl. Głogów, tel. 076/834-08-47 
WIEŻA TECHNICS SAEH 760, dolby Pro Logic, na gwarancji, •
2.300 zł. Kłodzko, tel. 0605/74-60-05 
WIEŻA TECHNICS 5 elementów, tuner, kompakt, wzmacniacz, 
magnetofon, korektor + pilot, stan b. dobry, - 1.850 zł. Słubice, 
tel. 0605/42-33-37
WIEŻA TECHNICS SC-CH 570; 4 segmentowa, w kolorze czar
nym, tuner, magnetofon, odtwarzacz CD, 5 głośników, -1.000 
zł. Świdnica, tel. 074/640-47-66 
WIEŻA TECHNICS SC-HD 350 5 elementów, minidisc, CD, tu
ner, magnetofon, wzmacniacz, nowa, 2 lata gwarancji, - 2.400 
zł. Wrocław, tel. 341-32-67
WIEŻA TECHNICS SC-EH 550, nowa, nie używana, na gwa
rancji, 4 elementy, 2 kolumny, z pilotem, • 1.500 żł: Wrocław, 
tel. 357-21-02, 0608/27-09-14
WIEŻA TECHNICS wzmacniacz SU-A 700 MOS CLAS AA, kom
pakt SL-PD 1010 memory reserve 4MB, procesor SH-GE 90, 
tuner ST-GT 550 RDS, kolumny TONSIL-80 W, subwoofer, -
2.100 zl. Wrocław, tel. 0600/57-33-51 
WIEŻA TECHNICS SC-HD 350 4-częściowa, CD, tuner, magne- 
tofonm wzmacniacz, nowa, 2-letnia gwarancja. • 1.700 zl. Wro
cław, tel. 341-32-67
WIEŻA TECHNICS kolor czarny, grafitowy, class AA, wzmac
niacz SU-V 620 • 540 zl, magnetofon 1-kieszeniowy RS-BX 701
• 550 zł, tuner ST-GT *650 RDS - 560 zł. Wrocław, tel. 
0503/17-80-79
WIEŻA TECHNICS SC-EH 760 stereo, z pilotem, mało używa
na, 4 elementy, 5 kolumn, CD x5, dolby sorround Pro-Logic, 
kino domowe, b. dużo funkcji, stan idealny, • 1.870 zi. Wrocław, 
tel. 071/357-66-75, 0603/28-89-79 
WIEŻA TECHNICS 770, • 2.300 zł. Zielona Góra, tel. 
068/326-87-30
WZMACNIACZ samochodowy, 200 W, 4-kanałowy, -110 zł. Wro
cław, tel. 0604/28-42-19
WZMACNIACZ BLAUPUNKT BQA-107 nowy, 4 x 25 W, -160 
zł. Lwówek Śląski, tei. 0603/74-73-17 
WZMACNIACZ DENON PMA-500V 190 W, - 550 zl. Legnica, 
tel. 076/855-03-85, 0603/46-41-45 
WZMACNIACZ DENON PMA 425R czarny - 350 zl, tuner De
non TV 425RD - 350 zł, kompakt Denon 635 - 500 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-35-91, 0602/61-48-10 
WZMACNIACZ DO CB-RADIA LEMM L-200 200 W, mało uży
wany, przełącznik AM i SSB, • 200 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
0601/23-80-47
WZMACNIACZ FENNER FB290REF, 260 W, samochodowy, - 
250 zł. Świdnica, tel. 074/853-13-68, 0606/98-20-70

ZMIENIACZ KENWOOD C-715 na 12 płyt, kabel 5 m, model 
2000/2001, - 470 zł. Milicz, woj. wrocławskie, tel. 0603/61-71-71 
ZMIENIACZ PIONEER CDX-P 24S na 6 płyt kompletny, stan b. 
dobry, - 380 zł. Legnica, tel. 0605/22-01-22 
ZMIENIACZ PIONEER Blaupunkt, Alpina, samochodowe, cena 
od 400 zł. Wrocław, tel. 0501/92-42-62 
ZMIENIACZ PIONEER CDX-P25 na 6 płyt, z CD txt, nowe logo, 
kabel 5m, antywstrząsowy, - 400 zł. Wrocław, tel. 0603/63-13-11 
ZMIENIACZ SANYO nowy, na 6 płyt, z filtrem, pamięcią i syste
mem antywstrząsowym, • 300 zl. Wrocław, tel. 0608/86-27-64 
ZMIENIACZ SONY CDX-70 na 10 płyt, zaczepy, kabel 5 m, • 
370 zł. Bolesławiec, tel. 0606/36-44-93 
ZMIENIACZ SONY CRX 605, na 10 płyt, z okablowaniem, - 430 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-21-55 po godz. 20, 0608/75-05-79 
ZMIENIACZ SONY CDX-A15 oryginalne uchwyty, na 10 płyt, 
stan dobry, brak kabla, - 270 zi. Wrocław, teł. 0600/38-73-72 
ZMIENIACZ SONY CDX-601 na 10 płyt, małe gabaryty, bez ka
bla, -170 zł. Wrocław, teł. 0609/15-60-18 
ZMIENIACZ SONY XR 600,2000 r. na 10 płyt • 600 zł. Oleśni
ca, tel. 071/314-33-73, 0601/41-23-29 
ZMIENIACZE Kenwood KDC-C660, na 6 CD, długi przewód, stan
b. dobry • 330 zi, Kenwood KDC-C603, na 10 CD, długi prze
wód, stan b. dobry - 280 zł. Gubin, tel. 0603/44-01-39 
ZWROTNICE MB OUARTZ aktywne - 200 zł/2 szt. Lwówek Ślą
ski, tel. 0603/74-73-17

KOMPUTERY
O  G R Y ! I PROGRAMY ! :  Windows ME PL, 98 SE 

PL, 2000 PL, 95 OSR 2; Corel Draw 10; MS Office 
2000 PL; Ulead Photoimpact 6; Autocad 2000 PL; 
Deutcher, English, Internet Translator; Mapa Pol
ski, Europy 2001; Encyklopedia PWN, Millenium 
2001; Euro + Reward 2.0; Adobe Photoshop 6, 
Premiere. Kolorowe okładki, firmowe płyty. Cena 
10 zł. Dowóz gratis, Tel. 0603/51-03-13 02028231 
[[[07540]]]

O  G R Y! PROGRAMY I : Windows ME PL, 98 SE PL, 
2000 PL, 95 OSR 2, Pokemon, Sky Jump PL, Piz
za 2 PL, Hugo PL (6 cz.), Worms 4 PL, Black & 
White PL, X-com Enforcer, Desperados, Oni, An- 
dosia War PL, Runę PL, Fifa NBA 2001 PL. Kolo
rowe okładki, dowóz gratis. Firmowe płyty Cena 
10 zł. Wrocław, tel. 0603/51-03-13 02028221
[[[07541]]]

O  „PO CO PRZEPŁACAĆ?!” NAJTAŃSZE KOMPU
TERY, monitory, drukarki, notebooki i podzespo
ły z importu. Np. komputer Pentium 133, z moni
torem 15" - 590 zł; monitor Siemens, 17" • 390 zł, 
Nec 15" - 270 zł; drukarki HP Laser Jet: 6L - 590 
zł, 4L - 460 zł, lllp • 290 zł. Gwarancja, faktury 
VAT. „PROGRES-KOMPUTERY", Wrocław, ul. Tę
czowa 7, tel. 071/342-80-63, 0501/15-50-90 
80014801 [[[07542]]]

O  „ABC DRUKAREK”. Regeneracja kartridży do 
drukarek atramentowych i laserowych. Tusz czar
ny - 39 zł, kolorowy -45 zł, toner-1.100 zł, 51,61 - 
128 zł. Sprzedaż i serwis drukarek oraz kompu
terów. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w 
godz. 9-17. „MAD COMPUTERS", Wrocław, tel. 
071/321-19-06, 071/332-72-05 01034471
[[[07543]]]

O  „AND COMPUTER” FIRMA KOMPUTEROWA : 
sprzedaż zestawów komputerowych, nowych I 
używanych, gwarancja. Skup sprzętu kompute
rowego, serwis urządzeń elektronicznych i tele
fonów komórkowych. Wałbrzych, ul. Topolowa 
23a, tel. 074/840-12-92 w godz. 11-17, 
0602/57-20-58 01032901 [[[07544]]]

AKCELERATOR 3DFX VOODOOII8 MB, kabel, sterów, - 99 zł.
Wrocław, tel. 347-69-72
AKCELERATOR 3DFX VOODOOI116 MB -100 zł oraz 2 karty
muzyczne po 20 zł, płyty CD z czasopism -1 zł/szt., pamięć
SIM 72 pin 8-16 MB - 20 zł/szt., uszk. skaner • 20 zł. Wrocław,
tel. 0503/31-49-50

S
E
R
W

I
S

22.06.2001 spis tręśęi - patrz stroną 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOJLNOŚLĄSKA \ 103



AKCELERATOR 3DFX VOODOO li 20QQAęP,J6,MB ♦ sterow
niki,-. 200 zl Wrocław, tel. 07J/322-25-28,0605/25-35-03 
AKCESORIA DO PC: CD-ROMy, dysld twarde, karty grafiki, karty 
muzyczne, obudowy AT, ATX, procesory, pamięci. Wrociaw, tei. 
0604/71 *38-48, 0602/31-24-08
AKCESORIA DO PC: karta grafiki Diamond 4 MB VRAM PCi - 
50 zł, obudowa big tower, czarna, stan idealny - 50 zł. Wrociaw, 
tel. 0501/09-27-15
O  AKCESORIA I PODZESPOŁY KOMPUTEROWE • 

DRUKARKI, SKANERY, ZESTAWY komputerowe 
nowe i używane, w dowolnej konfiguracji, sprze
daż ratalna, szybkie terminy realizacji, serwis po> 
gwarancyjny. Zaufaj jakości „Mad Computers” • 
zadzWoń i zamów swój zestaw komputerowy* 
„MAD COM PUTERS” , Wrocław, tei. 
071/321-19-06, 071/332-72-05 01034461
[[[07551]]]

CD ROM 36X 69 zł, CD ROM Samsung 48x - 95 zł. Legnica, tel. 
0503/85-74-89
CD-ROM x24 - 75 zi, x32 • 85 zL x40 - 90 zl, x48 - 95 zl oraz x50 
• 99 zł, gwarancja. Wrociaw, tel. 368-75-88, 0602/66-49-88, 
0503/86-40-86 - - - -
CD-ROM SAMSUNG x48, używany, stan b. dobry • 80 zł. Wro
cław, tel. 071/342-58-90, 0601/81-82-12 
CD-ROM TOSHIBA x40 - 100 zl oraz karta grafiki 8 MB AGP • 
70 zi, akcelerator 3 DFX Voodoo 4 MB PCI - 70 zl, zasilacz do 
PC 150 W • 30 zl, pamięci luzem (kości) HYB41256,18 szt. - .15 
zl, KM4164B, 18 szt. -15 ZJ. Jelenia Góra, tel. 075/764-73-35 
O  CZĘŚCI DO KOMPUTERÓW : procesory (powy

żej 400 MHz), płyty główne, dyski twarde, pamię
ci itp. Wrocław, tel. 0608/27-16-32 02028831
{[[18135]]]

DRUKARKA oraz 3 klawiatury, 2 stacje dysków, monitor, firmy 
IBM, z lat 90. - 200 zł/całość. Lubin, tel. 0503/54-38-57 
DRUKARKA BROTHER HL 630, laserowa, - 680 zl. Wrocław, 
tel. 071/347-69-72
DRUKARKA BROTHER XL 1250 laserowa, 32 MB USB. ste
rowniki, mało używana, 1200x600 DPI, 12 stron/min, - 1.000 zi. 
Wrocław, tel. 071/362-82-41
DRUKARKA CANON BJC-4300 bez koszyczka z tuszami, - 50
zł. Wrociaw, tel. 0503/33-04-89
DRUKARKA CANON BJ-10EX do laptopa, -150 zl. Wrocław,
tel. 071/349-25-28, 0601/44-99-18
DRUKARKA CANON BJ 10 mono, do notebooka • 320 zi oraz
Canon BJC 70, kolorowa, akumulator, do notebooka, • 590 zi.
Wrocław, tel. 364-07-63
DRUKARKA CANON 4300 atramentowa, kolorowa • 180 zl, dysk 
twardy, 2.1 GB -180 zł. 2.5 GB • 200 Zł, 3.2 GB - 230 zł, płyta 
główna Pentium MMX + pamięć, 64 MB DIMM • 160 zł, pamięć 
SIMM 30 PIN, 16 MB (4 x 4 MB) • 80 zł. Wrocław, tel. 
0604/54-45-34
DRUKARKA CANON BJ 330 mono, format A2 • 720 zl; Canon
BJC 800 Color, format A3,4 osobne głowice i atramenty, • 1.140
zł. Wrociaw, tel. 0604/88-52-29
DRUKARKA CANON BJC-600 z tuszem, -170 zł. Wrociaw, tel.
071/346-47-80
DRUKARKA EPSON STYLUS kolorowa, papier A4 • 100 zi, Ep
son Stylus, A4, czarno-biała • 60 zi, NEC Silentwriter, laserowa, 
A4 - 200 zi. Wałbrzych, tel. 0605/11-28-22 
DRUKARKA EPSON igiowa - 80 zl. Wrociaw, tel. 071/372-88-85 
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR dwa osobne duże po
jemniki z atramentem + kpi. nowych, ekonomiczna, okablowa
nie, stan b. dobry, • 290 zl możliwy dowóz i instalacja Wrocław, 
teł. 372-64-11 rano
DRUKARKA EPSON STYLUS CÓlOR 580 USB, prawie nowa, 
na gwarancji, druk do 8 str./min, w czerni, karton, instr., opro
gramowanie - 290 zł. Wrocław, tel. 0603/95-05-09 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 690C stan b. dobry, gratis 
3 tusze (używane), czamy, kolorowy * do zdjęć, • 200 zł. Go
styń, tel. 065/575-13-31
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LJ 3P laserowa, sprawna, 
stan b. dobry, • 280 zi. Legnica, tel. 076/866-15-03 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 820 CXI atramentowa, szyb
ka, bardzo ładna jakość wydruku, nowe atramenty, • 350 zi. Le
gnica, tel. 0601/79-95-15
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 610 z tuszami, bez zasila
cza, • 80 zl. Oława, tel. 071/313-86-76 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LaserJet, series II 4.5 MB 
pamięci wewn., oszczędna, • 340 zl. Wrocław, ul. w, tel. 
071/328-99-61
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 5P laserowa, stan b. dobry, 
na gwarancji, - 850 zl. Wrocław, tel. 071/353-77-92, 
0502/33-68*58
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 990 CXI kolorowa, automa
tyczny druk 2-stronny, szybkość 16 str./min., rozdzielczość 600 
dpi, druk w systemie HP Photae Red III USB, podczerwień, 4 
MB RAM, -1.360 zi. Wrocław, tel. 071/787-67-77,0601/18-12-69 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 4,5 MB pamięd wew, • 340 
zł. Wrocław, tel. 071/328-99-61
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD LaserJet 5 - 600 zł, Laser
Jet 4 • 500 zł, LaserJet - 4L - 440 zł, LaserJet lllp - 280 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-80-63, 0501/15-50-90 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD HP 560C -100 zi, HP 520 - 
80 zł, Canon 800C - 700 zł, bez tuszu, sprawne, stan idealny. 
Wrocław, tel. 0501/09-27-15
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD DJ-500 bez zasilacza, • 40
zl. Wrocław, tel. 071/346-47-80
DRUKARKA LEXMARK 212 gwarancja, • 200 zł. Legnica, tel.
076/854-97-77
DRUKARKA LEXMARK Z 32, w pudełku, - 250 zł. Namysłów, 
tel. 077/410-15-36, 0604/89-65-56 
DRUKARKA LEXMARK Z31 Z32 stan idealny, na gwarancji, 
sterowniki, pełne tusze • 350 zł. Wrocław, tel. 071/333-50-20 
DRUKARKA MEWGEN laserowa, czamo-biaia, 660 B, - 650 zł. 
Wrocław, tel. 0502/84-38-69
DRUKARKA NEC Pinwriter P 72, - 300 zł lub zamienię na kon
solę Sony Playstation, przerobioną., tel. 068/378-10-49 
DRUKARKA NEC format A3 - 80 zl, monitor Goldstar 14“, kolo
rowy, VGA 640x480, - 80 zł. Wałbrzych, tel. 0503/40-22-22

- DRUKARKA OKI model 390 - 320 złrOki 320 - 580 zl oraz Oki 
590 Eiite, - 580 zl oraz druga, OKI 393 Heavy'Duty, długi wałek 
• 790 zl; Oki 395 ML, diugi wałek • 1.380 zl oraz Oki 3410, długi 
wałek, -1.560 zł'. Wrocław,- tel. 0604/88-52-29 
DRUKARKA SEIKOSHA SP - 1200 VC, • 170 zl. Legnica, tel. 
0604/35-58-96.
DRUKARKA STAR ZA-25ÓEE format papieru A3-A5, taśmowa, 
mało eksploatowana, stan dobry, -130 zł. Wrocław, tel. 
071/321-26-45 po godz. 20, 0602/28-50-11 
DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 660C - 200 zl, 690C • 220 
zł, 890C Kolor Foto - 320 zl, Lexmark Win Writer 150C Kolor 
Foto • 200 zl. Legnica, tel. 076/856-35-09, 0603/55-70-44 . 
DRUKARKI LEXMARKZ11/Z12 rozdzielczość 1200x1200 DPI,

SKUP, SPRZEDAŻ, 
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kolorowe, nowe, w pudełkach, sterowniki, kable • 260 zl/szt. Wro
cław, tel. 0501/73-24-52, 071/352-14-25 
DVD-ROM ACTIMA X10 używany, • 150 zl. Wrocław, tel. 
0501/93-06-64
DYSK TWARDY 540 MB, • 50 zl. Legnica, tel. 076/862-55-68 
po godz.15
DYSK TWARDY 2.1 GB, SCSI, Seagate, bez uszkodzonych sek
torów, • 120 zi. Trzebnica, tel. 071/312-05-79, 0502/57-65-74 
DYSK TWARDY do notebooka, 6 GB - 690 zł, 500 MB • 180 zl 
oraz dysk wbudowany w kartę PCMCIA, poj. 260 MB, - 590 zł. 
Wrocław, tel. 364-07-63
DYSK TWARDY 2.1 GB - 210 zł, 2.5 GB - 220 zł, 3.2 GB - 235 
zl, 4.3 GB - 245 zł, 8.4 GB - 280 zi oraz 17 GB, - 350 zł gwaran
cja 12 mies.. Wrocław, tel. 368-75-88, 0602/66-49-88, 
0501/84-26-79
DYSK TWARDY: 540 MB - 85 zl, 850 MB -100 zl, kieszeń na 
dysk Compaq, z wentylatorem - 38 zł. Wrocław, tel. 
0501/49-77-17
DYSK TWARDY FUJITSU 10 GB, 12 miesięcy gwarancji, - 280 
zł. Wrocław, tel. 071/341-46-97 po godz. 12 
DYSK TWARDY MAXTOR na licencji IBM, 4.3 gb, mało użwa- 
ny, - 240 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-27-28, od 10 do 18 
DYSK TWARDY OUANTUM poj. 2.5 GB, • 140 zł. Wrocław, tel. 
071/784-48-74
DYSK TWARDY OUANTUM 2.1 GB, uszkodzony • 30 zl. Wro
daw, tel. 071/357-07-05
DYSK TWARDY SAMSUNG poj. 1.08 GB. bez uszkodzeń -120 
zi, Seagate, poj. 124 MB, bez uszkodzeń • 40 zł, Samsung, poj. 
240 MB, bez uszkodzeń • 60 z). Bolesławiec, teł. 0601/30-24-81 
DYSK TWARDY SAMSUNG ATA-33 2 GB, • 180 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-42-23, 0503/75-27-95 
DYSK TWARDY SEAGATE 30 GB, nowy, gwarancja 12 mies, - 
380 zł. Strzelin, tel. 0606/26-47-57, 0605/27-64-42 
DYSK TWARDY SEAGATE 3.2 gb • 200 zł. Trzebnica, tei. 
0503/02-21-06
DYSK TWARDY SEAGATE 4.3 GB, - 280 zł. Wiry, gm. Marcino
wice, woj. wałbrzyskie, tel. 0609/50-79-14 
DYSK TWARDY SEAGATE 1.7 GB. nowy, -170 zl. Wrocław, 
tel. 0601/70-34-29
DYSK TWARDY SEAGATE 4.3 GB. • 210 zł. Wrocław, tel. 
347-69-72
DYSK TWARDY SEAGATE 20.4 GB ATA100, z oprogramowa
niem, - 370 zł. Wrocław, tel. 0501/73-24-52,071/352-14-25 
DYSK TWARDY SEAGATE 4,3 GB, bez bad sektorów, roczny 
lub zamienię na większy 17 do 20 GB z dopłatą, - 280 zł. Wro
cław, tel. 0502/17-77-30 -
DYSK TWARDY SEAGATE 2.5 GB, roczny, stan b. dobry, • 170 
zl. Wrocław, tel. 0603/47-27-44
DYSK TWARDY SEAGATE 20 GB, nowy, gwarancja 3 lata, - 
345 zl lub zamienię na mniejszy (4-10 GB). Wrocław, tel. 
372-64-11 rano
DYSKIETKI do Amigi 500/600/1200, z grami. - 2 zł /dyskietkę. 
Legnica, tel. 0603/33-35-62, 076/866-40-70 
FAX-MODEM ASMAX modem sprzętowy PCI, działa w syste
mach: Linux, Widnows NT, 2000, Me, 98, 95, DOS, nowy, w 
pudełku, gwarancja, instrukcja, - 170 zi. Świdnica, tel. 
074/853-77-40
FAX-MODEM ZOLTRIX 36K, - 40 zł. Legnica, tel. 076/722-39-74 
FAX-MODEM ZOLTRIX SPIRIT 56k, możliwość sprawdzenia, - 
50 zł. Lubin, teł. 0609/34-93-09 
O  FILMY NA PC DUŻY WYBÓR, JAKOŚĆ DVD filmy 

stare I najnowsze : Traffic, Kosmiczni kowboje, 
Miss Agent, Granice wtyrzymałości, Bracie gdzie 
jesteś?, 15 minut, Próba sił, Pokemon, Supemo- 
va, Czerwona planeta, Trylogia gwiezdnych wo
jen, Kruk 3 i inne oraz bajki i filmy porno, rów
nież gry programy i MP3. Możliwość wysyłki, spis 
• 12 zł/CD. Wrocław, tel. 0503/65-88-99 02029021 
[[118148]]]

GŁOŚNIKI DO PC nowe, - 30 zl. Trzebnica, tel. 0607/76-46-01 
O  GRY I FILMY NA PC duży wybór, nowości, szyb

ka realizacja, wysyłka, cena 10 zł/CD, co piąta 
płyta gratis. Wrocław, tel. 0501/94-95-11 
02028461 [[[07621]]]

O  GRY I PROGRAMY NA P C : Serious Sam PL, Re- 
surection PL, Pizza 2 PL, Tropico PL, Europa Uni- 
wersalis, Desperados, Szachy, Windows ME, 
Corel 9 PL, Office 2000, Adaś i Pirat Barnaba 2, 
Barbie Projektantka, encyklopedie: Omnia, Fo- 
gra, Wszechświata Realizacja w dniu zamówie
nia, możliwy dowóz i wysyłka. Cena 10 zł/CD, przy 
zakupie 5 CD • 2 CD gratis. Wrocław, tel. 
0607/74-16-89 02028621 [[[07622]]]

i n f o r m a t y c y :  ° P012647 e x p r e s s
POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

788-28-36,0501-756- 60 3 , 0609- 202-748
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 Stricke PL, Sims Balanga, 
Windows ME, Office 2000, encyklopedie: Omnia, 
Fogra, Mapa Polski, Europy, Paint Shop Pro 7 Re
alizacja w dniu zamówienia. Dowóz we Wrocła
wiu gratis. Wysyłka. Cena 10 zł/CD, przy zakupie 
5 CD - 2 CD gratis. Wrocław, tel. 0501/05-17-65 
02028631 [[[07623]]]

O  GRY I PROGRAMY NA P C : Train Simulator, Evil 
Island PL, Adaś i Pirat Barnaba, Resurection PL, 
Tropico PL, Desperados, Gangsters 2, Egipt PL, 
Pokemon, Pokemon Project Studio, Asterix, Pin- 
ball Platinium, Ice Wind Serce Zimy i wiele in
nych, również filmy. Szybka realizacja Cena 10 
zł/szt, powyżej 5 CD • 8 zł/szt. Wrocław, tel. 
0603/05-78-74 02028511 [[[07634]]]

O  GRY I PROGRAMY NA P C : Gangsters 2, Tropico 
PL ♦ bonus CD, Pokemon, Trąin Simulator, Emer- 
gency Room 3, Grouch PL, Asterix Mega Mad- 
ness, Adaś i Pirat Barnaba 2, Rolland Gaross, 
Test Drive 6 Gold PL, Sheep PL. Wszystkie no
wości, filmy. Cena 10 zł/szt., powyżej 5 CD ■ 8 
zł/szt. Wrocław, tel. 0609/39-77-06 02028501
[[[07635]]] i

O  GRY I PROGRAMY NA PC Dune Battle for Empe- 
ror, Fallout PI, Black&White PL, Necronomicon, 
Evil Dead, Prince of Persia 3D i wiele innych, 
wszystkie nowości, bardzo duży wybór filmów, 
bajki dla dzieci, możliwość dowozu -1 0  zł/szt. 
Wrocław, tel. 0603/45-15-43 02029071
[[[18125]]]

O  GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie nowości oraz 
Dune Battle for Emperor, Pokemon, Fallout Tac
tics PL, Cossacks, Sudden Strike PL, Tropico PL 
i wiele innych, także duży wybór filmów również 
dla dzieci, możliwość dowozu lub wysyłki -10  
zł/szt. Wrocław, tel. 0607/05-71-06 02029061
[[[18126]]]

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 [[[07636]]]

GRY I PROGRAMY NA PC i programy na PC, PSX i DC, nowo
śd i klasyka, spis gratis, przy zakupie 5 szt. 2 następne gratis, 
również wysyłkowo -10 zł -15 zł/szt. Jawor, tel. 0604/17-65-28 
GRY I PROGRAMY NA PC Settlers 4 pl.. Tropie, Grouch pi., 
Taiłout, Cossacks, Dracula, Test Drive 6 Gold pi., Serious Sam, 
Omnia, Sims Balanga, Black and White, Worms, World Party, 
szybka realizacja, • 10 zi /szt. Jelenia Góra, tel. 0603/03-01-75

S E R W I S  8 lat w branży

KOMPUTERY DRUKARKI
MONITORY KSEROKOPIARKI
R E G E N E R A C J A  T O N E R Ó W

Tel. 37242 98 Wrocław ul.Odizańska 23 e-mail:markaz@markaz.com.pl

GRY NA PC oryginalny CD .Might and Magie 7 PL’ , - 50 zl.
Wrocław, tel. 071/322-38-52 w godz. 8-10, po 19
GRY NA PC I SONY PLAYSTATION nowości i starsze tytuły,
płyty w pudełkach i kopertach -10 -12  zł/szt. Lubsko, teł.
0608/34-17-08
GRY NA SEGA DREAMCAST duże zniżki, spis gratis, dowóz 
bezpłatny, realizacja zamówienia 24 h, a nawet szybciej, możli
wa również wysyłka, zawsze możliwość negocjacji, -15 zł. Je
lenia Góra, tel. 0603/33-37-38
GRY NA SEGA DREAMCAST .Rayman 2*, • 20 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/841-92-85
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 zam ówien ia l 20 zł/szt. Wrocław, tel. 
0605/76-04-80 81013561 [[[07650]]].

GRY NA SEGA DREAMCAST możliwa wysyłka • 15 zl/szt. oraz 
na Sony Playstation, możliwa wysyłka -12 zł/szt. Jelenia Góra, 
tel. 0504/86-94-14 po godz. 18
GRY NA SEGA DREAMCAST Crazy Tan 2, lllbled, Kiss Psycho 
Circus, Last Blade 2, Soul Fighter, Spiderman, Street Fighter 3, 
inne -15 zt/CD. Wrocław, tel. 0606/36-18-40 
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!II 
Akcesoria do PSX i PS2. Gry na PSX • 15 zł/szt., 
PS2 V 20 zł/szt.. Wrocław, tel. 0605/76-04-80 
81013551 [[[07667]]]

GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, spis tytułów gra
tis, wysyłka (5 zł), przy zakupie 5 płyt - 2 gratis, przy 10 płytach
- 5 gratis, cena 15 zl/szt. Jelenia Góra, tei. 0603/33-37-38 
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, spis tytułów gra
tis, wysyłka (5 zł), przy zakupie 5 płyt - 2 gratis, przy 10 płytach
- 5 gratis, cena 15 zl/szt. Kalisz, tel. 0603/54-45-76
GRY NA SONY PLAYSTATION dużo nowośd - 12 zł/szt. Ka
mienna Góra, tel. 0604/86-31-97
GRY NA SONY PLAYSTATION duzy wybór, nowośd -15 zł/szt., 
5 gra gratis, przerabianie PS ONE bez loadera, gwarancja, no
śnik Verbatim, dowóz gratis. Legnica, tel. 076/856-04-68 
GRY NA SONY PLAYSTATION cztery gry, co piąta gratis • 13 
zl/szt. Legnica, tel. 0607/11-22-81 
GRY NA SONY PLAYSTATION filmy na PC, wszystkie hity: Fear 
Efect 2, Alone in the Dark. Metal Sług X, C-12, Caash 1,2,3, 
Team Radng i inne, co 4 płyta gratis -13 zł/CD. Legnica, tel. 
0608/51-42-63
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, możliwość wy
syłki -15 zł/szt. Legnica, tel. 0600/92-61-43 
GRY NA SONY PLAYSTATION • 13 zł/CD. Legnica, tel. 
0600/17-35-92
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, spis tytułów gra
tis, wysyłka (5 zł), przy zakupie 5 płyt - 2 gratis, przy 10 płytach
- 5 gratis, cena 15 zl/szt. Leszno, tel. 0603/54-45-76

S I C U  P  0602 85 86 87
GRY I PROGRAMY NA PC spis tytułów gratis, wysyłka (5 zł) • 
15 zl. Legnica, tel. 0603/33-37-38 
GRY I PROGRAMY NA PC i filmy: B&W, Cossacks, Despera
dos, Falout Tacticts, Serious Sam, Sims Balanga, Worms Party, 
Mapa Polski 2001, Magie Musie Maker 6.0, Win 98 (ME, 2000) 
• 10 zł/CD. Legnica, tel. 0504/85-53-59 
GRY I PROGRAMY NA PC i filmy: The Sims-Balanga, Worms 
World Party, Falout Tacticts, Cossacks, Desperados. Mapa Pol
ski 2001, Win, itd. -10 zl/szt. Legnica, tei. 0603/03-38-14 
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, możłiwośćwysyłki 
-10-12 zł/szt. Legnica, tel. 0600/92-61-43 
GRY I PROGRAMY NA PC spis tytułów gratis, wysyłka (5 zł) - 
15 zi. Opole, tel. 0603/33-37-38 
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, spis tytułów gratis, 
wysyłka (5 zi), przy zakupie 5 płyt - 2 gratis, przy 10 płytach • 5 
gratis, cena 15 zl/szt. Szklarska Poręba, tel. 0603/54-45-76 
GRY I PROGRAMY NA PC spis tytułów gratis, wysyłka (5 zł) - 
15 zł. Wolsztyn, tel. 0603/33-37-38 
GRY I PROGRAMY NA PC stare i nowe, Commandos, NFS Po
rsche, Hard Truck, duży wybór encyklopedii multimedialnych, 
Windows 98, 2000, Office 97 i inne, wszystkie tytuły na zamó
wienie, możliwość dowozu, spis gratis, przy zakupie 4 płyt 1 
gratis - 7 zł/koperta, -10 zł/pudełko. Wrociaw, tel. 0603/48-67-13 

’ GRY I PROGRAMY NA PC Na kłopoty pantera PL, Sudden Stric
ke PL, Dracula • zmartwychwstanie, Photoshop 6.0, WIN, ME
2000, cena 10 zł/CD, możliwy dowóz i wysyłka. Wrocław, tel. 
0607/82-62-86
GRY I PROGRAMY NA PC Steel Soldier, Emperor Battle For 
Dune, Heroes Chronldes: Finał Chapter, King of Fighter *99, 
Star Trak Deep Space Nine, Dominion War, Panorama Firm
2001, Lex 5/2001, Fine Reader 5.0, PWN 2001, inne, również 
wysyłka -10-11 zł/CD. Wrocław, tel. 0606/36-18-40
GRY I PROGRAMY NA PC : Setlers 4pl., Encyklopedia PWN 
2000 pl., Wampira The Masquerade, NBA 2001 pl., NHL 2001 
pl., Balduî s Gate 2 pl., Colin 2 pi., Heroes 3 + dodatki, Corel 9 
pl., NFS 5, Porsche 2000, Windows 98, ME, 2000 pl., AGE of 
Emires II i inne -10-12 zł/szt. Wrocław, tel. 0604/14-22-19 
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, spis gratis, wysył
ka (5 zł), przy zakupie 5 płyt - 2 gratis, przy 10 płytach - 5 
gratis, cena 15 zł/szt. Zielona Góra, tel. 0603/54-45-76 
GRY I PROGRAMY NA PC I SONY PLAYSTATION myzyka, no
wośd i starsze, m.łn. Tropico, esperados, Odyseja PL, Settlers 
IV PL - 9 zł/szt., przy 5 CD 2 szt. gratis. Dzierżoniów, tel. 
0504/93-39-60
GRY NA DREAMCAST spis tytułów gratis, bezpłatny dowóz,
wysyłka -15 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/33-37-38
GRY NA DREAMCAST spis tytułów gratis, bezpłatny dowóz,
wysyłka -15 zl. Leszno, tel. 0603/33-37-38
GRY NA GAME BOY .The hunt for Red October* oraz .Donkey
Kong Land 3*, cena 45 zł/szt. Mnichowice, tel. 071/316-45-27
GRY NA GAME80Y kolorowe w cenie 40-80 Zf, czarno-białe w
cenie 30-40 zł. Wrocław, tel. 0502/40-10-47
GRY NA PC wszystkie tytuły, nowośd, cena 10 zł/CD, wysyłka
e-mail kaczorek466@interia.pl. Jelenia Góra, tel. 0603/26-71-41

GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, spis tytułów gra
tis, wysyłka (5 zł), przy zakupie 5 płyt - 2 gratis, przy 10 płytach 
• 5 gratis, cena 15 zł/szt. Lubin, tel. 0603/54-45-76 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości i nie tylko, firmowe no
śniki (w pudelkach), sprawdzone, ekspresowa realizacja, tylko 
wysyłka -10 zł/szt. Oleśnica, tel. 0605/10-18-79 
GRY NA SONY PLAYSTATION oryginalne - 40 zl, nowośd: Alo
ne in the Dark 4, Worid’s Scariest Police Chases, C-12, Rain- 
bow Six-2,100% pewności, najlepsze nośniki -15 zł/szt. Pie
chowice, tel. 0607/22-71-03
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, spis gratis, 
obecnie jedynie wysyłka (5 zl), przy zakupie 5 płyt - 2 gratis, 
przy zakupie 10-5 gratis, zawsze możliwość negocjacji, -15 
zl. Szklarska Poręba, tel. 0603/54-45-76 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowośd i nie tylko, pełne i spraw
dzone wersje, na firmowym nośniku, każda gra w plastikowym 
pudełku, przy zakupie 5 CD -1 gratis, wysyłka lub dowóz, szyb
ka realizacja -10 zł/szt. Trzebnica, tel. 0608/26-48-87 
GRY NA SONY PLAYSTATION spis tytułów gratis., wysyłka (5 
d) -15 zl. Wolsztyn, tel. 0603/33-37-38 
GRY NA SONY PLAYSTATION duży wybór, nowośd, katalog 
gratis, możliwość- Wysyłki, » 11 zł/CD. Wrociaw, tei. 
0607/12-53-42 -
GRY NA SONY PLAYSTATION : Metal Slug.X, NFS5. lssevo, 
Vagrant Story, Ace Combat 3, Colin.2, Bof 4, Wipeout 3. Diablo 
- 8 zł/płytę. Wrocław, tei. 071/783-67-00 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowośd. nośniki Yerbatim, gwa
rancja jakośd, szybka realizacja, możliwa wysyłka lub dowóz - 
11 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/06-11-14 
O  GRY NA SONY PLAYSTATION 1,11-12 zł/szt., po

nad 1200 pozycji na PSXI i ponad 140 na PSXII, 
katalog gratis! Dowóz gratis! Wysyłka ekspreso* 
wa gatisl Przy zakupie 5 CD - 2 CD gratis, 10 CD 
- 5 CD gratis! Firmowe nośniki, kolorowe okład- 

- ki, plastikowe pudełka, opisy!.. Wrocław, tel. 
0503/95-52-88. 80015281 [[[18122]]]

JHP
NAPRAWY I  KONSERWACJE

I DRUKAREK, MONITORÓW, 
KOMPUTERÓW opo11J t

SZUKASZ 
drukarki lub monitora DZWOŃ

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

C A Ł O D O B O W O  
tel. 368-11-11 , 0-604 562 170

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, II katalog gratis!
Na terenie miasta dowóz gier do domu! Ekspre
sowa realizacja, firmowe nośniki, przy zakupie 5 
CD - 2 CD gratis, 10 CD - 5 CD gratis! Każdy CD 
sprawdzony, Alone in the dark, World Scariest 
Police Chases, MLB 2002, DMA 2001, C-12 -15 
zł/szŁ. Wrocław, tel. 0503/98-67-98 80015271
[[[18124]]]

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, II, Dreamcast III, 
wszystkie nowości, najwięcej tytułów, ekspreso
wa realizacja, możłiwośćwysyłki, katalog gratis!
Przy zakupie 5 CD - 2 CD gratis! Dowóz gier do 
klienta, 100% pewności działania! Kolorowe 
okładki, plastikowe pudełka, opisy -1 5  zł/szt. 
Wrocław, tel. 0605/10-31-79 80015261
[[[18123]]]

O  GRY NA SONY PLAYSTATION l/ll, DREAMCAST 
ponad 1000 tytułów: Alone in the Dark IV, Gear 
Fighter Virtual, Motor Boar Racer 21, MLB 2002,
MAT Hoffmans Pro BMX, Intial Bandai 2001, Ta- 
ble Hockey, Blast Locross, World’s Scariest Po
lice Chases, WDL Warjetz, Vegas Casino, Mon
ster Rancer, Dave Mira Freestayle BMX Maximum, 
ekspresowa wysyłka, 100% pewności,, pudełka, 
katalog gratis, przy 5 CD - 2 gratis -14 zł/CD - 
wysyłka!, tel. 0603/04-94-93 81014361
[[[18238]]]

O  GRY NA SONY PLAYSTATION l/ll, DREAMCAST 
ekstranowości na bieżąco, Alone in the Dark IV,
Gear Fighter C-12, LMA2001, MAT Hoffmans Pro 
BMX, Table Hockey, Fear Efect 2, World’s Sca
riest Police Chases, WDL Warjetz, Monster Ran
cer, Dave Mira Freestayle BMX Maximum, eks
presowa wysyłka, 100% pewności, plastikowe 
pudełka, katalog gratis, przy 5 CD - 2 CD gratis,
Cena 14 zł/CD, tylko wysyłka, tel. 0601/06-25-66 
81014371 [[[18239]]]

GRY NA SONY PLAYSTATION II Dreamcast, nowośd, katalog,
-15 zl /szt. Legnica, tel. 076/854-15-57, 0602/81-53-86 
O  GRYNASONYPLAYSTATION, P S 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 [[[07670]]]

KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO III 2000 AGP, 16 mb ram, 
nowe drivery, gra gratis, - 170 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-68-46
KARTA GRAFIKI ATI 8 MB -100 zi, karta grafiki VOODOO 4 
MB - 60 zł, CD-ROM x50 - 100 zł. Wrocław, tel. 0503/33-36-36 
KARTA GRAFIKI ATI 3D CHARGER AGP, 4MB ♦ 4 gry, • 110 zł. 
Wrocław, tel. 0504/90-14-53
KARTA GRAFIKI ATI RAGE 32 MB, AGP. na gwarancji, - 210
zł. Wrociaw, tel. 372-64-11 rano
KARTA GRAFIKI DIAMOND VIPER V770 ULTRA TNT 2 Ultra,
32 MB, stan idealny, sterowniki, pudełko, instr. • 200 zł. Wro
daw, tel. 0603/95-05-09
KARTA GRAFIKI RIVA126 ram 4 mb, AGP, - 50 zl. Lubin, teł. M 
076/847-12-33 ^
KARTA GRAFIKI RIVA TNT2 M64 32 MB. na gwaranqi -160 zł, 
karta grafiki S3 Trio AGP 8 MB - 70 zl. Bolesławiec, tel. 
0501/76-67-46
KARTA GRAFIKI RIVATNT2 VANTA16 MB PCI, na gwarancji,
-150 zi. Wrocław, tel. 071/783-27-22 
KARTA GRAFIKI RRIVA TNT2 PRO oryg. opakowanie, sterow
niki, 10-miesięczna, • 220 zl. Wałbrzych, tel. 074/841 -98-80 
KARTA GRAFIKI S3 SAYAGE 4 PRO CREATIVE 3D BLASTER 
32 MB, -110 zł. Wrocław, tel. 071/321-12-43 
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D 4 MB AGP, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/784-48-74
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D AGP 4 MB - 30 zł, karta graficzna 
STB Velocity.4400, 16 MB, tv*out - 140 zł. CD-ROM LG x40. 
mało używany - 130 zł, płyta główna do Pentium il micro ATX,

T.REX
•  komputery, akcesoria
•  skup-sprzedaż-komis
•  IBM - tanie zestawy, 

ząmiana konfiguracji

IWrocł
V 0-6
| Wrocław, ul. Trwała 1, tal.071/783-76-42 

1-60170 54 03 od 9.oo do 18.00

teL 343-00-83 v 
316-56-64, wieczorem 

Wrocław, ul. Wita Stwosza 3 
(od 1200 do 1700)

www.trex.com.pl,trex@online.pl

w w w .jw .c o m .p l

Napełniamy 
tusze, tonery 
do drukarek

Skupujemy 
zużyte,nieuszkodzone 
tusze, tonery- 
najwyższe ceny

CANON, LEXMARK 
HEWLETT-PACKARD, EPSON, XEROX
JW Przedsiębiorstwo Handlowe 

ul. Mazowiecka 17 p. 303, Wrocław
0P010233 Tsl. 78 09 396

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR: ELZAB, P0SNET

od 799 zł netto
OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

C D D 7 C n « ' >  D O W Ó Z  I I N S T A L A C J A  U  K L I E N T A  - GRATIS! R  
0 | l u C U A £  T A N IE , U Ż Y W A N E  K A S Y  Z  G W A R A N C J Ą !

K f i t ' W S Z Y S T K I E  U S Ł U G I , F I S K A L I Z A C J A  - GRATI8!? A
K  K W Y P O S A Ż E N I E  S K L E P Ó W , O P R O G R A M O W A N I E . IN S T A L A C JE ^  T

L S E R W IS , O B S Ł U G U J E M Y  C A Ł E  W O J E W Ó D Z T W O  D O L N O Ś L Ą S K I E ’ *
|̂ SPRZĘT BIUROWYTEUFAJ& Y
P  W ro cław , u l. Le g n ick a  32 , tel./fax 3 5 5 -1 6 -5 3 ,3 5 9 -0 0 -1 0 ,0 -5 0 1 -4 9 8 -1 9 9  

K om pleks iiand low y obok restauracji "HA-ŃO!" - (Dawny sklep AUTORADIO)

AUTO GIEŁD A-DOLNOŚLĄSKA OfftM spis tr&śa* pBtrz strona 61 (rozkładowa) ?.\ua

mailto:komputerczesci@poczta.onet.pl
mailto:zamowienieplyty@wp.pl
mailto:markaz@markaz.com.pl
mailto:kaczorek466@interia.pl
mailto:trex@online.pl
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AYA^COM
M  O  T  E  B  O  O  K

NOTEBOOKI 
Z USA

• ponad 20 różnych modeli 
- ponad 80 notebooków na stanie. 

88! GWARANCJA!!!
WIOSENNA
PROMOCJA

ZADZWOŃ 
0 7 1  3 4 1  1 0 4 0  I 
I SPRAWDŹ

Ilość ograniczona.
Promocja dotyczy wybranych modeli notebook’ów. |

Beż pierwszej wpłaty Sj
Minimum formalności |

R aty  w  15 m inu t §
Potrzebujesz wiecej informacji? • 

Odwiedź naszą stronę internetową
w w w .a y a ć o m .c o m .p l
Ul. Kościuszki 4 50-038 Wrocław
t e l .  0 7 1  3 4 1  1 0 4 0

III K O DIII I II KRESKOWY 
071)336 01 10 E T Y K I E T Y

•  Stickery na komputery • plomby gwarancyjne
•  Wklejki pryzmowe-full kolor-w okienko w wieży
•  Drukarki, aplikatory, kodu i etykiet

ETIM AR KET OP012052 
50 • 514 Wrodaw, ul. Międzyleska 2/6 lok.309 i 310 

teUłax 071/ 336 01 10.0-601 86 29 69 
N asza  s tro n a : w w w .e tim a rk e t.c o m j>! 
o -m a il:e tim a rk * t@ e ttm a rh s L  c o m .p l___________

”  0G990461

Skup* Sprzedaż* Serwis 
KOMPUTERY

I PODZESPOŁY
W-W, ul. Daszyńskiego 28 

Tel. 33-00-682 lub 322-86-44

mam 50-303 Wrocrfąw^UjSdn^ 81,
tej. (071) 322-94?93 teUfax. (071) 781-56-28

JCONO.Cl NARODOWEJ

m M T M

Procesor INTEL CELERON 700 
Dysk twardy 20 GB ATA100 
Płyta główna 133 MHz 1815 ATX 
Pamięć RAM  DIMM 128 MB 133 
Karta graficzna 8 MB on board 
Karta muzyczna 16 bit AC’97 _r/'3?L 
CD-ROM CD-ROM 52x

luteara leono 1.629 z ł

--------  . ----
Procesor INTEL CELERON 700 
Dysk twardy 20 GBATA100 
Płyta główna 133 MHzPIII ATX * 
Pamięć RAM  DIMM 128 MB 133 
Kartograficzna RIVATNT2 32 MB AGP 
Karta muzyczna 16 bit AC’97 
CD-ROM CD-ROM 52x |

Mistral Home 1.709 z ł
P R O M O C J A ! ! !  D R U K A R K A  L A S E R O W A  M IN O L T A  1 1 0 Ó L  -  9 9 9  z ł ! ! ! * * :
Procesor AMD DURON 750 
Dysk twardy 20 GB ATA100 
Płyta główna VIA KT133A ATX A100 
Pamięć RAM  DIMM 128 MB 133 
Karta graficzna RIVA TNT2 32 MB AGP 
Karta muzyczna 16 bit Ac’97 
CD-ROM CD-ROM 52x

Mistral Duron 1.709 z ł

Procesor AMD DURON 800 
Dysk twardy 30 GB ATA100 
Płyta główna V1A KT133A ATX A100 
Pamięć RAM  DIMM 128 MB 133 
Kartograficzna GeFORCE 32 MB AGP 
Karta muzyczna SB LlVE!
DYD-ROM DVD 12x

Mistral dnem a 2.189 z ł
W każdym zestawie: obudowa MIDI TOWER ATX, FDD 1,44 MB, klawiatura, mysz, podkładka

Monitory: ___
15“ DAEWOO

(3 lata awarancih 
- 569 zł 

17“ AOC 7VLR -769 zł
17“AOC 7GLR -939 zł
17” VIEWSONIC FT-1150 zł 
17“ NEC Fe700+ -1339 zł 
Drukarki:
EPSON St.C. 480 - 299 zł 
EPSON St.C. 580 - 359 zł „ 
EPSON St.C. 680 - 579 zł S 
HP DJ-640C -359 zł §
HP DJ-843C -449 zł 8
Lexmark Z12 - 259 zł
Minolta HOOLaser-1169 zł 
Skanery:
Revscan 1200U -269 zł
Revscan 1200U+slaj- 399 zł 
Fax/modemv:
Motorola 56kV.90 -89 zł
Zoltrix Aquila 56k -115 zł
Zoltrix Sagitta 56k -159 zł
♦  rata przy 24 miesiącach i 10% pierwazaj wpłaty 
* *  cena przy zakupie dnjkartd z  komputerem

slot 1, chipset Intel, bios Arward, 1xAGP, 3 x PCI, 1 x ISA, 2 x 
DIMM, 2 x USB -130 zl. Włodaw, tel. 071/328-99-61 
KARTA GRAFIKI S3 VIRGE GX 200,2 mb ram, .s-video out' ♦ 
V00D00,4 mb -150 zl. Trzebnica, tel. 0503/02-21-06 
KARTA GRAFIKI TRIDENT 0.5 MB, - 30 zl. Legnica, tel. 
076/722-39-74
KARTA MUZYCZNA ALS 100 ISA, Pnp, IDE CD, - 23 zl. Wro
daw, tel. 347-69-72
KARTA MUZYCZNA CRYSTAL 3 D fuli ♦ sterowniki na 
CD-ROM-ie, mało używana, - 35 zl. Wrodaw, tel. 071/787-35-19, 
0603/48-51-93
KARTA MUZYCZNA SOUND BLASTER LIVE PLAYER 1024 gło
śniki Creative FPS 1000, 4 x subwoofer, • 330 zl. Lubin, tel. 
0609/46-58-95
KARTAMUZYCZNASOUND BLASTER4-kanalowa, fuli dup!ex, 
pudełko, - 70 zł. Lubin. tel. 0609/34-93-09 
KARTA MUZYCZNA YAMAHA 16 bit, - 50 zl. Legnica, tel. 
076/722-39-74
KARTA SIECIOWA ♦ modem pcmda 10/100 56k v90 Xircom, • 
400 zl. Wrodaw, tel. 0501/98-98-10 
KARTA SIECIOWA dobrej jakości, nie używana - 30 zl. Żórawi
na, tel. 071/316-04-30̂
KARTA TV nowa, mało używana, 125 kanałów, pilot, pudełko, - 
180 zł. Lubin, tel. 0609/34-93-09 
KARTA TV PCI, ♦ sterowniki, - 145 zl. Wrocław, tel. 
071/327-47-60, 071/351-54-40
KARTA TV + kamerka, pilot, mikrofon, na gwarancji, odbiera 
radio, stan idealny, sterowniki, txt, - 290 zl. Żórawina, tel. 
071/316-04-30
KIEROWNICA DO PSX PS-Twin Turbo, nowa, zapakowana, 
gwarancja, - 230 zl. Legnica, tel. 076/866̂ 46-74,0607/83-06-25 
KIEROWNICA DO PSXTWIN TURBO dual shock, skrzynia bie
gów, hamulec ręczny i nożny, działa z każdą grą, dodatkowo 
gra, mato używana, • 230 zł. Wrodaw, tel. 071/795-42-98 po 
godz. 17
KLAWIATURA SIEMENS bezprzewodowa, z wbudowaną mysz
ką, sterowanie radiowe, nowa, na gwarancji, • 120 zł. Wrocław, 
tel. 071/342-80-63, 0501/15-50-90 
KOMPUTER AMIGA 1200 2 MB, Kickstart 3.1, HDD 450 MB, 
zasilacz, mysz + podkładka, 2 dżojstiki, pokrywa na klawiaturę, 
140 dyskietek z pudelkami, Video Backup System, okablowa
nie ♦ druga Amiga na częśd, • 400 zl lub zamienię na Nokię 
3310 w Plusie. Radków, woj. wałbrzyskie, tel. 0607/54-66-51 
KOMPUTER AMIGA 1500 HDD 540 MB, CD-ROM, monitor Com- 
modore 1084,2500 gier i programów, na 12 płytach CD, 2 do
datkowe stacje dysków, dżojstik, mysz, • 500 zł. Głogów, tel. 
076/835-29-66
KOMPUTER AMIGA 500 1 MB RAM, mysz, dżojstik, zasilacz, 
kolorowy monitor Commodore 1084, dyskietki z programami, 
bogata literatura, - 300 zl. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-30-05
KOMPUTER AMIGA 500 z zasilaczem, mysz, dżojstik, dyskiet
ki, • 150 zl. Pieszyce, tel. 074/836-51-97 
KOMPUTER AMIGA 500 1 MB RAM, dżojstik, mysz, gry, moni
tor Philips, 14*, kolorowy, euro, RGB, stan b. dobry, -150 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-13-39
KOMPUTER AMIGA 500 1 MB RAM, mysz + podkładka, dżoj
stik, modulator TV, dużo gier, zasilacz, okablowanie, stan b. 
dobry, -100 zi. Wrocław, tel. 0502/87-40-92 
KOMPUTER AMIGA 600 1 MB, monitor, 450 dyskietek z grami, 
2 myszki, 2 dżojstiki, opisy gier, stan idealny, pełna dokumen
tacja, • 400 zl. Leszno, tel. 0604/83-31-60 
KOMPUTER AMIGA 600 HDD 50 MB, myszka, dżojstik, dys

kietki, możliwość dokupienia monitora, -180 zl. Wałbrzych, tel. 
074/842-69-24, 0603/28-82-59
KOMPUTER AMIGA 6001 MB RAM, 2 myszki, 3 dżojstiki, zasi
lacz, 100 dyskietek z grami, stan b. dobry -120 zł, zamienię na 
telefon komórkowy. Wrodaw, tel. 071/787-89-66 
KOMPUTER ATARI 512 ST stacja dysków, monitor, programy, • 
120 zl. Kalisz, tel. 062/767-77-80 
KOMPUTER COMMODORE C-64 stacja dysków, 100 dyskie
tek, dżojstik, monitor zielony, klawiatura, magnetofon, kartridż 
x 3, pełne okablowanie, -100 zl. Wilczków, gm. Malczyce, tel. 
071/795-10-48
KOMPUTER PC 320DX 8 MB RAM, karta graficzna 1 MB, karta 
muzyczna, monitor 14”, mono, uszkodzone zasilanie, -150 zl. 
Biały Kościół, gm. Strzelin, tel. 071/392-66-73 
KOMPUTER PC 386DX/40 PEACOCK HDD 121 MB, FDD 1.44 
MB, CD-ROM x12, monitor mono, drukarka igłowa Epson FX 
1050, klawiatura, mysz, podkładka, kable, Windows, zestaw 
idealny do fakturowania i prostych gier, • 500 zł lub zamienię na 
telefon Nokia 3310. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
KOMPUTER PC 486/100 16 mb ram, cd-rom, hdd, fdd, karta 
grafiki VGA, k. muzyczna, drukarka, monitor kolorowy, • 590 zł. 
Milicz, tel. 0503/82-25-41
KOMPUTER PC 486DX FDD 1.44 MB, HDD, monitor kolorowy 
14*, klawiatura, okablowanie, obudowa desktop, stan b. dobry, 
• 280 zl. Dzierżoniów, tel. 074/832-17-44, 0603/44-53-60 
KOMPUTER PC 486DX HDD 200 MB, 8 MB RAM. CD-ROM. 
FDD 1.44, monitor czarno-biały, 14*, klawiatura, mysz, opro
gramowanie (Windows 95, Office 97), • 250 zi. Wrodaw, tel. 
071/350-81-25, 0608/35-90-43
KOMPUTER PC 486DX/40 5 MB RAM, HDD 130 MB, karta gra
fiki, klawiatura, mysź, stacja dysków 1.44* 15.25*, obudowa mini 
tower, kable, Windows 95, gry, podkładka, możliwość spraw
dzenia, bez monitora, - 190 zl. Gola świdnicka, tel. 
074/850-79-14
KOMPUTER PC 486DX/40-5MB RAM, HDD 110 MB, FDD, mo
nitor mono, WIN *95, klawiatura, mysz, • 300 zl. Lubin, tel. 
0605/35-94-28
KOMPUTER PC 486DX2 16 mb ram PS2, 275 mb hdd, Win
dows 95, Office 97, gry, FDD, klawaitura, płyta giówna PCI, stan 
idealny, • 200 zl. Lubin, tel. 0608/43-32-54 
KOMPUTER PC 486DX2/100 16 MB RAM, HDD 1.2 GB. 
CD-ROM x8, karta grafiki 1 MB RAM PCI, karta muzyczna 16 
bit, fax-modem, klawiatura, mysz, Windows 95, • 290 zi. Wro
daw, tel. 071/327-47-60, 071/351-54-40 
KOMPUTER PC 486DX2/66 8 MB RAM, HDD 125 MB. karta 
grafiki SVGA, obudowa desktop, Highscreen, - 90 zl oraz drugi, 
PC 4860X2/66 20 MB RAM, HDD 220 MB, karta grafiki SVGA 2 
MB, karta muzyczna 16 bit, CD-ROM, obudowa big tower, • 150 
zl. Lubin, tel. 0603/48-42-64
KOMPUTER PC 486DX2/80 RAM 12 MB, HDD 1 GB, CD-ROM 
x32, karta grafiki, karta muzyczna, klawiatura, mysz, - 200 zi. 
Wrocław, tel. 0502/90-87-87
KOMPUTER PC 486DX4/100 FDD, HDD, obudowa big tower, 
monitor kolorowy 14*, klawiatura, okablowanie, stan b. dobry, - 
380 zl. Dzierżoniów, tel. 074/832-17-44, 0603/44-53-60 
KOMPUTER PC 486DX4/100 32 MB RAM, HDD 540 MB, karta 
graficzna 1 MB SVGA, karta muzyczna 16-bitowa, CD-ROM, 
FDD, obidowa desktop, monitor 14* mono, klawiatura, mysz ♦ 
podkładka, Win95, Office, gry, okablowanie, - 350 zl. Jawor, tel. 
0609/14-75-94

KOMPUTER PC 4860X4/100 16 MB RAM, HDD 650 MB. na
pęd dyskietek, CD-ROM, karta grafiki, karta muzyczna, klawia
tura, mysz, Windows, - 450 zl. Wrocław, tel. 0502/21-14-17 
KOMPUTER PC 486SXADAX bez cd-rom, HDD 270 MB. • 190 
zl. Wrocław, tel. 345-39-22
KOMPUTER PC PENTIUM 128 mb ram, karta grafiki 32 mb Ge- 
Force 2MX + tv out, hdd IBM 15 gb, nowa płyta główna, cd-rom 
32x Teac, obudowa ATX, 2xUSB, k. dźwiękowa Yamaha, kla
wiatura, mysz, głośniki, monitor 14* Daewoo, • 2.350 zl. Wał
brzych, tel. 0608/31-97-38
KOMPUTER PC PENTIUM 64 mb ram, hdd 6.5 gb, cd-rom x24, 
karta grafiki Mistique 4 mb, k. muzyczna SB AWE 64, modem 
Zoitrix 33.600, monitor Acer 17*. - 1.400 zl. Wrocław, tel. 
071/330-06-54
KOMPUTER PC PENTIUM 100 INTEL 32 mb RAM, CD-ROM 
x16, karta muzyczna, karta grafiki 1MB, HDD 420MB, FDD 
1.44MB, głośniki, monitor kolorowy 14*. mysz, program WIN '98, 
• 600 zl. Chojnów, tel. 076/818-72-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 HDD, FDD, CD-ROM. monitor 
kolorowy, • 350 zł. Wałbrzych, tei. 074/842-69-24,0603/28-82-59 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 16 MB RAM, HDD 600 MB, 
CD-ROM, FDD 1.44, karta grafiki 2 MB, karta muzyczna, kla
wiatura, mysz, oprogramowanie (Windows 95), • 390 zl. Wro
daw, tel. 071/350-81-25, 0608/35-90-43 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 32 MB RAM, HDD 1.2 GB, FDD 
1.44, CD-ROM x 24, SVGA 2 MB PCI, karta muzyczna, głośniki, 
klawiatura, mysz, monitor kolorowy 15*, cyfrowy, drukarka atra
mentowa, Windows 97, Office 97, gry, stan idealny, - 720 zl. 
Wrodaw, tel. 0604/54-45-34

KOMPUTER PC PENTIUM 100 INTEL HDD 850MB, 16MB RAM, 
CD-ROM, FDD, klawiatura, mysz, monitor kolorowy 14*, - 540 
zl lub z drukarką • 600 zl. Wrocław, tel. 071/364-58-39 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 Intel, 16 MB RAM, HDD 1.3 GB, 
karta SVGA, FDD 1.44 MB, obudowa MT, klawiatura, mysz, mo
nitor kolorowy 14* SVGA, stan idealny, komplet, • 540 zl. Wro
daw, tel. 071/318-51-85
KOMPUTER PC PENTIUM 100 HDD 2.1 GB, monitor 14 cali, 
karta dźwiękowa, karta grafiki SVGA, • 550 zl. Wrocław, tel. 
0609/47-55-17-
KOMPUTER PC PENTIUM 1000 DVD, nagrywarka, obudowa 
Hewlett Packard, 30 GB HDD, 256 RAM, cena 3000 zł. Wro
daw, tel. 322-20-18, 0503/67-75-02 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 16 MB RAM, 1 GB HDD, 
CD-ROM, karta grafiki, monitor 15*, kolorowy, • 660 zl. Legnica, 
tel. 076/862-71-10
KOMPUTER PC PENTIUM 120 24 MB RAM, HDD 1.2 GB, 
CD-ROM, karta grafiki 2 MB, karta muzyczna, monitor kolorowy 
14*, mysz, klawiatura, oprogramowanie, • 690 zl. Wrocław, tel. 
071/342-83-10, 0602/64-48-71
KOMPUTER PC PENTIUM 120 16 MB RAM. HDD 500 MB, 
CD-ROM, karta muzyczna, fax-modem, monitor kolorowy, Win
dows 97, Office, gry, drukarka, - 560 zł. Wrocław, tel. 
071/354-28-63
KOMPUTER PC PENTIUM 120 INTEL RAM 32 MB, HDD 300 
MB, karta grafiki AUiance 2 MB 30 PCI, karta muzyczna Crystal 
3D, CD-ROM, nowa obudowa mini AT, klawiatura, Win 95, mysz, 
stan idealny. - 350 zł. Wrocław, tel. 071/787-35-19, 
0603/48-51-93 l
KOMPUTER PC PENTIUM 133 INTEL 24 MB RAM, 428 MB. 
karta graficzna 4 MB, CD-ROM x10, karta muzyczna, monitor 
14*. • 450 zl. Biały Kośdół, gm. Strzelin, tel. 071/392-66-73 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 CD-ROM x8, HDD 1.2 GB, 32 
MB RAM, FDD 1.44 MB, klawiatura, karta grafiki, karta muzycz
na, głośniczki, mysz, monitor kolorowy 14*. - 500 zl. Głogów, 
tel. 076/83442-12 po godz. 16
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 mb ram, dysk hdd 1 gb, 
cd-rom x24, obudowa midi, karta graficzna 2 mb, karta muzycz
na 32 bit, monitor cyfrowy 15* kolorowy, stan idealny, - 900 zł. 
Legnica, tel. 076/722-58-80
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM. HDD 750 MB, CD 
ROM, FDD, MT, - 300 zi. Lubin, tel. 0604/47-01-09 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 INTEL 48 MB RAM, HDD Se
agate 500 MB, CD ROM 8x, FDD, MT, • 380 zl. Lubin, tel. 
0609/46-58-95
KOMPUTER PC PENTIUM 133 24 MB RAM, HDD 850 MB, 
CD-ROM, karta grafiki S3 Trio, karta muzyczna, głośniki Com* 
paq, monitor 15*. cyfrowy, klawiatura, mysz, WIN 98, gry, opro
gramowanie, stan b. dobry, • 650 zl. Wrocław, tel. 071/784-48-74 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM, HDD 2.1 GB, FDD
1.44 MB, CD-ROM, karta muzyczna, głośniki, karta grafiki 2 MB, 
akcelator VooDoo 1 MB, klawiatura, monitor, - 900 zl. Wrocław, 
tel. 0602/40-53*03
KOMPUTER PC PENTIUM 133 8 MB RAM, CD-ROM x32, HDD 
170 MB, karta grafiki 1 MB, karta muzyczna 16-bitowa PCI, kla
wiatura, mysz, obudowa AT, • 320 zl. Wrocław, tel. 
071/351-54-40. 0604/71-39-48
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM, HDD 500 MB, mo
dem 33.600 bps, FDD. 1.44, CD ROM 52x, mysz, klawiatura, 
monitor 14* (lub osobno), internet, karta muzyczna, - 750 zł. 
Wrocław, tel. 071/369-38-02, 0601/19-27-84 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 MB RAM, HDD 1.7 GB, FDD
1.44 MB, karta grafiki VGA 2 MB, monitor cyfrowy 15*, • 590 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-80-63, 0501/15-50-90 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 16 MB RAM, HDD 1.3 GB. FDD, 
CD-ROM, karta grafiki, obudowa mini AT, monitor 14*, koloro
wy, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 690 zl. Wrocław, tei. 
0501/38-13-23
KOMPUTER PC PENTIUM 133 MMX 2 x HDD, FDD. 24 MB 
RAM, CD-ROM, płyta Soyo do 500 MHz, monitor kolorowy, kar
ta muzyczna, oprogramowanie do Sim Locka, - 850 zł. Wał
brzych, tel. 0603/21-42-10

KOMPUTER PC PENTIUM 166 16 MB RAM. HDD 1,7 GB. 
CDx40, monitor kol, - 790 zl. Bolesławiec, tel. 0501/76-66-56 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 16 MB RAM, HDD 1.7 GB, 
CD-ROM, monitor, karta muzyki, karta grafiki 2 MB, obudowa 
big tower, drukarka igłowa, • 700 zl. Jasień, woj. zielonogór
skie, tel. 0608/34-17-08
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX INTEL .podkręcony* na 
233 MHz, 32 MB RAM, HDD 7 GB, CD-ROM x32, modem, zasi
lacz awaryjny UPS, monitor 14*, drukarka igłowa, - 800 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Lubin, ttl. 076/847-38-26 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 MB RAM, HDD 1.6 GB, 
CD ROM, karta grafiki PCI, muzyczna, obudowa MT, • 500 zł. 
Lubin, tel. 0604/47-01-09
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 mb ram, hdd 850 mb, 
FDD, monitor Nec 15* kolorowy, OSD, klawiatura, mysz, gry, 
programy, • 950 zl. Namysłów, tel. 077/410-09-28 lub 
0604/66-22-34
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 40 MB RAM. HDD 2.1 GB, 
FDD 1.44 MB, karta graficzna, karta muzyczna, CD-ROM x40 
Teac, monitor LG, modem, klawiatura, mysz, • 950 zl. Strzelin, 
tel. 071/392-08-98
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX/200 płyta główna ASUS, 
32 MB RAM, HDD 3.2 GB SCSI, CD-ROM x52 Aopen, kontroler 
Adaptec SCSI AHA-2940 (SCSI 2/3) PCI, grafika Matrox 2 MB, 
muzyka 16 bit, FDD, midi tower • 680 zl, monitor 15* ADI Micro- 
scan, cyfrowy - 240 zl, razem - 860 zl. Trzebnica, tel. 
071/312-05-79, 0502/57-65-74
KOMPUTER PC PENTIUM 200 32 mb ram, hdd 3.1 gb, cd-rom

x32, karta grafiki, k. muzyczna Sound Blaster, FDD, obudowa 
mini tower, monitor kolorowy 14*, klawiatura, mysz, oprogra
mowanie, transport gratis. Biedrzychowice 72, woj. opolskie, tel. 
0600/62-57-31 lub 0604/07-84-57 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 32 mb ram, hdd 2.5 gb, karta 
grafiki, karta muzyczna Sound Blaster 16, cd-rom Pioneer 12x, 
FDD, klawiatura, mysz, • 700 zł. Legnica, tei. 0607/33-00-36 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 32 MB RAM, FDD 1.44 MB, 
CD-ROM x12, karta grafiki SVGA 2 (4) MB, klawiatura, mysz, 
monitor SVGA 14*, oprogramowanie, karta muzyczna, drukar
ka z traktorem, zestaw idealny do fakturowania, - 790 zl. Lu
biąż, tel. 071/389-72-57 po godz. 20 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 WINCHIP karta muzyczna So
und Blaster, karta grafiki S3 Virge 2 MB, modem 33,6 kbps, 2 x 
HDD (720 MB, 520 MB), klawiatura, mysz. CD-ROM x8,24 MB 
RAM, oprogramowanie, głośniki, • 600 zł. Wrocław, tel. 
0606/47-42-89
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, 1.6 GB HDD, 
SVGA 2 MB + Voodoo 2 MB, CD ROM 36x. klawiatura, mysz, • 
650 zl. Nowa Ruda, tel. 0607/11-48-59 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 24 MB RAM, HDD 2.1 GB, 
CD-ROM, karta muzyczna, karta grafiki Matrox 4 MB, akcelera

tor Voodoo 3DFX, monitor 15”, cyfrowy, klawiatura, mysz, gry, 
oprogramowanie, • 990 zl. Wrociaw, tel. 071/784-48-74 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1.2 GB, 
karta grafiki 1 MB, monitor kolorowy 14* SVGA, CD-ROM, kla
wiatura, mysz, - 850 zl. Wrodaw, tel. 071/783-27-22 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1 GB, 
FDD, CD-ROM, karta grafiki 1 MB, karta muzyczna, obudowa 
midi ATX, monitor 14*, SVGA, kolorowy, klawiatura, mysz, pad, 
na gwarancji, - 850 zi. Wkrodaw, tel. 0501/38-13-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX AT 64 DIMM RAM. 4.3GB 
HDD, CD-ROM LG x52. FDD 3.5, Diamond Sound Ute 3D, S3 
Virge 4MB, klawiatura, mysz, głośniki, - 850 zł. Wschowa, tel. 
065/540-50-92, 0503/82-00-71
KOMPUTER PC PENTIUM 233 płyta do 500 MHz, 65 MB RAM, 
FDD, HDD, CD-ROM, nagrywarka HP, karta grafiki AGP, mu
zyczna, mysz, klawiatura, kable, • 1.000 zl. Lubin, tel. 
0604/47-01-09
KOMPUTER PC PENTIUM 233 AMD HDD 2,4 GB, CD-ROM 
LG, FDD, kartâ grafiki S3 4 MB, karta muzyczna Crystal, moni
tor 15*, - 750 zl. Wrodaw, tel. 0601/24-17-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX 32 MB RAM, HDD 2,1 GB, 
CD-ROMx36, karta grafiki S3 Virge, 3 DFX VooDoo, karta mu
zyczna SB, mysz, klawiatura, monitor, gry i programy, FDD 1,44, 
• 1.200 zł. Dubin, tel. 065/547-17-15 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX INTEL 64 MB RAM, HDD 
4.3 GB, CD-ROM. FDD 1.44 MB, karta grafiki S3 Trio SVGA, 
karta muzyczna zgodna z Sound Blaster 16 MB, obudowa midi 
tower ATX, Windows, Office, multimedialny, - 830 zł. Wrocław, 
tel. 071/368-17-04
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX 64 MB RAM, HDD 8.5 GB, 
CD-ROM LG x48, karta grafiki Savage 8 MB, Sound Blaster 128 
PCI, 3Dfx, monitor 14* kolorowy, FDD 1.44 MB, mysz, klawiatu
ra, płyta główna Acorp, -1.150 zl. Wrodaw, tel. 071/348-54-29 
KOMPUTER PC PENTIUM 75 HDD 1.3 GB, CD-ROM x10, 32 
MB RAM, karta muzyczna, karta grafiki 2 MB, • 300 zl. Wrociaw, 
teł. 0503/33-36-36
KOMPUTER PC PENTIUM 7516 MB RAM, CD-ROM, HDD 450, 
karta grafiki 2 MB, karta muzyczna, FDD 1,44, klawiatura, mysz, 
oprogramowanie Windows 95, Office 97, • 320 zł. Wrocław, teł. 
071/350-81-25, 0606/35-90-43
KOMPUTER PC PENTIUM 75 RAM 16 MB, HDD 300 MB, FDD, 
karta grafiki 2 MB PCI, karta muzyczna 3D fuli 16 bit, nowa obu
dowa mini tower, nowa klawiatura, mysz Genius, stan idealny, - 
260 zł. Wrocław, tel. 071/787-35-19, 0603/48-51-93 
KOMPUTER PC PENTIUM 90 AMD 32 MB RAM, CD ROM x36, 
FDD 1.44, monitor 14* mono, karta muzyczna Yamaha 16 bit, 
HDD 1.2 GB, karta grafiki S3 4 MB, modem 36 kb, v 950 zl. 
Legnica, tel. 076/722-39-74
KOMPUTER PC PENTIUM 90 16 MB RAM, HDD 1.1 GB, 
CD-ROM, FDD 1.44 MB, karta grafiki SVGAS3 Trio, obudowa 
AT mini tower, Windows, Office, idealny do biura, • 430 zł. Wro
daw, tel. 071/368-17-04
KOMPUTER PC PENTIUM 90 AMD RAM 16 MB, HDD 300 MB, 
2 x FDD, CD-ROM, karta muzyczna Crystal 3D16 bit. karta gra
fiki ALL 3D 2 MB PCI, obudowa MT, klawiatura, mysz, Win 95, 
atrakcyjny wygląd, - 299 zł. Wrocław, tel. 071/787-35-19, 
0603/48-51-93
KOMPUTER PC PENTIUM II AMD K-6 32 mb ram, hdd 4.3 gb 
Seagate, FDD, cd-rom x20, karta graficzna ATI 3D Rage 4 mb, 
karta muzyczna SB-32 z dodatkową pamiędą, karta siedowa, 
klawiatura, myszka, Windows 98, • 900 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-81-59
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> D L A  S Z K Ó Ł ! ! !  
Komputery bez podatku VATII 

i Oprogramowanie z rabatem do 70%l

K a f e l k i  i n t e r n e t o w e  
kompleksowa obsługa inwestycji:
buissnes plan, aranżacja, instalacja. 
P r o m o c y j n e  c e n y .

I Zapraszamy wszszystklch
Iz terenu Dolnego Slaska do negocjacji

p o t e n c ja ln y c h  p a r tn e ró w  h a n d lo w y c h
____________    - . - . - J f t ę p n y c h  w  c e lu  tw o rz e n ia
d etaH czneJ*|jffitrybucJi.'lprzigtu  I o p r o d g jp o w a n la  k o m p u te ro w e g o . | 

Id o  k a ż d e g o  z a k iM u  o d  D z is ia j d o d a je m y
INAJNOWSZY DWraYSTgtOWY TELEFON KOMÓRKOWY 
|WRAZ Z AKTYWACJA W SIECI W p E M  GRATISIII

P E N T IU M  111600 
|AM D  Athlon,

K B

C  J  l l
i b m |I  w p R° l °

C D  rom  x52, k. m uzyk i, g łośniki, *  O D  8 3 0  z ł m
m ikrofon, m onitor, 15” color, o  par. 17",
3 lata gwarancji, cena 1590 zł 

N O TEB O O K  
IBM 600 64ram ATI RageTurbo 8MB akc.3D 
HDD 10, DVD, k. Muz.JBL SUBWOOFER, j  

ekran M,1“TFT, podczerwień, modem 56,6 
oprogramowanie tuż za 6900 zł m
DZISW OFERCIE 71 MODELI NOTEBOOkaltf
TOSHIBA P  m  600,64 SDRAM JHDD10/13,3”/DVD/Fai-modem 56kbpsV.90 Subw. 
Sound oprogramowanie Win M len n in m , Microsoft Workj2000, i inne już za 5290 zł 
M o f i w c f ć  g E Z  f k T
N E ( § C J A § J A ® M ! | I  ĘLkĘjny. l&siĘl
W nmmocii doAem YBatul ■  H  V  m  M HIW  promocji doSem yBratiffl 

I pakiet internetowy: w i j
I * kartę Fax-modem 56,6 V.90

Oprogramowanie dla fiiin  
Zakupy przez telefon, mternet

- m oprogramowanie l l j
|  * dostęp do Internetu wraz z  kontem E-mail O U O C T p  .Dl.

W rocław, O drzańska 24-29.Apt.39,Tel./fax 071 342 28 59,346 06 39,0603 539 357

D O IN O S L A S K A

□  pełna baza ogłoszeń, z 3 ostatnich wydań gazety
□  baza ogłoszeń Autogietdy Górnośląskiej 

z ostatniego wydania gazety
□  wirtualny katalog zdjęć
□  branżowy katalog firm
Q średnie ceny pojazdów
□  darmowe skrzynki poczty e-mail 

w domenie autogielda.com.pl
□  teraz Auto Giełda również w wersji WAP 

http://wap.autogielda.com.pl

www.autoqielda.com.pl

Notebooki po leasingu w najkorzystniejszych cenach z fakturą I gwarancją!
• N o te b o o k  T o s h ib a  - 486, 8 M B  R A M , 520M B HD, 9.3”  T F T  c o lo r  - 7 9 0 ,-
• N o te b o o k  T o s h ib a  - P 1 2 0 ,2 4 M B  R A M , 1 .4G B  HD, 11.1”T F T  c o l o r - 1 2 2 0 ,-
• N oteboo k Tosh ib a  - CelS50,64MB, 6GB HD, CD-ROM 24x, 13.3’  STN color - 4 3 0 0 ,-
• N o te b o o k  H P  - P 1 3 3 ,3 2 M B  R A M , 2 .1 G B , C D  10x, 12.1 T F T  c o lo r  - 1 9 9 9 ,-
• Notebook Com paq - PII-333,128MB RAM, 5.5GB HD, CD  20x, 12.3 TFT  color • 3155,-
• D rukarka d o  n oteb ooka  Canon BJ30 - 2 2 5 ,-  V W \ f W « 3  I T I  p r G . p l

Torby; FAX-Modemy; Karty słodowe ; Pamięci RAM opoukb

Ampre Art tel. 326 20 41 - W-w ul. Bończyka 2b
“e o n y  n etto
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K O M  R U T  E R Y
SZYBKIE, NIEZAWODNE DOWOZIMY I INSTALUJEMY GRATIS*

f PmaartMUmMliiiN 
PŁYTA GŁĆWMA Ludiy Ibr A£S3 
ffinyumttinKHNnr 

MIĘĆ RAM 64 IB 
OYSKIWARDY10 GB SEAGATE AIA-100 

CO ROD S2XLG 
KARTA GRAF. RWTNTM64J2 K 
KARTA MUZYCZNA AC97 30 SOUND 

OBUDOWA 101AJX230W 
FM Mi 

KLAMMIURA Btc 
MYSZ* POOKADKAAfcdiPSfl

1689,
V . RATA od 84 J

f PnemrMDDinnlllDllB̂ N 
PŁY1AGŁÓWNAECS K7VZXMATX 
WENTYLATOR ŁOŻYSKMWIY 

RAMĘĆ RAM 64 IB 
DYSK TWARDY 11GB SEAGATE AIA-100 

CO ROM S2 X LG 
KARA GRAF. RM TNT IM fi MB 
KARIA MUZYCZNA AC97 30 SOUND 

OBUDOWA MD AJX 230W 
Fddl44 

KLAWIATURA Btc 
MYSZ* PODKŁADKAAfediPSfl

1679,-
V  RATA od 83 J

Procesor AMD AHon OSO Mhz ̂  
PŁY1A GŁjÓWNA ECS K7VZX MATX 
ffinMMUASNMW 

MMEĆRAM64IB 
DYSK TWARDY 10G8 SEAGATE AEA-100 

CO ROM 52 X LG 
KARTA GRAF. RNATNTM64 32 MB 
KARTA MUŁ AC97B 3DS0UND 

OBUDOWA MD AJX23Wf
M M

KLAWWlKABtc 
MYSZ ♦ PODKŁADKA AtechPStf

1959,-
V  RATA od 97 J

"p m n M P r tn lR I tN  
PtYlA GtJÓWNA Ludty Siv A093 
W0ITYLATOR ŁOŻYSKDWNY 

MMĘĆRAMMMB 
DYSK TWARDY 10 GB SEAGATE ADMOO 

CO ROK 52 X LG 
KARIAGRAF.RMTNTMMfiMB 
KARTA MUZYCZNA AC17 30 SOUND 

OBUDOWA MD ATX230W 
Mil 

KLAWIATURA Bfc 
MYSZ* PODKŁADKA Mtadi PSS

2049,-
V  RATA od 99 J

Monitor 15” od 
Monitor 17” od 
FaxModemy 
Drukarki

569 zl 
749 zt| 
79 zl 
229 zil

PrecmMC«i«ran633llK 
PtYTA GŁÓWNA Acap 6A01SE 
WENTYLATOR ŁOŻYSKCWMff 

PAMąĆRAMMHB 
DYSK TWARDY 10 GS SEAGATE AIA-100 

CD ROM 52 X LG 
KARTA GRAF. RNA TNT MM fi MB 
KARTA MUZYCZNA AC77 30 SOUND 

OBUDOWAMDIATX23INV 
FWM4 

KLAWATURABfc 
MYSZ* PODKŁADKA A4bdi PSS

V  RATA od 79 J
LETNIA 2 
53-018 W ROCŁAW  
Pn-Pt 9-17 
e  - m  a  II I n ł o i

tel 71 339 77 97 
tel 71 339 77 98 

fax 71 339 77 92 
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■ 2 LATA GWARANCJI 
I24GODZMNYCZASREAUZACJ 

■ ZAMÓWIENIA 
DOSTAWA NA TERENIE 

DOLNEGO ŚLĄSKA GRATIS*
*dla zamówień powyżej 3500.-

■ N T e R N e T
nie masz strony WWW? 0 P010459 

potrzebujesz profesjonalnego konta e -m a il?  
zakładasz s k le p  in te re n e to w y ?  

www.headhunters.com.pl 
Zadzwoń: 071/339-24-82, 0-607 156 400

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

NASCOM, tel. 071/351-55-49 ^
tel. kom. 0-605 050 127 

Rozbudowa, skup i sprzedaż 
podzespołów i komputerów. 

Notebooki - serwis, skup i sprzedaż 
^ ^ ^ ^ ^ e l^ 0 j6 0 1  76^ 55^ ^ opoo385^

SKUP USZKODZONYCH 
DYSKÓW TWARDYCH
ODZYSKIWANIE

DYSKÓW
tel. 0602 66 49 88,050184 26 79

Wrocław 071/368 75 88

DRUKUJ
oryginalny niemiecki tusz do drukarek 
atramentowych wszystkich typów 
Przykładowe ceny:
HP seria 600 - 13 ZŁ.

NAJTANIEJ
v c s

H K ffl U L .1 -G O M A J A 1  1  
49-300 BRZEG

HP seria 700 - 14 ZŁ. 
HP seria 800 - 14 ZŁ.

(Pojemniki 30 ml)

BARDZO DOBRE 
WARUNKI WSPÓŁPRACY 
DLA FIRM KOMPUTEROWYCH 
I HANDLOWYCH

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA
ZAMÓWIENIE DO 100 ZŁ 6 ZŁ. 

POWYŻEJ 100 ZŁ 3 ZŁ

ZAMÓWIENIA: 0-77 416-79-29 0P012565 
FAX: 0-77 416-82-37 
VCS.BRZEG@PRO.ONET.PL

KOMPUTER PC PENTIUM II CELERON A 96 MB RAM. HDD
2.1 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROMx 40, VGA4 MB aGP, karta 
dźwiękowa SB AWE64, klawiatura, mysz, • 1.050 zl. Wrocław, 
tel. 0601/75-76-23
KOMPUTER PC PENTIUM II233 INTEL 32 MB RAM. FDD 1.44 
MB, obudowa ATX, HDD 6.4 GB Seagate (gwarancja), karta mu
zyczna * głośniki, CD-ROM x50, fax-modem, karta grafiki 1810, 
monitor kolorowy 14" Daewoo, klawiatura, mysz, Win’98, gry, 
kompletny zestaw, pilnie, - 990 zł możliwy transport. Wrodaw, 
tel. 787-88-33, 0504/94-59-99
KOMPUTER PC PENTIUM II266 CELERON 64 mb ram, dysk 
hdd 1.7 gb, cd-rom x24, stacja dysków, obudowa midi ATX, kar
ta graficzna 4 mb, karta muzyczna 64 bit, monitor Panasonic 
cyfrowy 15“, kolorowy, stan idealny, - 1.300 zł. Legnica, tel. 
076/722-58-80
KOMPUTER PC PENTIUM II266 CELERON 32 MB RAM, HDD 
Caviar 3.2 GB, karta grafiki Savage 8 MB 3D, monitor CTX15*, 
klawiatura, mysz, głośniki, dżojpad, - 950 zł. Wrocław, tel. 
071/343-79-31
KOMPUTER PC PENTIUM U 266 płyta gł. Intel ATX, 64 MB RAM, 
HDD 3.4 GB, CD-ROM x32, karta grafiki S3 Trio AGP, karta mu
zyczna, FDD 1.44 MB, obudowa, klawiatura, monitor kolorowy,
- 800 zł. Wrocław, tel. 328-24-51
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON płyta główna BX 
ATX, 128 mb ram, hdd 4.3 gb, FDD, k. gafiki Riva TNT 32, k. 
muzyczna SB-PR016 bit, cd-rom x32, obudowa ATX, klawiatu
ra, myszka, głośniki, drukarka Epson LQ 550, monitor 17* cy
frowy, • 1.550 zl. Bielawa, tel. 074/833-10-09, 0606/97-61-63 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 64 MB RAM, HDD 4,3 GB. 
CD-ROM x24, karta graficzna, muzyczna, monitor 15", osprzęt, 
głośniki, -1.170 zl. Bolesławiec, tel. 0501/76-66-56 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON 32 MB RAM, HDD
2.1 GB, CD ROM 36x, karta grafiki 4 MB AGP, muzyczna + mo
nitor -180 zł, - 620 zł. Legnica, tel. 0503/85-74-89 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON 64 MB RAM, HDD
2.1 GB, CD ROM 36x, akcelerator Voodoo, karta muzyczna ATX,
- 880 zł. Lubin, tel. 0609/46-58-95
KOMPUTER PC PENTIUM II300 AMD 4,3 GB HDD, 64 MB RAM, 
tuner TV, k. grafiki Ati Rage 3D AGP, k. muzyczna, CD-ROM x 
36, głośniki, mysz, klawiatura, monitor 15* cyfrowy, Win 98, gry 
i programy na CD, stan b. dobry - 1.380 zl. Wrodaw, tel. 
071/784-48-74
KOMPUTER PC PENTIUM II300 AMD, 32 MB RAM, HDD 2.5 
GB, C, CD-ROM x48, VooDoo 6 MB, karta muzyczna SB 128, 
modem Motorola 56 kb, monitor 14* cyfrowy, mysz, klawiatura, 
stan b. dobry, -1.099 zl. Wrocław, tel. 071/352-42-13 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON 64MB RAM, HDD 
4.3GB, FDD 1.44MB, CD-ROM x36, karta muzyczna i głośniki, 
klawiatura, mysz, monitor kolorowy 14*, częściowa gwarancja, 
drukarka igłowa (za dopłatą), - 1.090 zł. Wrocław, tel. 
0603/40-09-94
KOMPUTER PC PENTIUM U 300 CELERON 300A 96 MB RAM, 
CD-ROM x40, HDD 2.1 GB. FDD 1.44 MB. karta SVGA S3 Trio 
3D 4 MB AGP, karta muzyczna Sound BlasterAwe 64, klawiatu
ra, mysz, • 950 zi. Wrocław, tel. 0601/75-76-23 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 M2 IBM 32 MB RAM, HDD 3.2 
GB, FDD, CD-ROM x24, karta grafiki 2 MB, karta muzyczna, 
obudowa midi ATX, monitor 14*, SVGA, kolorowy, klawiatura, 
mysz, pad, na gwarancji, -1.050 zł. Wrocław, tel. 0501/38-13-23 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 64 MB RAM, FDD 1.44 MB, 
HDD 17 GB Seagate, CD-ROM x36, karta graficzna S3 16 MB 
AGP, karta muzyczna AC97-3D, obudowa MT, klawiatura, mysz, 
na gwarancji, -1.150 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-07 
O  KOMPUTER PC PENTIUM II333 333 MHz, 64 MB 

RAM, HDD 8.4 GB, CD-ROM x 40, SVGA 8 MB, SB 
16, modem 56k, FDD 1.44, obudowa MIDI, klawia
tura, mysz, kieszeń HDD, monitor NEC, -1.150 
zł. Legnica, tel. 076/854-16-87, 0606/15-67-49 
01034971 ([[18203]]]

KOMPUTER PC PENTIUM II333 CELERON 64 MB RAM, HDD 
6.4 GB. FDD 1.44 MB, karta grafiki RIVA TNT 2 M64, 32 MB 
AGP, fax-modem Aquila, głośniki, CD-ROM x40, klawiatura, 
mysz, • 1.300 zł. Grzegorzów, tel. 071/393-07-71 
KOMPUTER PC PENTIUM II333 CELERON 64 MB RAM, HDD
3.1 GB, CD-ROM x32. karta grafiki ATI Rage Pro 8 MB AGPx2, 
karta muzyczna 16 BIT, fax-modem 56 KB, radio FM, obudowa 
ATX, oprogramowanie: Windows ME, Office 2000, - 950 zł. Wiro- 
daw, tel. 0606/85-40-17
KOMPUTER PC PENTIUM II366 CELERON karta grafiki ATI 8 
MB AGP. karta dźwiękowa, 64 MB RAM, FDD, HDD 6.4 GB, CD 
ROM 40x, modem, -1.000 zl. Jawor, tel. 076/870-68-39 
KOMPUTER PC PENTIUM II366 CELERON płyta główna Intel. 
HDD 3.1 GB. 64 MB RAM, karta graficzna Riva 16 MB, CD-ROM 
x32, karta muzyczna, stan Idealny, -1.100 zł. Trzebnica, tel. 
0608/26-48-87
KOMPUTER PC PENTIUM II366 AMD K6-2 64 MB RAM, HDD 
4.3 GB, FDD 1.44 MB, CD-ROM x50, karta SVGA, karta mu
zyczna, monitor kolorowy 15*, gwarancja, - 1.350 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-93-64
O  KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD HDD 32  GB, 

CD x 24, RAM 64 MB, karta grafiki 8 MB, karta 
muzyczna 16 bit, obudowa mini tower, możliwość 
zakupu z monitorem i drukarką - 800 zł, notebo
ok Compaq 486DX4/75, HDD 512 MB, kolorowa 
matryca, RAM 8 MB, karta grafiki 1 MB, stacja 
dokująca z CD-ROM-em, kieszeń, kart»dźwięko- 
wa • 850 zł. Wrocław, tel. 071/339-22-01,

0609/39-25-77, 0503/59-04-09 80015311
[[[18121]]]

KOMPUTER PC PENTIUM II400 INTEL 128 MB RAM, HDD 1.7 
GB, FDD 1.44 MB. karta grafiki SVGAAGP 8 MB, CD-ROM x48, 
obudowa ATX, karta muzyczna, głośniki, monitor kdorowy, cy
frowy 15*, stan b. dobry, • 1.700 zl. Bolesławiec, tel. 
0501/76-67-46
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD K6-2 3D NOW 64 MB 
RAM, HDD 6.4 GB, CD-ROM x44, karta muzyczna 16-bitowa, 
głośniki, karta grafiki SVGA S3 Trio 3D 8 MB, modem 56 kbps, 
monitor kolorowy 15* cyfrowy, drukarka kolorowa Lexmark, 
mysz, klawiatura, oprogramowanie, -1.800 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/645-61-31
KOMPUTER PC PENTIUM II400 DELL DESKTOP Optiplex GX1, 
128 MB RAM. 10 GB HDD. -1.800 zl. Legnica, tel. 076/854-97-77 
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 Celeron, 96 mb ram, karta 
grafiki GeForce 2 MX, 32 mb, na gwarancji, modem 56 kbs, 
cd-rom Philips x36, karta dźwiękowa Sound Blaster 16 bit, obu
dowa AT, płyta główna AT/ATX, dysk twardy Seagate 4.3 gb, na 
gwarancji, mysz, klawiatura, • 1.400 zl. Wałbrzych, tel. 
074/842-37-80
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD K6 monitor 15* IBM, HDD 
2 GB, FDD I CD, modem ♦ karta dźwiękowa, głośniki, 24 MB 
RAM, dokum. -1.100 zł. Wrodaw, tel. 071/785-69-23 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 CELERON 64 MB RAM, płyta 
Via Socketl 100 MHz, Riva TNT 2 Vanta 16 MB, karta muzycz
na Yamaha, FDD, CD-ROM Asus 50x, dysk Ouantum 3.2 GB, 
obudowa ATX, monitor 14*, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 
071/321-26-44
KOMPUTER PC PENTIUM II 400 128 MB RAM, HDD 4 GB, 
karta grafiki Permedia 2, muzyczna, CD ROM 52x, modem 33.6 
kbps, karta siedowa FDD 1.44, monitor 15*, klawiatura, mysz, 
internet, • 1.800 zl. Wrocław, tel. 071/369-38-02,0601/19-27-84 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 CELERON 128 MB RAM, HDD 
4.3 GB, CD-ROM x50, karta muzyczna 16 bit, karta grafiki 8 MB

AGP, obudowa ATX, klawiatura, mysz, • 960 zł lub zamienię na 
samochód osobowy. Wrocław, tel. 0602/31-24-08, 
0604/71-39-48
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD K6 dysk twardy 4.3 gb, 
32 mb ram, karta grafiki SIS 530 8 mb, karla muzyczna PCI, 
cd-rom *40, • 1.000 zł. Wrodaw, tel. 0607/67-64-44 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 CELERON 64 MB RAM, HDD
6.4 GB, karta grafiki 8 MB, TV-out, karta muzyczna Sound Bla
ster 128 PCI, CD-ROM x32 Teac, FDD 1.44 MB, klawiatura, 
mysz, obudowa ATX, stan b. dobry - 1.500 zł lub zamienię na 
telefon Siemens SL45, Nokia 8850. Wrodaw, tel. 0501/92-22-04 
KOMPUTER PC PENTIUM II 433 CELERON INTEL 128 MB 
RAM, HDD 10 GB, CD-ROM x50, karta grafiki 8 MB AGP, karta 
muzyczna 16 bit, obudowa ATX, klawiatura, mysz, • 995 zl. Wro
daw, tel. 0604/71-38-48, 0602/31-24-08
KOMPUTER PC PENTIUM II450 płyta BX, karta grafiki, HDD 
4.3GB, obudowa ATX, 64MB RAM. - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/355-57-78
KOMPUTER PC PENTIUM II500 karta grafiki Rlva TNT2 PRO 
32 MB, tuner TVAver, 128 MB RAM, CD-ROM LG x52, HDD
20.4 GB, oprogramowanie, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 
071/355-86-92
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 CELERON INTEL Siemens 
Expert, 64 MB RAM, HDD 3.7 GB, karta muzyczna, karta grafi
ki, USB, CD-ROM x40, obudowa midi tower ATX, Windows 98. 
mało używany, -1.100 zl. Wrocław, tel. 071/362-82-41 
KOMPUTER PC PENTIUM II566 CELERON 64 MB RAM, płyta 
główna Intel 810 ATX, FDD 1.44 MB, karta graficzna 1810 AGP, 
HDD 4.3 GB, CD-ROM x48, karta muzyczna AC97-3D, obudo
wa Adax desktop ATX, klawiatura, mysz, na gwarancji, • 1.000 
zł. Wrocław, tel. 071/368-71-06 
KOMPUTER PC PENTIUM III HDD 4.3 GB, CD-ROM x40, 32 
MB RAM, karta graficzna 3DFX, gry i programy, • 1.300 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/320-00-71 po godz. 18 
KOMPUTER PC PENTIUM III 400 CELERON ATX, 64 MB RAM. 
HDD 6.4 GB, CD-ROM x40, karta grafiki Trident 3D AGP (4 MB), 
karta muzyczna, FDD 1.44 MB, obudowa, klawiatura, monitor, - 
1.180 zl. Wrodaw, tel. 328-24-51 
KOMPUTER PC PENTIUM III 450 karta grafiki Riva lnvidia 32 
MB, karta muzyczna Yamaha 724 3D, HDD 15 GB, 64 MB RAM, 
CD ROM x 40, klawiatura, mysz, - 1.400 zł. Legnica, tel. 
076/862-79-48, 0503/82-36-03
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 500 64 MB RAM, HDD 

8.3 GB, karta TV (TV, radio, TXT) -1.400 zł, Pen
tium II400, RAM 64 MB, HDD 2.2 GB • 950 zł. Pen
tium 200 MMX, RAM 64 MB, HDD 2.2 GB • 530 zł, 
Pentium 120, RAM 32 MB, HDD 1.2 GB - 420 zł, 
Pentium 100, RAM 16 MB, HDD 640 MB - 340 zł 
wszystkie mają: CD-ROM, FDD, k. graf. i dźwięk., 
obudowę. Monitor 17" - 350 zł, także podzespo
ły, możl. dojazdu, Wrocław, tel. 071/789-16-20, 
0608/67-17-57 02029041 [[[18118]]]

KOMPUTER PC PENTIUM III 500 INTEL HDD 20 GB Seagate 
Barracude II, 128 MB RAM, CD ROM48x, karta muzyczna, FDD, 
ATX, • 1.590 zl. Lubin, tel. 0609/46-58-95 
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 128 MB RAM, CD-ROMx40, 
HDD 20 GB, płyta główna BX ATX, obudowa midi ATX, karta

muzyczna Genius Llve, głośniki, VooDoo2 12 MB, • 1.680 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-29-75
KOMPUTER PC PENTIUM III 566 CELERON 64 RAM, HDD 10 
GB, CD ROM 36x, karta grafiki do 16 MB AGP, muzyczna + 
monitor -180 zł, - 1.090 zł. Legnica, tel. 0503/85-74-89 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 DURON Via, 64 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM LG x52, karta grafiki Riva TNT 2, karta 
muzyczna, FDD 1.44 MB, obudowa, klawiatura, monitor koloro
wy, • 1.600 zl. Wrocław, tel. 328-24-51 
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CYRIX płyta gl. Asus P2B, 64 
MB RAM, HDD 6.4 GB, CD-ROM x48, karta grafiki S3 Trio AGP, 
FDD 1.44 MB, obudowa, klawiatura, monitor, • 1.300 zł. Wro
daw, tel. 328-24-51
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON II 64 MB RAM 
DIMM, HDD 4.3 GB, CD-ROM x 32, karta grafiki i810 AGP. karta 
muzyczna, monitor 15*. SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji. - 1.480 zl. Wrocław, tel. 
0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 (128) MB RAM, 
HDD 10.2 (20) GB. CD-ROMx50, karta grafiki 8 (16/32) MB AGP. 
karta muzyczna, FDD 1.44 MB, obudowa midi ATX, klawiatura, 
mysz, gwarancja, może być z monitorem 14/15*, -1.250 zł. Oł» 
wa, tel. 0605/27-64-42
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 MB RAM, kar
ta grafiki Intel 810, FDD 1.44 MB, CD-ROM x48, karta muzycz
na * głośniki 180 W, obudowa ATX, klawiatura, mysz, fax-mo- 
dem 56 kbps, monitor cyfrowy 15*, Win'98, gry, muzyka, stan b. 
dobry, pilnie, - 1.440 zł możliwy dowóz. Wrocław, tel. 372-64-11 
rano
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON HDD 10 GB, obu
dowa Adax Flex, - 1.500 zl. Wrocław, tel. 342-02-21 
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 64 MB RAM, FDD 
1.44 MB, karta Intel 810(R) AGP, karta muzyczna, CD-ROM, 
obudowa mini ATX .Alfa*, HDD 5.1 GB, • 1.590 zł. Wrocław, tel. 
071/318-51-85
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIX Ił 64 MB RAM 
DIMM BX, HDD 4.3 GB, CD-ROM x 32, karta grafiki 8 MB AGP, 
karta muzyczna PCI, monitor 14*. SVGA, kdorowy, klawiatura, 
mysz, pad, na gwarancji, • 1.340 zl. Wrocław, tei. 0501/49-77-17 
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 AMD DURON 64 MB RAM 
DIMM BX, HDD 8.4 GB, CD-ROM x 32, karta grafiki do 64 AGP 
AGP, karta muzyczna PCI, monitor 14*, SVGA, kolorowy, kla
wiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.530 zł. Wrocław, tel. 
0600/36-48-77
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 VIA CYRIX III 64 MB RAM 
DIMM. HDD 8.4 GB, CD-ROM x32, karta grafiki i810 AGP, karta 
muzyczna, monitor 15*. SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.420 zł. Wrocław, tel. 
0501/17-46-97
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 64 MB 

RAM, HDD 20 GB, CD-ROM x50, FDD, karta grafi
ki Riva 32 MB, karta muzyczna, obudowa ATX, 
klawiatura, mysz, nowy, na gwarancji -1.599 zł. 
Serwis, możliwy dowóz i faktura VAT. Monitory 
15"-17" od 350 zł. „MATRIX COMPUTER”, Dzier
żoniów, tel. 0603/31-17-66 01034181 [[[07832]]]

O  KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON nowy, 
2 lata gwarancji, 128 MB RAM, HDD 20 GB, DVD, 
k. grafiki Riva TNT2 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 01034551 [[[07836]]]

KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 128 MB. CD-ROM 
x50, HDD 10.4 GB, karta graf. 12 MB, karta muzyczna, obudo
wa ATX, klawiatura, mysz, USB, FDD 1.44 MB, monitor 15* cy
frowy, stan b. dobry, -1.590 zł. Międzygórze, tel. 074/813-52-39 
po godz. 18, 0607/53-64-52
KOMPUTER PĆ PENTIUM III 700 CELERON 128 MB RAM, 
CD-ROM x48, Vidia Vanta 16 MB, Sound Blaster 128, FDD 1.44 
MB, midi tower ATX, klawiatura, mysz, na gwarancji, HDD 10.2 
GB, • 1.360 zl. Strzelin, tel. 0606/27-27-90 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 hhd 20 gb, karta grafiki i mu
zyczna, monitor cyfrowy .15*. oprogramowanie, • 1.850 zł. Świd
nica, tel. 0600/20-24-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON II 64 MB RAM, 
HDD 17,2 GB, CD x 50, karta grafiki Riva TNT 2, 32 MB, karta 
muzyczna 32-bitowa, monitor Preview, 15”, klawiatura, mysz, 
głośniki, oprogramowanie, stan b. dobry, • 1.840 zł. Wrodaw, 
tel. 071/329-83-99, 0503/56-86-75 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 64 MB RAM. HDD 
20 GB, CD x 40. karta muzyczna; karta grafiki Riva TNT 2.32 
MB, AGP, monitor cyfrowy 15*, klawiatura, głośniki, stan ideal
ny, - 1.870 zł. Wrocław, tel. 071/321-51-56,0502/09-67-71 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 64 MB RAM, HDD 
20 GB, CD x 40, karta grafiki Riva TNT 2, 32 MB. AGP, karta 
muzycznajnonitor cyfrowy 15*, klawiatura; mysz, głośniki, stan 
idealny, • 1.980 zł. Wrocław, tel.,071/322-21-34,0502/13-08-29 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 64 MB RAM. HDD 
20 GB, CD-ROM Philips, karta grafiki 16 MB AGP, z akcelerato
rem 3D, karta muzyczna 3D, klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 
15”, na gwarancji, stan idealny, - 1.750 zł. Wrocław, tel. 
071/346-25-99. 0503/76-26-85
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON II 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, koloro
wy, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 
1.990 zl. Wrocław, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 VIA CYRIX II1128 MB RAM 
DIMM, HDD 6.4 GB, CD-ROM x40, karta grafiki i810 AGP, karta 
muzyczna, monitor 15*, SVGA, kolorowy, obudowa midi ATX, 
klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.490 zl. Wrocław, tel. 
0501/49-77-17
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 733 nowy, 2 lata gwa

rancji, 128 MB RAM, HDD 30 GB, nagrywarka 
CD-R i CD-RW, k. grafiki GeoForce 32 MB, k. 
dźwiękowa SB 128, fax-modem, głośniki dyna
miczne, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, 
monitor cyfrowy 17" - 3.850 zł. Bezpłatny dowóz 
i instalacja (na terenie Dolnego Śląska). Raty, 
faktura. Wrocław, tel. 071/341-55-16 01034561
[[[07840]]]

KOMPUTER PC PENTIUM III 733 CELERON II 64 MB RAM, 
ATX, HDD 20,4 GB, CD-ROM x 44, karta grafiki 16 MB z akce
leracją, karta muzyczna 16 bit + głośniki 180 W, monitor 15*, 
cyfrowy z OSD, klawiatura, mysz. stan b. dobry, -1.600 zł. Wro
daw. tel. 071/321-60-90, 0503/75-37-31 
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 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 15N-17” - 
250-450 zł. ART-KOMPUTER, 56-203 Siciny 82, 
tel. 065/543-53-30 02028151 [[[07841]]]

KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 128 MB RAM, karta 
graf. Riva TNT M64 32 MB, HDD 20 GB, CD-ROM x50, karta 
muzyczna, USB, obudowa ATX, klawiatura, mysz, monitor 15* 
cyfrowy, stan b. dobry, - 1.790 zł. Międzygórze, tel. 
074/813-52-39 po godz. 18. 0607/53-64-52 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM, HDD 20 GB, CD-ROM x 40, karta grafiki Riva TNT2 M64 
32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15*. SVGA, kolorowy, obu
dowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.930 zl. 
Wrocław, tel. 0501/17-46-97 *
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 AMD DURON 128 MB RAM

ANT computers ul. 
tel: -+-V1 360-94-36;

Grabiszyńska 279; WROCŁAW 
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INTEL C E L  II 700/66 Mhz
Płyta PC  754 MLR FCPGA  ATX 
Karta graf. T N T 2128 BIT AG P  SHARE 
Karta muzyczna 3D C-MEDIA OB 
64 MB RAM; 2XUSB, k. sieciowa 
Dysk Twardy 10 GB; Modem 56,6 kb 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG  
klawiatura, mysz, podkładka

-RATA; 70,00 zl

INTEL C E L  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

RATA: 83,00 zt

CENA: 1399.00 CENA: 1699*00
AM D  DURON  800/200 Mhz AM D  ATHLON 1 GHz/200 Mhz 
Płyta ECS  KT33 X4 AG P  U/DMA100ATX Płyta ECS  Kt33 X4 AG P  U/A 100 ATX 
Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AG P  Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP

Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
128 MB SDRAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG  
klawiatura, mysz, podkładka

RATA: 94,00 zł

CENA: 1949.00
549 ,00 ; H Y U N D A 1 17” -8 2 9 ,0 0

RATA- 114,00zl

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 zl

CENA: 1549,00
Monitory Hyundai V560 15” -

INTEL P H I  1  G H z / 1 3 3 M h z
Płyta ECS VIA694 U/DMA 100 ATX 
Karta graficzna 32 MB RIVA TNT2 AG P  
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
128 MB SDRAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB 5400 U100 
FDD 1,44; CD-ROM X52LG  
klawiatura, mysz, podkładka

CENA: 2399,00
AM D  ATHLON 1,2 GHz/266 Mhz 
Płyta ECS  Kt33 X4 AG P  U/D 100 A7X 
Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
128 MB SDRAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB,5400 U 100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG  
klawiatura, mysz, podkładka

RATA: 105,00 zł

CENA: 2199,00
TC099 3 lata gwarancji

IBM 11200
Cel500;32mb;6GB,CD,Sound,56.6,12”, W98 
cena: 4650,00

Toshiba Tecra 700 
P-120.24mb.1GB.Fdd.Sound.11.3TFT 
cena: 1 300,00 
Hewlet Packard
P-133;32mb;2GB;CD.Fdd.Sound;12TFT 
cena: 2  499,00  
Toshiba 1620CDS 
K 6  4 75  M hz, 32m b, 4G B ,C dx24 ; 
S ound , M odem  56k, 12” D STN  
cena : 369 0 ,0 0

W yprzedaż notebooków  
Com paq LTE  899,00 P LN

ZMIANY
KONFIGURACJI:

RAM 256M B  -1 2 9 ,0 0  zł; HDD 20G B  -4 0 ,0 0  z ł; 30G B  -1 3 9 ,0 0 ; 40  G B -1 9 9 ,0 0 ; o b ro ty  7 2 0 0 1 0 0 ,0 0 ; 
K a rta  g ra f . RIVA T N T 2Pro  32  MB 4 9 ,0 0  zł; G -FO R C E 2 MX 32  MB - 99 ,00  z ł; W Y JŚC IE  TV - 59,00;

DOPŁATA DO DVD 
TYLKO 119,00 ZŁ!
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* *  BOGATY WYBÓR AKCESORI 
DO KONSOL

Sega® Dreamcast.
'KARTĄ PAMIĘCI

KONSOUK ^
^£CENA599III.- 1 2 9 ,-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

W ww.rwi.nl/natnteom

^R T A  PAMIĘCI PSX

I
P  WROCŁAW TEL/ R H : (071) 327-72 -52 
IDLTOWOBIEJSH 20-24 m  f KOH: O 603-279-753

F I R M A  K O M P U T E R O W A

H ś E l  f o x
S P Ó Ł K A  C Y W I L N A  

uL S trzegom ska  11 
55-320 W ILC Z K Ó W  

tel. 071/795-10-44, od 10 do 18 
0-601 581 476 (Środa Śląska) 
0-601 862 973 (Wrocław)
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KOMPUTERY NA TELEFON 
ZAPEWNIAMY TRANSPORT NA TERENIE  DOLNEGO ŚLĄSKA  

Sprzedaż ratalna - podpisanie umowy u Klienta. 
Dowolna konfiguracja, akcesoria.

Każdy zestaw zawiera: stację dyskietek, obudowę ATX, 
myszkę, klawiaturę, głośniki 100W PMPO, 

podkładkę pod myszkę.
Gwarancja do 36 miesięcy.

CE N Y ZAWIERAJĄ 22% VAT

zestaw ■  i 1 n i
procesor Duron 650 MHz Celeron 700 MHz Duron 800 MHz Athlon 1.3 GHz h
pamięć ’ 64 MB DIMM 64 MB DIMM . 128 MB DIMM 256 MB DIMM
dysk twardy ‘ ' ,• M O  OB 3....' 1 20 GB 40GB
cd-rom • i * 60X- • 50x DVD-ROM • |  DYD-ROM
płyta główna 
karta muzyczna

ICT133AGP x4 K T t33 A G P x4  u :
AC 97 R AC 97 • AC97 • ' SB Uve

karta graficzna

cena
Sava<je4 on board GeForce 2MX32MB GeForce 2MX32MB

1 .3 9 0 ,- i m S S O f - 1.840,- 3.150r
m U  p e  ml«s.) 58,- esr 77,a 132r

M onitory: MS Windowe 98/ME OEM PL • 430 zł
15" Relisft • ri6*tG5WŃ %57Ó,- l7 !̂Reli*v» '. ■ " 700 - *70.-
15* HMsion 580,- . 15* PHILIPS 105S 670,- i r  AOC7VLR 780,- ■’ 1 T  PHILIPS 107S 1080,-

SKUPI SPRZEDAZ KAS FISKALNYCH 
ODSPRZEDAŻ - MODERNIZACJA 

 KOMPUTERÓW ^

N A P R A W A  
M O N I T O R Ó W  0 

W r o c ła w , u l.  W a n d y  2 0 , I  
t e l .  7 8 3 -4 8 -9 7 , w  g o d z .  9 -1 6 . i

SPRZEDAZ WYSYŁKOWA 24 H

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 zl. Wro
daw, tel. 0600/36-48-77
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 64 MB RAM DIMM 
BX, HDD 6.4 GB, CD-ROM x40, karta grafiki do 64 MB AGP, 
karb muzyczna, monitor 15", SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 1.690 zi. Wrocław, 
tel. 0501/49-77-17
O  KOMPUTER PC PENTIUM III 800 DURON 128 MB 

RAM, HDD 30 GB, CD-ROM x52, Savage-4 32 MB, 
SB 16, FDD 1.44, obudowa midi ATX, mysz, kla
wiatura, nowy, na gwarancji, • 1.630 zł. Legnica, 
tel. 076/854-16-87, 0606/15-67-49 01034981
[H18204J]]

O  KOMPUTER PC PENTIUM III 800 nowy, 2 lata gwa
rancji, 128 MB RAM, HDD 40 GB, DVD x 12, k. 
grafiki GeoForce 32 MB, k. dźwiękowa SB Llve!, 
głośniki dynamiczne, obudowa midi ATX, klawia
tura, mysz, monitor cyfrowy 17" (płaski ekran) - 
4.190 zł. Bezpłatny dowóz i instalacja na terenie 
Dolnego Śląska, raty, faktura. Wrocław, tel. 
071/341-55-16 01034571 [[[07849]]]

KOMPUTER PC PENTIUM III 800 DURON 128 MB RAM, HDD 
30 GB, CD-ROMx52, karta grafiki Riva TNT 2, 32 MB, karta 
muzyczna Sound Blaster, obudowa ATX, fax-modem, drukarka, 
skaner, głośniki, - 3.400 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-10-13 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 CELERON 128 MB RAM, HDD 
20 GB, DVD 12/40, karta grafiki GeForce 2 MX 32 MB, karta 
muzyczna, FDD, modem 56 K, obudowa ATX, klawiatura, mysz, 
serwis, możliwa inna konfiguracja - 2.099 zł, z monitorem 15", - 
2.449 zl (możl. wyst. fakt. VAT). Dzierżoniów, tel. 0603/10-97-23 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 133 MHz (INTEL), 64 MB 
RAM, HDD 17 GB, CD ROM ASUS 40, karta graficzna RIVA 
TNT 2 16MB M64, karta muzyczna Diamond Multimedia, płyta 
główna Biostar, FDD 1,44, monitor 15" Daytek cyfrowy, mysz - 
częściowo na gwarancji, • 2.299 zł. Wrocław, tel. 
071/372-65-54,0601/43-67-90'
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 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, obu

dowa midi ATX (atrakcyjny wygląd), fax-modem 56 kbps, kla
wiatura, mysz, monitor cyfrowy 17* AOC z OSD, pilnie, • 2.160 
zł możliwy dowóz. Wrocław, tel. 0602/17-33-45 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki Riva Geefor- 
ce 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor 15*, SVGA, kolorowy, 
obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, • 2.210 
zł. Wrodaw, tel. 0501/17-46-97 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 128 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki 64 MB AGP, 
karta muzyczna, monitor 15*, SVGA, kolorowy, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, - 1.980 zł. Wrocław, 
tel. 0501/49-77-17
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 AMD DURON 256 MB RAM 
DIMM BX, HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta grafiki Riva Geefor- 
ce 32 MB AGP, karta muzyczna, monitor kolorowy 17*, SVGA, 
OSD, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, pad, na gwarancji, 
- 2.550 zł. Wrocław, tel. 0600/36-48-77 
KOMPUTER PC PENTIUM III 933 ACER INTEL NETWORK 128 
MB RAM, HDD 40 GB, USB, karta grafiki, CD-ROM, wenwętrz- 
na nagrywarka, DVD, Windows ME, mało używany, - 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/362-82-41
O  KOMPUTERY I PODZESPOŁY KOMPUTEROWE 

skupujemy. Wrocław, tel. 071/339-22-01, 
0609/39-25-77, 0503/59-04-09 80012071
[B07855D]

KONSOLA GAME BOY kolor zielony, 2 gry, czarno-biały ekran, 
-100 zl. Głogów, tel. 0502/14-48-69 
KONSOLA GAME BOY kolorowa, nowa, na gwarancji, • 220 zl. 
Wrocław, tel. 071/369-27-27
KONSOLA GAME BOY * 5 gier, - 350 zl. Wrocław, tel. 
0504/90-14-53
KONSOLA GAME BOY, + gra, stan dobry, • 80 zł oraz druga, 
GAME BOY POCKET gwarancja, pudełko, instrukcja + gra, stan 
b. dobry, -140 zł. Wrodaw, tel. 786-76-04 
KONSOLA NINTENDO 64 stan b. dobry. Lubin, tel. 
076/846-09-92
KONSOLA NINTENDO 64 duży pad ♦ pad + kable + 2 gry, stan
dobry, • 230 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-26-37
KONSOLA SEGA DREAMCAST 2 dżojpady, karta pamięd, gry,
• 550 zł. Milicz, tel. 0503/82-25-41
KONSOLA SEGA DREAMCAST nowa, na gwarancji, internet ♦
2 gry, - 500 zł. Wałbrzych, tel. 0504/90-10-88
KONSOLA SEGA DREAMCAST karta pamięd VMU, 15 gier, •
630 zl. Wrodaw, tel. 071/369-27-27
KONSOLA SEGA DREAMCAST - 400 zl; karta pamięd 4 MB -
80 zł; gry oryginalne: Shenmue • 120 zł, Soul Calibur -110 zł i
inne (hity), 20 szt. - 80 zł, stan idealny, razem • 730 zł. Wrocław,
tel. 071/787-42-92

KONSOLA SEGA DREAMCAST internet, nowa, boot loader, ka
bel RGB, 10 gier, pudełko, stan idealny - 480 zł, możliwość do
kupienia pada • 70 zł oraz karta pamięd • 70 zł, gry • 8 zl/szt. 
Wrocław, tel. 071/353-86-43, 0503/85-46-88 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 9002 C przerobiona, 2 
x pad, karta pamięd, 14 gier, Pal-Conv, hi-fi, kierownica PSX, 
twin turbo, nie używana, stan idealny, - 750 zl. Głogów, tel. 
0600/30-26-73
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002C Dual Shock ♦ zwykły 
pad, 1-roczna, 6 gier • 400 zł lub zamienię na wieżę Diora z CD. 
Jawor, tel. 076/870-71-56
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowy model, przerobiona, 
okablowanie, Dual Shock, karta pamięd ♦ gry, - 380 zł. Jawo- 
rcyna Śląska, lei. 0607/86-03-21

W rocław  
ul. S trzegom ska 148 

071/373 78 75 
0502 504 716

Shock, okablowanie, karta pamięd, 18 gier, mało używana, z 
instrukcją • 450 zl. Wrocław, tel. 071/363-69-36 
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE nowa, przerobiona, 
Dual Shock, okablowanie, • 500 zł. Wrocław, tel. 0609/35-26-62 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, model 9002 + 
gry, okablowanie kpi., karta pamięd, pad, - 400 zl. Wrodaw, tel. 
0601/05-88-16
KONSOLA SONY PLAYSTATION 5502 przerobiona, 2 pady. 
okablowanie, karta pamięd, 5 gier, czasopisma, - 440 zł. Wro
daw, tel. 071/359-10-21
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 5502 2 pady, 3 karty 
pamięd, pudełko, 20 gier + czasopisma, stan b. dobry, - 550 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-22-21
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, mało używana, 
pad, płyty z grami, pudełko, instrukcja, - 390 zl. Wrodaw, tel. 
0607/77-93-56
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 7502 Dual Shock, zwy
kły pad, 2 karty pamięd, 12 gier, kabel, czasopisma, ptzero- 
biona, mało używana, stan idealny, • 460 zl. Wrocław, tel. 
0605/68-59-79
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 1 pad, okablo
wanie, gwarancja, • 350 zł. Wrociaw, tel. 0604/85-52-26 
KON SOLA SONY PLAYSTATION 5502 Dual Shock, 2 pady, kar
ta pamięci, pełne okablowanie, przerobiona, 10 gier, opisy, cza
sopisma, • 380 zl lub zamienię na telefon Nokia, działający w 
sieci Plus. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-37-72, 
0607/67-18-90
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE Dual Shock, karta

w szya tk ls  tytuły (ap ls g ratis), a k tu a lna  now o— ŚOl, w ysy łka  (48 h) lub d o w ó z  (2* h) bazp ła tny  * lO  azt. - S s ra tla
s zyb ka  raa llzao ja I

_ itk la  tytuły (apla gratla). ak tu a lna  now o- Sol. w ysy łka  (48 h) lub d o w ó z  (24 h) bazp ła tny• 1 O sz t. - S g ratis• S  azt. - 2  g ratis s z y b ka  raa llza c ja

i I t i u i  

1
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KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 Dual Shock, 2 karty pa
międ, pełne okablowanie, ok. 20 płyt, czasopisma, pudełko, - 
500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-93-75 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, pudełko, 
dual shock, karta pamięd, kabel RGB/AV, RGB, 20 gier, stan b. 
dobry, - 650 zł. Kłodzko, tel. 074/647-27-16 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 5502 przerobiona, kupiona w 
2000 r., dokumentacja, pełne okablowanie, pad, 5 CD, stan b .; 
dobry. • 390 zi. Legnica, tel. 0604/87-21-21 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 5502 przerobiona, okablowa
nie, 1 pad z Dual Shock, karta pamięd x 2, 15 bloków, gry: 
Tenchu II, Granturizmo II i inne, gry demo 11 szL, 11 gazet, - 
370 zł. Legnica, tel. 0605/93-34-59 
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, przerobiona, gwaran
cja, kilka gier w komplecie, - 540 zł. Legnica, tel. 076/854-15-57, 
0602/81-53-86
KONSOLA SONY PLAYSTATION nowa, przerobiona, 1 gra, - 
550 zł. Legnica, tel. 076/722-46-73 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, Dual 
Shock, 20 gier, 2 karty pamięd 1 MB, literatura, pudełko, oka
blowanie, - 500 zl. Lubin, tel. 076/846-64-81 p. Marcina, po g. 
15
KONSOLA SONY PLAYSTATION T 7500 Dual Shock, dodatki, 
gry, możliwy dowóz, - 450 zi. Świdnica, tel. 0504/95-53-97 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 9002 przerobiona, 20 
gier, karta pamięd, PAD, kabel, czasopisma, stan b. dobry, • 
450 zl. Świebodzice, tel. 074/850-87-23 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 oryg., mało używana + 
okablowanie, • 370 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-06-99 po 
godz. 14, 0609/35-32-10
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPK 7502 karta pamięd, gry. 
Dual Shock - 430 zi. Wrocław, tel. 0502/29-84-37 
KONSOLA SONY PLAYSTATION, - 430 zl. Wrociaw, tel. 
071/310-35-97 .
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502, przerobiona, Dual

ul.Zgodiia 4 tel/fax.341-44-54
ul.Leszczynskiego 4 tel/fax.344-85-78 
ul. Piastowska 7 |d* izomwi tel/fax.83-l 8-700

czynne: pon-plą. 10-18, sob. 10-14

KOMPUTERY
HOME GAMES

w w w .s k y n e t .p l

RAPTOR
procesor AMD DURON 750 Mhz 

płyta ECC KtlSS FSB266 ATX 
pamiec DIMM 128 MB 133Mhi 

dysk twardy 20 GB A1A100
grafika RWA TNT 2 M64 32MB 
cd-rom ARTEC x50 

muzyczna SOUND Ac*7 M odem
Gratis!!AMD2*

AMD DURON SSO Mhz 
ECC KtlSS FSB26* ATK 
DIMM 12S MB ISSMhz 
30 GB ATAIOO 
GEFORCE 2 Mx200 32 MB 
DVD ARTEC Xl2/40 
SOUND Ac97 M odem

G ratis ■*

AMD ATHLON TB fOOO Mhz 
ECC KtlSS FSB2M ATK 
DIMM 12* MB ISSMIn 
30 GB ATAIOO 
GEFORCE 2 Mx200 32 MB 
DVD/ARTEC x f 2/40 
SOUND Ac97

AM D P I

cena brutto raty: 16S/mleś 

Wszystkie konfiguracje zawierają:stacje dyskletek,obudowe midi

1 9 0 0  U O O  b
ce fia  to iiitro 'it y :  J  i  c e r a  o ru tto  racy; 2 3G /m ie i f l H j

atx,myjzke,podkladke,kJawlature.Raty obliczono na okres 10 mleslecy.przy pierwszej wpłacie 12%

C T X  1 7  
C T X  1 7  
C I X  1 7 "  E x 7 1 0  
R E L I S Y S  1 5 "  
R E L I S Y S  1 7 "  
R E L I S Y S  1 9 "

V L 7 0 0 T  -860  
E x 7 0 0  -1000

-1 160  
-499  
-800  
-1 100

650 MB -2,2 
700 MB -2,6

■  G w a ra n c ja  ^  m ■  P rz e ró b k a  z a  tPlaystation;;
Sprzedaż wysyłkowa

x Pad Dual Shock ■519 
x Pad Standard .469 

PS2 +Pad Dual Shock ll+Actlon Repley • 1790  KARTA PAMIĘCI GRATIS!!!

KOMPUTERY UŻYWANE / SKUP-SPRZEDAZ Zwrieraja ter FDD, OBUDOWĘ, KYSZ, KUWIATIAt P0DK2ADKŁ 

PENTIUM 1150 PENTIUM 1166 CELERON 433 CELERON 300 CELERON 400 CELERON 366
RAM 24MB.HDD 850MB. 

S3 2MB,CW?OM x8 
MUZYCZNA

350

RAM 32M8.HDO 1.2GB, 
S3 4MB, CD-ROM x44. 

MUZYCZNA

400 i

RAM 64MB.HDO 4,3GB, 
RfYATNT16MB,CW?OM x44, 

MUZYCZNA, MODEM

RAM 32MB, HDD 2,5GB, 
GRAFICZNA 4MB,CIM?OM *44, 

MUZYCZNA

RAM 64MB, HDD 4,3GB, 
GRAFICZNA 4MB,CD-ROM *44, 

MUZYCZNA

RAM 64MB,HDD 4,3GB, 
GRAFICZNA 8MB.CDROM *44, 

MUZYCZNA

SSO 11 600 750 10 700

pamięd, kabel EURO, nowa płyta główna, - 600 zl lub zamienię 
na telefon Nokia 3310 ♦ dopłata 300 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-72-51
O  KONSOLA SONY PLAYSTATION II fabrycznie 

nowa, możliwość przerobienia • 1.400 zl. W sprze
daży także używane PS II, nowe akcesoria (me- 
mory 8 MB, Action 2), oryginalne gry - 170 zl. Play
station I, nowe i używane, każdy model, przero
bione, z dżojpadem i okablowaniem, gwarancja, 
możliwość wysyłki. Ceny od 300 zł. Wrocław, tel. 
0604/85-52-26 80012161 [[[07893]]]

O  KONSOLA SONY PLAYSTATION II fabrycznie 
nowa, możliwość profesjonalnej przeróbki -1.400 
zł. W sprzedaży także używane PS II, nowe akce
soria (memory, Action 2, pilot DVD), oryginalne 
gry -170 zł. Playstation I, nowe i używane, każdy 
model, przerobione, z  dżojpadem i okablowa
niem, gwarancja, możliwość wysyłki. Ceny od 
300 zł. Wrocław, tel. 0604/85-52-26 80014751
[[[07894]]]

O  KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, zapako
wana • 1.300 zł; konsola Sega Dreamcast - 480 
zł. Wrocław, tel. 0606/19-49-80 81013581
[[[07895]]]

KONSOLA SONY PLAYSTATION II nie używana, kompletna, ♦ 
jedna gra, możliwość wysyłki, Dual Shock, kabel RGB, w karto
nie, • 1.390 zi. Głogów, tel. 0603/54-92-46 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II przestrojona, z dodatkami, 
możliwość dowozu, • 1.450 zł. Świdnica, tel. 0504/95-53-97 
KONTROLER SCSI ADAPTEC AHA-2940S76, SCSI 2/3, PCI. - 
130 zl. Trzebnica, tel. 071/312-05-79, 0502/57-65-74 
KOPERTY NA CD białe, bez okienka • 9 zł/100 szt. Wrocław, 
tel. 071/342-58-90, 0601/81-82-12 
KUPIĘ CD-ROM modem 56 kb PCI, płyty główne, pamięd, pro
cesory. Legnica, tel. 0600/57-99-24 
KUPIĘ DYSK TWARDY 2 GB SCSI oraz CD-ROM SCSI, ze
wnętrzny, nowy lub mało używany. Głogów, tel. 076/835-49-39 
KUPIĘ DYSK TWARDY uszkodzony, powyżej 1.7 GB. Wrocław, 
tel. 368-75-88, 0602/66-49-88, 0503/86-40-86

Oddziały:
Polanica Zdrój 074/869 04 56 

Strzelin 071/392 09 52

KUPIĘ GRY NA SONY PLAYSTATION .Resident Evtl 2* demo, 
wersję NTSC, amerykańską lub japońską. Wrodaw, e-mail: ca- 
stle@2com.pl
KUPIĘ KARTRIDŻE zużyte, do drukarek atramentowych HP, le* 
xmark, Canon, Epson • 2-8 zl/szt. oraz zużyte tonery do druka
rek HP • 10-11 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/30-62-70, 
0607/60-83-59
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM min. Celeron 400 lub samą 
płytę, z procesorem. Wrocław, tel. 071/785-64-92 po godz. 18 
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM III z monitorem lub zamienię 
na auto. Żary, tel. 068/375-95-86 po godz. 18 
O  KUPIĘ KONSOLE SONY PLAYSTATION - każdy 

model oraz Playstation II, także uszkodzone do 
350 zł. Wrocław, tel. 0604/85-52-26 80012151
[[[07905]]]

O  KUPIĘ KONSOLE SONY PLAYSTATION - każdy 
model, mogą być uszkodzone - do 350 zł, rów
nież Playstation II, także przerobione lub uszko
dzone. Wrocław, tel. 0604/85-52-26 80014741

' [[107906]]]
KUPIĘ KONSOLĘ GAME BOY uszkodzoną, ze sprawnym wy
świetlaczem LCD. Krotoszyn, tei. 062/722-61-59,0501/55-78-77 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 9002 przerobioną. 
Dual Shock, do 350 zł. Legnica, tel. 0604/87-21-21 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION może być z wyposa
żeniem dodatkowym. Legnica, tel. 076/866-46-74, 
0607/83-06-25
KUPĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 9002 lub PS One, prze- 

- robione, z kablami, Dual Shock - do 350 zł, bez Dual Shock - 
300 zł, Sony Playstation IIDVD, Dual Shock, z kablami, pudel
kiem • do 1100 zl. Legnica, tel. 0604/87-21-21 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION model obojętny, z wy
posażeniem, w cenie do 350 zl. Lubin, tel. 0607/44-56-23 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION nowszy model, do 300 
zł oraz starszy do 250 zl. Wrocław, tel. 0607/77-93-56 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION II przerobioną - do
1.100 zł. Świdnica, tel. 0504/95-53-97
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION II nową, może być z 
osprzętem lub Sega Dreamcast z kartą pamięd. Wrodaw, tel. 
071/783-67-00
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION II nową, w cenie do
1.100 zl. Wrodaw, tel. 0607/77-93-56
KUPIĘ MONITOR 17 cali, cyfrowy, kineskop Sony Trinitron, naj
wyżej 2-letni - do 500 zi. Wrocław, tel. 0602/48-74-86 . 
KUPIĘ NOTEBOOKA oraz konsolę Sony Playstation. Wrocław, 
tel. 071/353-86-43, 0501/28-38-83 
KUPIĘ NOTEBOOKA PENTIUM II. Wrodaw, tel. 322-15-08, 
0501/28-18-82
KUPIĘ OBUDOWĘ AT do 30 zi, modem PCI 56 kb, do 50 zł, 
procesor Celeron 300, do 120 zi, CD ROM, do 80 zl, również za 
pobraniem pocztowym. Legnica, tel. 0600/57-99-24 
KUPIĘ PAMIĘĆ RAM PENTIUM 133 64-128 MS RAM. po sprSw- 
dzeniu w moim komputerze, tanio. Wrodaw, tek 071/782-69-80 
KUPIĘ PROCESOR CELERON 600-700 lub Pentium III 450-550 
Mhz, pamięć ram 64-128 mb, 133 mhz (po sprawdzeniu w moim 
komputerze) oraz PENTIUM III 450, 550 CELERON 600, 700 
oraz pamięć RAM 64-128 MB, 133 MHz, z możliwością spraw
dzenia na moim komputerze, tanio, a także PENTIUM III 450-550 
CELERON 600-700 po sprawdzeniu w moim komputerze, ta
nio. Wrocław, tel. 071/782-69-80 
KUPIĘ PROGRAMY .Windows 95 PL’, .Windows 98 PL', .Offi
ce 97 PL’  i inne, tylko oryginalne, z licencją. Dzierżoniów, teł. 
074/832-17-44, 0603/44-53-60
KUPIĘ TUNER TV AVER MEDIA JOY TV/TXT zewnętrzny, do 
monitora PC. Brzeg, tel. 077/416-93-17 po g. 18 (grzecz.)
O  LCD PROJEKTOR FUJITSU LPF 6200 E 1400 

ANSI Lumens (max.), mało używany (370h/2000), 
- 7.000 zł. Wrocław, tel. 0608/27-16-32 02028841 
[Q18134]]]

MONITOR 14*, kolorowy, stan b. dobry, • 80 zł. Brzeg, tel. 
0605/64-68-86
MONITOR 17* cyfrowy, MAG, OSD, - 450 zł. Jasień, tel. 
068/371-06-43
MONITOR VGA mono, - 50 zł. Jawor, tel. 0601/55-09-32
MONITOR 21*. stan b. dobry, rok prod. 98, sterowany z pilota. -
1.690 zl. Legnica, tel. 0601/79-95-15
MONITOR kolorowy, 15*. -150 zl. Oleśnica, tel. 071/314-45-14.
0602/69-13-80
MONITOR 14*, kolorowy -120 zł. Trzebnica, tei. 0503/02-21-06

!!!Skupujemy Nowe i Używane Konsole Oraz Akcesoria!!!
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>Modernizacja Playstation^ Na NTSC/PAL<

D r e a m c a s t
MINowa Niewiarygodna Cena!!!

-Karta Pamięci VMU 
-Joypad Sega 
-Wibracja Sega 
-Myszka Sega_______

-Action Replay -180,-
"1 39 ,- -Klawiatura Sega -139,-
-1 2 9 ,-  -Pistolet MadCatz -180,-
-1 3 9 ,-  -Nieoryginalne akcesoria od -60,-

***CZTERY LATA NA POLSKIM RYNKU***
Poszukujemy hurtowych odbiorców z całej Polskilll

239,-
GAMEBOY COLOR
-Harvest Moon -79,-
-GTA2 -79,-
-Metal Gear Solid -79,-
-Pockemon’y -75,-
-Driver |  -75,-
-Heroes of Might & Magie -79,- 
+ dziesiątki innych gierlll od 60,- 
Akcesoria (lampki, torebki, kable, szkła 
powiększające itp.) Od 25,-zł

W sM
W *

Karta 1MB 
Karta 2MB 
Karta 8MB 
Joypad
Dual Shock org 
Kabel RGB 
Kabel RGB HIFi

- 29,- Pal Coiwentor
- 45,- Action Replay
- 55,- Pistolety od
- 29,- MultiTap
- 90,- Myszka * 
-25,-

TO

-55
-65.-
-89,-
-105,-
-58,-

-30,- PM®*

IPAD -455.-z łl
2xPAD . K A R T A  1M B -475r -zł
D U A L  S H O C K  S O N Y -5 1 9 .-z łl

P r o w a d z i m y  s p r z e d a ż  W y s y łk o w ą !  II 
C z a s  o c z e k iw a n i a  -  d o  1 0 - c iu  d n i!!!

Niniejszy cennik nie stanowi oferty 
 ̂ handlowej w myśl Kodeksu Cywilnego

" W y b ie r z  sw ój zestaw*** 
P LA Y S TA TIO N  M O D E L A

P s O n e l l

2 x D U A L  S H O C K  S O N Y -5 8 9 ,-z ł  
( Rok Gwarancji)

• S E R W I S -
Naprawimy każdego Pleyaka 

II I nie obedrzemy Clę ze skóry II 
*** GWARANCJA***

A.H.U.SYNITOPS VIDE0 GAMES 
ul.Swobodna 41 50-089 Wrocław 
(100 metrów od Hotelu Wrocław) 
tel. (071) 782-85-58,0-501-1517/57 
Email: SwitoM@pMt.pl 
Pon.-PiaM 12.00 -18.00 Sobota do 15.0
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k  POLSKIE KASY FISKALNE
! 4 J  WAGI.-METKOWNICE, SKANERY KODÓW KRESKOWYCH, ROLKI TERMOCZUŁEIOFFSETO 

&PO SpET Bingo
-mała gabaryty,
•atrakcyjny wygląd,
•klawiatura CHERY,
•cicha I szybka 
drukarka termiczna,
-wbudowany akumulator,

999p ln
(+ VAT 22%)

r^ l INSTALACJA  - GRATIS!
^  P lSKAU ZACJA  - GRATIS!
I M  PROGRAMOW ANIE - GRATIS! 

DOJAZD-WROCŁAW - GRATIS!

ul. Więckowskiego 17a
tel./fax 071/342-55-50

_  tel. 071/342-57-40,
C A Ł O D O B O W E  n u p łg y t f ^ n n l ln n  - iZGŁASZANIE gvcJffic@orjllnę;E^
AWARII KAS III

ELZAB Alfa
sprawdzona I niezawodna, 

wbudowany akumulator, 
• prosta w obsłudze, 

- szybka drukarka,

1990p l n
OP010933 (+VAT 22%)

KOMPUTERY

pamięć RAM 
dvsk twardy 

CD-ROM

FUN A M D  ST A N D A R D HO M E DV
10MHz 
ATX 
B . 
A-100 
ig 12x 
32MB

1.44MB, g łośn ik i 120

M O N I T O  R Y

- raty b e z  p ierw szej wpłaty,
- bezp ła tny dow óz sprzętu ,

- dow olne zm iany konfiguracji,

is ” i:g  sw s6on ,
15” SAMTRON 56E 
17" IIYAMA S700JT1 
17” LG 77SN " M , 
17” SAMTRON 76E X 
19” IIYAMA S900MT

P Ł A S K I E  1  
'A 7" SAMTRON 76DF 975,- 
,17’” IIYAMAA705MT 1325,- 
17'” LG FLATRON 775 1055,-' 
f17” NEC Fo700+ '  1130W
;17.“ PHILIPS 107T2.T 1065,-.
^".IIYAMA A902MT 2340,-

P R U  K A R K I
, CANON. BJC2100 
HPDJ640C ».i

EPSON SC 480' 
"JSPŚON SC 580- 
LEXMARKZ32

279,-
.330,-
405,-
265,-
m s £ S
m m

C E N Y  W  D Ó Ł  
ja k o ś ć  z a w s z e  d o  g ó ry

T E R A Z  S T A Ć  C IĘ  
N A  W I Ę C E J

III DURON 700 Mhz Ul
Cena 2 072 zł

Rata 122 zł
!!! DURON 800 Mhz 118
Cena 2 158 zł

Rata 127 zł

Zamów telefonicznie, fax’em, e-mail’em, dostawa, 
nstalacia i szkolenie u klienta

! ! !  A T H L O N  1 G H z  ! ! !

Cena 2 699 zł
Rata 160 zł

Cena 2 362 zł
Rata 139 zł

y k -Ą M  u ltiSystem  sc
50-433 Wrocław 
Prądzyńskiego 37/3 
tel.(071) 787 27 34 
fax(071)781 00 15; 
tel.kom. 0501 778 434

www.multisystem.do.pl 
infp@multisystem.do.pl 

Czynne pn-pt 10-18

P e n t iu m  III 6 0 0  M h z

Cena 2 444 zł
Rata 144 zł

P e n t iu m  III 8 0 0  M h z

Cena 2 761 zł
Rata 163 zł

P e n t iu m  III 1 G H z

Cena 3 104 zł
- Rata 183 zł

R A T Y  b e z  I w p ł a t y  
( l i c z o n e  n a  2 4  m - c e )

Zestawy zawierai
pł.gł U100-ATX,Obudowa ATX,CD-R x52 
HDD 20Gb ATA100,SVGA Riva 32MbiFDD, 
pamięć 128Mb 133MHz DIMM,mysz,modem 
kartę dźwiękową^głośniki,pad,klawiaturę

III O k a z j a  II!

ii!
DVD 16x48 TOSHIBA 

cena 348 z ł
W ofercie Notebook’i 

Compaq ceny już 
od 700zł 

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

MONITOR 15", cyfrowy, • 200 zł. Wrocław, tel. 071/784-48-74 
MONITOR kolorowy, • 250 zl. Wrocław, tel. 0603/53-66-99 
MONITOR 17" cyfrowy, OSO, 2-letni, ♦ głośniki, gwarancja - 540 
zł oraz monitor 15”, cyfrowy, na gwarancji • 250 zł. Wrocław, tel. 
071/342-80-63, 0501/15-50-90
MONITOR 15”, cyfrowy, na gwarancji, - 290 zł. Wrocław, tel. 
0600/36-48-77
MONITOR 17”, OSO, stan b. dobry, na gwarancji, • 510 zł. Wro
daw, tel. 0501/17-46-97
MONITOR 20' gwarancja, - 700 zi. Wrocław, tel. 071/357-93-64 
MONITOR ADI MICROSCAN 15”, cyfrowy, - 230 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-48-74
MONITOR AMON. 1997 r. rozdzielczość 1280x1024, cyfrowy, 
12/220 V, stan dobry, - 420 zi. Wrocław, tel. 0501/73-24-52, 
071/352-14-25
MONITOR BEUNEA15”, OSD, stan b. dobry, kineskop Hitachi, 
1998 r, - 310 zł. Legnica, teł. 076/866-15-03 
MONITOR BELINEA 107020. SVGA, 17”, • 550 zł. Świdnica, 
teł. 0604/59-58-65
MONITOR BEUNEA 15”, cyfrowy, • 230 zl. Trzebnica, tel. 
071/312-05-79, 0502/57-65-74
MONITOR BEUNEA DH 1764X, 1998 r. 17*; kolorowy, menu na 
ekranie, • 480 zł. Wrodaw, tel. 071/353-02-43 
MONITOR C0MM0D0RE 1084S wejście video I RGB, zadba
ny, • 200 zł. Jawor, tel. 0601/55-09-32 
MONITOR CTX 15”, cyfrowy, OSD, kineskop Panasonic, stan 
b. dobry, 1998 r., plamka 0.27,100 Hz, • 320 zł. Legnica, tel. 
076/866-15-03
MONITOR DAEWOO nowy, - 400 zł. Legnica, teł. 076/856-35-09, 
0603/55-70-44
MONITOR DAEWOO CMC-1427 X instrukcja, okablowanie, filtr 
Basf, stan b. dobry, • 250 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-98-80 
MONITOR ESCOM 17”, - 500 zł. Leszno, tel. 065/529-29-45 w 
godz. 19-20, 0608/27-86-58
MONITOR HIGHSCREEN14 cali, uszkodzony transformator, ko
lorowy - 60 zł lub zamienię na sprawny z dopłatą. Wtocław, tel. 
071/353-66-02
MONITOR HIGHSCREEN 14” cyfrowy, stan b. dobry, • 180 zł. 
Wrocław, tel. 071/787-49-50
MONITOR HMSION15”, kolorowy, stan b. dobry, - 300 zł. Wiry. 
gm. Marcinowice, woj. wałbrzyskie, tel. 0609/50-79-14

MONITOR IBM 17”, cyfrowy, stan b. dobry - 340 zł, Samsung 
750s, 17* Z OSD, stan b. dobry • 480 zł, Eizo 15”, z OSD, stan 
b. dobry, • 280 zł. Wrocław, tel. 0501/34-68-86 
MONITOR ICL 15” ErgoPro Ve15C, gwarancja. - 260 zi. Wro
daw, tel. 071/793-56-52
MONITOR LIFETEC cyfrowy, 17”, 1600 x 1200, kineskop Pa
nasonic, OSD, stan idealny - 550 zl, monitor Escom, 17”, cyfro
wy, 1600 x 1200, kineskop Panasonic, stan b. dobry - 430 zł. 
Wrocław, teł. 0607/49-27-52
MONITOR MACOM AT 1782D17”, cyfrowy, kineskop Sony, roz
dzielczość 1900 x 1280, piamk/0.25, OSD (menu na ekranie), 
dużo regulacji, stan idealny, - 520 zł. Wrocław, tel. 0604/54-45-34 
MONITOR MEDION 17”, rok prod. 2000, OSD, stan b. dobry, 
funkcje na ekranie, wysokie parametry, plamka 0.26, krótki ki
neskop, rozdzielczość 1600 x 1200, - 580 zl. Legnica, tel. 
076/866-15-03
MONITOR MEDION 19”, cyfrowy, OSD, rok prod. 2000, wyso
kie parametry, zredukowana długość kineskopu, rozdzielczość 
1600 x 1200, 75 Hz, • 950 zl. Legnica, tel. 0601/79-95-15 
MONITOR MITSU 14 cali, kolorowy, uszkodzony, - 90 zł. Wro
cław, tel. 0501/85-40-87
MONITOR NEC 17”, OSD, stan b. dobry, plamka 0.26, - 490 zł. 
Legnica, tel. 0601/79-95-15
MONITOR PHILIPS czarno-biały, • 70 zt. Lubin, tel. 
0605/35-94-28
MONITOR PHILIPS 14” typ 1046, cyfrowy, na gwarancji, - 400 
zł lub zamienię na discman Sony G-Protectłon. Lubin, tel. 
0607/73-01-73 po godz. 21
MONITOR PROYIEW 15” gwarancja, • 280 zł. Wrodaw, tel. 
071/793-56-52
MONITOR SAMSUNG 17”, wyświetlane funkcje, wysokie para
metry, stan idealny, 1024 x 768,120 Hz, 2000 r, - 750 zł. Legni
ca, tel. 0601/79-95-15
MONITOR SIEMENS 17”, cyfrowy, funkcje na ekranie, kineskop 
Hitachi, plamka 0.26, 100 Hz, - 480 zł. Legnica, tel. 
076/866-15-03
MONITOR SIEMENS 17”, cyfrowy - 300 zł, Highscreen 17” z 
OSD • 450 zł, Eizo 15”, stan b. dobry - 220 zł oraz 14” cyfrowy, 
-180 zł. Wrocław, tel. 0501/60-83-89 
MONITOR SIEMENS • NIXDORF 17”, cyfrowy, stan b. dobry, 
plamka 0.26, rozdzielczość 1600 x 1200,75 Hz, - 540 zł. Legni
ca, tel. 076/866-15-03

MONITOR SONY SDM-N50 15”, LCD, ciekłokrystaliczny, zasi
lacz. • 3.100 zł. Głogów, tel. 0604/85-85-85 
MONITOR SONY 19”, Trinitron, cena 1250 zł. Wrodaw, tel. 
322-20-18, 0503/67-75-02
MONITOR SONY Trinitron, 20”, pod Sun Sołaris/Madntosh, stan 
b. dobry, mała obudowa, multiscan, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/357-07-05
O  MONITOR LCD LG STUDIOWORKS 570 LE 15.1", 

aktywna matryca, mało używany, • 1.600 zł. Wro
cław, tel. 0608/27-16-32 02028851 [[[18136]]]

O  MONITORY cyfrowe, 15", 17", 20" - najniższe 
ceny: 15" - 200 zł, 17" - 400 zł, 20" - 750 zł. Duży 
wybór, gwarancje, faktury VAT. W sprzedaży tak
że notebooki w atrakcyjnych cenach. 
„PROGRES-KOMPUTERY” , Wrocław, ul. Tęczo
wa 7, tel. 071/342-80-63, 0501/15-50-90 
80014811 [[[07971]]]

MONITORY cyfrowe, 15” i 17”, nowej generacji - 300 zl/szt. Gło
gów, tel. 0601/85-58-45
NAGRYWARKADYSAN 2-2-16 CD-R/W, IDE, używana, 2 mies. 
gwarancji, -199 zł. Wrocław, tel. 0501/60-83-79 
NAGRYWARKA PHILIPS CD-RW 4x4x32, gwarancja 1 mies., 
Nero PI, • 300 zt. Strzelin, tel. 0606/26-47-57, 0605/27-64-42 
NAGRYWARKA PHIUPS CDR 765 2-kieszeniowa, - 900 zł. Wro
daw. tel. 071/789-61-92. 0602/66-98-99 
NAGRYWARKA PHILIPS CDR-760 audio, • 750 zł. Wlrodaw, 
tel. 0503/17-80-79
NAGRYWARXA PHILIPS 4x/4x/32x, mało używana, - 220 zł. 
Wrocław, teł. 071/341-46-97 po godz. 12 
NAGRYWARKA SAMSUNG z możliwością odczytu DVD, - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/345-20-36, 0605/04-67-32 
NAGRYWARKA SAMSUNG SD-304 COMBO 4/4/32, DVD x4, 
nowa, - 530 zł. Wrodaw, tel. 071/787-49-50 
NAGRYWARKA TEAC W512 EB 12x, nowa, gwarancja, - 610 
zł. Legnica, tel. 076/854-97-77
NAGRYWARKA TEAC 12x/10x/32x, Atapi/lde, nie używana, na 
gwarancji, - 500 zł lub zamienię na konsolę Playstation. Wro
daw, tel. 0607/81-29-49
NOTEBOOK, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0606/85-40-62

NOTEBOOK ARISTO kolorowy, oprogramowanie, Windows 95, 
2 dyski twarde, aktywna matryca, złącze podczerwieni, łado
warka, oryginalna skórzana torba i instrukcja, - 2.000 zl. Wro
daw, tel. 0607/05-71-94
NOTEBOOK TOSHIBA 4280 najnowszy model, duża matryca, 
14,1”, nowy, na gwarancji, w pudelku, • 6.900 zł. Wrocław, tel. 
0608/70-17-01
NOTEBOOK COMPAO Contura Aero 486/33, kolorowa matry
ca, Windows 95, 8 MB RAM, HDD 270 MB, port równoległy, 
szeregowy, PCMIA, tiackbal, • 750 zł. Wrocław, tel. 
071/317-08-28, 0502/39-80-70
NOTEBOOK 386 IBM PS/NOTE, 6 MB RAM, HDD 80 MB, czar
ny (matowy), zasilacz, myszka, - 320 zl. Wałbrzych, tel. 
074/842-69-24, 0603/28-82-59
NOTEBOOK 486DX/40 COMPAO Contura 400, hdd 260 mb, 8 
mb ram, FDD 1.44 mb, 2xpcmcia, czarno-biały ekran, Windows 
95, Word, Dos, klawisz szybkiego wyłączenia, zasilacz, bate
ria, stan idealny • 820 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 . 
NOTEBOOK 486DX/75 COMPAO HDD 512, FDD, kolorowa ma
tryca, RAM 8MB, stacja dokująca, CD-ROM x4, kieszeń na HDD, 
kontroler SCASI, inne, • 850 zl. Wrocław, tel. 071/339-22-01, 
0609/39-25-77
NOTEBOOK 486DX2/50 SIEMENS kolorowa matryca 11” TFT, 
HDD 800 MB, 20 MB RAM, FDD 1.44 MB, CD-ROM, karta mu
zyczna, PCMCIA, bateria, zasilacz, gwarancja, • 890 zl. Wro
daw, tel. 071/342-80-63, 0501/15-50-90 
NOTEBOOK PENTIUM COMPAO 16 MB RAM, HDD 1.3 GB, 
FDD 1.44 MB, matryca 10” kolor, karta muzyczna, głośniki, pod
czerwień, 2x PCMCIA, akumulator, drukarka przenośna Canon, 
Windows 95' z certyfikatem, • 1.450 zl. Wrocław, tel. 
0602/17-33-45
NOTEBOOK PENTIUM 100 TOSHIBA 110 CS Ź4 MB RAM, HDD 
815 MB, kolorowa matryca 11”, karta muzyczna, FDD 1.44, stan 
b. dobry, -1.150 zł. Wrocław, tel. 071/341-46-97 po godz. 12 
NOTEBOOK PENTIUM 120 IBM kolorowa matryca, cd-rom x12, 
FDD, hdd 1 gb, zasilacz, 8 mb ram, stan idealny, • 1.100 zł. 
Jawor. tel. 0502/55-96-30
NOTEBOOK PENTIUM 120 ACER 24 mb ram, modem v.90 i 
.cd-rom x24 na złącze pcmda, ekran 10" kolorowy, dysk twardy 
810 mb, drukarka atramentowa Canon BJ-240, kolorowa, Win
dows 95, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 0607/23-44-98 lub 322-78-83 
po 18
NOTEBOOK PENTIUM 133 TOSHIBA 32 mb ram, dysk hdd 1.5 
gb, cd-rom x24, stacja 1.44 mb, karta grafiki 2 mb, k. muzyczna 
16 bit, matryca aktywna, torba, stan idealny, - 1.800 zł. Legni
ca, tei. 076/722-58-80
NOTEBOOK PENTIUM 133 Toshiba, dysk twardy 1.3 gb, cd-rom 
x16, k. graficzna 2 mb, karta muzyczna 16 bit, kontroler pod-

dełka. Pentium 550 MHz, 64 MB Fast RAM, HDD 
6 GB Ultra Speed, aktywna matryca, hl-contrast, 
wbudowany modem, CD-ROM, stacja dyskietek, 
akumulator Ll-lon (3 godziny pracy!), - 4.400 zł. 
Wrocław, tel. 0607/60-86-69 02028131
[[[08004]]]

NOTEBOOK PENTIUM IIGRICOM AMD K6-2 TFT 14.1”, HDD 
6 GB, 64 MB RAM, CD-ROM, modem, bateria litowo-jonowa  ̂
3.600 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63, 0501/15-50-90 
NOTEBOOK PENTIUM ił 233 FUJITSU RAM 96 MB, HDD 4,3 
GB, 12,1 TFT, CD-ROM, Win ME, dokumentacja, • 2.900 zł. Lu
bin, tel. 0603/71-75-53
NOTEBOOK PENTIUM II266 IBM THINK PAD HDD 3,2 GB. 64 
MB RAM, kolorowa matryca, CD-ROM, łącze podczerwieni, karta 
muzyczna, - 2.600 zł. Wałbrzych, tel. 0605/11 -28-22 
NOTEBOOK PENTIUM II266 laptop, 128 MB RAM, HDD 4 GB, 
FDD 1.44 MB, CD-ROM x24, USB, ekran 13.3TFT, mikrofon, 
karta muzyczna 16 bit, karta grafiki AGP 4 MB, TV-ÓUT, fax-mo- 
dem, torba, złącze IRDA, • 3.700 zł. Wrocław, tel. 071/781-95-78 
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, PCM
CIA, oryg. .osprzęt, torba Toshiba na notebooka i drukarkę gra
tis, pilnie, • 4.800 zł. Wrodaw, tel. 0605/76-70-31"
NOTEBOOK PENTIUM II 333 Compaq Armada M300,128 mb 
ram, 6 gb hdd, ekran 10” TFT, cd-rom, bez stacji dysków, piały, 
magnezowa obudowa, - 4.300 zl. Wrodaw, tel. 0607/82-01-12 
NOTEBOOK PENTIUM II 366 DELL LATITUDE 64 MB RAM, 
HDD 4,5 GB. CD-ROM x 24, FDD, JR, mikrofon, taczpad, ma
tryca 13,3” TFT, bateria UJon, stan idealny, Win Me ♦ progra
my, filmy - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM II366 SIEMENS SCENIC 128 mb ram,
6 gb hdd, wyjście telewizyjne, ekran 14.1TFT, cd-rom, FDD, • 
3.900 zł. Wrocław, tel. 0504/90-67-30 
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 [[[08015]]]

NOTEBOOK PENTIUM II400 COMPAO ARMADA 1500 C Cele
ron 400 II, 32 MB RAM, HDD 4 GB, CD-ROM x 24, USB. 2 x . 
Pcmda, mikrofon, matryca 12,1” kol., tacz pad, karta muzycz
na + głośniki, zasilacz, bateria UJon, Win 98 ♦ programy, stan 
idealny • 2.700 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43, 0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM il 400 DELL LATITUDE 128 MB RAM. 
HDD 9,1 GB, matryca 14.-1” TFT, CD-ROM x 24, FDD, USB. 2 x

Przeróbka Konsol Playstation p sx , pS2
Możliwość przeróbki u klienta!!! 0 P012580

czerwieni, torba, stan idealny, • 1.900 zl. Legnica, tel. 
0603/48-20-18
NOTEBOOK PENTIUM 133 TOSHIBA Satellite 220 CS, 32 MB 
RAM, HDD 1.4 GB, • 1.800 zł. Świdnica, tel. 074/853-61-70 
NOTEBOOK PENTIUM 133 Toshiba Satellite 220CS, 32 MB 
RAM, HDD 1,4 GB, FL, CD 12”, • 1.800 zł. Świdnica, tel. 
0604/59-58-65
NOTEBOOK PENTIUMJ66 MMX HDD 1.4GB, monitor 12.1”, - 
TFT, CD-ROM x20,32MB RAM, 2 xPCIMCA, podczertoień, gło
śniki, karta muzyczna, zasilacz, baterie, - 1.900 zł. Wrocław, 
tel. 0604/53-54-65
NOTEBOOK PENTIUM 166 MMX SIEMENS matryca 12.1* TFT, 
HDD 2.1 GB, 40 MB RAM, FDD, CD-ROM, bateria llotowo-jono- 
wa, zasilacz, port podczerwieni, torba, stacja dokująca, gwa
rancja - 2.290 zł. Wrocław, tel. 071/342-80-63, 0501/15-50-90 
NOTEBOOK PENTIUM 233 MMX DELL, ipatryca 13.3”, hdd 2.1 
gb, cd-rom, port zewnętrzny, 32 mb ram, port podczerwieni, *• 
3.000 zł. Wrodaw, tel: 0603/20-45-08, 071/321-16-35 
O  NOTEBOOK PENTIUM 550 SONY VAIO PCG-F610, 

okazja! Fabrycznie nowy, oprogramowanie, pu-
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Computers
P N - P T  10.00 - 18.00 TEL./FAX:(071 )34 152 85
S O B O T A  10.00 -1 3 .0 0  T E L /FA X  (071) 78 333 04 
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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.

DOW ÓZ, INSTALACJA ORAZ PRZESZKOLENIE

O F E i ^ « S l ^ J A L N A :  M
Dyski twarde: 
HDD*20 GBjATAIOO

MONITOR LIKOM 17” 0.25 
390.- M0N.ITÓR LIKOM 17”

HDD 30 GB ATA10^r^5,- '‘(i0NITO||MKOM « "  OSD

930,- DRUKARKA HP 640C 
800,- LEXMARK Z32 
540,- DIMM 64 MB SDRAM

RMggftmt M64a32MB 190.-*MONITOR'CTX PR705F17” 1390,- DIMM 128 MB SDRAM 

“LION” “
ATHLON THAND. 1000 MHz 

ECS KT7VZA 266 Mhz ADC-ATAIOO 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30 GB ATAipO 
GEFORCE 2 MX 32 MB AGP

350,v  
399,-
111
140;>| G U O P S N

penUum*jjjf

AMD DURON'750 MHZ ! 
Ss!Pc CHIPS8810 
RAM 64 MB DIMM ' 

' hdd SEAGATE 10-GB ATA1Q0 
RIVATNT2128blt Share i s  ,

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 KV90^ 

CD ROM 52X, FDD 1p44̂ MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
. KLAWIATURA,MYSZ,PAD

CENA :2.503,- ^
& ■

m

DŹWIĘK 32 BIT^TEREO 8  
CD ROM 52X LG Karta siciowa 
FDD 1,44 MB,.Modem 56 kbps 

pS^ŁOŚŃIĆŻKI AKTYWNE S? 
OBUDOWA MIDITOWER AT*j £& 

KLAWIATURA.MYSZ.PAD j j f r
CENA: 1.520,- ^

“JA G U A R ”
AMD DURON 800 MHZ 

ECS KTV7ZA266ATX ATA 100 
RAM 128'MB DIMM 

HDD SEAGATE 20,4 GB ATA 100 
RIVA TNT 2 M64 32 MB AGP 
DŹWIĘK 32 -BIT STEREO 

FAX MODEM 56 k V90 
CD ROM 52x, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD j j l-
CENA: 1.810,-

OP004936

“G EPAR D"
INTEL PENTIUM III 866 MHZ 

VIA BX100/133 MHZ ATX ATA100 
RAM 128 MB DIMM 

i HDD SEAGATE 30 GB ATA 100 
RWA TNT2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56KV90 

CD - ROM X 52, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX .<£>' 
KLAWIATURA, MYSZ.PAD
CENA: 2.480,-^

R A T Y  R O Z Ł O Ż O N E  N A  24 M IESIĄC E .

K U P I  K O M P U T E R T E L E F O N K O M Ó R K O W Y B E D Z iE  T W O J

Pdmda, JR, mikrofon, karta grafiki 4 MB, zasilacz, bateria U- 
Jon, Win Me, stan idealny ♦ filmy • 3.700 zl. Wrodaw, tel. 
071/353-86-43,0501/28-38-83 ^
NOTEBOOK PENTIUM II400 AMD K6 California Access 3100,
- 3.000 zł. Wrocław, tel. 0608/30-37-66 
NOTEBOOK PENTIUM II 400 COMPAO V 300 CELERON 64 
MB RAM, matryca TFT 12.1”, HDD 4.3 GB, FDD 1.44 MB, 
CD-ROM, akumulator, karta muzyczna, wbudowane głośniki,

■ torba, mało używany, - 3.600 zł. Wrodaw, tel. 348-24-50, 
0606/22-69-94
NOTEBOOK PENTIUM II400 CELERON 64 MB RAM, matryca 
14”, 1 TFT, HDD 6GB, fax-modem 56 kbps, CD-ROM x24, karta 
grafiid 4 MB, port podczerwieni, USB, mikrofon, i głośniki ste
reo, torba, zasilacz, klawiatura (niemiecka), stan idealny, opro
gramowanie: Windows «98, • 5.800 zł. Wrocław, tel. 342-63-52 
NOTEBOOK PENTIUM II450 Dell LaUdude, Intel Celeron 459 
MHz (pełny ca che), 64 MB RAM, karta grafiki PCI/MCIA, karta 
dźwiękowa modemowa, HDD 4,2 GB, fax-modem 56 kb, matry
ca 14”, • 3.600 zł. Wrocław, tel. 0601/05-88-16 
NOTEBOOK PENTIUM II 475 AMD K6-2 NAT COMP 64 MB 
RAM, HDD 6 GB, CD-ROM, karta grafiki, karta muzyczna, ma
tryca 12.1” TFT, bateria, zasilacz, fabrycznie nowy, - 4.100 zł. 
Wrodaw, tel. 071/362-82-41
NOTEBOOK PENTIUM II500 ARISTOŃ 8620 Celeron, matryca 
12,1 tft, HDD 6GB, 32 MB RAM, CD, faxmodem, na gwarancji, • 
5.500 zł. Wrocław, teł. 0601/75-67-63,0601/87-44-46 
NOTEBOOK PENTIUM II550 Toshiba Satellite Pro 4200, Intel 
Celeron 550,5,6 HDD, 64 RAM. FDD, DVD-ROM, modem V.90, 
torba, stan idealny, - 4.400 z). Świdnica, tel. 0609/40-20-94 
NOTEBOOK PENTIUM II600 COMPAO ARMADA M700 64 MB 
RAM (możl. rozszerzenia do 576 MB), HDD 6 GB, TFT 14.1*, 
karta grafiki 8 MB, modem, karta siedowa, CD-ROM. FDD. USB, 
port podczerwieni, TV out, mało używany, b. lekki (2.2 ko), instr. 
obsługi, wszystkie sterowniki na płycie CD, - 4.790 zł. Świebo
dzice, tei. 0601/83-51-03 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w internecie pod numerem • AC0244 www.autogielda.com.pl) 
NOTEBOOK PENTIUM II 633 California Access Celeron 633. 
64 MB RAM, HDD 6 GB, 13,3 TFT, FDD, CD. karta grafiki 8 MB, 
bateria U-Jon, kupiony w sklepie, zasilacz, na gwaranql, pu
dełko, stan idealny, - 5.500 zł. Bolesławiec, tel. 0503/08-10-15 
NOTEBOOK PENTIUM II633 CELERON Siemens SL 45, ład 
stołowa, bateria Li-On, pudełko, instr., nowy, fax modem Bil- 
lionton, Rockwell 56k, PCMIA, oryg. kabel, - 400 zł. Bolesła
wiec, tel. 0503/08-10-15
NOTEBOOK PENTIUM Ili IBM Intel. HDD 4.3 GB, 64 MB RAM.
aktywna matryca, stan idealny, roczny, faktura VAT, • 3.500 zł.
Bolesławiec, tel. 0502/05-40-87
NOTEBOOK PENTIUM III 500 DELL INSPIRON 7500,128 mb
ram, 12 gb hdd, modem, wyjśde telewizyjne, ekran 16” TFT,
rozdzielczość 1280x1024, - 6.000 zł. Wrocław, tel.
0604/86-85-21
O  NOTEBOOK PENTIUM III 600 COMPAO ARMADA 

M700 64 RAM, HDD 6 GB, 14.1" TFT, modem, sieć, 
CD-ROM x24, USB, IRDA, TV out - 4.600 zł, Dell 
Latitude CPX, P-III500 MHz, 128 MB RAM, HDD 6 
GB, 14.1" TFT, CD-ROM, FDD, modem PCIMCIA, 
USB, TV out, torba, nowy - 5.300 zł, Toshiba Te- 
era 8000, Pentium II366 64 MB RAM, HDD 6 MB, 
14.1" TFT, CD-ROM, FDD - 3.200 zl. Świdnica, tel. 
0605/55-78-78 01035021 [[[18186]]]

NOTEBOOK PENTIUM III 633 ARISTO CELERON matryca 14.1 
TFT, 64 MB RAM. HDD 10 GB, FDO, fax-modem, IrDA, USB, 
bateria lit-jon, nowy, opakowany, w sklepie 7.000 zł, • 5.150 zł. 
Bielawa, teł. 0605/20-55-01
NOTEBOOK PENTIUM III 650 DELL CPX matryca TFT 14,1” 
XGA 1024 x 768, ATI 8 MB. AGP. wyjśde TV, 128 MB RAM, 
HDD 12 GB. CD-ROM*24. FDD 1.44 MB, IrDA, 2 x PCMCIA, 
karta dźwiękowa ESS 16 bit, wbudowane głośniki, mikrofon,
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PC-LOTUS SPRAWDŹ NAS, ZADZWOŃ I ROWERY
L O T U S  O F F I C E

DURON 750 
64 MB RAM  

„20 GB SE A G A TE  
8 SIS 16 MB 
I MUZ. ,16 BIT 
MONITOR 14” KOLOR

m m a m

L O T U S  G A M E S

DURON 800 
128 MB RAM  
20 GB SEAG A TE  

RIVA TNT2 m64 32 MB 
MUZ. 16 BIT 

MONITOR 15" KOLOR
2.299?

MONITOR 15” LCD LG 570N - 1.999,- MONITOR 15" LG 560N - 555,-

Il O T U S  -c i n e m a

D U R O N  850 
256 MB RAM  

20 GB SEAG ATE  
GEF0RCE MX 200 32 MB 

MUZ. 16 BIT 
MONITOR 15” KOLORl

[DO ZESTAWÓW: DRUKARKA KOLOR LEXMARK 212 jedynie za 199 

S K U P U J E M Y  S T A R E  K O M P U T E R Y MONITOR 14” KOLOR

WROCŁAW! ul. WYŚCIGOWA 58, tel. 339-89-76 LRŃrMPgl 
WROCŁAW, Ul. KWIŚKA18, tel. 351-78-32 (29) N O W Y  tli WWU,-

USB, PS-2, modem PCMCIA 56k, bateria U-lon (3 h), zasilacz, 
• 6.700 zl. Karpacz, tel. 0601/95-89-11 
NOTES ELEKTRONICZNY CASIO wydatki, spotkania, kalkula
tor, notes i wiele innych funkcji, -  200 zl. Brzeg, tel. 
0605/42-49-33
NOTES ELEKTRONICZNY NEWTON cyfrowy, • 400 zl lub za
mienię. Wrocław, tel. 0601/56-60-09 
OBUDOWA mini tower AT, - 40 zl. Bolesławiec, tel. 
0501/76-67-46
OBUOOWA SLIM LINE z zasilaczem ♦ monitor VGA14“. mono 
- 90 zł oraz filtr na mónitor Polaroid - 25 zł; CD-ROM *8 - 45 zł, 
klawiatura standardowa • 30 zl. Bolesławiec, tel. 0601/30-24-81 
OBUDOWY AT 13 szt., najchętniej wszystkie - 25 zl/szt. Wro
cław, tel. 348-24-50, 0606/22-69-94 
PALMTOP COMPAQ AERO 2130 Windows CE 2.0, kolorowa 
matryca, 16 MB ROM, 16 MB flash, port podczerwieni, kabel do 
PC + program, wyjście na słuchawki, funkcje dyktafonu, -1.400 
zł. Wrocław, teh 071/317-08-28, 0502/39-80-70 .
PALMTOP SHARP MC-4600 pamięć 16 MB, Windows CE, ekran 
dotykowy, dyktafon, oprogramowanie do komunikacji z kompu
terem PC, - 1.750 zł. Wrocław, tel. 0600/53-85-00 
PAMIĘĆ RAM 2x32 mb - 60 zl. Trzebnica, tel. 0503/02-21-06 
PAMIĘĆ RAM 128 MB RAM, - 105 zl. Wrocław, tel. 
071/310-35-97
PAMIĘĆ RAM 128 MB, -100 Zl. Wrocław, tel. 325-45-27 
PLOTER ROLAND tnąco-rysujący, szer. robocza 120 cm2, • 
10.000 zl. Wrocław, tel. 071/783-20-96, 0601/46-52-65, 
0609/39-18-06
PŁYTA GŁÓWNA AT VIA133 slol1, AGP, 3xpci, 2xisa, 2xdimm. 
procesor Celeron 433, obudowa AT midi, • 430 zł. Jelcz-Lasko
wice, tel. 071/318-29-85
PŁYTA GŁÓWNA AMD socket A, z procesorem AMD-K6. Le
gnica, tel. 0604/05-32-54
PŁYTA GŁÓWNA AMD PC CHIP pod AMD Athlon/Duron (mo
dem, grafika, muzyka, sieć 100 Mbps), • 370 zl. Wrocław, tel. 
325-45-27
PŁYTA GŁÓWNA AMD MB SUPER S7ALI pod procesor do 500 
MHz AMD K6 2, z kartą muzyczną, wyjście AGP, • 160 zł. Wro
cław, tel. 0501/17-46-97
PŁYTA GŁÓWNA AMD PC CHIPS pod AMD Duron, micro ATX, 
nowa, - 250 zł. Wrocław, tel. 0600/25-86-44 
PŁYTA GŁÓWNA DURON/ATHLON filOSTAR M7VKA do 1.2 
GHz, ATX, socket-A, • 230 zł. Wrocław, tel. 071/341-46-97 po 
godz. 12

PROCESOR AMD K6-400 400 MHz, - 135 zł. Wrocław, tel. 
071/327-47-60, 071/351-54-40
PROCESOR CELERON 300A od nowości pracuje na 450 MHz 
(z magistralą 100 MHz na płycie ABIT BH-6), słot-1, wentylator
• 215 zl, może być z płytą ABIT BH-6, 1xlSA, 4xPCI, 1xAGP, 
stan idealny, całość - 449 zl. Wrodaw, tel. 071/318-51-85 
PROCESOR CELERON 333 Slot 1, -170 zł. Bolesławiec, teł. 
0501/76-67-46
PROCESOR CELERON 433 -150 zl, pamięć 128 MB RAM PC 
100 • 70 zł. Wrodaw, tel. 071/363-32-92 
PROCESOR CELERON 433 PGA 370, z przejściówką na slot 1 
i coolerem - 250 zl, pamięć RAM 2x 32 MB DIMM - 50 zł, karta 
muzyczna PCI, na kości Yamaha + sterowniki. Wrocław, tel. 
071/328-99-61
PROCESOR PENTIUM 200 płyta główna 64 MB RAM, karta S3, 
3 DFX, obudowa gratis, • 330 zl. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
PROCESOR PENTIUM 200 MMX płyta główna, VboDoo 1, kar
ta S3 2 mb; kable i obudowa gratis, • 300 zł. Wrodaw, tel. 
0503/33-04-89
PROCESOR PENTIUM 75-166 cena 30-90 zl. Trzebnica, tel. 
071/312-05-79, 0502/57-65-74
PROCESOR PENTIUM 90 • 25 zl; Pentium 75 -15 zł; Intel 120
• 50 zl. Wrocław, tel. 071/787-35-19, 0603/48-57-93 
PROCESOR PENTIUM II 266 (box) - 200 zl. Trzebnica, tel. 
0503/02-21-06
PROCESOR PENTIUM II 350 slot-1, 512 kb cache, • 250 zl. 
Wrocław, teł. 071/787-49-50
PROCESOR PENTIUM III 650 FCPGA, - 490 zł. Wrocław, tel. 
328-24-51
PROCESOR PENTIUM III 733, - 570 z l, gwarancja. Wrociaw,
tel. 071/353-20-58, 0600/81-18-98
PROGRAM NA PC .Windows 95 PL’  oraz .Windows 98 PL', z
licencją, cena 200-280 zl. Dzierżoniów, tel. 074/832-17-44,
0603/44-53-60
PROGRAM NA PC WINDOWS 98 PL oryginalny, nowy, zalami- 
nowany, • 280 zl. Kobierzyce, woj. wrocławskie, tel. 
0608/12-72-01
PROGRAM NA P C : encyklopedie, filmy • dMx (nowośd), Win
dows 3:11 do ME, Ofice 97‘, 2000 Pro, Corel 9, Printhouse, tłu
macz txt, mapa polski 2001', Norton 2001, atlas 3D, j. polski • 
maturzysta, lektury szkolne, słowniki i inne, możl. wysyłki -15 
zł/CD. Trzebnica, tel. 0609/08-88-16

C-BIT BIS ul. Szczytnicka 26,50-382 Wrocław, tel. 327 70 07,0-602 492 351
IDEALNY KOMPUTER PO BIURA KASY FISKALNE 06995858

V IA  C Y R IX
płyta główna DFI INTEL 810 ATXT 
procesor VIA CYRIX 500 MHz 
pamięć 64 MB/133 MHz 
dysk twardy 20 GB /■ t  a 11 
FDD 1,44 MB r  I 
czytnik CD-ROM 50x M k n ą  
grafika na płycie 
karta muzyczna na płycie 
obudowa MINI/MIDI 
klawiatura, myszka

CENA BRUTT01499, -

NAJLEPSZE POLSKIE KASY FISKALNE 
FIRMY ELZAB

JOTA...................... ........1490,-NETTO
ALFA EXTRA TERMAL.........1840,- NETTO
DRUKARKA FISKALNA
FP6001 OMEGA..................2690, - NETTO

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM 
INSTALACJA KAS FISKALNYCH 

1 KOMPUTERÓW U KLIENTA 
ZAPEWNIAMY SERWIS 

GWARANCYJNY 1 POGWARANCYJNY
UDZIELAMY KREDYTY GOTÓWKOWE DO 100.000,00 ZŁ, BEZ PORĘCZYCIELI

PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM procesor 75 MHz - 60 zl, Inne płyty 
z procesorami, pamięć RAM 2 x 8 MB - 50 zł, 2 x 16 MB -100 zł, 
CD-ROM - od 30 zł, DVD 130 zł, karty grafiki, muzyczne* zasi
lacze AT, ATX, monitor 16" SVGAmono -150 zł, inne. Lubin, tel. 
0604/47-01-09
PŁYtA GŁÓWNA PENTIUM + procesor Pentium 166, 16 MB 
RAM, obudowa, grafika 2 MB, karta muzyczna, klawiatura, - 320 
zł. Strzelce, tel. 0608/84-71-81 po godz. 15 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM ASUS chipsety: FX, HX, cena 50 
zl; Trzebnica, tel. 071/312-05-79, 0502/57-65-74 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM SOCKET 7 Gigabyte, 2 x SIMM, 3 
x DIMM, 4 x PCI, 4 x ISA, UDMA 33, do 366 MHz, obsługuje 
procesory IBM, Cyrix, Intel, AMD K6, K6-2, automatyczny dozór 
napięda, monitoring temperatury procesora, -110 zł. Trzebni
ca, tel. 071/312-05-79, 0502/57-65-74 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM 75 + procesor ♦ wiatraczek - 79 zł, 
UPS - 60 zl, karta sieciowa -15 zł, karta graficzna • 20 zl, Fax 
Modem - 30 zł i inne. Wałbrzych, tel. 0607/48-03-55 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM AT, ATX do 550 MHz AGP, 4xPCI, 
2xlSA, 3xDIMM * procesor AMD K6-2 350 MHz, z wiatrakiem, - 
290 zł. Wrodaw, teł. 071/789-00-16 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM Celeron l/ll, 1810 DFICW-35L, ATX. 
socket FCPGA karta SVGAI muzyczna, -130 zł. Wrociaw, teł. 
071/341-46-97 po godz. 12
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IISOYO Via Apollo PRO 133, ATA 
66, 5xPCI, 2xlSA, AGP, taśmy, oprogramowanie, bezzworko- 
wa, -180 zl. Lubin, tel. 076/846-35-74 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II 1xAGP, 5xPĆI, 2xlSA - 200 zl. 
Trzebnica, tel. 0503/02-21-06
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II Celeron, ATX MSI MS-6156, 
slot-1, karta muzyczna SB 128, • 130 zl. Wrocław, tel. 
071/341-46-97 po godz. 12
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II GA6BXC podprocesor do 633 
MHz. slot 1,3 x DIMM, 4 x PCI, 3 x ISA. 1 x AGP, ATX, • 150 zł. 
Wrodaw, tel. 071/333-85-50
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIBX, FSB do 150 MHz, mnożnik x 
12 + procesor Intel Celeron 400 MHz, - 270 zł. Wrocław, teł. 
071/321-12-43, 0504/99-42-29
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 III MICROS1AR 8X7 karta dźwię
kowa, obudowa ATX wraz z zasilaczem, • 199 zl. Wrocław, tel. 
071/328-13-47, 0503/50-86-33
PŁYTY CD-R BASF firmowe: BASF, Esperanza, Princo, Plati- 
nium, Verbatim, Dysan, 700 MB, z nadrukiem, pokowane po 
100 szt., na spindlu, od 1.15 zł/szt. Wrocław, tel. 0606/42-96-23 
PŁYTY CD-R PLATINUM 1 szt. od 1.40, 650 MB i 700 MB, w 
pudełku, Spindel. Wrodaw, tel. 071/353-20-58, *0600/81-18-98 
PŁYTY CD-R PLATINUM 650 MB od 1,4 -1,8 zł/szt., procesor 
Pentium III 733, nowy, na gwarancji- 580 zł, dysk twardy Ouan- 
tum 20 GB, na gwaranqi- 390 zl. Wrocław, tel. 071/353-20-58, 
0600/81-18-98
PŁYTY CD-RW nowe - 2 zl/szt., dyskietki 1.44 MB, nowe - 40 
gr/szt. Wrocław, tel. 071/342-80-63, 0501/15-50-90 
PŁYTY GŁÓWNE ATX, 2 szt., po 70 zł oraz HDD 2 GB -100 zł. 
Wrocław, teł. 0503/31-49-50 w godz.10-22 
PROCESOR AMD DURON 750, • 210 zł. Wrodaw, tel. 325-45-27 
PROCESOR AMD DURON 750 nowy, gwarancja. • 180 zł. Wro
daw, teL 347-69-72

PROGRAM NA PC MICROSOFT WINDOWS 3.1 PL, z licencją 
♦ podręcznik - 30 zl. Wrodaw, teł. 071/342-58-90,0601/81r82-12 
PROGRAM NA PC MICROSOFT WORKS 2.0 PL, z licencją - 
20 zl. Wrocław, tel. 071/342-58-90, 0601/81-82-12.
PROGRAM NA PC INWENTARYZATOR, - 2.500 zł. Wrodaw, 
tel. 0608/30-37-66
PROGRAM NA PC MICROSOFT OFFICE 2000 profesjonalne, 
możliwa faktura, - 1.400 zl. Wrodaw, teł.' 0501/63-16-20 
SKANER A4, SCSI, -100 zł. Jasień, tel. 068/371-06-43 
SKANER MICROTEC PHANTOM 636V, SCSI + kontroler (ISA), 
przystawka do slajdów w zestawie, rozdz. 600x1200 (9600), stan 
b. dobry, oprogramowanie, sterowniki, przewód SCSLpryg. opa
kowanie, - 400 zł. Świdnica, teł. 074/853-21-95 lub 
0608/87-75-38
SKANER MUSTEK 12000 P uszkodzony • 30 zl. Bielawa, tel. 
074/833-80-80, 0601/14-43-92 pó godz. 18 \
SKANER PLUSTEK 4831 P nowy, na gwarancji. 4800 DPI, pu
dełko - 280 zi lub zamienię na monitor, nagrywarkę. kartę TV 
lub inne propozycje. Wrocław, tel. 0503/62-67-34 
SKANER PRIMAX stołowy, A4, ze sterownikami i zasilaczem, 
stan b. dobry, -160 zi. Kobierzyce, tel. 071/311-12-03 
SKANER PRIMAX COLORAD01200 dpi,-270 zł. Legnica, tel. 
076/854-97-77
STREAMER SEAGATE 3.5’  ATA 33, • 115 zl. Wrocław, teł.' 
328-24-51
SZKICOWNIK ELEKTRONICZNY SONY dla dzied, - 200 zl. Gło
gów, tel. 0603/44-31-12
TABLET A3, myszka, zasilacz, kable, stan b. dobry - 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-07-05
TABLET DUO-PEN funkcja myszy f  ogromne możliwośd pra
cy z grafiką - 200 zi. Wrocław, tel. 0600/25-86-96 
TUSZE DO DRUKAREK HEWLETT-PACKARD modele 7xx, 8xx 
i 11xx, nowe, oryginalne, - 90 zl. Legnica, tei. 0600/91-72-07 
TUSZE DO DRUKAREK HEWLETT-PACKARD 6XX, 7XX, 8XX, 
9XX -100 zl/szt. Legnica, tal. 076/856-35-09,0603/55-70-44 
TUSZE DO DRUKAREK HEWLETT-PACKARD, LEXMARK ory
ginalne, od 90 zł. Wrodaw, tel. 0502/98-74-43 
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX Intel, 32 MB 
RAM, HDD 2.5 GB, CD-ROM x24, akcelator grafiki 3D, mysz, 
klawiatura, karta muzyczna, oprogramowanie Windows 98,Jia 
samochód Fiat 126p, Polonez po 1988 r., do remontu. Wrocław, 
tel. 071/355-24-27, 0605/14-41-11 
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM II433 CELERON HDD 
10 GB, CD-ROM x50, karta grafiki 8 MB AGP, karta muzyczna 
16 bit - na samochód Fiat 126p. Wrodaw, tel. 0604/71-39-48, 
071/351-54-40
ZAMIENIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 5502 + karta pa- 
międ, 15 bloków, Dual Shock, pad, gry,.instrukcja, okablowa
nie, na telefon GSM Nokia 3210 lub inne propozycje. Lubiecho- 
wa, tel. 075/713-53-18
ZAMIENIĘ PAMIĘĆ RAM 4 x 4 MB-30 PIN • na 16 RAM (2 x 8 
lub 4 x 4) 72 PIN. Krotoszyn, tel. 062/722-61 -59,0501/55-78-77 
ZAMIENIĘ PAMIĘĆ RAM 128 MB, 133 MHz, na gwarancji - na 
mniejszą. Wrocław, tel. 0604/71-38-48, 0602/31-24-08 
ZASILACZ DO PC piaski - 25 zł, zasilacz zwykły - 20 zl i inne. 
Wałbrzych, tel. 0607/48-03-55
ZASILACZ UPS 600 W, - 200 zł. Wrodaw, tel. 0502/84-38-69

FOTELIK ROWEROWY dla dziecka, pasy zabezp., prod. zach., 
stan idealny - 95 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34,.
HAMULCE MAGURA RACE LłNE, hydrauliczne,z czerwoną re
gulacją używane 1 sezon, stan b. dobry^460 zł. Wrocław, tel. 
0600/80-64-76
KUPIĘ ROWER GÓRSKI koła 26*. używany, firmowy, z dobrym 
osprzętem, bez dokumentacji, w cenie do 210 zł, z denkąrama. 
Wrocław, tel. 0606/16-39-13
KUPIĘ ROWER GÓRSKI męski, gruba rama 26”, używany, w 
cenie do 300 zł. Wrodaw, tel. 071/363-39-34 
ROWER CONSUL, osprzęt Shimano, bagażnik, światła, ester 
tyczny, - 250 zł lub zamienię na telefon komórkowy. Wałbrzych, 
tel. 074/665-74-67
ROWER BMX wyczynowy, kola wzmacniane, kierownica r 360 
stopni, • 430 zi. Wałbrzych, tel. 074/841-68-27 
ROWER BMX dla dziecka w wieku 6-12 lat, koła 20*, atrakcyjny 
wygląd, dla chłopca lub dziewczynki, cena • 95 oraz 135 zł. 
Wrocław, tel. 0501/64-47-08
ROWER BMX srebrny, wyczynowyf na gwarancji, stan idealny,
4 biegi, hamulce V-J3rake, - 460 zj. Wrocław, tel. 071/789-57-10 
ROWER BMX FISHBONE BIG ASS rotor, kierownica 4-częśdo- 
wa, krótka rama, - 800 zl. Wrocław, tel. 0605/10-22-55 
ROWER GÓRSKI gruba rama, kolor czarny, • 280 zł. ., tel. 
074/817-09-31 . *
ROWER GÓRSKI biato-fiolowo-różowy, • 220 zl. .. tel. 
074/817-09-31 & £  * -
ROWER GÓRSKI granatowy, rama Cr-Mo 18*, nowę opony 
Schauble, hamulce tarczowe z przodu I z tylu, obręcze stożko
we Rigida, osprzęt Sasch, • 1.000 zł. Szczodre, tel. 
071/399-85-20
ROWER GÓRSKI, młodzieżowy, nie używany, 18 przełożeń, 
osprzęt Shimano, kola 24* Mavic, i właściciel, kpi. dokumenta
cja, • 250 zl. Wałbrzych, tel. 074/664-77-91 
ROWER GÓRSKI z amortyzatorami, męski, koła 26’ , - 460 zl. 
Wrocław, tel. 0503/91-65-81
ROWER GÓRSKI kola 26*, męski, gruba rama, - 290 zł. Wro
daw. tel. 0503/91-65-81 .
ROWER GÓRSKI męski, kola 26*. błotniki, bagażnik, -199 zl. 
Wrocław,' tel. 0503/91-65-81
ROWER GÓRSKI koła 26*, plastikowe błotniki, lampki, licznik,.
zamknięde + tylne koło, bagażnik, lamki i metalowe błotniki, •
300 zl. Wrodaw, tel. 325-33-22
ROWER GÓRSKI ALEX rama Cr-Mo, STX RC ♦ Dedore LX,
stan b. dobry, * 990 zł. Wrocław, tel. 0717357-66-75,
0603/28-89-79
ROWER GÓRSKI ALEX COLORADO nowy, rama aluminiowa, 
Dedore 2000, V-brake, 27 przełożeń, lekki, stan b. dobry, • 1.590 
zl. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI B1 rama Cr-Mo, hamulce V-Brake, osprzęt 
Deore IX, obręcze stożkowe X-Plorer, - 1.700 zł. Nysa, tel. 
0609/40-46-09
ROWER GÓRSKI BIANCI osprzęt Shimano, oświetlenie, śtan 
dobry, • 200 zl. Prochowice, woj. legnickie, tel. 0605/16-90-97 
ROWER GÓRSKI CATIC 18 biegów, kolor srebny, -150 zl. Le
gnica, tel. 0604/05-32-54
ROWER GÓRSKI DIAMOND BACK osprzęt i rama 18* STX, - 
950 zł. Oława, tel. 071/313-48-27, 0502/63-69-04 
ROWER GÓRSKI FOCUS osprzęt XT, rama Cr-Mo, V-Brake. 
amortyzator Bomber Z2, licznik, • 2.600 zl. Nysa,'tel. 
0609/40-46-09
ROWER GÓRSKI KELLTS PUMA K 4000 kolor szary metalic, 
amortyzatory, kupiony w sklepie, stan b. dobry, na gwarancji, - 
950 zl. Jaworzyna Śląska, tel. 0607/86-03-21 
ROWER GÓRSKI KTM ULTRA SPORT, rama aluminiowa 7005, 
amortyzator Rock Shox Indy C, osprzęt Deore LX, 8 speed, 
opony Corratec Cemi Uck, stan b. dobry + pedały SPD, buty 
Adidas, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/351-60-52 
ROWER GÓRSKI KTM ULTRA YS, 2000 r. waga 11.5 kg, amor
tyzator RST, nowy, stan osprzętu dobry, stan idealny, • 1.000 zi. 
Legnica, tel. 0608/85-69-23
ROWER GÓRSKI MAGIC TRAVEL 2 amortyzatory, tylny tele
skop wbudowany, 18 przerzutek, • 500 zl. Wrociaw, tel. 
071/352-15-10, 0503/63-89-87
ROWER GÓRSKI MARVEL młodzieżowy, 18 przerzutek, • 550 
zł. Wrocław, tel. 071/788-60-06
ROWER GÓRSKI NAKAMURA, 2000 r  rama aluminiowa 18.5’ , 
pełny osprzęt XT (piasty maszynowe Hugii), mostek, amorty- 
źator olejowy, tarcza przednia, Mavic, korba Thune, 2 komplety 
opon, stan b. dobry, licznik, - 2.600 zł. Wrocław, tel. 
0603/23-04-86
ROWER GÓRSKI ROMET PATROL 26, technicznie sprawny, 
stan b. dobry, mało używany, damski, waga 17 kg, 15 przeło
żeń, • 370 zł. Jelenia Góra, tel. 075/762-11-17 po godz. 18 
ROWER GÓRSKI SCOTT RACING rama aluminowa, Dedore 
LX, z przodu Rock Shox, 24 przełożenia, V-brake, stan idealny,
• 1.390 zł. Wrociaw, tel. 071/357-66-75, 0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI SHIMANO 21 przełożeń, pełne wyposaże
nie, licznik, kierunkowskazy, stan b. dobry, - 500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/642-26-61
ROWER GÓRSKI SHIMANO brak linki hamulca -100 zl oraz 
rowery turystyczne, koła 28*, bagażniki, światła, błotniki, cena 
150-200 zl, rowery górsko-turystyczne, z dobrym osprzętem, 
cena 250-300 zl. Wrocław, tel. 071/321-51-44, 0608/67-07-34 
ROWER GÓRSKI SPECIALIZED ROCKS HOPPER osprzęt De
ore LX, rama 23*, V-Brake, licznik, amortyzator Manitou Ma- 
gnesium, rama Cr-Mo, nowy, - 2.200 zł. Nysa, tel. 0609/40-46-09 
ROWER GÓRSKI WHEELER rama alum., przerzutki Shimano, 
amortyzator, • 620 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-68-27 
ROWER GÓRSKI WHEELER rama aluminiowa, osprzęt STX, 
lekki, stan b. dobry, - 790 zl. Wrocław, teł. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
ROWER GÓRSKI WHEELER 3900 ZX rama aluminiowa, De
dore LX 2000 r. + Alivio 2000 r, amortyzator Zokes, V-brake. 
stan b. dobry, - 1.290 zl. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
ROWER KOLARSKI koła 22,2, stan b. dobry, - 700 zł. Oleśni- 

' ca, tel. 071/314-96-26 
ROWER KOLARSKI.koła 28*, osprzęt Shimano/Modoio, 10 
przełożeń, st$n b. dobry, - 200 zl. Wałbrzych, tel. 074/666-20-51 
po godz. 17, 0604/07-13-64
ROWER KOLARSKI BEN OTTO, duży, rama 590 mm, osprzęt 
Shimano Modolo, stan b. dobry, • 500 zl. Środa śl., te l.. 
071/317-32-20
ROWER KOLARSKI CAMPAGNOLO, rama Campagnoło, 52*  ̂
koła Mavic, korba Campagn., kierownica Cinelli, hamulce Shi
mano Exage, klamki, przerzutka przód Shimano 600, tył Waller, 
siodło Concor, • 600 zł. Świdnica, tel. 074/852-26-06 
ROWER TREKINGOWY BERGAMONT rama Cr-Mo, STX + Ali- 
vio, kola 28*, stan b. dobry, • 850 zl. Wrodaw, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
ROWER TREKINGOWY Dl AMANT Dedore LX 2000 r. f  Dedo
re 2000 r., 27 przełożeń, V-brake, amortyzator RST z przodu, z 
tylu w siodle, stan Idealny, - 1;590 zł. Wrociaw, tel. 
071/357-66-75, 0603/28-89-79
ROWER TREKINGOWY GIANT 6061 COMFORT aluminiowa 
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 TREKINGOWY KTM rama aluminiowa 20*, przerzutki 
XT MEGA 9,'hamulce LX, kierownica Aera 6061, piasty LX, ob
ręcze Rigida X-Plorer, sztyca, rogi i mostek Tranz X, siodło Sel- 
le Royal na elastomerach, halogen, dynamo, • 1.650 zl. Wro
daw, tel: 0606/13-34-40
ROWER TURYSTYCZNY damski, biegi, torpedo, kompletny 
osprzęt, prod. zachodniej, nowy, - 380 zl. Głogów, tel. 
076/834-46-34 po godz. 16
ROWEREK DZIECIĘCY SMYK prawie nowy, mało używany, - 
130 zl. Gryfów Śl., woj. jeleniogórskie, tel. 0601/57-22-41 
ROWEREK DZIECIĘCY b. ładny, dla dziecka do 5 lat, regulo
wany, z bocznymi kółkami, czerwono-czarny, niezniszczony, • 
100 zl (w sklepie 350 zi). Polkowice, tei. 0603/92-76-18 
ROWEREK DZIECIĘCY kolorowy,* boczne kółka, stan dobry, - 
60 zl. Wołów, tel. 071/389-60-16 
ROWEREK -DZIECIĘCY dla 3-, 5-latka, nowy, mało używany, 
gumowe opony + 2 kółka boczne, - 150 zl. Wrocław, tel. 
0502/30-01-73 ?
ROWEREK DZIECIĘCY PELIKAN składak, dla dziecka od 4 lat
• 60 zł. Dzierżoniów, tel. 074/646-14-48
ROWEREK DZIECIĘCY REKSIO biały, dla dziecka 3 - 6-letnie- 
go, - 70 zł. Wrodaw. tel. 071/357-15-26 
ROWERY używane, po remoncie, od 100 zl. Wrodaw, tel. 
071/355-40-22 ..
ROWERY damski 1 męski, turystyczne, prod. niemieckiej, koła

•28\ błotniki, bagażnik, 5 przełożeń Shimano, oświetlenie, stan 
b. dobrym 190 zł/szt. Wacław, teł;071/364.-19-24,0601/88-23-06 '  
ROWERY TURYSTYCZNE danriskf i męski, .3 i 5-biegowy, koła 
28’ , błotniki, bagażnik, oświetlenie, - 490.zj. Wrocław, tei. 
071/793-53-14, 0609/28-28-26
SAKWA ROWEROWA b. duża pojemność. - 220 zi. Wrocław, 
tel. 071/368-80-12
SILNICZKI ROWEROWE MOTOBECANE z lat 60., na części 
lub do remontu, niekompl. oraz 2 małe rowery górskie, koła 
24*, bez opon, linek - 80-100 zł/szt lub zamienię na przedwo
jenny silniczek Sachs 75. Wrocław, tel. 0604/73-65-24 
SIODEŁKO SAN-MACO • 150 zł, kpi. koła Akera -150 zł, su- 
port, nowy, Deore - 300 zł. Oława, tel. 071/313-48-27, 
0502/63-69-04
ZAMIENIĘ ROWER GÓRSKI z grubą ramą aluminiową - 950 zł 
lub zam. na sprzęt RTV albo inne propozycje. Lubin, tel. 
0608/04-03-76

NIERUCHOMOŚCI, 
G ARAŻE, KIOSKI

•  ABC. DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunkowe, 
spółdzielczo-lokatorskie. Wrodaw, tel. 071/342-86-02 
99000001 {([09241]]]

•  ABC. POMAGAMY REALIZOWAĆ KSIĄŻECZKI MIESZKA
NIOWE z premią gwarancyjną (przy zakupie mieszkania): 
Wrocław, teł. 071/342-86-02 99000001 ([[09242]]]

ADAPTACJA STRYCHU na mieszkanie, 47 m2, nowy dom, Po
lanica Zdrój, - 35.000 zl. Polanica Zdrój, tel,. 074/867-52-90, 
0602/31-67-85
ADAPTACJA STRYCHU pow. 105 m2, w Śródmieściu (projek- 
ty, ekspertyza, pozwdenia), odstąpię, • 25.000 zl lub zamienię 
na samochód. Wrodaw, tel. 0604/31-62-70 
O  APARTAMENT nowy, sprzedam. Wrocław, tel.

0601/76-42-95 02028491 [[[09245]]]
O  ATRAKCYJNA DZIAŁKA pow. 980 m2, energia el., 

woda, na powstającym osiedlu domów jednoro
dzinnych, w pobliżu las, piękna okolica, • 15.000 
zł. Chwałow iće k. Je lcza -Laskow ic , tel. 
071/343-27-04 80014041 [[[09246]]]

BAR mala gastronomia, 30 m2, na osiedlu, - 28.000 zl. Nysa, 
tel. 0600/66-41-73
BAR na terenie wyższej szkoły, dobrze prosperujący, pełne wy
posażenie, pow. 80 m2, • 75.000 zi. Wrodaw, tel. 071/364-30*42 
po godz. 20 lub, 0503/80-33-12 
BAR PIWNY w centrum, 150 m2, - 300.000 zl. Wrodaw, tel. 
0501/77-62-47
BAR • PUB urządzony w stylu z przełomu XIX i XX wieku, atrak
cyjna lokalizacja, w Głogowie, na Starym Mieście, pow. 100 m2,
+ biuro 25 m2, • 75.000 zł. Głogów, tel. 076/834-33-23 wieczo
rem, 0609/27-44-71
• ' BIURO NIERUCHOMOŚCI w Trzebnicy posiada duży wy

bór domów, od 35.000 zł, mieszkań ód 1.000 zl/m2, dzia
łek, od 8 zi/m2, grunty rolne, działki rekreacyjne. Biuro Nie
ruchomości, 55-100 Trzebnica, ul. Kościelna 7, tel. 
071/312-00-89 w godz. 10-18, 071/387-20-24 w 
godz. 10-18 99000001 -HI09251]]]

•  BIURO NIERUCHOMOŚCI .MARZENIE’ przyjmie bezpłat
ne zgłoszenia do wynajmu mieszkania 3-pokojowe, 2-po- 
kojowe, kawalerki, pokoje 1- i 2-o.sobowe, na terenie Wro
cławia i obrzeżach Wrocławia, przyjmujemy również zgło
szenia do sprzedaży, domy, gospodarstwa rolne, miesz
kania, pomieszczenia biurowe, magazynowe, garaże, 
warsztaty, grunty rolne,, działki budowlane, codziennie 
(10-19) BN .MARZENIE’ , Wrodaw, tel. 071/345-27-39, 
071/345-22-78 99000001 [[[18278]]]

BUDOWA DWORKU działka 2.75 ha. rzeka, łąki, zagajnik, staw, 
k. Wielunia, - 75.000 zł. Janów, gm. Ostrówek, tel. 043/841 -58-85 
O  BUDYNEK po zlewni mleka w Kuźnicy Cieszyć- 

kiej, na działce 30 arów, ogrodzony, pełne uzbro
jenie, • 50.000 zł. Wrocław, tel. 0606/80-57-71, 
071/787-26-08 02028541 [[[09262]]]

BUDYNEK magazynowo-warsztatowy, w Wojnowicach, pow. 420 
m2, działka 0.42 ha, wszystkie media, - 109.000 zi. Czernica, 
tel. 0609/45-54-46
BUDYNEK 474 m2, na działce 1.500 m2, z ładnym mieszka
niem + zakład ceramiczny, dwa piece komorowe po 16 m3, część 
maszyn i' urządzeń, • 100.000 zł. Jelenia Góra, 1el. 
075/767-52-73 - N
BUDYNEK stan dobry, 250 m2, nad jeziorem, możliwość ada
ptacji na zakład produkcyjny, gastronomiczny, mieszkanie, • 
200.000 zł. Łagów Lubuski, tel. 068/341-28-58 
BUDYNEK poniemiecki, w trakcie remontu, 2 kondygnacje, ga
raże (70 m2), działka ogrodowa 0.45 a, • 150.000 zł. Walim, tel. 
074/845-71-99
BUDYNEK po byłej szkole we wsi Golińsk, cały parter o pow. 
183 m2 - 500 zi/m2,1,5 km od granicy z Czechami, nadający 
się na wszelką działalność, 30 m od głównej drogi. Wałbrzych, 
tel. 074/665-17-69, 0607/68-42-40 
BUDYNEK wolno stojący, pow. 100 m2, działka 1.400 m2, do
bry dojazd, na każdą działalność gosp, - 230.000 zl. Wrocław, 
teł. 0501/40-33-62
BUDYNEK 446 m2 + warsztat 150 m2, działka 0.37 ha, przy 
trasie Opole-Namyslów, w miejscowośd Zieliniec, idealne na 
agroturystykę, możl. założenia hurtowni, restauracji - 100.000 
zł lub zamienię na Mercedesa Sprintera, Fiata Ducato lub VW 
Transportera. Zieliniec, tel. 077/411-36-12 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemede pod numerem - A00540 www.au- 
toglelda.com.pl)
BUDYNEK GOSPODARCZO • WARSZTATOWY w miejscowo
ści Jabłów, 5 km od Szczawna Zdroju, na parterze warsztat o 
pow. 100 m2, na pętrze 50 m2 zaplecza socjalnego, nadaje się 
do adaptacji na mieszkanie, • 25.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/841-87-27
BUDYNEK GOSPODARCZY działka 8 a, przy budynku ram
pa towarowa, przybudówka, nadaje się na każdą działalność, 
12 km od Świdnicy, - 38.000 zi. Wieruszów, tel. 074/850-11-57 
BUDYNEK GOSPODARCZY z działką 70 a, do remontu, na 
warsztat, itp., w legnickiej strefie ekonomicznej, księga wieczy
sta, bez pośredników, -130.000 zł. Wrodaw, tel. 071/29-53-06, 
0603/29-53-06
BUDYNEK MIESZKALNY 1-piętrowy, do remontu, na hotel, itp., - 
księga wieczysta, przy trasie A-4, bez pośredników, • 200.000 
zł. Wrodaw. tel. 071/372-71-31
•  BUDYNEK, NOWY w centrum Trzebnicy 740 m2, wynaj

mę w całośd lub częściowo, wszystkie media, witrynowe 
przeszklenia, 60 m2, na hotel, salon samochodowy, duży 
sklepi siedzibę firmy. Czynsz -18 zl/m2/mies., do nego- 
cjacji CENTRUM HANDLU NIERUCHOMOŚCIAMI. Trzeb- 
nica http://irbis.home.pl, tei. 071/387-20-71 99000001 
(1(18279]]]

BUDYNKI GOSPODARCZE garaże, hale ok. 400 m2, na dział
ce o pow. 0.23 ha, po bazie SKR, przy trasie Bystrzyca Kl. • 
Międzylesie, - 30.000 zł. Długopole Górne, tel. 0602/40-03-46 
BUDYNKI MAGAZYNOWO - BIUROWE w Wojnowicach (10 km 
ód Wrodawia), pow. 2500 m2, działka 0.95 ha, wszystkie me
dia, teren utwardzony i ogrodzony, • 771.000 zl. Czernica, gm. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0609/45-54-46 
O  CEGIELNIA na działce o pow. 3.4 ha, w Kościel- 

niku koło Lubania Śląskiego • 100.000 DEM (do 
uzgodnienia)., tel. 048/614-88-71, 0604/79-05-06 
02027661 [[[09271]]]

DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE może 
być zadłużone, do remontu, we Wrocławiu lub Opolu. Opole, 
tel. 077/466-76-23
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE KWATERUNKOWE lub spół
dzielcze, może być zadłużone, załatwię formałnośd. Wrocław, 
tel. 071/344-29-75
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE lokatorskie lub kwaterun
kowe, we Wrocławiu. Ziębice, tel. 074/819-70-66,0504/78-81-77 
DO WYDZIERŻAWIENIA działka 1 ha, nad morzem, przy plaży 
oraz dom - 1.000 zł/miesięcznie. Wrocław, tel. 071/364-25-63, 
0602/50-63-84:
O  DO WYDZIERŻAWIENIA HALA 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 [[[09275]]]

•  DO WYNAJĘCIA 1-pokojowe, Nehringa, 31 m2, umebl. - 
400 zł + licz., Myśliwska, 33 m2, umebl. - 500 zł"* licz.,

DAM ODSTĘPNE
z a  m ie s z k a n ie :  K W A T E R U N E K , 
L O K A T O R S K IE , S P Ó Ł D Z IE L C Z E , 
z a ła tw ię  fo r m a ln o ś c i  3 4 4 -2 9 -7 5
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Krzycka, 35 m2, umebl., tel. - 600 zl * licz., Poleska, 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
([[09276]]]

•  DO WYNAJĘCIA APARTAMENT - 1.500 zł, lokal willowy • 
> 1.000 zl, mieszkanie (grupy pracownicze) - 9 zł/osoba/do

ba, we Wrodawiu oraz skplep z gastronomią • 900 zł, biu
ra • 400 zl, kawalerka - 500 zl, pokój - 200 zł. w Jeleniej 
ffórze. BN .BEZPROWIZJA’ , ., tel. 0604/22-32-45 
9900Q001 ([[09279]]]

•  DO WYNAJĘCIA BIURA komfortowe, różne metraże, pre
stiżowy budynek, klimatyzacja, sieć ISDN,' ochrona, moni
toring, miejsca parkingowe, w tym strzeżone, okoBce-cen
trum .Korona’, bez prowizji. Wrodaw, teł. 071/32CP71-70 
(fax), 0501/74-46-00 99000001 [[[09280]]]

DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, pow. 140 m2, 
wszystkie media, ogrzewanie gazowe, parking, teren ogrodzo
ny - 1.400 zl/miesiąc. Osiek, gm. Lubin, tel. 076/842-83-63, 
076/844-67-00
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK wolno stojący, pow. 200 m2, po 
remoncie, woda, siła, z telefonem, duży plac utwardzony, oświe
tlony, ogrodzony, przy drodze głównej, biuro: kafelki, panele, 
na magazyn, produkcję - 1.200 zł/mies. oraz 30 m2, na maga
zyn, produkcję -150 zł/mies. Wójdeszyce, tel. 075/641-23-22, 
641-23-21
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK GOSPODARCZY na działce 10 
arów, ogrodzony, woda, siła, gaz, położony w Lubimie, przy ul. 
Małomickiej, cena 600 zl/miesiąc. Lubin, tel. 076/844-36-43 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK GOSPODARCZY nadający się na 
skład lub magazyn, o.łącznej powierzchni 700 m2, dogodny do
jazd, 30 kirt od Wrodawia, w kierunku Kłodzka - 1.500 zł/mies. 
Pustków Wilczkowski, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-82-55 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK WARSZTATOWY wys. 4.5m, mu
rowany, na działce 25a, utwardzonej i ogrodzonej, dwie bramy 
wjazdowe - 1zł/m2. Lubin, tel. 076/844-62-76
0  DO WYNAJĘCIA DOM pow. 100 m2, nad jeziorem 

Głębokie k. Międzyrzecza, 100 m od brzegu. Peł
ne wyposażenie, wysoki standard, dwie łazienki, 
2 pokoje po 22 m2, kuchnia, hol • 150 zł/doba.., 
tel. 074/853-14-46, 0601/58-06-94 01035121 
[[[18062]]]

DO WYNAJĘCIA DOM WOLNO STOJĄCY o pow. 320 m2, nowy, 
działka 900 m2, obok plac o pow. 1300 m2, ogrodzony, media, 
na każdą działalność gosp., na długi okres - 4.200 zł/mies. Wro
daw, teł. 0601/77-44-90
DO WYNAJĘCIA DOM w Sławie, w pełni wyposażony, dla 8-9 
osób, do dyspozycji łodzie • 130 zł/doba. Wrocław, tel. 
0606/96-03-34
DO WYNAJĘCIA DOM na Kuźnikach, 3 niezależne moduły, 1 p.
• 110 m2,3 pokoje, kuchnia, łazienka, parter - 70 m2,3 pokoje
1 4 pomieszczenia biurowe o pow. 100.m2, z telefonem, inter
net, - 4.000 z ł , e-mail: grzegorz40@poland.conh Wrocław, uł. 
Drzewieckiego 57/4
DO WYNAJĘCIA DWA LOKALE we Wrodawiu, w atrakcyjnym 
punkcie, o pow. 65 i 120 m2, z telefonem, osobne wejście, wi
tryna, c.o. + 250 m2 terenu, cena 35 zl/m2, lub całość • 20 zł/m2.

Sprzedam KONTENERY MIESZKALNE 
LUKSUSOWE

* o pow. 36 m2 cena 60 tys. zł + 7% VAT
* o pow. 18 m2 cena 30 tys. zł + 7 % VAT

KONTENERY wyposażone w  całą sieć 
sanitarną i kuchenną 

KONTENERY mogą być postawione 
bez fundamentów 

te l .  071/338-42-58, p o n .- so b .,  8-16 
te l .  0602-130-696 OP005722

Wrocław, tel. 071/363-40-66 w godz. 10-16, 071/316-95-02 po 
godz. 18
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE kuchnia, łazienka • 600 zł/mies. 
♦ opłaty. Wrodaw, tel. 354-25-31 w godz. 19-22 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE 1-osobowe, umeblowane. Kuź- 
niki • 200-250 zł/pokój. Wiktor Kwiatkowski, 54-316 Wrodaw, 
uł. Międzyzdrojska 5d
DO WYNAJĘCIA DZIAŁKA na hodowlę strusi, na okre 5-10 lat, 
okolice Obornik SI., warunki idealne • 2 zł/m2 lub inne propozy
cje. Wrocław, tel. 071/372-59-79 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ w domu jednorodzinnym, 25 m2, dziel
nica Złotniki • 300 zł. Wrodaw, tel. 071/349-36-08 .
DO WYNAJĘCIA GARAŻ duży, przy ul. Kośduszki, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-08-47, 0601/77-34-97 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we. Wrodawiu, przy ul. Owsianej - 
160 zł/mies. Wrocław, tel. 071/373-05-56, 0601/69-67-22 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Piastowskiej, • 200 zl. Wro
daw, tel. 071/364-44-41
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Różanej, koło wiaduktu kole
jowego • 220 zl/mies. Wrocław, tel. 0717326-06-77, 
0608/38-76-04
DO WYNAJĘCIA GARAŻ na Kuźnikach • 80 zl/mies. Wrocław, 
tel. 071/357*41 -74
DO WYNAJĘCIA GARAŻ o pow. 17 m2, przy ul. Hłaski na Mu- 
choborze - 200 zł/mies. Wrocław, tel. 071/357-59-02 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ w zabudowie szeregowej, ze świa
tłem, duży, przy ul. Makowej (boczna Hallera) na Krzykach • 
220 zl/mies. lub sprzedam - 16.700 zł. Wrocław, tel. 
071/338-05-79
DO WYNAJĘCIA GARAŻ we Wrodawiu, przy ul. Owsianej, Sty- 
sia, prąd, kanał, zabezpieczenia - 220 zl/mies. Wrodaw, tel. 
071/342-09-32
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Avicenny, Jordanowskiej,' na 
Oporowie - 200 zl/mies. Wrodaw, tef. 071/788-28-94 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Zaporoskiej, róg Grabiszyń
skiej, we Wrodawiu • 200 zł/mies. Wrocław, tel. 071/350-35-34 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ na Grabiszynku. • 180 zl. Wrodaw. 
tel. 071/363-19-52
DO WYNAJĘCIA HALA na magazyn, murowana, ogrodzona, 
WC, CO, z telefonem, okolice Wrodawia, 400 m2 i 700 m2 - 4 zl 
-6 zl/m2. św. Katarzyna, woj. wrodawskie, tel. 0603/84-78-77 
DO WYNAJĘCIA HALA pow. 200 m2, wszystkie media, cena • 
1.200 zł/mies. ♦ opłaty. Trzebnica, tel. 0601/32-38-11.
DO WYNAJĘCIA HALA murowana, 200 m2, wys. 4 m, na pro
dukcję lub magazyn, 2 biura, pomieszczenia socjalne, wszyst
kie media, plac utwardzony 500 m2,20 km od Wrodawia (Głu
chów Górny 40B) -1.500 zl/mies. Trzebnica, tel. 071/387-21-78, 
071/312-07-34
DO WYNAJĘCIA HALA pow. 120 m2, na Krzykach, w rejonie 
TV, ul. Polarna, brama wjazdowa, telefon, prąd 220/380 V, gaz, 
wys. 4 m, pom. socjalne, • 1.500 zl + podatek/mies. Wrocław, 
tel. 071/339-85-60, 0605/51-94-24 
DO WYNAJĘCIA HALE na działalność spożywczo-przemyslo- 
wą, 200, 400, 500 m2, kafelki, pomieszczenia biurowe, 11 km 
od Wrodawia, 2 linie telefoniczne, siła, woda, plac manewrowy, 
alarm. Św. Katarzyna, tel. 071/311-62-81, 311-62-15 
DO WYNAJĘCIA HALE do składowania towaru, 14.500 m2, przy 
trasie Wrocław • Oława. św. Katarzyna, tel. 071/311-62-81, 
311-62-15

Do wynajęcia biura i magazyny w Legnicy, 
również gabinety, pracownie, obiekt 

strzeżony, wszystkie media, dogodny dojazd, 
parking, plac manewrowy, blisko centrum, 

korzystne ceny.
Tel. 076/856-06-05,0-605 268 724.

O P 994238  m

22,06.2001 spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 109

http://irbis.home.pl


DO WYNAJĘCIA HALE MAGAZYNOWE oraz pomieszczenia 
biurowe,, cena 7-12 zl/m2. Wrocław, tel. 0602/28-92-63 
DO WYNAJĘCIA HALE 2 szt., po 400 m2, w Kielczowie, nada
jące się na magazyny, hurtownię, produkcję - 8 zł/m2 + opłaty. 
Wrociaw, tel. 398-96-29
DO WYNAJĘCIA KAMIENICA w Złotym Stoku, w rynku, o pow. 
300 m2, działka 1000 m2, ogrodzona, wszystkie media, przy 
granicy czeskiej, przy trasie głównej, na długi okres - 3.000 
zł/mies. Wrocław, tel. 0601/77-44-90 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA we Wrocławiu, 27 m2 - 500 zł + 
opłaty i kaucja 1.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-15-46 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA we Wrocławiu - 600 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/787-82-65
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA o pow. 20 m2, umeblowana, 
dla pana • 800 zl/mies. Wrociaw, tel. 071/346-63-41 po godz. 20 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA komfortowa, pow. 35 m2, z te
lefonem, umeblowana i wyposażona, b. czysta, w plombie, 2 
balkony, ul.Dubois - 850 zł + opłaty licznikowe. Wrociaw, tel. 
071/328-94-91, 372-45-48
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA samodzielna, umeblowana lub 
nie, w willi, pokój 20 m2, kuchnia 10 m2, łazienka 10 m2, wszyst
kie media, w malowniczej okolicy, możl. parkowania na posesji, 
hamak, grill, miejsce na ognisko, 2 duże oczka, duży teren re
kreacyjny, dla pani, pana lub pary bezdzietnej, pracującej - 600 
zł/mies.. Wrocław, tel. 0503/93-92-61, 071/373-80-76 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA pokój, kuchnia, łazienka, bal
kon, z telefonem, po remoncie, umeblowana, we Wrocławiu, przy 
ul. Bzowej - 700 zł/mies. + opłaty licznikowe. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/815-32-96 w godz. 10-17 
O  DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY w centrum, 

pow. 80 m2, telefon, ochrona, parking, we Wro
cławiu przy ul. Pułaskiego 8, • 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 0606/99-11-65 01034581 [[[09349]]]

•  DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 200 m2, we Wrocławiu, przy 
ul. Bystrzyckiej, parter, parking, na biura, przychodnię, itp. 
BN ,ABAX*, Wrocław, tel. 071/351-98-36 99000001 
([1180561)1

DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 63 m2, w centrum Jedliny Zdrój 
(przy rondzie), na parterze, c.o., alarm, z telefonem, po remon
cie - 1.000 zł/mies. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-58-45 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na działalność gospodarczą, pow. 400 
m2, w budynku piętrowym - 3 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 
075/767-47-12, 0502/62-38-80
DO WYNAJĘCIA LOKAL 108 m2, nowy parter, 2 duże witryny, 
parking, ochrona, przy głównej drodze Wrocław-Jelcz Laskowi- 
ce-Oława -18 zł/m2 + Vat. Kamieniec Wr., tel. 071/318-57-29 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum, ul.K.Miarkl - 700 zł/m-c. 
Kamienna Góra, tei. 075/744-41-22 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 40 m2, w centrum Lubina, cena 
- 1.200 zl. Lubin, tel. 0607/73-01*73 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 300 m2, nadaje się na biuro, 
zakład produkcyjny, hurtownię, wszystkie media, cena - 8 zl/m2
♦ VAT. Lubin, teł: 076/749-02-31 w godz. 8-15, 076/847-13-60 
w godz. 16-22
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 60 m2, na sklep, biuro, gabi
net, c.o., siła, woda, telefon • 1.500 zł/mies. Lubin, tel. 
076/844-79-81
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 handlowy, w Lubinie, przy ul. Drzy
mały, w ciągu pawilonów, pow. 32 m2 -1.800 zl/mies. Lubin, tel. 
076/724-06-94
DO WYNAJĘCIA LOKAL wolno stojący, w Ołąwie, obok PZU i 
Banku Zachodniego, 67 m2, parking -1.500 zl brutto (do nego

cjacji). Oława, tel. 071/303-31-88 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - AC0023 www.autogiel- 
da.com.pl)
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 55 m2, z dużym placem przed 
budynkiem, może być na sklep, biuro lub inną działalność, wol
no stojący, - 1.300 zł. Oława, tel. 071/313-81-51 
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-usługowy, w Namysłowie, 
dobra lokalizacja, • 1.000 zl. 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 zl/m2. Po
lanica Zdrój, tel. 074/868-29-63, 0502/89-68-04 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 173 m2, w Rynku Polkowic, 
2-poziomowy - 4.500 zł/mies. Polkowice, tel. 076/847-00-48 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 50 m2, przy drodze głównej, 
przed targowiskiem, zaplecze, w.c., ciepła woda, żaluzje, na 
każdą działalność gospodarczą - 800 zl/mies. Strzegom, tel. 
074/649-30-56 wieczorem
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-usługowy, w rynku w Świd
nicy, o pow. 37 m2, z wyposażeniem • 1.500 zł/m-c. Świdnica, 
tel. 074/841-53-69, 0603/54-39-60 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 98 m2, działka ok. 300 m2 • 1.000 
zł/m-c t  opłaty. Wrocław, tel. 071/351-99-44 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na punkt ksero, fotoland lub biuro, na 
parterze, pow. około 30 m2, od zaraz, tanio - 1.500 zl/mies. 
Wrodaw, tel. 071/352-83-93 w godz. 9-15, 327-46-18 po 
godz. 18
DO WYNAJĘCIA LOKAL biurowy, przy ul. Łukasińskiego, pow. 
35 m2, komfortowy, z wyposażeniem, we Wrocławiu, na parte
rze, wejście od ulicy -1.400 zl/mies. Wrocław, tel. 071/321-67*30 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 35 m2, komfortowy, z wyposa
żeniem, przy ul. Szczęśliwej, we Wrocławiu, wejście od ulicy • 
1.600 zl/mies. Wrocław, tel. 071/321-67-30 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 30 m2, na Gądowie. Wrocław, tel. 
071/788-48-51
DO WYNAJĘCIA LOKAL w przyziemiu, pow. 36 m2, na cichą 
działalność, Krzyki, - 700 zł. Wrocław, tel. 361-00-74 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 25 m2, osobne wejście, tele
fon, taras, ogrzewanie, wc, łazienka, okolice Nowego Dworu • 
500 zł/mies. Wtocław, tel. 071/782*97*24 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na magazyn lub cichą produkcję, ok. 
40 m2, przy ul. Kościuszki • 10 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/315-31-06
DO WYNAJĘCIA LOKAL 40 m2, w dużym sklepie, na stoisko 
handlowe • 1.500 zl. Wrocław, tel. 071/353-73-17,0501 /84-20-75 
DO WYNAJĘCIA LOKAL stolarnia z maszynami, pow. 80 m2 ♦ 
pomieszczenia socjalne, cena • 1.200 zl/mies. Wrocław, tel. 
071/327-60-03 po godz. 17, 0601/73-72-66 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w domu jednorodzinnym, o pow. 27 
m2, nadaje się na mieszkanie lub prowadzenie działalności go
spodarczej, cena • 800 zl/mies. Wrocław, tel. 071/357-52*40 
DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY pow. 28 m2, ul. Świdnic- 
ka, 3 linie telef., IV p., bez pośredników • 25 zl/m2 netto. Wro
cław, tel. 344-62-13 wewn.408, 0501/37-10-38 
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-magazynowy; pow. 160 m2 
+ magazyn o pow. 50 m2, siła, w.c., alarm, parterowy, media, 
we Wrocławiu, na Ołtaszynie - 13 zl/m2 mies. Wrocław, tel. 
071/368-15-83

DO WYNAJĘCIA LOKAL 2-POKOJOWY5O m2, umeblow. • 100 
zl ♦ liczniki. Wrocław, tel. 071/339-85-49 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 50 m2, przy ul. Piłsudskiego, wi
tryna, na biuro lub sklep - 3000 zł/miesięcznie. Wrocław, tel. 
071/364-25-63, 0602/50-63-84
DO WYNAJĘCIA LOKAL USŁUGOWY pow. 41 m2, taras 30 
m2, na siłownię lub kawiarenkę Internetową, -1.400 zł /mies. + 
liczniki. Wrocław, tel. 071/784-45-68 w godz. 13-19
•  DO WYNAJĘCIA LOKALE UŻYTKOWE : Szczytnicka, 38 

m2 - 1.500 zł ♦ liczniki; Śródmieście, 73 m2 - 2.500 zł + 
liczniki, Pl. Grunwaldzki, 90 m2 - 3.500 zł + liczniki. Hub- 
ska, 58 m2 - 2.000 zl .+ liczniki, Śródmieście, 76 m2 • 2.000 
zl ♦ liczniki + opłaty, Kochanowskiego (dom + hala) • 3 .500 
zł ♦ liczniki. BN Libucha, Wrocław, tel. 071/321-91-91 
99000001 ([(09354]]]

DO WYNAJĘCIA LOKALE 120 i 50 m2, nadające się na hur
townię, Wrociaw ul. Balonowa, cena 1.500 zł i 700 zł/mies. Wro
cław, tei. 071/788-48-51
DO WYNAJĘCIA LOKALE na każdą działalność, 110 m2 i 140 
m2, parter • 40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
DO WYNAJĘCIA LOKALE biurowe, w centrum Wrocławia, do
bry dojazd, własny parking, telefony, różne powierzchnie -1500 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/355-88-66, 0501/57-54-12 \
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN pow. 465 m2, biuro 165 m2, budy
nek wolno stojący monitorowany, Ołtaszyn • 7.000 zł/miesięcz- 
nle. Wrocław, teł. 071/364-48-58, 0501/76-03-44 
DO WYNAJĘCIA MAGAZYN przy ul. Kwidzyńskiej, pow. 120 
m2, plac - 500 zł/miesięcznie. Wrocław, tel. 071/364-25-63, 
0602/50-63-84
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE W POKOJU, dla studenta, niepalą
cy, 270 zł/mies., we Wrocławiu (ul. Powstańców śl.). Wrocław, 
tel. 071/787-86-58
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE W POKOJU 2-osobowym, studenc
kim, z aneksem kuchennym, w wilii, na Krzykach, bez dodatko
wych opłat • 250 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 071/362-85-41
•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE : Popowi- 

ce, 40 m2 - 700 zł, Zachodnia, 26 m2 - 600 zł + liczniki, 
Zacisze • 600 zł, Ciepła, 31 m2, nowe • 800 zł ♦ opłaty, 
Wyszyńskiego - 800 zł ♦ liczniki, Krzyki - 500 zł, Biskupin
• 800 zl + liczniki. .AS' Nieruchomości,, tel. 071/344-49-53, 
0501/23-38-16 99000001 (((09357]]] |

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-POKOJOWE: Wejherow- 
ska, 40 m2 - 900 zl + licz., Krzyki, 36 m2 • 850 zł, Popowi- 
ce, 40 m2 - 800 zł + liczn., Pl. Grunwaldzki - 900 zl ♦ licz., 
Gajowa • 900 zł, Rynek, komfort - 1.300 zł ♦ liczn., Grabi
szyńska, 40 m2, umebl., tel. • 900 zl ♦ liczn., Dzielna, 49 
m2, - 700 zl + opłaty, Baciarełlego, 36 m2, komfort • 1.000 
zl +. licz., Wyszyńskiego, 50, m2 - 900 zl + licz. .AS’ Nie
ruchomości, tel. 071/344-49-53, 0501/23-38-16 
99000001 (([09358]]]

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 3-POKOJOWE : Balzaka, 
76 m2 -1.000 zl + opłaty, Inowrocławska, 60 m2 -1.400 zł
♦ licz., Krzyki, 63 m2 -1.200 zł + opłaty, Jaracza, 63 m2 - 
1.200 zł + woda, Tyrmanda, 60 m2 • 1.000 zł ♦ opłaty, Reja, 
66 m2 - 1.500 zl + licz., Gajowa, 70 m2 - 1.200 zł + licz 
Grabiszyńska, 60 m2 • 1.300 zł + licz., Bystrzycka, 57 m2., 
-1.000 zł + opłaty, .AS” Nieruchomości, tel. 071/344-49-53, 
0501/23-38-16 99030001 ([[09359]]]

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE (kawaler
ki), 30-38 jn2, komfortowe, wyposażony aneks kuchenny, 
łazienka, sieć SDI, telefon, budynek z ochroną, w cenie 
parking strzeżony oraz komórka gospod., idealne dla stu
dentów, okolice Korony, bez prowizji. Wrocław, tel. 
071/320-71-70,0601/51-96-13 99000001 P9361]]]

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA : M-1, Nyska, nowe - 600 
zl * liczniki, M-2, Nyska, nowe - 900 zl + liczniki, M-3, Gór
nickiego • 1.000 zi + liczniki, M-2, Zachodnia - 900 zł ♦ 
liczniki, M-2, Czajkowskiego - 1.000 zł ♦ liczniki energ., 
M-2, Wiejska • 1.100 zl + liczniki. BN Libucha, Wrocław, 
tel. 071/321-91-91 99000001 [[[09362]]]

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-POKOJOWE: przy ul. 
Norwida, 43 m2 - 800 zł ♦ liczniki, przy ul.ślicznej, w blo
ku, pow. 34 m2, z telefonem • 600 zł + opłaty, przy ul. No
wowiejskiej, pow. 69 m2, komfortowe • 1.200 zl + liczniki, 
przy ul. Grunwaldzkiej, 1-pokojowe, pow. 30 m2 - 800 zł + 
liczniki pokój, przy ul. Tońskiego • 100 zł/osoba. BN .Żak*, 
Wrocław, tel. 071/344-42-59, 071/322-89-83, 
0503/91-70-19 99000001 [([18055]]]

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-pokojowe od 600 zl. 2-po- 
kojowe od 800 zł, 3-pokojowe od 950 zl, pojedyncze po
koje od 280 zł/mies. BN .ANTON*, Wrocław, ul. Ostrow
skiego 7, tel. 071/339-28-36,0603/64-04-08 99000001 
[[[18269]]]

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE w nowej willi, 
na parterze, dzielnica Fabryczna, umeblowane, łazienka, kuch
nia z lodówką, oddzielne wejście, nadają się na gabinety lub 
biura -15 m2 - 800 zł/mies., 25 m2 • 1200 zl/mies., bez dodat
kowych opłat. Wrocław, tel. 071/354-36-37 pón. • sob., 
071/361-61-70 niedz.
•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA, POKOJE 1-. 2-. 3-osobo

we, oddzielne wejście • 250 zi, mieszkania 1-pokojowe, 
od 550 zł ♦ liczniki, 2-pokojowe - od 600 zł + liczniki, 3-po
kojowe, od 1.000 zł + liczniki. BU .KAMEX', Wrocław, ul. 
Jedności Narodowej 36/5, tel. 071/321-98-13 w 
godz. 10-17 99000001 [[[09363]]]

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w segmencie, całe I piętro, 
100 m2, w Radwanicach • 1.000 zł/mies. + liczniki; 3-po
kojowe, przy pl. Hirszwelda, komfort. • 1.500 zl/mies. * 
liczniki; 2-pokojowe przy ul. Słubickiej • 1.000 zl/mies. + 
liczniki; ul. Zdrowa - 900 zl/mies. ♦ liczniki; ul. Zielińskie
go - 750 zł/mies. ♦ liczniki (za pól roku). BN .MARZENIE*, 
Wrocław, tel. 071/345-27-39, 071/345-22-78 99000001 
[[[18277]]]

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE spółdzielcze, w Trzebnicy, 
72.3 m2,4 pokoje, kuchnia, łazienka, telefon, w podwórzu 
plac zabaw dla dzieci, czynsz 400 zl + opłaty CENTRUM 
HANDLU NIERUCHOMOŚCIAMI. Trzebnica http://irbis.ho- 
me.pl, tel. 071/387-20-71 99000001 [[[18283]]]

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocła
wiu (Śródmieście), ok. pi. Grunwaldzkiego, winda, balkon, 
pow. 57 m2, do zamieszkania od zaraz, bezpośrednio od 
właściciela • 1.100 zł ♦ czynsz i liczn. Wrocław, tel. 
0502/54-08-12 99000001 [([09440]]]

O  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 50 m2,2 po
koje, kuchnia, łazienka, WC, balkon, z telefonem, 
na 8. piętrze, przy ul. Obornickiej, - 900 zł ♦ 
czynsz. Wrocław, tel. 071/346-22-96 02028741
[[[18207]]]

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 34 m2, od za
raz, bez pośredników, w centrum Wrocławia, blisko dworca, ume
blowane, z telefonem, wszystkie media, TV kablowa, sprzęt 
AGD, całe odnowione, łazienka nowoczesna z kabiną, możli
wość zainstalowania 2 telefonu, dla 2 osób lub na gabinet, - 
1.100 zi ♦ liczniki i kaucja. Bolesławiec, tel. 075/732-26-48 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 24 m2, w cen
trum Kłodzka, duża kuchnia, łazienka, na i piętrze, c.o., gaz • 
550 zl/mies. * opłaty Hcznikowe, płatne z góry za cały okres. 
Bolesławiec, tel. 075/734-3045 lub, 075/734-42-01

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe w Brzegu, 3 p., 39 
m2, blisko dworca - 330 zł ♦ opłaty i kaucja 500 zł. Brzeg, tel. 
0606/24-66-39
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE - 700 zl/mies. ♦ 
opłaty. Kłodzko, tel. 074/868-27-68 ‘
DO WYNAJĘCIA-MIESZKANIE o pow. 77 m2, w Legnicy, na 
os. Piekary - 550 zl/mies. Legnica, tel. 076/852-35-35, 
0502/37-32-01
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 104 m2, 2 duże pokoje, kuch
nia, łazienka, alarm, b. wysoki komfort, w Legnicy (kwadrat), do 
zamieszkania lub na biuro - 800 zł/mies. Legnica, tel. 
076/722-58-89
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum Le
gnicy, komfortowe, jasna kuchnia, z telefonem, TV kablowa, 
sprzęt AGD • 400 zl/mies. + opłaty, opłata za rok z góry. Legni
ca, tel. 076/856-44-74, 0600/88-01-69, 0600/20-31-83 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, 
przy ul. Komuny Paryskiej, 70 m2, łazienka, kuchnia, korytarz, 
w.c., II piętro - 1.500 zl/mles. Legnica, tel. 076/850-20-70, 
076/857-01-96
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazien
ka, balkon, 2 p.. na osiedlu - 350 zł + opłaty/m-c. Lubin, tel. 
076/846-53-54 Wieczorem
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE M-3 własnościowe, w Małomi
cach k. Szprotawy, na parterze, balkon, piwnica • 420 zl + licz
niki lub zamienię na mieszkanie w Szprotawie, Lubinie, sprze
dam. Małomice, teł. 068/376-93-31 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, pow. 
25 m2, w centrum Oleśnicy, c.o., jasna kuchnia, po remoncie, z 
meblami lub bez - 400 zl/mies. ♦ opłaty. Oleśnica, tel. 
071/398-47-69 wieczorem, 0607/70-08-11 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE willowe, pow. 36 m2, pokój, ła
zienka, c.o., nie umeblowane, osobne wejście, • 700 zł/mies. + 
liczniki. Radwanice, wój. wrocławskie, tei. 0609/49-96-15, 
071/311-70-45
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, 
na Muchoborze Wielkim, 48 m2, częściowo umeblowane • 700 
zl/mles. + opłaty, lub sprzedam z garażem za • 90.000 zł. Smo
lec, tel. 071/316-18-62
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazien
ka, częściowo umeblowane, z telefonem, we Wrocławiu, na Kuź- 
nikach, dla studentów lub osób samotnych - 800 zł/mies. t  opła
ty. Sobótka, tei. 071/316-24-31
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE Wrocław-Leśnica, komfortowe, 
2 pokoje, paricing, balkon • 800 zł/m-c + kaucja. Szklarska Po
ręba, tel. 075/717-21-86
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Krzykach 
(okolica ronda), rozkładowe, ładne, częściowo umeblowane, 
telefon, TV kablowa - 900 zł ♦ opłaty. Wrocław, tel. 
071/337-14-96, 0503/16-57-86
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla pani niepalącej, chętnie stu
dentce, - 300 zł. Wrocław, teł. 071/325-85-98 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 5-POKOJOWE na Gądowie, 
pow. 83 m2, kuchnia - 1.600 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 
071/311-72-04, 071/351-29-12
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE, z wyposaże
niem, częściowo umeblowane - 1.400 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/352-15-60, 071/351-40-74
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE, 54 m2, ume
blowane, sprzęt AGD, RTV, TV kablowa, z telefonem, pl. Hirsz
felda • 1.500 zl/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/787-36-75, 
0607/69-71-20
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 50 m2, na Krzykach (w 
centrum), wyposażone, balkon, telefon, TV kablowa - 700 
zl/mies. (płatne za rok z góry) + kaucja. Wrocław, tel. 
0606/72-72-41
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE kawalerka, ul. Krzywoustego • 
550 zł * opłaty. Wrocław, tei. 0608/68-86-73 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE w nowym bu
downictwie, cena - 1.600 zł/mies. Wrocław, tel. 071/784-69-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 50 m2. Krzyki, wyposażone, bal
kon, teleon, TV kablowa - 700 zl/mies. (za rok z góry + kaucja). 
Wrocław, tel. 0605/72-72-41
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Legnicy, osiedle Piekary, 66 
m2,1 piętro. Wrocław, tel. 071/329-06-09 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla firmy, dla 7 osób, umeblo
wane, wyposażone, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/342-58-90, 
0601/81-82-12
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w willi, pow. 65 
m2, garaż, w spokojnej okolicy, posesja ogrodzona, telefon, w.c., 
łazienka, częściowo umeblowane, w Leśnicy - 900 zł/mies. ♦ 
opłaty. Wrocław, tel. 071/317-07-54, 0604/20-13-81 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE (kawalerka), Wrocław - Gądów, 
24 m2, duży balkon (oszklony) - 600 zł t  opłaty. Wrocław, tel. 
071/351-37-87
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, 
umeblowane, obok hotelu .Wrocław*, od 01.07.2001 r. -1.200 
zl/mies. ♦ opłaty. Wrocław, tel. 071/373-22-76 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w domku, sa
modzielne, na Zalesiu • 1.000 zl/mles. Wrocław, tel. 
071/348-09-98, 0503/72-38-38
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE bardzo atrakcyj
ne, eleganckie, blisko centrum, bezpośrednio • 750 zł/mies. ♦ 
liczniki. Wrocław, tel. 071/363-73-93 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, bez po
średników, częściowo umeblowane, rozkładowe, II piętro, bal
kon, telefon, ok. .Astry*, od Iipca - 800 zł/mies. + opłaty. Wro
cław, tel. 071/351-38-71 po godz. 17 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 45 m2, w 
nowym budownictwie, w centrum przy ul. Kościuszki (róg Pod
wala) -1100 zl/mies. ♦ opłaty. Wrocław, tel. 071/795-43-79 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na os. Klecina, 
komfortowe, kuchnia, jadalnia, łazienka, z telefonem, dodatko
wy pokój na poddaszu • 1000 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/333-72-45
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE z telefonem, bal
kon, przy ul. Komandorskiej, naprzeciwko DH .Arena* - 820 
zł/mles. f  opłaty licznikowe. Wrocław, teł. 071/367-40-93 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 70 m2, na Krzy
kach (ul. Stalowowolska), rozkładowe, łazienka, WC osobno, 
duża kuchnia, balkon, parkiet, białe tapety, komfortowo wykoń
czone, na 8. piętrze • 1250 zł/mies. Wrocław, tel. 071/338-05-79, 
0600/39-55-63
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE o pow. 36 m2, 
przy ul.Hłaski, komfortowe, na 2. piętrze - 900 zł/mies. + opł. 
licznikowe + kaucja. Wrocław, tel. 071/373-08-47,0601/77-34-97 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 21 m2, par
ter, meble, lodówka, c.o., blisko park, ul. Górnickiego, bez po
średników, - 650 zł ♦ opłaty. Wrocław, tel. 071/339-05-07, 
071/339-05-12, 0605/32-91-59
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 50 m2, umeblowane, os. Ko
smonautów, - 600 zl + czynsz. Wrocław, tel. 071/784-64-09 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE umeblowane, ja
sna kuchnia - 500 zł/m-c + liczniki. Wrocław, tel. 0601/89-81-81 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE atrakcyjne, w 
.galeriowcu*, obok hotelu Wrocław, media, 52 m2, balkon, ume
blowane -.800 zl * opłaty. Wrocław, tel. 373-32-56, 
0606/14-03-21
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 44 m2,1 p, nowe 
budownictwo, umeblowane, telefon, balkon, TV kablowa, okoli
ce Rynku - 1.000 zł + opłaty. Wrocław, tel. 330-13-97 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 m2, dla męż
czyzn, w domu jednorodzinnym, osobne wejście, kuchnia, ła
zienka, wc, co, sprzęt AGD, TV kablowa, niski parter, Krzyki • 
800 zi/mies., możliwość wynajmu pomieszczenia garażowego, 
20 m2. Wrocław, tel. 339-75-87,0501/59-89-18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE Wrodaw - Krzy
ki, cena 800 zl/mies.,. płatne 3 miesiące z góry. Wrocław, tel. 
0501/10-59-39
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 37 m2, 
umeblowane, balkon, pralka, lodówka, z telefonem, przy ul. Do
kerskiej • 1.000 zł * liczniki. Wrocław, tel. 071/789-18-06 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE osobne wejście, kuchnia, łazien
ka, na Karłowicach • 800 zł/mies. Wrocław, tel. 071/325-55-46 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblow., wy
posażone, atrakcyjne, w Śródmieściu, z telefonem, TV kablo
wa, parkiety - 700 zł + opłaty (czynsz, prąd, gaz). Wrocław, tel. 
0501/06-63-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 49 m2, b. ład
ne, przy ul. Krzyck!ej 88a - 800 zł/mies. * opłaty. Wrodaw, tel. 
071/336-79-14, 0501/97-80-03
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum (Pl. 
Legionów), komfortowe, w pełni umeblowane + sprzęt AGD, od 
30.06.2001 r., cena - 800 zl/mles. ♦. opłaty. Wrocław, tel. 
071/788-97-01, 0607/06-94-37
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w willi, samo
dzielne, pokój 20 m2, kuchnia 10 m2, łazienka 10 m2, umeblo
wane lub nie, wszystkie media, w malowniczej okolicy, możli
wość parkowania na posesji, duży teren rekreacyjny, oczka

wodne, grill, hamak, dla pana, pani, bezdzietnej pracującej pary, 
- 600 zł. Wrocław, tel. 071/373-80-76, 0503/93-92-61 .
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE z kuchnią, kom
fortowe, w nowym budownictwie, od zaraz, nieumeblowane, ul: 
Macedońska, na Polance we Wrocławiu, - 900 zł ♦ liczniki. Wro
cław, tel. 071/347-60-06
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, ul. Pole
ska, 5 min. od C.H. 'Korona* - 1.000 zl/mles. + liczniki. Wro
daw, tel. 352-60-41
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE rozkładowe, 
kuchnia, łazienka, balkon, z telefonem, internet, Wrodaw-Krzyki, 
na 2. piętrze, b. dobre warunki, cena - 1.000 zl/mies. + opłaty. 
Wrodaw, tel. 0602/17-94-58
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
sprzęt AGD i RTV, przy ul. Zemskiej, kaucja 800 zl, cena -1.000 
zl/mies. Wrocław, tel. 071/785-94-70 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 56 m2, przy ul. 
Bzowej, umeblowane, w spółdzielczym domku, samodzielne, 
media miejskie, wyposażone, ogród, balkon, -1.000 zł + liczni
ki. Wrodaw, tel. 0604/40-58-80 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, czę- 
śdowo umeblowane, 34 m2, pokoje 13 m2 i 11 m2 - 850 zl + 
opłaty (czynsz, prąd, gaz ok. 150 zł/mies.). Wroćlaw, tel. 
071/350-76-81, 071/330-02-Q4
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 33 m2, 
na Nowym Dworze, z telefonem, telewizor, umeblowane, od 
01.07.2001 r., cena - 990 zl/mies. Wrocław, tel. 0603/29-50-07 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe, 46 m2, 
częściowo umeblow. • 800 zl + liczniki, ul. Tyrmanda. Wrocław, 
tel. 071/342-44-32
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 43 m2. 
nowe, rozkładowe, w spokojnej dzielnicy, I p7lV p., ul. Stracho- 
cińska - 700 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/361-95-30, 
0601/55-69-61
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 40 m2, 
kuchnia, łazienka, umeblowane (lodówka, pralka), na Klednie - 
800 zl/mies. + opłaty licznikowe. WrocłaW, tel. 071/333-49-20 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, w galeriowcu, me
dia, 52 m2, meble - 800 zl ♦ opłaty/m-c. Wrocław, tel. 
071/373-32-56. 0606/14-03-21
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Biskupinie, I 
p.. pow. 57 m2. słoneczne, niska zabudowa - 1200 zl/mies. ♦ 
opłaty licznikowe. Wrodaw, tel. 071/354-37-27 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m2, w cen
trum Wrodawia, III p., plomba, umeblowane, sprzęt AGD, z te

lefonem, czyste, rozkładowe -1300 zi/mies. ♦ liczniki. Wrodaw, 
tel. 352-46-85, 0601/73-92-08
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 33 m2, na Po- 
powicach, wyposażone, umeblowane, komfortowe, TV kablo
wa, z telefonem, balkon - 900 zł + opłaty licznikowe. Wrocław, 
tel. 787-96-70
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 32 m2, w cen
trum Wrodawia • 900 zł/mies. Wrodaw, tel. 071/351-09-91 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, we Wro- 
dawiu, przy ul. Czarnieckiego -1.100 zł/mia». + opłaty. Wro
daw, tel. 0608/72-72-43
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, 
w spokojnym rejonie miasta, na Sępolnie - 900 zł/mies. * opła
ty. Wrodaw, tel. 071/316-46-50
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka 28 
m2, b. ładna, umeblowana - 600 zl/mles. + opłaty za energię. 
Wrocław, tel. 071/354-27-25
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2. rozkła
dowe, umeblowane, wyposażone, telefon • 950 zl/mies. ♦ licz
niki. Wrocław, tel. 071/354-27-25
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, komfor
towe, pełne wyposażenie, w centrum, przy pl. Legionów, we Wro- 
dawiu • 800 zl/mies. Wrocław, tel. 071/328-09-41 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, 
w centrum - 700 zł/mies. oraz mieszkanie 2-pokojowe, umeblo
wane, pow. 40 m2 • 750 zł/mies. Wrocław, tel. 071/782-74-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE z wygodami, II 
piętro, c.o., przy ul. Opolskiej, od Iipca -1.200 zl + liczniki. Wro
daw, tel. 071/332-44-34
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE bez pośredni
ków, umeblowane, czyste, wyposażone w AGD, z telefonem, 
parking, balkon zabudowany, c.o. i ciepła woda miejska, ul. 
Kdłątaja • 1000 zł + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 783-00-58, 
788-10-29

Do wynajęcia pomieszczenie warsztatu samo
chodowego oraz pomieszczenia magazynowe 
przy ul. Karmelkowej 66 we Wrocławiu. Obiekt 
strzeżony, wszystkie media, dogodny dojazd.

O P012599
Tel. kontaktowy, tel. 071/363-44-62.

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe, 48 m2. przy ul. Es
tońskiej, telefon, TV kablowa - 1.000 zl/mies. ♦ energia elek
tryczna. Wrocław, tel. 071/346-22-83 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE M-3 na Starym Mieśde, 40 m2, 
umeblowane, wyposażone w sprzęt AGD -1.000 zl/mies. + opła
ty (czynsz, gaz, energia elektr.), kaucja 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/60-21-10
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 40^2. 
w Śródmieściu, nie umeblowane, w nowym budownictwie, bal
kon, z telefonem - 1.000 zl/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, 
tel. 0502/57-65-39
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Krzykach, 
pow. 50 m2, na 3. piętrze, wysoki standard, nowe, niska zabu
dowa, balkon, cisza, umeblowane dla 2 osób • 1.000 zl/mies. + 
opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 071/327-99-76 lub, 
0600/26-23-45
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum, przy 
pl. Kośduszki, 50 m2, • 1.300 zł + opłaty licznikowe. Wrocław, 
tel. 071/343-13-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE na rok, płatne z 
góry • 7.200 zł, liczniki osobno, telefon, TV kablowa, umeblo
wane, przy ul. Legnickiej, na 2. piętrze, we Wrodawiu. Wro
daw, tel. 0604/90-41-77
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 40 m2, na parterze willi, na Bi
skupinie, osobne węjśde, duży pokój, jasna kuchnia, łazienka, 
umeblowane, dla 2 niepalących osób, • 750 zl. Wrodaw, tel. 
071/347-81-99
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2, umeblo
wane, spółdzielcze, telefon, TV kablowa, -1.000 zł + opłaty licz
nikowe. Wrodaw, tel. 0601/59-51-51 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 75 m2, wypo
sażone, w Śródmieściu, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 0601/52-97-97 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, w 
Rynku, pełne wyposażenie, - 2.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/52-97-97
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w centrum Wrodawia, przy ul. 
Świdnickiej, pokój z kuchnią, pow. ok. 30 m2, duży balkon, wi
dok na ul. Świdnicką, media miejskie, telefon, meble - 1.000 
Zl/mies. + opłaty. Wrodaw, tel. 071/341-45-60, 0601/77-41-58 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 80 m2, z dobrym dojaz
dem 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, III p.. ni
ska zabudowa, komfortowe, umeblowane i kompl. wyposażo
ne, TV kablowa, telefon, piwnica, cicha, spokojna okolica, ul. 
Nasturcjowa • 1300 zł ♦ opłaty licznikowe, możliwość wynaję- 
da garażu. Wrodaw, tel. 071/348-37-97 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE wydzielone z 
większego, niezależne 45 m2, jasna kuchnia, łazienki, duży 
pokój, z telefonem, kdo kina .Lalka*, stare budownictwo, ume
blowane, sprzęt AGD, RTV, od 15.07.2001r. - 600 zł/mies. ♦ 
opłaty licznikowe. Wrodaw, tel. 071/327-86-92 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE umeblowane, ja
sna kuchnia, łazienka, balkon, po remoncie, ul. Legnicka (ok. 
pl. 1 Maja) - 800 zl/mies. ♦ opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 
071/303-07-23, 0607/54-05-58
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3 pokojowe, 60 m2, rozkłado

we, umeblowane, cena 1000 zł + opłaty (ok. 360 zl). Wrocław, 
tel. 336-35-86, 325-83-88 od 10 Iipca 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazien
ka, 54 m2 - 700 zł/mies. + licznik, płatne za 2 mies. z góry. 
Wrocław, tel. 071/398-96-57, 0503/30-42-07 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 54 m2, umeblo
wane -1.100 zl/m-c. Wrodaw, tel. 071/336-68-73,0603/71-82-20 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, rozkła
dowe, z balkonem, II piętro, umeblowane, z telefonem • 1.000 
zł/mies. ♦ opłaty licznikowe. Wrodaw, tel. 0605/39-47-35 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Wro
dawia, rozkładowe, jasna kuchnia, tel., bez pośredników - 700 
zł ♦ opłaty. Wrodaw, tel. 0604/40-93-41 •
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazien
ka, umeblowane, osobne wejśde, w willi, - 700 żł. Wrocław, tel. 
071/333-73-96
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Gądowie, 
kolo ul. Legnickiej, komfortowe, po remoncie, umeblowane, 
balkon, telefon, bez pośredników, od 01.07.2001 r, • 1.400 zl + 
liczniki. Wrodaw, tel. 071/354-11-36, 0606/52-64-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 55 m2, umeblo
wane, w nowym budownictwie, przy ul. Krynickiej, telefon, bal
kon, inne, bez pośredników, -1.150 zl ♦ liczniki. Wrocław, tel. 
071/354-11-36, 0606/52-64-04
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 50 m2. 2 pokoje, łazien
ka, kafelki, kuchnia, sprzęt RTV, AGD, telefon, blisko centrum, 
okolice Dworca Świebodzkiego - 700 zł ♦ opłaty licznikowe. 
Wrocław, tel. 0502/12-57-21
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, rozkładowe, na 
Krzykach, telefon, TV kablowa, częściowo umeblowane; ładne 
- 900 zł/m-c ♦ opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 071/337-14-96, 
0503/16-57-86
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 32 m2, ok. ul. 
Legnickiej, bez pośredników - 750 zl. Wrocław, tel. 
0504/87-04-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE Z osobnym wej- 
śdem, na Klednie, dla 3 osób, kuchnia, łazienka, telefon (inter
net z sied Dialog), cena 900 zl, bez dodatkowych opłat. Wro
daw, tel. 071/793-59-64
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE oddalone 1,5 km 
od Oporowa, bezpośrednió*od właściciela, bezczynszowe, cena 
600 zl/miesiąc. Wrocław, tel. 071/316-94-46 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 60 m2, nie 
umeblowane, łazienka, kuchnia, Książe Małe, - 800 zl ♦ li. Wro
daw, tel. 0602/57-67-35

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE kawalerka, pow. 30 m2, ume
blowane, - 850 zł * liczniki. Wrodaw, tel. 071/343-83-74 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, przy 
ul. kolistej, bez pośredników, - 600 zl + opłaty. Wrodaw, tel. 
071/353-52-10
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 40 m2, umeblowane, w 
willi, Krzyki, osobne wejście?.- 700 zl. Wrociaw. tel. 
071/360-80-83. 0604/84-22-53
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe, nieume
blowane, Muchobór Wielki, - 1.000 zl + opłaty. Wrocław, tel. 
0501/76-70-65
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 33 m2, na 
Nowym Dworze, - 600 zl + li. Wrodaw, tel. 071/373-65-42. 
0601/97-75-17
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na parterze, z 
kuchnią i łazienką, z telefonem, nadaje się na gabinet lub biu
ro. Wrocław, tel. 0601/96-71-07, 071/325-14-11 po godz. 16 
DO WYNAJĘCIA NIERUCHOMOŚĆ w centrum Szczawna Zdro
ju, przy ul. Kościuszki 15, pow. 900 m2, trzy piętra, 25 pokoi, 
duża saia • 10.000 zł/mies. Wałbrzych, tel. 074/840-23-63 w 
godz. 10-18
DO WYNAJĘCIA PARTER DOMKU + ogród, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, umeblowane, z telefonem, c.o. gazowe, na Pilczycach, 
cena • 1.000 zł/mies. + liczniki + kaucja miesięczna. Wrocław, 
tel. 071/351-64-38, 0608/62-39-39 
DO WYNAJĘCIA PARTER WILLI we Wrodawiu, na Krzykach, 
wysoki standard - 1.400 zl/mies. Wrociaw, tel. 071/788-20-31 
DO WYNAJĘCIA PAWILON HANDLOWY branży ogólnej, z lo
kalizacją, o pow. 28 m2, w Oławie, od zaraz, cena - 350 zł/mies. 
Wrocław, teł. 0603/48-47-93
DO WYNAJĘCIA PIEKARNIA 80 m2, wyposażenie, magazyn 
80 m2, slepik, atrakcyjna lokalizacja, - 1.500 zł. Ostrzeszów, 
tel. 062/730-25-48
DO WYNAJĘCIA PLAC 30 arów, w Legnicy (kwadrat) -1.000 
zl/mies. Legnica, tel. 076/722-58-89 
DO WYNAJĘCIA PLAC narożny, o pow. 1207 m2, ogrodzony + 
biura, o pow. 300 m2, oświetlony, duży parking, na każdą dzia
łalność gosp., na długi okres - 4.000 zł/mies. Wrodaw, tel. 
0601/77-44-90
DO WYNAJĘCIA PLAC w centrum Wrocławia, pow. 2000 m2, 
prąd (40 kW), woda, kanalizacja, utwardzony, ogrodzony, moż
liwa zabudowa i długa umowa najmu • 3 zł/m2. Wrocław, tel. 
0605/69-24-22
DO WYNAJĘCIA PLAC i pomieszczenia magazynowe, biuro
we, Wrocław ul. Karmelkowa, cena od 2 zł/m2. Wrocław, tel. 
0502/02-25-78
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 i 3-osobowe, dla mężczyzn pra
cujących lub studentów, kuchnia, łazienka, osobne wejśde • od 
250 do 280 zl/osobę/mies. Wrociaw, tel. 071/324-10-86, 
071/398-84-27, 0600/91-14-48
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1-, 2-osobowe. na Karłowicach - 500 
zl/m-c. Wrodaw, tel. 325-18-48, 0502/61-10-53 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w willi, 1 i 2-osobowe, umeblow.? 
osobne wejśde, Wrodaw Północ - 280 zł - 300 zł/osobę. Wro
daw, tel. 071/327-41-42
DO WYNAJĘCIA POKOJE niekrępujące, w domku, 2-, 3-oso
bowe, kuchnia, łazienka, telefon, cena 250-300 zł/mies. od oso
by. Wrocław, tel. 071/357-74-11
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w Radwanicach (5 km od centrum), 
komunikacja miejska. Radwanice, gm. Św.Katarzyna. tel. 
-071/311-71-43
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, w willi, c.o„ WC, prysz- 
nic, osobne wejście, - 300 zł. Siechnice, tel. 071/311-39-03 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pana, umeblowany, w nowym bu
downictwie, - 350 zi/mies. Wrociaw, tel. 0503/12-92-46 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ komfortowy, dla dwóch osób, bez po
średników • 450 zł/mies. Wrodaw, tel. 071/786-85-25 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ duży, pow. 22 m2, z balkonem, w no
wym, dobrze wyposażonym mieszkaniu, z telefonem, lodówka, 
pralka, prysznic, dzielnica Krzyki, cena *.350 zl/osobę (bez do
datkowych opłat). Wrocław, tel. 071/782-08-09,0602/60-57-50 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z osobnym wejśdem, dzielnica Kar
łowice, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-79 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pana, kulturalnego, niepalącego • 
400 zi/mies. Wrodaw, tel. 071/793-45-12 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, w mieszkaniu studenc
kim, od Iipca - 350 zl/osoba. Wrocław, tel. 071/348-18-45, 
0605/31-98-63
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 1 lub 2 osób, przy ul. Pocztowej, 
• 400 zł. Wrocław, tel. 071/361-38-27 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z używalnością kuchni, dla osoby bez 

-  nałogów, - 350 zł. Wrodaw, tel. 071/361-86-79 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ jfedno lub dwuosobowy, w centrum 
Wrocławia • 350 zł/mies. lub 500 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/342-08-36
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, oddzielne wejśde - 250 
zł/mies. (bez dodatkowych opłat). Wrodaw, tel. 311-76-55 
DO WYNAJĘCIA POKOJ 3-osobowy, umeblowany, w willi, we 
Wrodawiu, na Złotnikach • 250 zl/mies. od osoby. Wrocław, tel. 
071/349-30-07
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla dwóch pań pracujących lub pary, 
we Wrodawiu, na Krzykach • 300 zl/mies. od osoby. Wrocław, 
tel. 071/338-01-75
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pani, przy ul. Wesdej • 350 zł. 
Wrocław, tel. 0608/04-20-50
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 lub 3 osób. niepalących, na Gą
dowie, cena 200 zł/osoba (3-osobowy), 250 zl/osoba (2-osobo
wy). Wrocław, tel. 071/788-48-51 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 dziewcząt, niepalących, w pełni 
urządzonym mieszkaniu studenckim, • 500 zł. Wrodaw, tel. 
071/787-86-58, 0600/15-62-75

s p r z e d a j  Mieszkan ie  
k u p  dom

• Domy z działką 600 m2 
od 179.000 15 km od Rynku 

• Domy pod lasem z dzjałką 1000 m2
C ^ d  ^2  Oborniki Śl.

Miłoszyce k. Kamieńca
UWAGA - NOWE ATRAKCYJNE TERENY!!!

tel. 071/352-91-59
Wrocław, ul. Milicka 32 (k. Marino)com s.e.

KREDYT od 7,6%
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p o m t  j s m m z m s
pow. dziatki - 1.000 m'

- dom ki w olno stojące  
typ “ A ” , “ B ’\

TYP “A ”
pow. użytkowa - 220,7 m' 
pow. całkowita - 365,1 m' 
kubatura - 785 m'
TYP “B”
pow. użytkowa - 200,9 m' 
pow. całkowita - 338,0 m' 
kubatura - 670 m’
TYP “C”
pow. użytkowa - 171,4 m! 
pow. całkowita - 271,6 m' 
kubatura - 630 m'
TYP “D”
pow. użytkowa - 150,9 m' 
pow. całkowita - 238,5 m' 
kubatura -  750 m ‘

W a r t o ś ć  d o m k u :  stan  s u ro w y  za m kn ię ty
w a rto ś ć  dzia łk i uzb ro jon ej - 94,00 zł/m2

} 256.493 zł 
} 245.010 zi 

} 210.356 zł 

} 190.537 zł

MIENIECWROCŁAWSKI

Płatność w ratach. 
Ulga budowlana.

,Budowa Wetlinie surowym zam kniętym
  wraz i  elewacją, uzbrojonlertl̂ ĝ̂ p̂ ir,

fzewnętrznym i niezbędną infrastrukturą.

 ̂ TERMIN - 2001 r.
KUP DZIŚ GOTOWYI MASZ UPUST!

TEL. 328-47-85 
328-10-15

S P Ó Ł D Z I E N I A  M IE S Z K A N IO W A  " K A M IE N IE C ” 
5 0 - 3 7 6  W R O C Ł A W , U L . W R O Ń S K I E G O  1 4

DO WYNAJĘCIA POKÓJ w urządzonym mieszkaniu, dla 2 lub 
3 osób, cena od 230 • 280 zl/mies. Wrocław, tel. 0600/15-62-75 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, osobne wejście, kuchnia, 
łazienka - 250 zł/osobę. Wrodaw, tel. 071/345-78-18 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ ul. Świętokrzyska, dla dwóch osób, - 
500 zl. Wrodaw, tel. 0600/54-47-f3 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ przy ul. Norwida, komfortowy, ume
blowany, • 500 zl. Wrodaw, tel. 071/328-23-99 do godz. 13 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ duży, ładny, dla 2 lub 3 osób, niepa
lących, cena 200 zl/osoba (3 osoby) lub 250 zl/osoba (2 oso
by). Wrocław, tel. 071/788-48-51 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla dwóch pań, w centrum Wroda
wia, piec węglowy, kuchnia, łazienka, • 400 zł. Wrocław, tel. 
071/344-81-35
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 24 m2 - 350 zl/mies. * opł. za energię 
elektr. Wrodaw, tel. 071/346-49-77 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla studentki, - 250 zł /mies. Wro
daw, tel. 071/794-54-70
DO WYNAJĘCIA POKÓJ duży, z używalnością kuchni i łazien
ki, dla 2 osób, najlepiej studentom - 300 zł/osoba. Wrocław, tel. 
0501/78-29-50
DO WYNAJĘCIA POKÓJ na Partynicach, z dostępem do kuch
ni i łazienki - 300 zł/m-c+woda, najchętniej dla studentek. Wro
daw. tel. 339-99-87, 0605/63-26-17 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, we Wrodawiu, na Sępol
nie - 250 zł/szt. Wrocław, tel. 071/373-97-04, 0503/68-35-22 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalającej pani na Ołtaszynie, 
osobne wejście, • 290 zł. Wrocław, tel. 071/368-11-64, 
0600/88-09-17
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w centrum Wrodawia, dla niepalącej 
osoby - 300 zł. Wrodaw, tel. 071/78 5̂2-02 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, na Ołtaszynie, z własną ła
zienką, wspólna kuchnia i wejśde, dla 1, 2 osób - 400-600 zł, 
część płatności zamienię na naukę j. angielskiego. Wrodaw, 
tel. 071/368-73-67, 0604/58-02-94 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pana pracującego, niepalącego, 
bezpieczny parking, • 270 zł. Wrodaw, tel. 346-22-35,341-34-32 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ - 250 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/354-38-50
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 kobiet uczących się lub pracu
jących, możliwość korzystania z kuchni, łazienki, WC, b. dobry 
dojazd do centrum, nowe bloki, spokojna okdica - 300 zł/mies., 
bez opłat dodatk. Wrodaw, teł. 0501/40-31-54 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla młodej pani, pracującej lub uczą
cej się, umeblowany, nowe budown., dostęp do kuchni, łazienki
- 300 zł/ mies. Wrocław, tel. 071/353-24-47, 0608/11-14-23 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 1 lub 2 osób, osobne wejśde, kom
fortowe wyposażenie, do wyłącznej dyspozycji łazienka, kuch
nia, lodówka, przedpokój, bezpieczny parking, od 11ipca • 300 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/346-66-86
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalącej pani, najchętniej stu- 
denki, 300 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 071/325-85-98 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ nadający sie na pomieszczenie biu
rowe, 30 mkw, szt.2 - 40 zł/mkw. Wrocław, tel. 071/322-59-67, 
071/322-34-15
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy; dla młodej osoby, z bal
konem, w dobrze wyposażonym mieszkaniu, niekrępującym do
stępem do kuchni, łazienki, z telefonem, TV kablowa, Krzyki 
os. Polmozbytu - 400 zł/mies. Wrodaw, tel. 071/339-70-92 w 
godz.20-22
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, telefon, umeblowany, do
stęp do kuchni i WC, na Grabiszynku - 300 zl/osoba. Wrocław,' 
teł. ,0607/24-03-08
DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany, słoneczny, z używalno- 
śdą kuchni i łazienki oraz sprzętu AGD, dla dwóch panów, stu
dentów, parze albo dwóm osobom pracującym, od 01.07.2001 
r., cena 275 zl/osoba. Wrocław, tel. 071/786-84-25 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, z dostępem do kuchni, 
ul. Stysia, od Iipca, cena 400 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 
071/795-42-22
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w domku 1-rodzinnym, na Krzykach,
- 500 zł. Wrocław, tel. 071/339-88-69
DO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej, 
przy ul. Strachodńskiej, pow. 125 m2 (5 pokoi), wysoki stan
dard, meble, 2 balkony, taras, ogródek, bez pośredników - 2.400 
zł. Wrocław, tel. 071/367-83-84
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA 3 szt., łączna pow. 160 m2, 
kanały, woda, światło, siła + 220 V, na każdą działalność gosp. 
Legnica, tel. 076/854-10-69 w g. 7-8 lub po 21 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA pokoje od 9-50 m2,1 i II p., 
różne, w tym pomieszczenie na 14 stanowisk komputerowych z 
siecią internetową - 20 zł/m2. Legnica, tel. 076/862-37-79, 
851-29-35
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 160 m2 i 50 m2, na dchą 
produkcję, magazyn, hurtownię, atrakcyjna lokalizacja, 4 km od 
Lubina, cena - 7 zł/tn2 , możl. wyst. fakt. VAT. Lubin, tel. 
0601/42-28-54
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA o pow. 150 m2, w Siechni- 
cy, 15 km od centrum Wrodawia, siła, WC, z telefonem, zaple
cza biurowe, okratowane, wysokie, możliwość powiększenia o 
poddasze, dogodny dojazd, z przeznaczeniem na produkcję łub 
magazyn, cena - 970 zł/mies. Siechnice, tel. 071/311-53-22 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA w Strzelinie, przy ul. Oław
skiej 19, na hurtownię, zakłady, usługi, produkcję, o pow, 30, 
140, 150, 400 m2, wszystkie media, teren ogrodzony, główna 
droga, cena • 9 zł/m2 + VAT. Strzelin, tel. 071/392-10-69, 
0602/44-78-77
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE okolice pl. Do
minikańskiego, pow. do 100 m2, wszystkie media • 35 zi/m2. 
Wrocław, tel. 071/343-86-66, 0601/91-52-76 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA biurowe, pow. 18-80 m2, 
we Wrodawiu przy ul. Krakowskiej 180 -15 zł/m2. Wrocław, tel. 
0604/19-99-47
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA rejonowa przychodnia le
karska Wrodaw - Brochów, ul. Semaforowa 1, cena 9 zł/m2 + 
VAT. Wrodaw, tel. 071/369-56-35, 071/367-13-21 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na działalność gosp., w tym 
warsztat samochodowy z kanałem, 10 zł/m2. Bolesławiec, tel. 
075/732-29-77, 0605/55-81-33
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na magazyn. 600 m2, dział
ka 8 arów, w Lubinie - 6,5 zł/m2 lub sprzedam - 159.999 zl. 
Lubin, tel. 076/846-08-36 w godz. 7-15, 0607/83-04-36 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE pow. 350 m2, z przezna
czeniem na magazyn, itp., duży plac manewrowy - 7 zł/m2. Ra
dwanice, tel. 071/789-18-60
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE handlowo-usługowe, w 
domu handlowym, w centrum Obornik Śl. - 20 zł/m2. Trzebnica, 
tel. 071/387-00-18, 0501/25-36-86 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE w zakładzie złotniczym, na 
samodzielne stanowisko pracy, np. dla zegarmistrza, grawera, 
agencji PKO, itp, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/340-06-93, 
0608/76-56-27
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE SKLEPOWE pow. 13 m2, 
regały, woda, ogrzewanie • 1.000 zl/mies. Wrocław, tel. 
071/783-39-32, 0602/85-07-47
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE pow. 75 m2, na warsztat 
lub inną działalność gosp., we Wrodawiu, siła, telefon, dobry 
dojazd • 900 zł/mies. Wrodaw, tel. 793-45-10,327-60-35 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 100 m2, na Wojszycach, 
ul. świt • 1000 zł, media ♦ licznik. Wrocław, tel. 071/336-15-70 
po godz.18
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na biuro, 50 mkw, w dom-
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ku jednorodzinnym, okolice Centrum Korona - 1200 zl/m-c. 
Wrocław, tel. 0600/28-82-79
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE biurowe 120 mkw.nłezależ- 
ne wejśde oraz węzeł sanitarny, możliwość dogodnego parko
wania samochodu - 40 zl/mkw. Wrocław, tel. 071/322-59-67, 
071/322-34-15
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE magazynowe, pow. 220 m2
• 600 zl/mles. Wrocław, tel. 071/349-26-11
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE SKLEPOWE 13 m2, woda, 
ogrzewanie • 1.000 zl/mies. Wrocław, tel. 071/783-39-32, 
0602/85-07-47
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA HANDLOWO • USŁUGOWA 
37 m2 • 800 zł (brutto) i 7 m2 • 250 zł (brutto), we Wrocławiu, 
przy ul. Olszewskiego (Biskupin). Wrodaw, tel. 071/347-71-03 
DO WYNAJĘCIA STOISKO o pow. 6 m2, w Hali Strzegomskiej, 
na sprzedaż odzieży • 1.150 zł/mies. Wrocław, teł. 
071/354-23-59, 0503/78-43-93
DO WYNAJĘCIA TRZY POKOJE razem lub osobno, na Zaci
szu, wszystkie media - 400 zł/pokój lub 1.250 zł/całość. Wro
daw, tel. 0608/16-08-87
DO WYNAJĘCIA WARSZTAT samochodowy, w miejscowości 
Nowy Kościół, na trasie turystycznej Legnica - Jelenia Góra. 
Legnica, tel. 076/854-10-69 w g. 7-8 lub po 21 
DO WYNAJĘCIA WARSZTAT lub inne propozycje • 15 zł/m2. 
Wrodaw, tel. 071/315-71-24 lub, 0606/58-57-40 
DO WYNAJĘCIA WIATA zabudowana, na magazyn lub garaż, 
wysoka, teren strzeżony, okolice dworca świebodzkiego, cena 
- 300 zl/mies. Wrocław, tel. 071/357-29-38 po godz. 19. 
0502/33-75-80
O  DOM nowy, wolno stojący, pow. całkowita 180 m2, 

działka 1100 m2, media, ulga budowlana, w miej* 
scowości Borowa (gm. Długołęka), pilnie, - 
199.000 zł (do negocjacji)., tel. 071/324-27-89, 
0502/86-09-85 02028611 [[[09553]]]

DOM JEDNORODZINNY 200 m2, częściowo wykończony, w le
sie, blisko jeziora, działka ogrodowa 411 m2, w Radzyniu k. 
Sławy, • 100.000 zl. Lubin, tel. 0602/37-88-68 
O  DOM w centrum Rawicza, pow. 450 m2, sklep, bu

dynek gospodarczy, pozostałe grunty o pow. 621 
m2, wszystkie media, wolne 2 mieszkania. Ra
wicz, tel. 065/545-53-64 01035081 [[[18257]]]

•  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 [[[09551]]]

•  DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ poniemiecki, we Wro
dawiu, na Złotnikach, 1.100 m2, z możliwością rozbudo
wy, działka 1.000 m2, • 245.000 zł. .BGN", Wrodaw, tel. 
071/354-34-93 99000001 [[[09668]]]

•  DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 220 m2, 6 pokoi, w 
tym pokój z osobnym wejśdem, Nowe Stabłowice, blisko 
ul. Kosmonautów, działka 500 m2 (zagospodarowana), •

.330.000 zł (do negocjacji). .BGN’ , Wrocław, tel. 
071/354-34-93 99000001 [[[09669]]]

•  DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ na Stablowicach, 
pow. 220 m2, 5 pokoi oraz dobudowane pomieszczenie 
gosp. o pow. 50 m2, działka o pow. 400 m2 (z możliwością 
dokupienia od gminy), - 250.000 zł. .BGN*, Wrocław, tel. 
071/354-34-93 99000001 [([09670]]]

•  DOM • Nowe Stabłowice, szereg środkowy o pow. 220 m2, 
do wykończenia, działka 330 m2, -170.000 zł. BGN, Wro
daw, tel. 071/354-34-93 99000001 [[[09671]]]

•  DOM wdno stojący, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, na działce 
58 arów, między Ząbkowicami a Srebrną Górą,.: 105.000 
zł (do negocjacji). Biuro Obrotu Nieruchom., Ząbkowice 
Śląskie, lei. 074/815-13-11 99000001 [[(097001)1

DOM w Oleśnicy, wszystkie media, - 300.000 zł lub zamienię 
na dom na wsi., tel. 0602/12-05-73 
DOM PONIEMIECKI na działce 42 a, w gminie Świerczów, atrak
cyjna lokalizacja w ok. lasy-i stawy • 38.000 zl. ., tel. 
077/412-43-96
DOM * duży budynek warsztatowy, działka 2500 m2, na obrze
żach Wrodawia, • 500.000 zł. Bielany Wr., tel. 071/311-98-01 
DOM JEDNORODZINNY wdno stojący, z wygodami, ogrodzo
ny, działka 800 m2, widok na Góry Sowie + warsztat, - 395.000 
zł. Bielawa, tel. 074/833-58-44
DOM PIĘTROWY z cegły, 14 pokoi + lokal handlowy, w Opdnie 
Zdroju, 5 km od granicy czeskiej i niemieckiej, - 70.000 zł. Bo
gatynia, teł. 0605/94-66-56
DOM parterowy, 2-pokoje, kuchnia, łazienka, gaz, prąd, działka 
104 a, położona nad strumieniem, wśród lasu liściastego, 30 
km od Kdobrzegu, w Sławborzu, • 38.000 zł. Boguszów-Gorce, 
tel. 074/842-57-00 do godz. T5, 844-92-55 po godz. 17 
DOM jednorodzinny, 110 m2, w Jeleniej Górze, - 140.000 zł. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/842-57-00 do godz. 15, 844-92-55 
po godz. 17
DOM dwupiętrowy, 450 m2, idealny na pensjonat oraz halę pro
dukcyjną (200 m2), przy trasie, 1 km od Bolesławca, razem lub 
osobno - 400.000 t  400.000 zł. Bolesławiec, ul. w, tel. 
0503/89-59-93
DOM stan surowy, 180 m2, w Kowarach, działka 4 ary, możli
wość dokupienia 1 ha gruntu, - 75.000 zl lub zamienię na miesz
kanie, samochód z silnikiem diesla. Bolesławiec, tel. 
075/734-74-05, 0605/64-08-21
DOM WOLNO STOJĄCY + garaż, działka 60 a, nowo wybudo
wany, pow. 170 m2, • 170.000 zł. Brodno, gm. środa śląska, 
tel. 071/317-46-86 po godz. 19
DOM PONIEMIECKI pow. 150 m2,4 pokoje, kuchnia, łazienka, 
WC, spiżarnia, telefon, c.o., garaż * zabudowania gosp., dział
ka 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., te
lefon, + zabudowania gosp., działka 0.5 ha, sad (w tym 150 
drzewek czereśniowych), blisko granicy niemieckiej, 25. km od 
Olsztyna, 20 kłn od Gubina, - 100.000 zl. Datyń, tel. 
068/371 -25-29 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - A00436 www.autogielda.com.pl)
DOM w Dlugdęce, 200 m2, może być dwupokoleniowŷ  2 po
ziomy ♦ poddasze do adaptacji, 2 garaże, dwie linie tel., b. ład
nie położony, narożna działka 1000 m2, zabudów, gosp., dużo 
krzewów • 310.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-16-28, 
071/315-28-56
DOM poniemiecki, 290 m2, zabudowania gosp., na działce 15 
a, prąd, woda, telefon, blisko Nysy, ładna okolica, do zamiesz
kania lub na działalność gosp, - 55.000 zl. Domaszkowice, tel. 
077/435-44-48, 077/431-98-83
DOM WOLNO STOJĄCY poniemiecki, 3 km od Jeleniej Góry, 2 
samodzielne mieszkania po 3 pokoje, kuchnia, łazienka, c.o., 
woda, siła, z telefonem, ogród 30 arów, - 200.000 zł. Dziwiszów, 
tel. 075/753-50-09

DOM WOLNO STOJĄCY w Sławie, działka 10 arów, wszystkie 
media, ogrzewanie elektryczne, piętrowy, po remonde kapital
nym w 89 r, 600 m od jeziora, - 400.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-55-80 po godz. 20
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ pow. 240 m2,4 pokoje * 2 
letnie, wysoki strych, kuchnia, jadalnia, łazienka, garaż na 2 
samochody, spiżarnia, warsztat tokarski, ogrzewanie gazowe, •
160.000 zł. Głogów, tel. 076/833-52-35, 835-08-64
DOM całoroczny, 3 pokoje, kuchnia, wc, na działce 4 ary w Świ
noujściu, cena 59.000 zl. Głogów, tel. 076/833-38-02, 
0605/28-05-32
DOM PONIEMIECKI duża stodda, pomieszczenia gospodar
cze, garaż z kanałem, ziemia o pow. 11 ha w jednym kawałku, 
na trasie Wałbrzych - Kłodzko, • 22.000 zł. Głusżyca, tel. 
074/845-66-46
DOM wdno stojący, pow. 200 m2, na działce 600 m2, garaż i 
pomieszczenia gosp., atrakcyjna lokalizacja. • 150.000 zi. Go
łuchów, tel. 062/742-48-33, 0601/48-32-46 
DOM pow. 250 m2, komfortowy, w Gostyniu, 2 ganki, hdl, 2 
kuchnie, 5 dużych pokoi, 2 łazienki, taras, oranżeria, garaż na 
2 samochody, kotłownia, odeplony, • 360.000 zl lub zamienię 
na mały domek z dopłatą. Gostyń, teł. 065/572-69-66 
DOM 3 pokoje, łazienka, kuchnia, przedpokój, po częśdowym 
remonde, garaż, zabudowania gosp., pole o pow. 1.15 ha, po
dwórko 25 arów, - 52.000 zl. Grodków 9, gm. Żarów, tel. 
0600/65-08-60
DOM 65 m2 pow. użytkowej, działka 630 m2, prąd, woda, -
55.000 zł. Grzędy, gm. Czarny Bór, tel. 0601/89-21-18
DOM poniemiecki, 250 m2, działka 12 a, 2 garaże, parter, ogrze
wanie kominkowe, na piętrze piece, 3 odrębne mieszkania, 11 
km od Jeleniej Góry, widok na śnieżkę, do zamieszkania, -
155.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-72-14, 0606/71-00-37 
DOM PONIEMIECKI stodda, zabudowania gospodarcze, 12 km 
od Lubania Śl., działka 54 a, - 55.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/644-02-74
DOM PONIEMIECKI jednorodzinny, w Podgórkach, 120 m2, ce
gła, woda, co, siła, z telefonem, działka 58 a, 12 km od Jel. 
Góry, • 80.000 zl. Jelenia Góra, tel. 075/751-25-26 wieczorem 
DOM wdno stojący, * nowy warsztat, pow. 200 m2, na działce 
40 a, 15 km od centrum Wrodawia, - 500.000 zł. Jeszkowice, 
tel. 071/318-04-19
DOM WOLNO STOJĄCY dom o pow. 160 m2, z kompletnym 
wyposażeniem, pomieszczenia gospodarcze 100 m2, działka o 
pow. 840 m2, przy trasie Ostrów Wlkp. - Kalisz, - 198.000 zł. 
Kalisz, tel. 062/762-15-84
DOM w Kamieńcu Wr., wszystkie media, 240 m2, działka 1.200 
m2, salon z kominkiem ceramicznym, - 380.000 zł. Kam. Wro- 
dawski, tel. 071/318-56-63
DOM PONIEMIECK1180 mkw, ♦ budynek gosp., garaż, działka 
900 mkw, wszystkie media, dobrze utrzymany, - 250.000 zł. Ka
mieniec Wrocławski, tel. 071/318-56-26
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DOM PONIEMIECKI do remontu, duży budynek gospodarczy, 
podpiwniczony, działka 0.15 ha, gmina Bojadła, - 25.000 zł. Kar
gowa, tel. 068/352-55-35
DOM w Karpaczu Górnym, z 1982 r., 280 m2,6 pokoi, kuchnia, 
2 łazienki, do zamieszkania, parter do adaptacji, działka 500 
m2,2 garaże, wszystkie media, atrakcyjna lokalizacja, - 370.000 
zl. Karpacz, tel. 0606/74-57-31, 0600/24-93-05 
DOM nowy, 250 m2 i działka 8 a, Kotlina Kłodzka, możliwość 
prowadzenia działalności gospodarczej, ulga budowlana, •
95.000 żł. Kłodzko, tel. 074/867-77-58, 0609/45-10-70
DOM PONIEMIECKI w Polanicy Zdroju, atrakcyjna lokalizacja, 
pow. 300 m2, działka 5.800 m2, starodrzew, • 420.000 zł. Kłodz
ko. tel. 074/647-28-11, 0603/96-18-66 
DOM w górach, mikroklimat, zabudowania gosp, woda, siła, stru
mień, spokojna okolica, otoczona lasem, dsza, w pobliżu Ma
syw śnieżnika, • 52.000 zł. Konradów, tel. 074/814-77-11, 
0609/16-84-42
DOM-wolno stojący, pow. 1.4 ha, 4 pokoje, kuchnia, jadalnia, 
łazienka, woda), c.o., strych do adaptacji, budynek gospodar
czy, garaże, możliwość rozbudowy, nadaje się na różnego ro
dzaju inwestycje, 1 km od trasy Wrodaw • Strzelin, • 130.000 zł. 
Kuchary, gm. Domaniów, tel. 071/302-74-00 
DOM w Kudowie Zdroju, w szeregu, kuchnia, 7-8 pokoi, 3 ła
zienki, piwnica, strych, garaż, ogródek, w trakcie wykończenia, 
cena 160.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-25-26 
DOM WOLNO STOJĄCY w Laskowicach, typ .bungelo*, pow. 
250 m2, działka 10 arów, uzbrojona, całkowicie wykończone, •
260.000 żł. Laskowice, tel. 077/414-84-77
DOM WOLNO STOJĄCY pow. 283 m2, jedno lub dwurodzinny, 
działka 472 m2, wysoki standard, atrakcyjna lokalizacja, w po
bliżu parku miejskiego, zadbany ogród, przystosowany do biu
ra o pow. 117 m2, -400.000 zł. Legnica, tel. 0602/33-85-52 
DOM wolno stojący, podpiwniczony, 200 m2, 2 garaże, działka 
1250 m2, Wroclaw-Księże Małe, • 320.000 zł. Legnica, tel. 
076/856-48-58
DOM w Lesznie, parterowy, pow. użytkowa 156 m2, ogrzewa
nie gazowe, działka 600 m2, dużo zieleni, z 93r., 3 pokoje, sa
lon 40 m2, garaż, pomieszczenia gospod, - 220.000 zi. Leszno, 
tel. 0601/61-98-13
DOM poniemiecki, działka 26 arów, 5 km od Leszna, -140.000 
zl. Leszno, tel. 0607/34-42-40
DOM wolno stojący, okna PCV, pow. 130 m2, CO gazowo-wę- 
glowe, piec wiszący, 2-funkcyjny, kafle, 5 pokoi, 2 łazienki, kuch
nia z aneksem, siła, działka, taras 30 m2, - 215.000 zł lub za
mienię na dom w rejonie Polkowic, Lubina. Leszno, tel. 
065/529-91-26
DOM n. jez. Otmuchowskim, z działką, - 10.000 zi. Ligota Wiel
ka, tel. 077/435-41-96

DOM wolno stojący, pow. 160 m2, - 200.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-75-40
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, w stanie 9urowym, z 
materiałów ceramicznych, pokrycie dachówką karpiówką, pdo- 
żony na osiedlu, w lesie, w Drzonkowie, gm. Zielona Góra, -
200.000 zł. Lubin, tel. 076/844-64-08
DOM w zabudowie szeregowej, wraz ze sklepem, w centrum 
Świeradowa Zdroju, - 200.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
076/724-08-98
DOM poniemiecki, mieszkalno-gospodarczy, piętrowy, podpiw
niczony, 200 m2, stodda 140 m2, możl. adaptacji ma mieszka
nie, woda, szambo, we wsi Plóczki Górne, w pobliżu kośdół i 
szkda, - 85.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/647-81-20 (zdjęda 
do tej oferty można zobaczyć w intemede pod numerem - 
AC0245 www.autogielda.com.pQ 
DOM WOLNO STOJĄCY piętrowy, pięknie położony nad sta
wem, z ogrodem, Rachów • Cegielnia, • 60.000 zl. Malczyce, 
tel. 071/317-91-48
DOM PONIEMIECKI w okolicy Wołowa, 3-pokojowy, kuchnia, 
łazienka, WC, c.o, - 48.000 zł. Moczydlnica Klasztorna, tel. 
071/343-92-20 lub 0609/27-40-56 
DOM w zabudowie bliźniaczej, pow. 60 m2, możliwość adapta
cji strychu, garaż zabudowania gospodarcze, działka o pow. 15 
a, w Namysłowie, - 90.000 zl. Namysłów, teł. 077/410-37-54 
DOM w Nowej Rudzie, przy głównej trasie Kłodzko-Wałbrzych, 
pow. 520 m2, z restauracją i sklepem, 15 pokoi, 2 łazienki, CO, 
woda, siła, energia, telefon, • 150.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-61-43 po godz. 18
DOM jednorodzinny, w Nowej Soli, wysoki parter, - 135.000 zł. 
Nowa Sól, tel..0601/62-28-97
DOM WOLNO STOJĄCY6 pokoi, kuchnia, łazienka, własne uję
cie wody, nowa elewacja, wymienione okna, inst. elektryczna, 
7 km od Otmuchowa, działka o pow. 1,3 ha, • 70.000 zl. Nysa, 
tel. 077/433-51-87, 0602/71-60-91 
DOM WOLNO STOJĄCY pow. 200 m2, działka 5a, w Oborni
kach Śl., spokojna okolica, 25 km do Wrodawia, odeplony, piec 
Buderus gazowy, z telefonem, garaż 22 m2, - 310.000 zł. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-19-19
DOM PONIEMIECKI do remontu lub rozbiórki, z telefonem, woda 
ze studni, stodda, działka o pow. 0.55 ha, w miejscowości Go- 
dzinowice, 5 km od Oławy, - 27.000 zł. Oleśnica Mala, tel. 
071/301-50-69 po godz. 19
DOM JEDNORODZINNY pow. 180 m2, całkowita 250 m2, salon 
58 m2, kuchnia, WC, łazienka, 3 pokoje, 2 garaże na 4 sam., 
działka 10 a, ładnie zagosp., pergola, grill murowany oczko, 
bud. gosp., atrakcyjna lokalizacja, własnośdowy • 395.000 zl. 
Oława, tel. 071/313-29-84 wieczorem. 0602/71-77-58 
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ pow. działki 10 a, pomiesz
czenia na hurtownię lub produkcję, pow. całkowita 320 m2, - 
.300.000 zł. Oława, tel. 071/313-36:90 
DOM b. funkcjonalny, nadaje się na przychodnię lekarską lub 
biuro, b. ładny, dobra lokalizacja, 10 pokd, 5 WC, 2 kuchenki, 
sala przyjęć (recepcja), pow. 250 m2, przy trasie Wroclaw-Opo- 
le, obok PKP i PKS, sieć parkingów, wszystkie media, • 500.000 
zł (netto). Oława, tel. 071/313-29-84 do godz. 15,071/313-40-27 
wieczorem, 0602/71 -77-58
DOM parterowy, działka 25 arów, w technologii Ytong, dachów
ka ceramiczna, do niewielkiego wykończenia, pow. 143 m2, cena
350.000 zł. Oława. tel. 0602/17-66-56
DOM murowany, 3 pokoje + dom drewniany, 2 pokoje, budynki 
gospodarcze, działka 500 m2, woda, kanalizacja, telefon, w po
bliżu rzeki Warta i lasu, • 80.000 zł. Osjaków k. Wielunia, tel. 
043/842-34-73, 842-32-60
DOM WOLNO STOJĄCY w końcowej fazie remontu, 29 km do 
Wrodawia, k. Obornik śl. Osolin, gm. Oborniki Śląskie, tel. 
0604/46-21-85
DOM w zabudowie szeregowe], z garażem, działka 200 m2, 
salon i kuchnia kompletnie umeblowane, Krzyki, ul. Pawia, -
395.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 0606/22-77-86
DOM wdno stojący, pow. 372 m2, blisko przejścia graniczne
go, - 55.000zł. Paczków, tel. 077/431-65-24 
DOM o pow. 420 m2,12 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie, zabudo
wania gospodarcze, ńa działce 32 ary, 1500 m od trasy głów
nej, w gminie Kobierzyce, • 600.000 zł. Pełczyce, tel. 
071/311-17-88, 0601/69-59-72
DOM w zabudowie szeregowej, parterowy, pow. całk. 151 m2, 
pow. mieszk. 98 m2, podpiwniczony, garaż, działka 310 m2, 
media miejskie, • 200.000. zl..Polkowice, tel. 076/845-34-54 
DOM PONIEMIECKI 3-pokojowy, kuchnia, ♦ zabudowania gosp., 
z telefonem, gaz, woda, kanalizacja, siła, działka 53 ary, 8 km 
od Polkowic, w Jędrzychowie, - 58.000 zi. Polkowice, tel. 
076/845-09-34
DOM jednorodzinny, na działce 0.2 a, z możliwością zamiesz
kania od zaraz, pow. użytkowa 65 m2, 3 pokoje, kuchnia, ła
zienka, c.o., Woda z wododągu, telefon, 22 km od Wrocławia, 
gm. Kobierzyce, • 40.000 zl. Pustków Wilczkowski, tel. 
071/311-82-86
DOM wolno stojący, u podnóża Gór Stołowych, piętrowy, 150 
m2, salon z kominkiem, ogród o pow. 0.5 ha, wszystkie media, 
• 170.000 zl. Radków Kłodzki, tel. 074/871-22-02 
DOM PONIEMIECKI w Sierpnicy k.Osówki, dwa pokoje, duża 
kuchnia, korytarz i inne zabudowania, działka 38 arów, - 45.000 
zł. Sierpnicś, tel. 074/845-95-14 
DOM PONIEMIECKI do remontu, pomieszczenie gosp., działka 
16 arów, • 43.000 zł. Słupice, gm. Łagiewniki, tel. 074/817-12-81 
DOM nowo wybudowany, pow. 120 m2, umeblowany, wszelkie 
media, działka pod rozbudowę 1200 m2, - 300.000 zł. Smolec, 
tel. 071/316-84-42 po godz. 20, 0503/84-09-32 !
DOM WOLNO STOJĄCY na działce średniej wielkośd, ogród, 
w Srebrnej Górze, 8 pokd, kuchnia, garaż, - 350.000 zł. Srebr
na Góra, tel. 074/816-00-01, 074/818-00-30 po godz. 15

SZAMBA^
Szczelne, betonowe, m

atestowane (atest P.Z.H.) -
Sprzedaż - Montaż, atrakcyjne ceny III

Te l. 071/78 26 960, O 607 581 326

DOM wolno stojący, w Strzegomiu, do częśdowego wykończe
nia, 300 m2, -165.000 zł łub zamienię na mieszkanie w Legni
cy, Wrodawiu. Strzegom, tel. 0501/55-62-85 
DOM WOLNO STOJĄCY w miejscowości Szczodre, nowe osie
dle, pow. 220/170 m2, parter: kuchnio-jadainia, pokój, łazien
ka, piętro: salon, 2 sypialnie, łazienka, tarasy, do niewielkiego 
wykończenia, - 300.000 zł lub zam. na mieszkanie do pdowy 
wartości domu + dopłata, inne propozycje, Szczodre k. Wroda
wia, 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 wdno stojący, jednorodzinny, piwnica, garaż, parter, pię-

OKAZJA! SPRZEDAM NOWY DOM 
DO ZAMIESZKANIA 

pow. 170 m2, działka o pow. 500 m2,
2 kondygnacje + garaż, 7 km od Dworca 
G łónego B iestrzyków. Cena - 259.000 zł. 
Wrocław, tel. 373-30-51 (wieczorem) 
  0-501246 036 OPO12617

tro, 5 pokoi, kuchnia, łazienka, w.c., pow. 220 m2, plastikowe 
okna, c.o. miedziane, II taryfa, telefon, pow: 220 m2, odeplony 
styropianem, gładzie gipsowe, panele podłogowe, działka 960 
m2, - 165.000 zł. Szlichtyngowa, tel. 065/549-22-08 -.
DOM w Bielanach Wr - Slęża, dwupokoleniowy, 300 m2, 3-łet- 
ni, wykończony, działka zagospodarowana 1000 m2, • 700.000 
zl. Ślęta, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-25-84, 0601/57-44-15 
(zdjęda do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem • AC0246 wwW.autogielda.com.pl)
DOM PONIEMIECKI, z warsztatem pow. 130 m2, mieszkanie 
na piętrze + 50 m2 taras, na parterze 180 m2 warsztatu, przy
gotowany na działalność gospodarczą, do zamieszkania, po 
remonde, woda, CO, gaz, telefon, działka o pow. 2 + 5 ar, w 
miejscowości Św. Katarzyna, 6 km od Wrodawia, - 180.000 zł. 
Św. Katarzyna, tel. 0603/78-85-60 
DOM w zabudowie szeregowej, w Bolkowie, stan surowy za
mknięty, 119 m2, piwnica, garaż, • 60.000 zi. Świdnica, tel. 
075/852-40-62
DOM mieszkalno-usługowy, pow. 410 m2, działka wlasnośdo- 
wa 475 m2, teren ogrodzony, wszelkie media, I strefa miejska w 
Świdnicy, do zamieszkania - 700 zł/m2. Świdnica, tel. 
074/853-10-02
DOM jednorodzinny, w Świebodzicach, pow. 205 m2, działka 
1200 m2, budynek gosp., bezpośrednie sąsiedztwo Książań- 
skiego Parku Krajobrazowego, • 350.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-31 -60 wieczorem
DOM 200 ifi2, w Świeradowie Zdroju, komfortowy, 2 kuchnie, 3 
łazienki, duży taras, wydzielona kawalerka, atrakcyjna lokali
zacja, • 250.000 zl. Świeradów Zdrój, tel. 075/781-67-18 
DOM 1/4 część domu, pow. 100 m2,1 piętro, do małego remon
tu, w Świętoszowie k. Żagania, - 39.000 zł. Świętoszów k. Ża
gania, tel. 075/724-27-29
DOM typ .dworek śląski*, do remontu, działka 8 a, Góry Sowie, 
• 45.000 zł. Walim, tel. 074/845-75-94 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ w centrum Mieroszowa, 
pow. 120 m2, do częśdowego remontu, • 69.000 zi. Wałbrzych, 
tel. 0601/05-25-67
DOM PONIEMIECKI na Poj. Drawsko-Pomorsklm, w miejsco
wości Chwarstno, 2 km od jeziora, lasu, pow. 90 m2, ogród, 
stodda gospodarcza + 31 arów (ziemniaki), - 35.000 zl albo 
inne propozycje. Wałbrzych, tel. 074/666-27-72,0503/03-96-51 
DOM PONIEMIECKI ♦ sad 0,40 ha + pomieszczenia gosp., ca
łość doskonała na hurtownię, pełne uzbrojenie + CO, łazienka 
itp, - 130.000 ri. Wielowieś, gm. Ścinawa, tel. 0603/35-24-12 
DOM w Kotlinie Kłodzkiej, 200 m2, po remonde, duży salon, 
kominek, barek, duża, umeblowana kuchnia, 2 łazienki, 2 duże 
pokoje, 2 małe, ogród, gril, piec na pizzę, mały basen, duże 
budynki gosp., 2 garaże, działka 0,33 ha, pole, las 3,24 ha, piw
nica, strych, - 260.000 zł. Wojbórz,- td. 074/871-42-07 ■
DOM nowy, rok budowy 1999, pow. 160 m2, na działce o pow. 
0.50 ha + 2 ha lustra wody, staw zarybiony, piękna okdica, ra
zem lub osobno, • 320.000 zł. Wdczyn, tel. 077/418-93-47, 
0608/51-35-97
DOM w Wińsku, poniemiecki, pow. 450 m2, działka 25 a ♦ bu
dynek gospodarczy, - 100.000 zł. Wdów, tel. 071/389-33-05 
DOM w zabudowie bliźniaczej, wszystkie media, podpiwniczo
ny, z garażem, blisko do komunikacji miejskiej, .zielona* dziel
nica, - 365.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-42-62 
DOM WOLNO STOJĄCY w płd. • zach. częśd Wrocławia, nowy, 
9-pokojowy, kuchnia, 3 łazienki, media, komfortowy, na siedzi
bę firmy, mieszkanie, - 650.000 zl. Wrocław, teł. 071/354-52-78, 
0605/57-79-23
DOM • willa z lat 70-tych, na osiedlu Pawłowice, pow. 140 m2, 
działka 9 arów, • 290.000 zł. Wrodaw, tel. 071/345-46-91 
DOM nowy, do zamieszkania, pow. użytk. 160 m2, działka o 
pow. 800 m2, wszystkie media, z telefonem, na Muchoborze, - 
289.000 zl. Wrocław, td. 071/362-28-09, 0606/76-14-49 
DOM wolno stojący, o pow. 150 m2, 2 garaże, na działce 600 
m2, bez pośredników, • 480.000 zl. Wrociaw, teł. 071/346-44-32, 
0608/37-63-06
DOM nowy, parterowy, z poddaszem użytkowym, 270 m2, ga
raż 50 m2, 15 km od Wrodawia, - 350.000 zł. Wrodaw, tel. 
0605/60-67-77
DOM w Strzegomiu, pow. użytkowa 340 m2, pow. działki 1500 
m2, własność hipoteczna, • 190.000 zł. Wrocław, tel. 
071/338-42-42
DOM WOLNO STOJĄCY jednorodzinny, o pow. 180 m2, dział
ka 1941 m2, stan zamknięty, wszystkie media, położony 8 km 
od Sycowa, -£5.000 zl. Wodaw, tel. 071/372-57-18 
DOM wolno stojący, pow. 190 m2, działka 500 m2, własnośdo
wy, - 360.000 zl. Wrodaw, tel. 071/354-23-13 '
DOM Wrodaw - Maślice, poniemiecki, pow. działki 1100 m2, 
wszystkie media, nowe ogrzewanie gazowe, po częśdowym re
monde, bez pośredników, - 230.000 zl (możliwe raty). Wrocław, 
tel. 0601/70-35*71
DOM 250 m2. działka 1000 m2, w lesie, blisko Wrocławia • 10 
minut drogi do pl. Grunwaldzkiego, - 620.000 zł. Wrodaw, tel.

I b liźn ia k i 146,3 m1z  możliwościq 
rozbudowy na działkach 316  i 456 m2 
Uwaga! Rezerwacje - tylko 5 sztuk;'

I jednorodzinne w  zabud. szeregowej 
o pow. 146,3 m’  z garażem, 2 tarasami, 
kominkiem, działkq 228 m2;

I w  realizacji m ieszkan ia od 25  do 125 nr 
przy ul. Reszelskiej, tylko 3 kondygnacyje.

' ESI
SBM MASLICE uJ. M ragow ska 4. W rocław

www.maslice.pl
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0601/78-42-86 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem • A00528 www.autogieida.com.pl)
DOM 240 m2, + zabudowania gosp. 125 m2, działka 2600 m2 
lub 16300 m2, przy głównej drodze, wschodni wylot z Wrocła
wia, • 370.000 zł. Wrocław, tel. 0603/07-07-99 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • AC0235 
www.autogielda.com.pl)
DOM na Karłowicach, jednorodzinny, 132 m2, + domek cało
roczny w ogrodzie (30 m2)e, działka 502 m2, - 420.000 zł. Wro
cław, tel. 071/325-19-43, 0601/68-54-07 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0241 www.au- 
togielda.ćóm.pl)
DOM w Sulistrowiczkach, 140 m2, duża działka o pow. 3000 
m2, pod lasem, - 300.000 zł. Wrocław, tel. 0605/52-28-91 
DOM 95 m2. na działce 1.5 ha, za Sycowem, przy trasie na 
Warszawę, możliwość rozbudowy, telefon, może być na dzia
łalność gospodarczą, - 145.000 zł. Wrocław, tel. 315-14-31, 
0502/59-82-87
DOM WOLNO. STOJĄCY nowy, w Węgrach, 20 km od Wrocła
wia, działka ogrodzona o pow. 9 arów, ciekawa architektura, 
pow. użytkowa 250 m’2, 5 pokoi, salon z kominkiem, prąd (li 
taryfa), garaż, z telefonem, atrakcyjna lokalizacja, • 350.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/311-46-84
DOM na obrzeżach Wrocławia, pow. 400 m2, 12 pokoi, 3 ła
zienki, sauna, CO gazowe, z telefonem, działka 800 m2, może 
być dla firmy, - 700.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-36-28 po 
godz. 20, 0501/40-67-17
DOM nowy, okolice Ołtaszyna, pow. 170 m2, działka 500 m2, 
do zamieszkania, 2 kondygnacje, garaż, - 259.000 zi. Wrocław, 
tel. 0501/24-60-36, 071/373-30-51 wieczorem 
DOM nowy (2001 r.), w budowie, pow. 198 m2, działka 1200 
m2, kolo Kiełczowa, do zamieszkania od 10.2001 r., stan wy
kończony bez glazury i podłóg, www.lidia1a.republika.pl, -
390.000 zł. Wrocław, tel. 0501/30-56-88, 071/324-13-08 
DOM WOLNO STOJĄCY możliwość zamieszkania dwóch ro
dzin, duży salon, 2 kuchnie, 3 łazienki, 4 duże pokoje, strych 
przewidziany do adaptacji, garaż z zadaszonym tarasem, Wro- 
cław-Żemiki, • 550.000 zl. Wrocław,.teł. 0601/76-35*52
DOM 950 m2, willa, 6 mieszkań, suterena 95 m2, piwnica 160 
m2, wys. 3,10, do wykończenia, Wrocław Północ - 1.450 zł • 
1.650 zł/m2. Wrocław, tel. 071/327-41-42 
DOM na Ołtaszynie, 3 pokoje, okna pcv, ogrzewanie gazowe 
(nowe miedziane instalacje), kafelki, podłogi, parkiet, kominek 
oraz mieszkanie 1-pokojowe w tym domu, łączna pow. 130 m2,
- 366.000 zł. Wrocław, tel. 071/368-11-08
DOM PONIEMIECKI z budynkami gospod., na działce 0.49 ha
* 15 ha gruntów kl. III i IV lub bez, c.o., siła, woda, z telefonem, 
blisko las, stawy, w tym 5 działek budowlanych, idealna na pen
sjonat dla koni, hodowlę, warsztaty, tartak, magazyny, 30 km 
do Wrocławia możliwość dokupienia ziemi - 150.000 zi. Wro
cław, teł. 0606/31-18-44
DOM PONIEMIECKI do remontu kapitał., w Mikoszowie, gm. 
Leśna, k. przejścia granicz, do Czech, ok. zamku Czocha i Je
zior Złotnickich, pow. 400 m2,3 działki razem 31 a, - 30.000 zł. 
Wrocław, teł. 071/389-29-61
DOM JEDNORODZINNY 22 km do Wrocławia, pow. 210 m2, 
działka zagospod. 16a, piętrowy, piwnica, pomieszcz. gospod., 
stodoła, bez pośredników, - 230.000 zł. Wrocław, tel. 781-92-61 
DOM do remontu kapitał., pow. 150 m2, działka 835 m2, naroż
na, k. ul. Kamińskiego, - 230.000 zl. Wrocław, tel. 0502/94-33-06 
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ poniemiecki, pow. 120m2, 
na Złotnikach, działka 887 m2, - 245.000 zł lub zamienię na 
mieszkanie, z dopłatą. Wrocław, tel. 355-96-51 
DOM w górach, w rejonie Walimia, nowy, pow. 150 m2, z grun
tem o pow. 2500 m2, przy lesie, strumień, dobry dojazd, wodo
ciąg, telefon, atrakcyjna lokalizacja, możliowść powiększenia 
działki, - 300.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-98-36 wieczorem 
DOM poniemiecki, wolno stojący, we Wrocławiu, na Stabłowi- 
cach, 140 m2, działka 500 m2,4 pokoje, kuchnia, łazienka, pod
piwniczony na całości, cicha i spokojna okolica, • 250.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-30-73
DOM w zabudowie szeregowej, na Żemikach, możl. zamiesz
kania 2 rodzin, działka 327 m2, pow. użytkowa 246 m2, parter, 
salon z kominkiem, sypialnia, kuchnia, łazienka, kotłownia, ga
raż, piętro: salon z kominkiem, kuchnia, łazienka, balkon, pod
dasze: salon, 2 sypialnie - 460.000 zł. Wrocław, tei. 
0605/60-21-10
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ dwurodzinny. 1-piętrowy, 
poniemiecki, pow. 143 m2, we Wrodawiu, na Nowym Dworze, 
przy ul. Strzegomskiej, możliwość rozbudowy, działka 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 obwodnicy śród
miejskiej, pow. 80-150 m2, c.o. gazowe, wszystkie media, strych, 
piwnicê  możliwość rozbudowy, ogródek 250 m2, działka pra
cownicza 350 m2,: 260.000 zl bez pośredników, do zamiesz
kania od zaraz. Wrocław, tel. 0603/63-33-90 
DOM wolno stojący, w Kobierzycach, na działce 900 m2,6 po
koi, 2 łazienki, duża kuchnia, jadalnia, podpiwniczenie, strych, 
dcha okolica, zbudowany z cegły, ocieplony, - 280.000 zł. Wro
cław. tel. 071/339-92-11
DOM wolno stojący o pow. 200 m2,4 pokoje, salon, 2 łazienki, 
kuchnia, garaż, działka 1000 m2, cena 450.000 zł. Wrocław, 
tel. 387-86-49, 0604/47-01-25, 0503/10-18-99 
DOM wraz z budynkiem gospodarczym, na działce 900 m2, w 
Kuźnicy Trzcińskiej, 15 km od Kępna, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 
071/367-08-22, 071/336-66-50
DOM poniemiecki, działka siedliskowa 47 a, 15 km od Leszna,
• 37.000 zł. Wrodaw, tel. 0604/51-08-04
DOM + sad, ogród, działka 0.5 ha, Łagiewniki, • 70.000 zł. Wro
daw. teł. 071/368-81-21
DOM 100 m2, wraz z zabudowaniami gospodarczymi 500 m2, 
pole 24 a, możliwość dokupienia gruntu, ziemia klasy V, - 50.000 
zł. Zawiść, gm. Pokój, tel. 077/469-80-86 
DOM w zabudowie szeregowej, w Zgorzelcu, - 230.000 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/771-91-50
DOM piętrowy, 130 m2, po remonde, biała elewacja, do za
mieszkania, + budynek gosp., piętrowy, 90 m2, prąd, woda, 
kanalizacja, c.o., zadbany, piękna lokalizacja, blisko Leszna 
Wlkp, - 130.000 zł. Zielona Góra. tel. 068/327-06-70 
DOM PONIEMIECKI ok. Ziębic, pow. 100 m2, luksusowy, po 
remonde, nowoczesne c.o., nowe okna, podłogi, schody, drzwi, 
łazienka, inst. elektr., silą, działka 56a, sad, dobry dojazd, -
135.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-49-42
DOM PONIEMIECKI do remontu, + zabudowania gosp., działka
0.15 ha, woda, prąd, siła, k. Jeleniej Góry, w Kaczorowie, -
30.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-51-95, 0601/55-09-17
DOM WOLNO STOJĄCY w Żaganiu, 50 km od Zielonej Góry, z 
cegły, dach 2-spadowy, pow. całkowita 220 m2, działka 5.5 a, 
kompletnie wykończony, do zamieszkania, -185.000 zl. Żagań, 
tel. 068/377-71-62
DOM NA WSI po remoncie, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 
CO, budynki gospodarcze, garaż, działka 30 a + ogród 50 a, 
Przecław 121 k. Szprotawy, 30 km od Polkowic, - 85.000 zł., tei. 
0602/63-23-56
DOM NA WSI ♦ zabudowania gospodarcze, 300 m2, wraz z 
gruntem o pow. 23 a, w Belędnie Nowym, gm. Krzemieniewo, 
woj. leszczyńskie, - 26.000 zł., tel. 068/387-38-21 
DOM NA WSI nowy, do zamieszkania, pow. 220 m2, ładnie wy
kończony wewnątrz, garaż, duża zadbana działka z ogródkiem, 
całość ogrodzona, . 30 km od Wrocławia, bez pośredników, -
210.000 zł. Bukowice, gm. Krośnice, tel. 0604/21-24-05 
DOM NA WSI nowy, 5-pokojowy, 2 łazienki, kuchnia, garaż, 
oczyszczalnia ekologiczna, ogrzewanie gazowe i tradycyjne, 
działka 10 arów, 26 km od Wrodawia, - 270.000 zł. Krzeczyn, 
lei. 071/398-27-77, 315-33-04
DOM NA WSI wolno stojący, po remonde, pow. mieszk. 135 
m2, strych, nowe ć.o., garaż, warsztat, stodoła, działka o pow.
0.85 a, w tym ogród, łąka, grunty orne, ładne niezależne poło
żenie, > 110.000 zł. Lubiechów, teł. 068/378-08-15, 
068/376-93*78
DOM NA WSI pow. iiżytk. 120 m2,4 pokoje, kuchnia, łazienka, 
działka 0,39 a, garaż, 10 km od Brzegu, - 98.000 zl. Lubsza, tel. 
077/411-82-41. 0608/75-90-10
DOM NA WSI wolno stojący, na działce 0.29 ha, budynki go
spodarcze, ogród, piękna i spokojna okolica otoczona lasami, 
4 pokoje, 2 spiżarnie, kuchnia, łazienka, WC, piwnica, strych, 
CO, siła, telefon, w Bukowicy k. Nowego Miasteczka, 17 km od 
Nowej Soii, - 80.000 zi. Nowe Miasteczko, tel. 068/376-27-29,
388-85-52
DOM NA WSI pow. 360 m2. 4 sypialnie, 2 łazienki, dla dwóch 
rodzi  ̂od zaraz, wszystkie media, działka 635 m2, 20 km od 
Wrocławia, - 200.000 zl. Oleśnica, tel. 071/314-14-00 
DOM NA WSI w Dębnicy, w byłym woj. kaliskim, dom o pow. 60 
m2, budynki gospodarcze o pow. 50 m2, działka o pow. 600 
m2, woda, prąd, gaz, centralne ogrzewanie, kocioł 2-tonkcyjny,
- 65.000 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 0603/93-60-05
DOM NA WSI b. ładny, zadbany, wypielęgnowany, czysty + 2 
ary gruntu z możliwością dokupienia, w Karkonoszach, • 85.000 
zi. Pastewnik, woj. jeleniogórskie, tel. 0605/67-50-90

DOM NA WSI 6 km od Gostynia, z cegły, pow. użytkowa 56 m2, 
do remontu, t  budynek gosp. z poddaszem.(na mieszkanie), 
działka 600 m2, grunt budowlany, woda, gaz, z telefonem, -
65.000 zł. Piechowice, tel. 075/761-12-14 .
DOM NA WSI kolo Polkowic, 3-pokoje, kuchnia, łazienka, c.o., 
wszystkie media, nowy dach, nowy garaż, działka 17 arów, ca
łość ogrodzona, - 95.000 zł łub zacienię na mieszkanie w Lubi
nie lub Głogowie. Polkowice, tel. 0609/53-40-90 
DOM NA WSI PONIEMIECKI w okolicach Milicza, woda, siła; 
łazienka, duża stodoła z czerwonej cegły z oborą i pomiesz
czeniami gospod., możliwość adaptacji na mieszkanie, duży 
garaż, działka o pow. 0.5 ha, • 65.000 zł lub zamienię na miesz
kanie we Wrodawiu, Potasznia, gm. Milicz, tel. 0607/76-18-12 
DOM NA WSI Rojów, 110 m2' działka 3.200 m2, parterowy, po 
remonde, nowa blachodachówka, co, instal. elektryczna, okna,
- 110.000 zł. Rojów, gm. Ostrzeszów, tel. 0503/32-79-58 
DOM NA WSI jednorodzinny, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, w.c., 
2 budynki gospodarcze, c.o., woda. szambo, telefon, blisko las, 
grunt 59 a, spokój, 50 km od Wrocławia, 14 km od Wolowa, •
80.000 zł. Smogorzów Wielki, gm. Wińsko, tel. 0608/25-27-54 
DOM NA WSI do remontu, stodoła, obora, 30 km od Wrocławia,
- 120.000 zł. Sobótka, tel. 071/391-03-94
DOM NA WSI w Lipnikach k. Otmuchowa, podpiwniczony, wol
no stojący, nowe tynki zewnętrzne, do modernizacji wnętrza, 2 
budynki gospodarcze, pow. 150 m2, całość 16 a, ładna i cicha 
okolica • 30.000 zł, w rozliczeniu może być dągnik Zetor 7245, 
5245, 7211 do 15.000 zl. Stoszowice, tel. 074/818-11-38, 
074/818-11-39
DOM NA WSI jednorodzinny, o pow. 125 m2, kuchnia, łazienka, 
w.c., duży salon z kominkiem, 2 sypialnie, możliwość rozbudo
wy, działka o pow. 10 a, w Ziębicach, -138.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-08-30, 0600/89-38-38
DOM NA WSI 30 km od Wrodawia, pow. 110 m2, działka 16 
arów + zabudowania gospodarcze, • 65.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-36-82
DOM NA WSI garaż, stodoła, położony pod lasem z ogrodem, 
ogrodzona posesja, działka o pow. 99 a, 120 m2 mieszk. Ligota 
Ks., gm. Namysłów, tel. 077/419-22-70 
DOM NA WSI Sośnie Ostrowskie, 140 m2,4 pokoje, 2 kuchnie,

Najbliższy Ci Bank

2 łazienki, 2 garaże, działka, 170 km od Wrocławia, - 105.000 
zi. Ostrzeszów, tel. 062/732-01-59 (zdjęda do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem • A00545 www.autogiel- 
da.com.pl)
DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY nowy, w Węgrach, 20 km od 
Wrodawia, ładna architektura, pow. 250 m2, 5 pokoi, salon z 
kominkiem, prąd II taryfa, garaż, z telefonem, działka 9 a, atrak
cyjna lokalizacja, - 350.000 zl. Węgry, tel. 071/311-46-84 
DOM NA WSI w Dobrzyniu, 10 km od Brzegu Opolskiego, pow. 
użytkowa 120 m2,4 pokoje, kuchnia, łazienka, działka o pow. 
0,39 ara, garaż, - 98.000 zł. Szydłowice, tel. 077/411-82-41, 
0608/75-90-10
DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY pow. 400 m2, działka 1 ha, 2 
km do Trzebnicy, spokojna okolica, zbudowany wg nowych tech
nologii, staw, drzewa, 400 m do lasu, salon 50 m2, ciekawy 
projekt, • 585.000 zi. Trzebnica, tel. 0603/39-48-19 
DOM NA WSI w województwie lubuskim, na działce 80 arów, 
nowe zabudowania gospodarcze, ok. 300 m2, staw, sad, łąka, 
po remoncie, - 70.000 zł. Wrocław, teł. 071/311-74-56, 
0600/39-76-23
DOM NA WSI 70 km od Wrodawia, 3 pokoje, grunt 45 arów, 
piece, do remontu, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 0603/37-56-71 
DOM NA WSI Wygnańczyce, na granicy lasu, rejon Sławy Śl, -
45.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-27-17 
DOM NA WSI do małego remontu, Bierna 8. k. Zgorzelca, 5

pokoi, kuchnia, woda, siła, duże podwórze, 1.61 ha ziemi, •
35.000 zł. Zawidów, tel. 075/7.78-80-05 ,
DOM NA WSI 4 pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenie go
spodarcze, k. Ząbkowic Śl, • 85.000 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-91-77
O  DOM PONIEMIECKI po remoncie, urocza lokali* 

zacja na Grabiszynku, z zabudowie bliźniaczej, 
pow. 163 m2, działka 348 m2,4 kondygnacje, piw* 
nica, parter, kominek, garaż, 1. piętro i strych. 
Zdjęcia domu do obejrzenia w „Muratorze” nr 
11/98. Bez pośredników, • 460.000 z ł , w rozliczę* 
niu może być małe mieszkanie. Wrocław, tel. 
0603/22*84*48, 071/363*15*91 81014041
[[[18251]]]

DOM W BUDOWIE jednorodzinny, w zabudowie szeregowej, 
stan surowy zadaszony, pow. całkowita 300 m2, pow. mieszkal
na 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 zamknięty, 
działka 20 a (ogrodzona), wszystkie media, we wsi Chróstnik k. 
Lubina, ładna lokalizacja, • 230.000 zi. Lubin, tel. 076/846-70-62 
do godz. 17
DOM W BUDOWIE parter, piętro, działka 27 a, 3 garaże, w Brze
zinie, 1 km od Brzegu, - 70.000 zl. Brzeg, tel. 077/416-16-49 
DOM W BUDOWIE wykończony w 90%, w zabudowie bliźnia
czej, 6 pokoi, podpiwniczony, z garażem, w pobliżu lasu, w Kiel
cach, os. Słowik, - 380.000 zi. Kielce, Wrocław, tel. 
041/345-92-38, 071/789-97-16
DOM W BUDOWIE parterowego, pow. 103 m2, w Jaczkowicach, 
z działką rolno-budowlaną, pow. 1.3 ha, wszystkie media, •
85.000 zi. Oława, tel. 071/313-95-45
DOM W BUDOWIE stan surowy zamknięty, 100 m2, działka 700 
m2, okna plastikowe, 3 km od zalewu Kobyla Góra, pod lasem,
- 60.000 zł. Rojów, gm. Ostrzeszów, tel. 0503/32-79-58 
DOM W BUDOWIE , w Śdnawie,przykryty dachówką podpiw
niczony, pow. 280 m2, działka 7 a, 2 garaże, atrakcyjny projekt,
- 165.000 zł. Śdnawa, tel. 076/843-62-31

DOM W BUDOWIE w miejscowości Ciernie' z cegły, zadaszo
ny, pow. użytkowa 285 m2, działka 13 arów, - 300.000 zł. Świe
bodzice, tel. 0601/45-18-79
DOM W BUDOWIE w stanie surowym, zadaszony, pow. całko
wita 260 m2, dziaika o pow. 700 m2, - 60 zl/m2. Świebodzice, 
tel. 0605/13-37-27
DOM W BUDOWIE, wolno stojący, w Wińsku, stan surowy, za
daszony, w ustronnym miejscu, - 48.000 zl. Wińsko, tel. 
071/389-82-02 Legnica, 076/866-45-79 
DOM W BUDOWIE rozpoczęta, stan .0*, woda, prąd, telefon na 
działce, Księgienice, gm. Kobierzyce, 6 km od Bielan Wr., działka 
20 a, bezpośrednio, - 95.000 zl. Wrocław, tel. 0607/42-82-72 
DOM W BUDOWIE wykonane fundamenty i pierwsza kondy
gnacja, Kiełczów, -115.000 zl. Wrocław, tel. 071/332-72-40 
DOM W BUDOWIE stan surowy zamknięty, w zabudowie bliź
niaczej, pow. całkowita 260 m2, działka 400 m2, kryty dachów
ką, z cegły, podpiwniczony, z garażem, doprowadzone przyłą
cza wody, gazu, prądu, telefonu, w Mirkowie, - 205.000 zł. Wro
daw, tel. 071/355-19-83
DOM W BUDOWIE atrakcyjna rezydencja, 16 km od Wroda
wia, działka ogrodzona, 26.800 m2, w lesie -1.900.000 zl. Wro
daw, tel. 071/344-60-01
DOM W BUDOWIE 250 m2, działka 412 m2, Wrocław-Leśnica, 
bez zadaszenia, pełne uzbrojenie, - 114.000 zl. Wrodaw, tel. 
071/357-64-51 wieczorem

DOM W BUDOWIE jednorodzinny, piętrowy, stan surowy za
mknięty, działka 5.8 a, 60 km od Wrodawia, media, odeplony 
wełną mineralną, okna drewniane, częściowo ogrodzony, -
125.000 zł lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu. Ziębice, 
teł. 074/819-17-94
DOM W BUDOWIE w Skokowej, stan surowy, zadaszony, otwar
ty, pow. 140 m2, działka 827 m2, woda, prąd, ładna okolica, 
PKP, 30 km do Wrocławia, - 60.000 zł. Żmigród, tel. 
071/385-32-29
•  DOM W GÓRACH nowy, koło Walimia, atrakcyjnie poło

żony, las, stawy, dojazd, telefon. Uuża działka, • 350.000 
zł bez prowizji. Abax, Wrocław, tel. 071/352-36-57, 
071/352-28-79 99000001 (([09742]]]

•  DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ w Trzebnicy, pow. 
220 m2, wszystkie media, działka 2.2 a, zagospodarowa
na, ogródek kwiatowy, igłaki, cena 190.000 zł do negocja
cji (duży wybór domów) CENTRUM OBROTU NIERUCHO
MOŚCIAMI. Trzebnica http://irbis.home.pl, tel.

' 071/387-^71 99000001 (((18284]]]
O  DOM + ZABUDOWANIA GOSPODARCZE dooko

ła las, 20 km od Opola - 45.000 zł (do negocja
cji)., tel. 0604/27-65-12 01035441 [[[18299]]]

•  DOM - KASZOWO 86 m2, działka 600 m2, stan dobry, me
dia. W.J., Wrocław, teL 071/351-38-34, 071/357-09-44 
99000001 (([18297]]]

•  DOM PLUS GRUNT ROLNY OK. TRZEBNICY. W.J., Wro
cław, tel. 071/351-38-34, 071/357-09-44 99000001
[[[18295]]]

•  DOM PLUS GRUNT ROLNY OK. SOBÓTKI. W.J., Wrodaw, 
tel. 071/351-38-34,071/357-09-44 99000001 (([18296]]]

DOMEK LETNISKOWY w miejscowości Wieleń, murowany, pow. 
43 m2, + duży taras (18 m2), 2 pokoje, łazienka, prysznic, WC 
(kafle), kuchnia, przedpokój w drewnie, kompletnie wyposażo
ny, 80 m od jeziora, - 60.000 zl. Lubin, tel. 0603/12-30-51, 
0609/03:71-33
DOMEK LETNISKOWY w Boszkowie, pow. 36 m2, woda, prąd, 
kanalizacja, 30 m od jeziora, • 19.000 zł. Boszkowo, woj. lesz
czyńskie, tel. 0601/54-26-92

DOMEK LETNISKOWY w Lglniu k.Wschowy, podpiwniczony, w 
pełni wyposażony, 2 sypialnie, salonik, kuchnia, taras, prąd, 
woda, kanalizacja, wc, 250 m od jeziora, - 16.000 zl. Głogów, 
tel. 076/833-84-57 po godz. 17, 0601/94-63-62 
DOMEK LETNISKOWY murowany, częściowo podpiwniczony, 
nad jez. Wieleń, - 80.000 zl. Lubin, tel. 076/842-82̂ 52 
DOMEK LETNISKOWY nowy, typu góralskiego, w Kobylej Gó
rze, 200 m od zalewu, 4 pokoje, taras zadaszony z pergolą, 
kuchnią i kominkiem, parking na posesji, działka 6 a z sadem, -
150.000 zllub wynajmę. Ostrzeszów, tel. 062/630-30-63 po 21, 
0607/76-53-49
DOMEK LETNISKOWY do zamieszkania całorocznego, całko
wicie odeplony, instalacja wod.-kan. i elektryczna, natrysk, wc, 
aneks kuchenny, antresola, taras, nadaje się do transportu w 
całośd, -15.500 zł. Pępice, tel. 077/412-38-59, 0604/49-97-95 
DOMEK LETNISKOWY całoroczny, na Mazurach, o pow. 250 
m2, na działce 8 arów, nowy, komfortowy, hangar, sauna, jac- 
cuzi, bilard, - 500.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-74-56, 
0600/39-76-23
DOMEK LETNISKOWY drewniany, 36 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
w.c., taras, energia elektryczna, ogrodzona działka wlasnośdo- 
wa, 200 m2 od jeziora, okolice Boszkowa, - 42.000 zl. Wrocław, 
tel. 0603/75-73-01
DOMEK LETNISKOWY murowany, 60 km od Wrodawia (w okol. 
Sycowa), w lesie, nad dużym stawem, 4 pokoje + kuchnia, duży
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— -ALTANY------
ARCHITEKTURA OGRODOWA

Z . U . W .  -  “ D M ”
(071) 315 37 37, 0601 851 215 

godz. 6.00-22-00 QP003855

strych, umeblowany, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-17-93, 
0603/60-46-80 -
DOMEK LETNISKOWY z 1999 r., do przewiezienia, wym. 
6.0x4.5 m, wys. 5 m, konstrukcja drewniana, pokryty saidingiem, 
stan surowy zamknięty, stoi w Tarnowie Jeziernym k. Sławy, •
9.000 zł.,Wrodaw, tel. 071/328-98-45, 0601/94-54-19 
DOMEK LETNISKOWY nad jeziorem, lubuskie, na działce dzier
żawionej, - 8.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-15-25 . 
DOMEK LETNISKOWY cegła, blacha, komfortowy - 80.000,21, 
do wykończenia wewnątrz • 70.000 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-19-11
•  DOMEK W GÓRACH k. Walimia, nowy, atrakcyjna lokali

zacja, w dolinie, przy lesie, strumień, pow. 170 m2, dział
ka 5000 m2, - 300.000 zł.'BN «ABAX\ Wrocław, tel. 
071/351-98-36 99000001 [((18058JD

DOMKI DREWNIANE typ .Brda, 2 kondygnacje, 6-osobowe, 
mała kuchnia, łazienka, WC, idealne do ośrodka wczasowego -
12.000 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 0601/56-65-70
•  DOMY : Ligota Piękna - 400.000 zl, działka • 45 zł/m2, 

Wródaw, 120 m2, działka 8 a, dom przedwojenny - 299.000 
zł, Strzelin, 322 m2, z możl. rozbudowy, cena do uzgod., 
Ostrów Wlkp., 220 m2, działka 28 a • 250.000 zł, działka -
70.000 zl, Lubawka, wolno stojący, pow. cał. 270 m2, pow. 
użyt. 90 m2, działka 5 a. 1 199.000 zl, możl. raty. BN .KO
RAL’ , Wrocław, tel. 071/787-80-42, 0603/85-23-88 
99000001 [((18049]]]

DOMY poniemieckie, 2 szt., 60 a działki, we wsi Grzmiąca, 15 
km od Wałbrzycha, piękna i spokojna okolica, nadają się na 
wszelką działalność, • 85.000 zł. Grzmiąca, tel. 074/845-73-04 
DOMY 2 szt., w Strzelcach Opolskich, w tym jeden do remontu, 
zabudowania, działka 43 a, wszystkie media, możliwość pro
wadzenia dzialalnośd gospodarczej, • 25.000 zł. Strzelce Opol
skie, tel. 077/461-27-14
DWA DOMY do remontu, działka 40 arów, sad * stawy, w La- 
skówce gm. Bardo Śl, - 45.000 zi. Laskówka, tel. 074/817-01-72 
DWA MIESZKANIA: 53 m2 i 48 m2 + 20 m2 taras, własnośdo- 
we, bezczynszowe, nowe, cały parter, balkony, księga wieczy
sta, siła, taryfa, c.o. gazowe, telefon, kominek, umeblowane, 
kuchnia z aneksem, 2 łazienki, możliwość połączenia, 60 km 
od Wrodawia • 1450 z!/m2. Pilawa Górna, tel. 074/837-22-95, 
0609/28-37-21
•  DWOREK z połowy XIX wieku, z pięknym parkiem pod- 

dworskim o pow. ok. 1 ha, ogrodzony fosą dojście do dwor
ku mostkiem, pow. dworku 540 m2 + strych, po remonde 
kapitalnym, 12 km od południowo-zachodniej granicy Wro
cławia, • 430.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-18-08, 
0608/52-03-08 99000001 [[[09763]]]

DYSKOTEKA z barem, pow. 400 m2, • 400.000 zł. Góra Ślą
ska, tel. 0601/93-03-43
•  DZIAŁKA kolo Wrocławia, 0.5 ha, przy lesie, łąka, domek 

gospodarczy, stan surowy. - 45.000 zi bez protfozji. Abax, 
Wrocław, tel. 071/352-36-57, 071/352-28-79 99000001 
([[09772]]]

DZIAŁKA o pow. 27 a, dom o pow. 250 m2, stodoła 150 m2, 
warsztat 140 m2,14 km od Ołtaszyna, w domu sklep o pow. 30 
m2, osobne wejście, w tym działka siedliskowa, siła, przy dro
dze, • 200.000 zł w rozliczeniu może być samochód do 50.000 
zł. Bogunów, tel. 071/316-52-49. po godz. 20, 0604/73-09-18 
DZIAŁKA 33 a, na każdą działalność, kotłownia 200 m2, pełne 
uzbrojenie, utwardzona, przy autostradzie A-4, 40 km od Wro
dawia (punkt poboru opłat na autostradzie), • 65.000 zł. Budzi- 
szów Wlk., tel. 0504/96-65-52
DZIAŁKA ładnie położona, 13 km od granic miasta, 28 lub 51 
arów, prąd, woda, telefon, dogodna lokalizacja * 15 zi/m2. Ko
bierzyce, tel. 071/390-87-34
DZIAŁKA 2139 m2, w Górach Kamiennych, nad potokiem .Zło
ta Woda’, energia, altana, ogrodzona, wieś Łomnica gm. Głu
szyca -15 zł/m2. Legnica, tel. 076/722-88-36 
DZIAŁKA o pow. 50.000 m2, Mochy, gm. Przemęt, przy głównej 
trasie Wschowa-Wolsztyn-Świecko, w pobliżu jeziora, lasy, moż
liwość wybudowania stacji paliw, parkingu, hotelu, itp., cena •
5.70 zł/m2. Leszno, tel. 0600/37-67-88 
DZIAŁKA 1.96 ha, z rozpoczętą budową, przylegająca do osie
dla • 7 zł/m2. Lwówek Śląski, tel. 075/782-34-65,0604/81-31-68 
DZIAŁKA k. Polanicy Zdroju, pow. 4.500 m2, uzbrojona, dojazd 
drogą asfaltową • 35.000 zl lub zamienię na samochód osobo
wy. Wrocław, tel. 071/357-59-12 
DZIAŁKA 1,5 ha z domem 95 m2, zabudowania gospodarcze 
za Sycowem, przy trasie E-12 na Warszawę, możliwość roz
budowy, dobra lokalizacja na działalność, cena 145.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/315-14-31, 0502/59-82-87 
DZIAŁKA o pow. 2500 m2, położona 6 km od południowo-za
chodniej granicy miasta, uzbrojenie w granicach działki, dcha, 
zalesiona okolica, starodrzew przy granicy działki, woda, gaz, 
prąd, droga, bez pośredników, cena 35 zi/m2. Wrodaw, tel. 
071/316-94-32 '
DZIAŁKA o pow. 670 m2, położona 2 km od granicy miasta Wro
dawia, w gminie Kąty Wrodawskie, uzbrojona, prąd ze skrzyn
ką energetyczną o mocy 7 kW, woda, gaz, droga utwardzona, 
kanalizacja, bez pośredników, cena 65 zł/m2. Wrocław, teł: 
0502/54-08-12
DZIAŁKA położona na Muchoborze Wielkim, o pow. 1000 m2, 
z uzbrojeniem w granicy działki, wydane warunki zabudowy, bez
pośrednio od właściciela, cena 80 zl/m2. Wrocław, tel. 
.0601/73-72-87
DZIAŁKA 25A UTWARDZONA ogrodzona, z budynkiem o pow. 
80m2 i wys.4.5m2, dwie bramy wjazdowe, - 130.000 zl lub wy
najmę. Lubin, tel. 076/844-62-76 
O  DZIAŁKA BUDOWLANA w Osolinie, pow. 1300 

m2, uzbrojona, • 26.000 zł., tel. 071/352*93*21 
80015111 [[[18160]]]

•  DZIAŁKA BUDOWLANA w okolicy Trzebnicy, przy drodze 
krajowej, w lesie, pow. 33.000 m2, na działce prąd, blisko 
woda, przeznaczenie pod stację paliw, przemysł, drobne 
przetwórstwo, cena 10 zł/m2, do negocjacji CENTRUM OB
ROTU NIERUCHOMOŚCIAMI. Trzebnica http://irbis.ho. 
me.pl, tel. 071/387-20-71 99000001 (([18285]]]

•  DZIAŁKA BUDOWLANA Śliwice koło Wrodawia, około 0.7 
ha, uzbrojenie, • 200.000 zl bez prowizji. Abax, Wrodaw, 
tel. 071/352-36-57,071/352-28-79 99000001 [[[09895]]]

•  DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 905 m2, z wydanymi warun
kami zabudowy, przy ul. Jerzmanowskiej, woda, prąd, gaz 
- 70 zl/m2. Wrocław, tel. 071/349-52-25 99000001 
([[18046])]

•  DZIAŁKA BUDOWLANA OK. LEŚNICY 1600, 1800 m2, 
media, okolice. W.J., Wrocław, tel. 071/351-38-34, 
071/357-09-44 99000001 (([18294]]]

DZIAŁKA BUDOWLANA w Maniowie Wielkim k. Mietkowa, 13 
a, woda, telefon na miejscu, zezwolenie na budowę ważne do 
końca 2001 r., blisko 2 zalewy, - 20 zł /m2., teł. 071/333-88-55 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 a, w Bierzycach k. Łoziny, do
bra lokalizacja, woda, prąd, telefon przy działce, 8 km od Za- 
krzowa, blisko szkoła, apteka, ośrodek zdrowia, poczta - 38 
zł/m2., tel. 071/315-49-38
DZIAŁKA BUDOWLANA 18 a, w Biestrzykowie, 3 km od grani
cy Wrodawia - 55 z!/m2.., tel. 071/311-31-62. 0607/11-61-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA w centrum Szklarskiej Poręby, rozpo
częta budowa, - 120.000 zł.., tel. 0603/52-75-98 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mokronosie Dolnym, 1000 m2 • 65 
zl/m2.., tel. 0605/29-82-10 wieczorem 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 35 a, możliwość podziału, 100 m 
do lasu, uzbrojona, wszystkie media, 15 km od Wrodawia • 15 
zl/m2.., tel. 071/348-96-62, 0607/08-92-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA 750 m2, kanalizacja, woda, prąd, ogro
dzona, ładnie położona • 150 zl/m2. Bielany Wr., gm. Kobierzy
ce. tel. 071/311-21-93
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bielanach Wr., 8.29 a. uzbrojenie, 
warunki zabudowy -125 zł/m2. Bielany Wr., tel. 071/311-29-26, 
0502/91-93-52
DZIAŁKA BUDOWLANA w okolicy Sobótki, pow. 1 ha, w trak
cie podziału na mniejsze, o pow. 20 a, blisko uzbrojenie - 30 
zł/m2. Bielany Wrodawskie, tel. 071/311-22-81 
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Domasław, pow. 1.500

Jeden
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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 łat
•  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

Bank
Pocztowy S. A.

Bank Pocztow y S.A.
Solidny partner finansow y od 1990 roku.
Oddział Okręgowy we Wrocławiu, ul. Krasińskiego 1, 
tel. 071 34 678 45, 34 678 52, 34 678 57.
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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. 0 604 68-57-28

K R E D Y T  B E Z  O b S E T E K

LEŚNICA-RATYŃ 
Pow. 800-1000 mkw. Uzbrojenie: 
prąd, woda, osiedlowa kanalizacja, 
droga asfaltowa, z każdej strony 
otoczone lasem, dojazd MPK.

cena 38 zt/mkw.

STRACHOWICE-JERZMANOWO 
Pow. 700-1100 mkw. Uzbrojenie: 
prądr woda, osiedlowa kanalizacja, 
zadrzewiona okolica, dojazd MPK, 
droga asfaltowa.

OP012603 cena 29 zl/mkw.

'Firma WielobranżowaN 
"WOŹNIAK"

S j ^ l i ł n a l i  m )^ S a w M |v w w n f t f t ł i ln p r f n i11

w Bralinie, przy ul. Wrocławskiej 63
oferuje do sprzedaży nieruchomości:
• pawilon handlowy z przeznaczeniem na 

działalność gospodarczą lub na budynek 
mieszkalny o pow. 183 m2 na działce o pow.
0.07, w miejscowości Gola.

• budynek magazynowy o pow. 800 m2 z działką, 
w miejscowości Bralin przy ul. Lipowej

• działki budowlane w miejscowości Bralin 
oferuje do wydzierżawienia
• budynek wraz z restauracją i pomieszczeniami 
biurowymi w miejscowości Bralin
przy ul. Wrocławskiej 63.

O P012629
Do uzgodnienia 

pod numerem telefonu 062/781-21-05 
o raz te lefaksu 062/781 -21 -06 w  godz. 7-15.

SPRZEDAM DZIAŁKĘ NA KRZYKACH  
W OKOLICACH LAMOWIC 

o pow. 4  ty*. m2 z pozwoleniem  na 
budowy 1 projektem , dla poważnemu  

klientowi OPOOS721
tel. 071/338 -42 -58 , pon .-sob., 8-16  
________  t e l. 0 6 0 3 -1 3 0 -6 9 6 __________

64-600 Oborniki Wlkp. 
ui. Bielawska 24

Producen t - wykonawca: 
obiektów

z  płyty "obornickiej"
✓ pawilony

-handlowe
-socjalno-biurowe

✓ konstrukcje stalowe
-hale |

✓ targowiska |
✓ chłodnie
✓ s t o l a r k a  a l u m u n i o w a

tel/fax 061/ 29  61 966, 29  64 586  
^  0602 34  03  71 ^

m2, ogrodzona • 15 zł/m2. Bielany Wrocławskie, tel. 
071/311-06-00
DZIAŁKA BUDOWLANA przemysłowa, teren wybetonowany, 
ogrodzony, uzbrojony, w Brzegu, pow. 10 lub 16.5 a, wraz z 
budynkiem biurowym o pow. 35 m2 - 40 zl/m2. Brzeg, tel. 
077/444-14-32
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, w miejscowości Brzezia Łąka, 
10 km od Wrocławia, - 35.000 zl. Brzezie Łąka, tel. 
071/314-82-87 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem - A00527 www.autogielda.com.pl) 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1305 m2, z pozwoleniem na budowę
♦ przyłącza, w miejscowości Bucz, gm. Przemęt, kolo Boszko- 
wa • 7,50 zł/m2. Bucz Nowy, gm. Przemęt, tel. 0601/50-97-82 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, 20 km od Milicza, pozwolenie na 
budowę, atrakcyjna lokalizacja, uzbrojona, rozpoczęta budowa
• 35.000 zł. Bukowice, gm. Krośnice, tel. 0609/53-42-18 
DZIAŁKA BUDOWLANA 22 szt., od 11 a do 22 a, na nowo po
wstającym osiedlu, w trakcie uzbrajania, otoczone lasem, w 
dużej miejscowości, blisko szkoła i gimnazjum -10 zl/m2. Cie- 
chów, gm. Środa Śląska, tel. 0605/07-44-43
DZIAŁKA BUDOWLANA 917 m2, własnościowa, możliwość za
łożenia księgi wieczystej, atrakcyjna lokalizacja, -.25.000 zl. 
Czernica, tel. 071/318-02-83 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1.006 m2, kwaterunkowa, w 
Czernicy Wrocławskiej, pozwolenie na budowę domu jednoro
dzinnego, kpi. dokumentacja, atrakcyjna lokalizacja, media, - 
45.000 zi. Czernica Wrocławska, tel. 0600/36-97-15 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a x 2, wszystkie media oprócz gazu, 
bez pośredników - 38.000 zł. Dobrzykowice, tel. 071/318-52-11 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, uzbrojona, • 75.000 zł. 
Domasław, tel. 071/311-89-79 wieczorem, 0602/32-44-61 
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 internecie pod numerem - 
AC0242 wWw.autogieida.com.pl)
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 8-10 a, prąd, woda, z telefonem, 
cisza, spokój, 5 km od Wrocławia - 35 zł/m2. Gniezno, tel. 
061/425-43-36, 0602/65-98-78
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 37 arów, w parku krajobrazowym 
-10 zł/m2. Gmszeczka, gm. Milicz, tel. 071/384-71-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA na Krzykach, pow. 4715 m2, warunki 
zabudowy - 65 zł/m2. Janów, gm. Ostrówek, tel. 043/841-58-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1200 m2, 7 km od Jeleniej Góry (My
słowice), uzbrojona, • 13.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-18-90, 0605/23-79-22
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wr., 1564 m2, indywidu
alny projekt, pozwolenie na budowę, uzbrojona, • 110.000 zł. 
Kamieniec Wr., tel. 071/318-50-91 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0,39 ha, w Kamieńcu Wr., blisko 
szkoła, ul. Działkowa • 35 zł/m2. Kamieniec Wr., tel. 
071/318-50-91
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu WT., pow. 3867 m2, w trak
cie przekształcania • 35 zł/m2. Kamieniec Wr., tel. 071/318-50-91 
DZIAŁKA BUDOWLANA blisko nowego osiedla • 55 zł/m2. Ka
mieniec Wrocławski, tel. 0502/51-60-41 
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowo budowanym osiedlu ŵ Gaj- 
kowie, 15 km od centrum Wrocławia - 27 zł/m2 oraz działka w 
Wojnowicach k. Czernicy, 18 km od centrum -17 zł/m2. Kamie
niec Wrocławski, tel. 071/318-52-81 po godz. 20,0602/84-61-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, częściowo uzbrojona, w miej
scowości Kamień koło Długołęki, cena 3.500 zł/ar. Kamień, tel. 
071/315-18-27
DZIAŁKA BUDOWLANA teren ekologiczny wśród lasów i łąk, 1 
km od Wielenia, działki uzbrojone i nieuzbrojone, - 6 zl /m2. 
Kaszczor, tel. 065/549-90-91
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kielczowie, pow. 10 arów, wszyst
kie media, - 60.000 zł. Kiełczów, tel. 071/345-73-42, 
0501/95-60-91
DZIAŁKA BUDOWLANA woda, prąd, w Szczytnej, pow. 12.000 
zł • 5 zł/m2. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 30 a, w miejscowości Brze
zia Łąka, cicha, spokojna okolica, - 90.000 zł. Kobierzyce, tel. 
071/311-14-17
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 70 arów, 2 km od Środy Śl , 
przy głównej trasie w kierunku Wrocławia, możliwość przekwa
lifikowania, - 35.000 zł. Komorniki, gm. środa Śl., tel. 
0607/45-76-90
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kostomłotach, 37 arów, uzbrojona - 
20 zł/m2, w rozliczeniu może być samochód. Kostomłoty, tel. 
071/317-02-68
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, 20 km od Milicza, pozwole
nie na budowę, dogodna lokalizacja, uzbrojona, rozpoczęta 
budowa, • 35.000 zl. Krośnice, woj. wrocławskie, tel. 
0609/53-42-18
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 3000 m2, atrakcyjna lokalizacja 
pod lasem - 8 zl/m2. Kuropatnik, gm. Strzelin, tel. 0608/50-77-43 
DZIAŁKA BUDOWLANA Kurowice, 6 km od Głogowa, 36 a, moż
liwość podziału, uzbrojona, zezwolenie na budowę, dobra loka
lizacja, cicha okolica - 20 zł/m2. Kurowice, gm. Jerzmanowa, 
tel. 076/831-21-30 po 20
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 53 ary, atrakcyjna lokalizacja, 6 
km od centrum Legnicy, cena - 1.500 zl/ar. Legnica, tel. 
076/857-00-66
DZIAŁKA BUDOWLANA w zwartej zabudowie domków letni
skowych, pow. 504 m2, Boszkowo - Ujazdowo, -15.000 zł. Lesz
no, tel. 065/529-62-37
DZIAŁKA BUDOWLANA 2000 m2, media w pobliżu, atrakcyjna 
lokalizacja, - 35.000 zł. Lewin Kłodzki, tel. 060.9/58-81 -32 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lginiu, wylane fundamenty, woda, 
500 m do jeziora, - 40.000 zł. Lgiń, gm. Wschowa, tel. 
065/549-27-98
DZIAŁKA BUDOWLANA 900 m2, ogrodzona, uzbrojona, woda, 
z telefonem, prąd, atrakcyjna lokalizacja - 50 zl/m2. Ligota Pięk
na, teł. 071/312-44-52
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 7 a, w Pieszkowie, 5 km od Lubi
na, 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. Lu
bin, 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 pow. 15 arów - 300 zl/m2. Malin, gm. 
Wisznia Mala, tel. 071/312-40-60 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Malinie na osiedlu, pow. 1500 m2, 
blisko prąd i woda - 40 zl/m2. Malin, tei. 071/312-40-54 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 936 m2, w Milochowicach, 2 km 
od Milicza, w kier. Wrocławia, na terenie parku krajobrazowe
go, - 12.000 zł. Milicz, tel. 071/384-24-56

DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie, pow. 1124 m2 • 54 zl/m2. 
Mirków, tel. 071/315-13-89
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 15 a, 7 km od Namysłowa, - 4.000
zł. Namysłów, tel. 077/410-33-49
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 800 m2. - 80.000 zł. Niemcy, tel.
0049/513-25-10-22.
DZIAŁKA BUDOWLANA 9.5 a, w Woliborzu, Kotlina Kłodzka, 
uzbrojona, światło, woda, - 13.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-45-08
DZIAŁKA BUDOWLANA 7.000 m2, z budynkami, wszystkie me
dia, w Pietrzykowicach • 60 zł/m2. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-73-53
DZIAŁKA BUDOWLANA w Osiecznicy, pow. 33 ary, pilnie, - 
15.000 zl. Osiecznica, tel. 075/731-24-06, 0600/18-69-96 
DZIAŁKA BUDOWLANA z mapką, wszystkie media, przy lesie, 
z drogą dojazdową, 11 a, - 14.000 zl. Pęciszów, gm. Zawonia, 
tel. 071/312-93-73
DZIAŁKA BUDOWLANA 7a, 2 km do Polanicy Zdroju, w Sta
rym Wielislawiu, atrakcyjna lokalizacja, • 20.000 zl. Polanica 
Zdrój, tel. 074/869-02-38, 0503/34-29-17 
DZIAŁKA BUDOWLANA z rozpoczętą budową w Radkowie, 
woj. dolnośląskie, pow. 950 m2, projekt domu, uzdrowiskowe 
okolice, - 18.000 zł. Radków, tel. 074/871-26-84 
DZIAŁKA BUDOWLANA 36 arów, w Rękowie, 9 km od Sobótki, 
25 km od Wrocławia, widok na Ślężę, cena 10 zł/m2 lub 1,10 ha 
• 8 zł/m2. Ręków, tel. 071/316-27-97 
DZIAŁKA BUDOWLANA 15 arów, z lokalizacją w Sadowicach 
Wrocł. - 35 zl/m2. Sadowice Wrocł., tel. 071/789-13-91 po 
godz.20
DZIAŁKA BUDOWLANA w Siedlakowicach, pow. 40 a, prąd, 
woda, telefon przy działce, przylega do głównej trasy Wrocław - 
Świdnica, oddalona 20 km od Wrocławia, -14 zł /m2, lub za

mienię na mieszkanie we Wrocławiu. Sobótka, tel. 
071/390-31-54, 0602/22-15-86
DZIAŁKA BUDOWLANA własnościowa, 1400 m2, w Staniszo- 
wie, 5 km od Jeleniej Góry, atrakcyjna lokalizacja, dobry do
jazd, blisko woda, prąd (30 m), komunikacja MPK -15 zł/m2. 
Staniszów, tel. 075/643-67-97
DZIAŁKA BUDOWLANA pod budowę domku, o pow. 17,5 ara, 
• 17.000 zł. Struga, gm. Stare Bogaczowice, tel. 074/845-24-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA Gęsiniec - Strzelin, za parkiem, pow. 
34 ary, pięknie położona, uzbrojona, ze studnią droga asfalto
wa, cena -15 zł/m2. Strzelin, tel. 071/392-10-69,0602/44-78-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1200 m2. w Szczepanowie k. Środy 
Śląskiej, szkoła, gimnazjum, ośrodek zdrowia na miejscu, uzbro
jona, własnościowa, ciekawa lokalizacja - 20 zł/m2. Szczepa
nów, gm. Środa Śląska, tel. 0603/91-67-26 
DZIAŁKA BUDOWLANA 14 a, prąd, woda przy. działce, 5 km 
od Trzebnicy, - 20.000 zł. Szczytkowice, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-33-59
DZIAŁKA BUDOWLANA w Szewcach, gm. Wisznia Mala, pow. 
12 arów, woda, prąd, - 2.500 zł/ar. Szewce, gm. Wisznia Mała, 
tel. 071/310-71-55
DZIAŁKA BUDOWLANA 12 a i 13 a, w Szewcach, pod Wrocła
wiem - 20 zł/m2. Szewce, tel. 071/310-72-11 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, • 30 zł /m2. św. Kata
rzyna, tel. 071/311-41-93
DZIAŁKA BUDOWLANAdow. 17 arów, woda, prąd, zezwolenie 
na budowę, 10 km od Świdnicy, • 12.000 zl. Świdnica, tel. 
074/852-68-81
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, w Świdnicy Polskiej, przy trasie 
środa śl. • Kąty Wr., uzbrojenie przy działce, atrakcyjna lokali
zacja, utwardzona droga dojazdowa, - 20.000 zt. Świdnica Pol
ska, 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. Kostomłoty, 
tel. 0605/78-24-24
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ciechocinku, pow. 825 m2, uzbro
jona - 75 zl/m2. Toruń, tel. 056/651-38-05 po godz.. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wiszni Malej, 20 lub 30 a, cena 35 
zl/m2. Trzebnica, tel. 071/312-42-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 56 a, możliwy podział • 30 zl/m2. 
Wilk szyn, tel. 071/396-36-23
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 9 arów, w Oleśnicy, przy 
ul. Ludwikowskiej, cena • 50 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/98-04-96 
DZIAŁKA BUDOWLANA rejon Obornik Śl., pow. 1.500 m'2, ład
nie położona (lasy), prąd i woda przy działce • 15 zł/m2. Wro
cław, tel. 0601/51-69-65
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.740 m2, pełne uzbrojenie, we Wro
cławiu • 100 z!/m2. Wrocław, tel. 071/344-06-76 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 8 arów, Wroclaw-Krzyżanowice, 
cena • 70 zł/m2. Wrocław, tel. 071/793-54-34 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1500 m2, okolice Sobótki, -
21.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-61-93, 0601/05-70-21 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 700 m2, uzbrojona, w Biela
nach Wrocławskich, przy ul. Liliowej -130 zl/m2. Wrocław, tel. 
071/362-86-78, 0602/57-30-39
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kotowicach, 15 km od Wrocławia, 
park krajobrazowy, lasy, jeziora, dwie działki po 8 a i jedna o 
pow. 9 a - 37 zł/m2. Wrocław, tel. 071/781-45-32,0606/28-39-72 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1.300 m2, wszystkie media, wa
runki zabudowy - 80 zł/m2. Wrocław, tel. 071/354-07-63 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 42 x 77 m, na Krzykach, bez 
pośredników • 75 zl/m2. Wrocław, tel. 071/346-44-32, 
0608/37-63-06
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 500 m2, pełne uzbrojenie w 
działce, fundament pod dom jednorodzinny, decyzja o warun
kach zabudowy, bez pośredników, - 100.000 zł. Wrocław, teł. 
071/346-44-32, 0608/37-63-06
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 40 arów, 8 km od Wrocławia, -
100.000 zl. Wrocław, tel. 071/345-79-94
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.50 ha, w Tynću Małym, cena 25 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/311-81-47 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ligocie Pięknej, pow. 600 m2, wła
snościowa,' media w pobliżu, teren ekologiczny, w pobliżu szkoła, 
sklep i las, - 32.000 zl. Wrocław, tel. 345-67-76 wieczorem 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilkszynie-Pisarzowicach (za Sta- 
błowicami), o pow. od 1700 m2 do 3500 m2 oraz pod rezyden
cje -18, 25 zl/m2. Wrocław, tel. 0600/16-04-18 
DZIAŁKA BUDOWLANA 900 m2, w Danielowicach, na os.dom- 
ków jednorodzinnych, prąd, woda, telrfon, projekt domu, blisko

szkoła podstawowa, osiedle zadrzewione, pd. strona Wrocła
wia^ km od autostrady, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 363-63-31 
DZIAŁKA BUDOWLANA Wrocław Widawa, bardzo duża, uzbro
jona -125 zł/m2. Wrocław, tel. 32544-08 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kielczowie, pow. 7.7 a, woda, prąd, 
kanalizacja, • 55.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-58-94 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 2500 m2, okolice Sobótki, bu
dynek gosp., ogrodzona, prąd, drzewka owocowe, widok na 
Ślężę - 26 zł/m2. Wrocław, tel. 0605/61-37-97 .
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 2600 m2, ogrodzona, 30 km 
od Wrocławia, atrakcyjna lokalizacja -15 zł/m2. Wrocław, tel. 
0607/86-82-72
DZIAŁKA BUDOWLANA media, 25 a, 2 km od Wrocławia, as
falt, -19 zl/m2. Wrocław, tel. 071/788-19-30,0502/07-33-60 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 25 arów, 9 km od Wrocławia, do
jazd drogą asfaltową media, poprowadzę budowę, załatwię for
malności, brygada, doświadczenie - 22 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/788-19-30, 0502/07-33-60
DZIAŁKA BUDOWLANA Brzezinki, gm. Jelcz-Laskowice, pow. 
2600 m2, wydane warunki zabudowy, mapki, częściowo uzbro
jona (prąd), woda w zasięgu działki, -12 zł /m2. Wrocław, tel. 
0504/96-46-66
DZIAŁKA BUDOWLANA w Księginicach, gm. Miękinia, 15 km 
od Wrocławia • od 12 do 20 zł/m2. Wrocław, tel. 071/367-09-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, w Kielczowie, • 64 zł 
/m2. Wrocław, tel. 0601/09-76-11 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 18 arów, dzielnica Psie Pole, wa
runki zabudowy, cena 70 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/29-21-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 32 ary, gm. Zawonia, 6 km od 
Trzebnicy, warunki zabudowy, cena 10 zł/m2. Wrocław, tel. 
0502/29-21-77
DZIAŁKA BUDOWLANA 18 arów, Psie Pole, warunki zabudo
wy - 70 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/29-21-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA 800 m2, 20 x 40 m, 8 km od Wrocła
wia, 1 km od autostrady, osiedle domków, księga wieczysta,

warunki zabudowy, betoniarka, materiały, - 46.000 zł lub za
miana na auto osobowe do 25.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-49-12
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 735 m2, k. Kamieńca Wrocł., 
atrakcyjna lokalizacja, wśród nowych domów, dojazd drogą as
faltową kompl. dokumentów na pozwolenie budowlane, uzgod
nienia, uzbrojenie w drodze - 50 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/353-27-24
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 20a, w Wiszni Malej - 35 zł/m2. 
Wrocław, tel. 782-99-46, 318-00-24 
DZIAŁKA BUDOWLANA Bielany Wrocł., pow. 1500 m2, uzbro
jona, wszystkie media, ul. Jesionowa, księga wieczysta - 110 
zł/m2 (możliwe raty), w rozliczeniu może być samochód. Wro
cław, tel. 338-12-45, 0607/62-80-53 
DZIAŁKA BUDOWLANA 7.5a, w Kielczowie, woda, prąd, kana
lizacja, • 59.000 zl. Wrocław, tel. 373-58-94 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0.7 ha. w Śliwicach k. Wroda- 
wia, w centrum osady, uzbrojenie, droga asfaltowa, - 200.000 
zl. Wrocław, tel. 071/351-98-36 wieczorem 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 2500 m2, atrakcyjna 
lokalizacja, ok. Wrocławia - 28 zł/m2. Wrocław, tel. 
0600/55-08-61
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu, na Złotnikach, pow. 730 
m2, projekt domu wolno stojącego, wylane fundamentach, do
datkowo 50p m2 łąki przyległej do działki, - 95.000 zł lub za
mienię na samochód Osobowy lub ciężarowy, z dopłatą. Wro
cław, tel. 0501/56-48-90
DZIAŁKA BUDOWLANA we Wrocławiu przy-ul. Kowieńskiej, 
obok osiedla na Zgorzelisku, pow. 726 m2, atrakcyjna lokaliza
cja, wydane warunki zabudowy i energetyczne, - 65.000 zl. 
Wrocław, tel. 0600/37-53-80
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, w Osolinie, 3 szt. - 20 zl/mkw. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50,. 0601/55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1 600 mkw, z rozpoczęta budową do
bra lokalizacja w Kamieńcu Wrocławskim, - 95.000 zł .'Wrocław, 
tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45 
DZIAŁKA BUDOWLANA 42 a, w całości lub w częściach, w 
Czernicy Wrocławskiej, blisko droga, prąd. woda, kanalizacja - 
42 zł/mkw. Wrocław, tel. 0603/28-93-18 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Miękini, 800 m2, dziennik budowy, 
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 asfalto
wej, 5 km od Wrocławia, prąd, woda, telefon, atrakcyjna lokali
zacja • 40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/342-99-82, 0607/40-95-88 
DZIAŁKA BUDOWLANA atrakcyjna lokalizacja, na Wojszycach, 
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 rozpoczętą 
budową, wylane fundamenty pod ogrodzenie, lawy fundamen
towe, księga wieczysta, projekt, uzbrojona, - 98.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/21-23-63
DZIAŁKA BUDOWLANA w miejscowości Domasław, pow. 10 
arów, na działce: prąd, woda, gaz, telefon, pozwolenie na bu
dowę, zjazd z drogi asfaltowej, ogrodzona, - 75.000 zł. Wro
cław, tel. 071/311-21-96, 0602/43-76-78 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 14,5 ara, 5 km od Karło
wic, cena 38 zl/m2. Wrocław, tel. 783-07-93, 0604/37-84:31 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, we Wrocławiu, na Wojszy
cach, projekt, wylane fundamenty, • 175.000 zł. Danuta Schro
eder, 53-442 Wrocław, ul. Spiżowa 2 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrocławskim, pow. 8 
arów, wszystkie media, rozpoczęta budowa, droga, - 75.000 zł 
lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/357-87-83, 0602/27-70-90
DZIAŁKA BUDOWLANA pod zabudowę jednorodzinną poło
żona na granicy miasta Wrocławia, o pow. 740 m2, uzbrojona, 
w okolicy Muchoboru Wielkiego, cena 70 zł/m2. Wrocław, teł. 
0502/54-08-12
DZIAŁKA BUDOWLANA 10.5 ara, z rozpoczętą budową domu 
jednorodzinnego, media (prąd, woda, telefon, kanalizacja), w 
bezpośrednim zasięgu, cicha okolica, idealny dojazd, bez po
średników, • 49.000 zl. Wrocław, tel. 0602/59-57-54 
DZIAŁKA BUDOWLANA w zabudowie szeregowej, w Jelczu 
Laśkowicach, - 5.900 zl. Wrocław, tel. 071/332-72-40 
DZIAŁKA BUDOWLANA przy ul. Łopianowej, we Wrocławiu, 
pow. 871 m2, cena 100 zł/m2. Wrocław, tei. 071/789-91-51, 
0605/64-64-81
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ozorowicach, na skraju lasu, w da
lekiej odległości od gospodarstw, teren ekologicznie czysty, 
ostatnia działka pod zabudowę • 5 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/344-29-68
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ozorowicach, 5000 m2, oczko wod
ne, na skraju lasu, ustronne miejsce, 12 min. dojazdu do Wro
cławia • 19 zl/m2. Wrocław, tel. 071/344-29-67, 071/344-29-70 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kielczowie, 980 m2, - 65.000 zł. Wro
cław, tel. 071/398-96-29
DZIAŁKA BUDOWLANA 21,5 ara, prąd na działce, częściowo 
ogrodzona, pomieszczenie warsztatowe 70 m2, wys. 3,8 m • 40 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/324-27-01, 0609/07-73-16 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mokronosfe Górnym, uzbrojona, 
woda, prąd, bez pośredników, pow. 650 m2, cena 40 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/316-94-32
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowo powstającym osiedlu dom
ków jednorodzinnych, w cichej, spokojnej okolicy, w południo
wo-zachodniej części Wrocławia, z uzbrojeniem na działce 
(prąd, woda, gaz, kanalizacja, droga utwardzona), bez pośred
ników, cena 70 zł/m2. Wrocław, teL 071/316-18-08 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Gajkowie, pow. 11 a, projekt, wa
runki zabudowy, wylana ława, • 35.000 zł: Wrocław, tel. 
0605/13-27-74
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 12000 m2, cena - 8 zł/m2. Za- 
błoto, gm. Kostomłoty, tel. 071/317-02-23 
DZIAŁKA BUDOWLANA 35 a, położona pod lasem, uzbrojenie 
na działce, telefon obok, droga do działki asfaltowa, oświetlo
na, możl. kupna całości lub połowy - 1.800 zł/a. Zawonia, tel. 
071/312-90-85 po godz. 18, 0604/69-25-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 61 a, w Zebrzydowic k. Sobótki, 
35 km od Wrocławia, 10 km od Świdnicy, droga asfaltowa, ener
gia el., woda, linia tel., blisko szkoła, widok na Ślężę, -17.000 
zł. Zebrzydów, tel. 074/858-50-40 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2 szt., po 12 arów, w Krępie k. Zielo
nej Góry - 30.000 zł/szt. Zielona Góra, tel. 068/390-85-09 
DZIAŁKA BUDOWLANA 5 a, w Modrzycy k. Nowej Soli, na osie
dlu domków jednorodzinnych, • 10.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/324-98-05 po godz. 18
DZIAŁKA BUDOWLANA 377 m2 w Złotoryi, atrakcyjna lokali
zacja, pełne uzbrojenie inst. wraz z telefonem na granicy dział
ki • 12.000 zł, możliwość dokupienia ok. 100 m2. Złotoryja, tel. 
076/878-65-41
DZIAŁKA BUDOWLANO • OGRODOWA w miejscowości Księ- 
ginlce, gm. Miękinia, pow. 35 a, blisko lasu, 15 km od Wrocła
wia -12 zl/m2. Wrocław, tel. 071/367-09-56 
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA wybetonowana, 
ogrodzona, uzbrojona, w Brzegu, pow. 10 arów lub 16,5 ara, - 
40 zł /m2. Brzeg, tel. 077/444-14-32 
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA w Długołęce, 5000 
m2, 300 m od drogi Wrocław - Warszawa • 50 zl/m2. Wrocław, 
tel. 071/345-75-18
DZIAŁKA BUDOWLANO - REKREACYJNA 530 m2; nad jezio
rem wieleńskim, bez projektu, uzbrojona, 300 m od jeziora, - 
.16.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -67-42 . •
DZIAŁKA BUDOWLANO - SIEDLISKOWA 1396 m2. w Żerni- 
kach Wrocławskich, atrakcyjna lokalizacja, ogrodzona, prąd, 
woda, gaz przy granicy działki -100 zl/m2, bez pośredników., 
tel. 0501/34-35-39 (k00098)
DZIAŁKA BUDOWLANO • USŁUGOWA pow. 30 a, w Szcze
panku k. Strzelc Opolskich, przy drodze nr 426, - 40.000 zł. 
Strzelcce Opolskie, tel. 077/461-32-40, 0602/31-97-84 
DZIAŁKA LETNISKOWA w Sobótce, u podnóża Ślęży, teren

KOMUNIKAT ! ! !
Firma finansowa świadcząca usługi w zakresie 

, .gromadzenia i redystrybucji środków finansowych 
-pragnie pogratulować wszystkim swoim Klientom 

znakomitego wyboru. Pragniemy również dodać, żejest ; 
Iwj  * jeszcze  możliwość skorzystania z preferencyjnych

warunków dó końca bieżącego miesiąca. \ '

Oferta proponowana przez naszą firmę umożliwi każdemu 
Klientowi otrzymanie środków na zakup mieszkania,

domu, samochodu, itp. K R E D Y T  w banku jest dla 
Ciebie nieosi ągalny? My zapewniamy Klientom proste 
procedury zawarcia umowy.

O
m .

>

max. 115 m-cy.,5 Mm*
| | £ $ § | i
/  Możliwość zawieszenia

m  raty nawet do 6-ciu
miesięcy.

Przykładowe zestawy środków finansowych:
10.000,- 25.000,- 50.000,- 75.000,- 100.000,-

W E B t naizychfbiur regionalnych:

Jelenia Góra 075/64-24-934 Legnica 076/ 866-04-26
Bogatynia 075/77-33-030 Leszno 065/ 529-28-41
Zielona Góra 068/ 322/10/64 Opole 077/454-64-08
Żary 068/ 36-36-422 Kalisz 062/757-52-33

Parku Krajobrazowego, 64 ary - 25 z!/m2. Wrocław, tel. 
071/321-20-54
DZIAŁKA OGRODOWA z altanką ogrodzona, woda, * narzę
dzia, - 3.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-37-99 
DZIAŁKA OGRODOWA .Pod Leśną*, altana murowana, zago
spodarowana, zadrzewiona, woda, narzędzia, pilne, • 1.500 zi. 
Lubin, tel. 0606/11-74-76
DZIAŁKA OGRODOWA przy ul. Kocińskiej, - 600 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-18-74 po godz. 13
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA w Jelczu-Laskowicach, za stacją 
CPN, pow 24 a, - 25.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0606/68-70-49 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA BUDOWLANA 14a, w Kątach Wrocł., 
pod usługi, produkcję, składowanie, 9a do zagospodarowania, 
blisko planowanej obwodnicy, 15 km do Wrocławia, 700 m do 
A4, blisko media, • 35.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-68-38
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA o pow. 3000 m2, uzbrojona, woda, 
prąd, z telefonem, przy drodze asfaltowej • 40 zł/m2 lub zamie
nię na osobowy. Pietrzykowice, tel. 071/316-94-66 po godz. 18, 
0503/98-08-09
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pow. 2100 m2, we Wrocławiu, przy 
ul. Krakowskiej - 220 z!/m2. Wrocław, tel. 0604/19-99-47 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA 1.6 ha, w Źarowie k Świdnicy, pod 
budowę stacji paliw, parkingu, motelu, na usługi, przekształco
na - 27 zł/m2. Wrocław, tel. 071/342-99-82, 0607/40-95-88 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWO • HANDLOWA, uzbrojona, 27 a, w 
Smardzowie, • 100.000 zl. Oleśnica, tel. 071/315-61-13 
O  DZIAŁKA REKREACYJNA 20 a, w Górach Sowich, 

Rzeczka Górna, piękne położenie, droga asfal- 
towa, prąd, studnia - 6 zł/m2., tel. 0600/29-51-97 
01035171 [H18127]l]

•  DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 5000 m2,10 km za Kieł- 
czowem, przy lesie, domek o pow. 40 m2, stan surowy, na 
końcu wioski. BN PABAX’, Wrocław, tei. 071/351-98-36 
99000001 (([18057]]]

DZIAŁKA REKREACYJNA bez prawa do zabudowy, położona 
w lesie, nad jeziorem Wieleńskim, b. ładna okolica, - 6 zi /m2. 
Błotnica, tel. 065/549-60-47
DZIAŁKA REKREACYJNA 0.5 ha, w Łazach Wielkich, staw, do
godny dojazd, blisko lasu, w parku krajobrazowym, - 25.000 zł. 
Aleksander Iwanicki, 56-321 Bukowice, Lazy Wielkie 42, gm. 
Krośnice
DZIAŁKA REKREACYJNA 5 a, własnościowa, przy 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 Boszkowo • Dominice k. Leszna, 420 
m2, na wzgórzu, widok na cale jezioro, - 22.000 zł. Leszno, tel. 
0605/05-90-74
DZIAŁKA REKREACYJNA 450 m2, w Boszkowie koło Leszna, 
- 8.000 zł. Leszno, tel. 0503/82-25-41 
DZIAŁKA REKREACYJNA pow. 1.5 ha, blisko lasu, światło, 
woda, przy drodze • 4.000 zl/ha. Luboradów 11, gm. Krośnice, 
tel. 071/384-22-15
DZIAŁKA REKREACYJNA stawy, lasy, góry -1.5 z!/m2. Łomni
ca, tel. 0604/15-41-36
DZIAŁKA REKREACYJNA w miejsc. Sady, u podnóża Ślęży, 
otoczona z 3 stron lasem, na' działce kilka drzew czereśnio
wych - 5 zl/m2. Marcinowice, tei. 074/858-55-95 po godz. 20 
DZIAŁKA REKREACYJNA nad Jeziorem Wieleńskim, z prawem 
zabudowy, -15 zł /m2. Osłonin, tel. 065/549-91-08 
DZIAŁKA REKREACYJNA w górach k. Świeradowa Zdroju, ład
nie położona, z widokiem na góry, nasłoneczniona, w pobliżu 
lasku, pow. 1.5 ha, • 18.500 zl. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-69-39. 0600/57-82-00
DZIAŁKA REKREACYJNA w Górach Sowich, zgłoszona pod 
zabudowę, atrakcyjna lokalizacja, cisza, spokój, las, słoneczny 
stok, blisko wszystkie media, 2545 m2 -11.200 zl, 7880 • 22.000 
zł. Walim, tel. 0608/36-24-23
DZIAŁKA REKREACYJNA atrakcyjna lokalizacja pod lasem, w 
pobliżu drogi i linii telefonicznej, el., wodociągowej w Grabow- 
nicy, gm. Krośnice, 26.000 m2 - 0,60 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/352-86-48, 0503/12-98-94
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA o pow. 3561 m2, 
uzbrojona, prąd, woda, położona w lesie, 100 m od brzegu je
ziora Wonieść, idealny dojazd, na Pojezierzu Leszczyńskim, -
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 je
ziora Wonieść, idealny dojazd, na Pojezierzu Leszczyńskim, - 
24.500 zł. Leszno, tel. 0605/54-11-78 
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA 3 ha. góry, staw, 
prąd, możliwość podziału • 3 zł/m2. Łomnica, tel. 0604/15-41-36 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w atrakcyjnej gór
skiej miejscowości, 800 m pd jeziora, pow. 4439 m2, energia, 
woda, łatwy dojazd • 11 zł/m2. Michalkowa, tel. 074/845-32-62 
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA z letnim domem, w 
Osolinie, 29 km do Wrocławia, - 40.000 zł. Osolin, gm. Oborniki 
Śląskie, tel. 0604/46-21-85
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w Wieleniu k. 
Wschowy, niedaleko jezioro, las, teren czysty ekologicznie, pow. 
800-1200 m2, możliwość budowy, cena -18 zl/m2. Przemęt, 
tel. 065/549-90-39
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA nad jeziorem Tar
nów Duży, 300 m2, zagospodarowana, możliwość połączenia 2 
działek, możliwość powiększenia jednej z działek • 12.000 zł/szt. 
Racula, woj. zielonogórskie, tel. 068/326-91-09 po godz. 20 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA 7.5 ha. w tym 2.5 
ha stawu, w ok. Nowej Soli, 300 m od trasy Wrocław • Zielona 
Góra, dojazd, linia energetyczna, • 65.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-85-92 po godz. 18
DZIAŁKA REKREACYJNO • ROLNA ładnie położona, południo
wy stok, przy lesie, w górach Sowich, możliwość wykopania sta
wu, mapka geodezyjna, 4 km od przejścia granicznego z Cze
chami, o pow. 26 arów- + kemping w cenie działki • 4 zł/m2. 
Głuszyca Górna, tel. 074/880-91-44, 0603/51-18-27 
DZIAŁKA REKREACYJNO • ROLNA pow. 2 ha, położona przy 
rzece z wodospadem, lasku, stawie, dobry dojazd, ładna okoli
ca, prąd, telefon, w planach pod zabudowę, 10 km od świera-

V  Mieszkaniowy
■ na zakup mieszkania lub budowy domu. 

nabycia działki budowłanaj lub rekreacyjne}, 
zakup lub budów* lokali użytkowych, mooamlzacjt, 
remont nieruchomości, spłatę kredytu hipotecznego 
zaciągniętego w innym banku

■ oprocentowanie jUZ od 7,45%

• możliwość kredytowania 90% wartości nieruchomości 
( w wybranych przypadkach do 100%)

■ okres kredytowania do 30 lat
/ Samochodowy 
od 7,5%

metllwotć kfWytawanla d O  1 0 0%  o.rt.td po|udu
^ y w n u d o  8  la t_____________  OP012650
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tel.( 071 ) 341 08 25 kom. (0601) 205 170
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W  R A T Y  - L E A S IN G
dowa, 20 km od Jeleniej Góry, 50 km od granicy z Niemcami -1 
zl/m2. Wałbrzych, tel. 074/665-32-04, 074/843-97-08 
DZIAŁKA REKREACYJNO • ROLNA pow. 30 arów, przy dro
dze asfaltowej, w Rędzinie, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-21-07 po godz. 18
DZIAŁKA ROLNA 1.33 i 0.95 ha, w Wojnowicach • 3 zl/m2. Czer
nica, tel. 0609/45-54-46
DZIAŁKA ROLNA 15.813 m2 • 22 zł/m2, pełne uzbrojenie, rów
ny, suchy teren, w planach na budownictwo mieszkaniowe, obok 
kąpielisko, widok na śnieżkę. Jelenia Góra, tel. 075/755-40-32 
po 17
DZIAŁKA ROLNA 1.5 ha, za wioską, blisko lasu, przy rzece, na 
działce prąd, wodociąg, możl. zrobienia stawu, • 10.000 zł. Kro
śnice, tel. 071/384-56-89 grzecznościowy 
DZIAŁKA ROLNA 5.62 ha, po przeliczeniu 3.03 ha, przy dro
dze, z dostępem do rzeki, cena 6.000 zł/ha. Krośnice, woj. wro
cławskie, tel. 071/384-56-89
DZIAŁKA ROLNA. Krośnice, woj. wrocławskie, tel. 
071/384-56-89
DZIAŁKA ROLNA pow. 2-3 ha, położona przy trasie A3 (Wro- 
cław-Zielona Góra), 110 km od Wrocławia, światło, księga wie
czysta, idealna na stację paliw, duży ruch samochodowy, • 
90.000 zł. Milaków, tel. 068/388-91-98, 0604/87-84-38 
DZIAŁKA ROLNA z możliwością budowy domu, w Osoli, blisko 
lasu, po W; 1.17 ha, - 55.000 zł. Osola, tel. 071/310-61*75 
DZIAŁKA ROLNA pow. 0,60 ha, położona przy lesie, 300 m od 
zbiornika wodnego, w miejscowości Słup koło Jawora, • 2 zł 
Im2. Słup, gm. Męcinka, tel. 0606/10-19-19 
DZIAŁKA ROLNA pow. 56 a, w trakcie przekształcania, możli
wość podziału, 8 km od Wrocławia - 20 zł/m2. Turów, gm. Żóra
wina, tel. 071/316-48-81
DZIAŁKA ROLNA ładna lokalizacja, 1 km od granicy Wrocła
wia, 4 km od marketu Geant, prąd, woda, telefon - 40 zi/m2. 
Wilczyce, tel. 071/399-08-62, 0603/95-05-61 
DZIAŁKA ROLNA pow. 2.70 ha, cena 3.000 zł/ha. Wińsko, tel. 
071/389-04-57
DZIAŁKA ROLNA 4.70 ha, możliwość przekwalifikowania na 
budowlaną wzdłuż drogi asfaltowej, woda, prąd, Karczyce k. 
Wrocławia • 7 zl/m2. Wrocław, tel. 353-26-77 
DZIAŁKA ROLNA 1.5 ha, okolice Strzelina, - 7.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/364-45-83, 0602/29-44-35 
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA własnościowa, pow. 18 arów, 
w Jaroszówce, trasa Chojnów • Lubin, ok. 100 m od drogi głów
nej, przy lesie, dobra lokalizacja, wytyczone granice, linia ener
getyczna, nie wymaga przekwalifikowania, -10 zł Im2. Niedźwie
dzice, tel. 076/818-69-12
O  DZIAŁKA ROLNO - SIEDLISKOWA pow. 1.93 ha, 

4 km od Wrocławia, możliwość podziału na działki 
budowlane, prąd, woda i telefon na działce • 8 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/396*50*44,0606/41*30*85 
01034671 [[[09978]]]

DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO • BUDOWLANA 40 a, w Wiszni 
Małej, przy trasie A5 Wrocław - Poznań • 30 zł/m2. Wrocław, tel. 
782-99-46, 318-00-24
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO • BUDOWLANA w Ligocie Pięknej 
- 50 zł/m2. Ligota Piękna, gm. Wisznia Mała, tel. 071/312-46-50 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO • BUDOWLANA pow. 8630 m2, W 
okolicy Świeradowa Zdroju, ogrodzona, hala, pow. 400 m2, roz
poczęta budowa domu, 200 m2, atrakcyjna lokalizacja, nadaje 
się na każdą działalność gosp, - 250.000 zł. Świeradów Zdrój, 
tel. 075/781-67-18
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1 ha, uzbrojona, we wsi Bogdaszowi- 
ce k. Kątów Wrocławskich • 9 zl/m2. Bogdaszowice, gm. Kąty 
Wrocławskiwe, tel. 071/789-10-39 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 2.3 ha, przy osiedlu domków, pod la
sem, blisko media • 4 zł/m2
n. Ciechów, gm. Środa Śląska, tel. 0605/07-44-43 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1.1 ha, k/Obomik Śl., strumyk, 
blisko las - 4zł/m2. Jary, tel. 071/310-13-48 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 7300 m2,16 km od Jeleniej Góry, - 
9.700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-18*90, 0605/23-79-22 
OZIAŁKA SIEDLISKOWA z możliwością przekwalifikowania na 
budowlaną, 500 m od autostrady A4 • 4.000 zł/h, grunty, kl. III i 
IV - 4.000 zł/h. Krzywa, gm. Chojnów, tel. 076/817-75-28 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 12 ha, przy lesie, uzbrojenie przy 
działce, park krajobrazowy, lasy, woda, w trakcie przekształca
nia na działki budowlane, letniskowe, cena 5 zł/m2. Milicz, tel. 
071/384-90-79
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1000 m211500 m2 - 28 zł/m2. 
Wilkszyn, tel. 071/396-36-42
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pod budowę domu mieszkalnego, 
pow. 1.7 ha, w Karkonoszach, obok zalewu Sosnówka, droga 
asfaltowa, prąd, woda, perspektywa kanalizacji, malowniczo 
położona, w środku szlak turystyczny, cena • 20 zł/m2. Wro
cław, tel. 0606/92-96-96, 0603/97-10-60 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Kotowicach, pow. 12.800 m2, prąd, 
woda, telefon, warunki zabudowy - 10 zl/m2. Wrocław, tel. 
071/330-01-98, 0603/22-30-50/
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Mirkowie Starym, 59 arów • 40 z!/m2. 
Wrocław, tel. 071/311-74-56, 0600/39-76-23 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w Ligocie Małej, malowniczy teren 
przy głównej drodze, • 90.000 zl. Wrocław, tel. 071/357-68-11, 
071/784-49-28
DZIAŁKA SIEDLISKOWA z wydanymi warunkami zabudowy, 
uzbrojona: woda, gaz, prąd o mocy 8 kW, kanalizacja w granicy 
działki, cena 70 zl/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA położona 6 km od miasta w kierunku 
południowo-zachodnim, o pow. 40 arów, uzbrojona, bez pośred
ników, - 30.000 zl. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA o pow. 6200 m2, 4 km od Oporowa, 
przy drodze asfaltowej, bez pośredników, uzbrojenie w odległo
ści 100 m od granicy działki • 9 zl/m2. Wrocław, teł. 
071/316-18-08
DZIAŁKA SIEDLISKOWA osiedle Jerzmanowo, 5982 m2, prąd, 
woda, telefon - 32 zl/m2. Wrocław, teł. 071/349-18-34 
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA pow. 4 ha. w Starym 
WieKsławiu, atrakcyjna lokalizacja między Kłodzkiem a Polani
cą Zdr., zezwolenie na budowę, w cał. lub w częściach - 4 zł/m2. 
Kłodzko, tel. 0602/65-25-28 (zdjęcia do tej oferty można zoba

czyć'w internecie pod numerem • A00532 www.autoglel- 
da.com.pl)
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA w Smolcu, gm. Kąty 
Wr., pow. 5200 m2 • 25 zł/m2. Węgry, tel. 071/311-48-11 
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA w miejscowości Lub
nów, 1.3 ha, 7 km od granic Wrocławia w.srtonę Oborników Śl., 
woda, prąd, - 6 zł/m2. Wrocław, tel. 071/352-90-03 (k00096) 
DZIAŁKA USŁUGOWO • HANDLOWA pow. 13 ha, w centrum 
Wałcza - 1.200.000 zł. Olsztyn, tel. 0605/85-58-71 
DZIAŁKA USŁUGOWO • MIESZKALNA własnościowa, uzbro
jona, w Miroszowicach k. Lubina, pow. 15 a, - 50.000 zl. Lubin, 
tel. 076/847-88-42 w godz. 7-15 
O  DZIAŁKI w Świętej Katarzynie * sprzedam., tel.

0608/60-54*61 02027151 [[[10000]]]
O  DZIAŁKI pod budownictwo jednorodzinne, 10 km 

od Rynku, we Wrocławiu, pow. 1200 m2 • 20 zł/m2, 
na raty. Wrocław, tel. 0503/64*30*84 80015151
[[[18157]]]

DZIAŁK116 a, cena od 85-110 zl/m2, Wrocław Polanowlce. Wro
cław, tel. 071/352-97-69, 0603/20-12-59 
DZIAŁKI pod zabudowę jednorodzinną, na nowo powstającym 
osiedlu (Żwirki I Wigury) we Wrocławiu, bez pośredników, uzbro
jenie, woda, gaz, prąd o mocy 7 kW, kanalizacja oraz droga 
utwardzona w granicy działki, cena 55 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/316-18-08
O  DZIAŁKI BUDOWLANE na przedmieściach Kar

pacza, z widokiem na Śnieżkę oraz grunt nad je
ziorem Słup koło Jawora, bez pośredników., tel. 
0602/45-58-68, 071/317-25-54 01031531
[[[10003]]]

O  DZIAŁKI BUDOWLANE na osiedlu Jerzmanów, 
pow. 11-14 arów, media na słupie, w ziemi, miej
sce ekologiczne, czyste i zaciszne - 45 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/349-17-81, 0501/52-71-88 
81013571 [[[10030]]]

O  DZIAŁKI BUDOWLANE atrakcyjna lokalizacja, 
pod lasem iglastym, blisko Wrocławia (8 km na 
wschód od miasta), położone na terenie uzbro
jonym, różne powierzchnie, od 1100 m2 lub w 
całości dla inwestora. Mapy i warunki zabudowy 
do wglądu - od 28 zł/m2. Wrocław, tel. 
0600/94-05-44 02028801 [[[18262]]]

DZIAŁKI BUDOWLANE 10 do 12 a, Borowa Oleśnicka - 21 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/372-02-07 
DZIAŁKI BUDOWLANE 5.500 m2 oraz 2.500 m2, ną południe 
od Wrocławia, 5 km od wjazdu na autostradę, w Krajkowie, woda, 
telefon, prąd • 28 zł/m2. Bratowice, tel. 071/781-65-09 
DZIAŁKI BUDOWLANE 4 x 10 a, trasa Wrodaw - Trzebnica, 
przez Krzyżanowice, Pasikurowice, 15 km do Wrocławia, spo
kojna okolica domków jednorodzinnych, woda, prąd, telefon przy 
działce, pozwolenie na budowę, ośrodek zdrowia 500 m, szko
ła 1.000 m, cena 25 zł/m2. Godziszowa, gm. Długołęka, tel. 
071/398-77-94 _
DZIAŁKI BUDOWLANE w Łaziskach k. Bolesławca • 1.650 zł/ar. 
Iwiny, tel. 076/818-98-52 po godz. 16 
DZIAŁKI BUDOWLANE atrakcyjna lokalizacja, blisko las, wi
dok na Kotlinę Jeleniogórską i zamek Chojnik • 1.300 zł/ar. Je
lenia Góra. tel. 075/755-64-49
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 1000-1300 m2, w Piechowicach 
Górzyńcu, media przy działkach, mikroklimat, blisko las, atrak
cyjna lokalizacja, 10 km do Jeleniej Góry, 6 km do Szklarskiej 
Poręby - 30 źł/m2. Jelenia Góra, tel. 075/755-66-19 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 12 a, u podnóża góry Anny -15 
zł/m2. Nowa Ruda. tel. 074/852-46-62 
DZIAŁKI BUDOWLANE okolice Obornik Śl. ■ od 10 Zl/m2, woda. 
prąd na działce, atrakcyjna lokalizacja, projekt domu + pozwo
lenie na budowę. Oborniki Śląskie, tel. 0601/71-22-36 
DZIAŁKI BUDOWLANE 14 i 30 a, atrakcyjna lokalizaęja, przy 
sadzie, dogodna komunikacja PKS, 12 km od Wrocławia, na 
miejscu kościół • 20 zł/m2, bez pośredników. Okrzeszyce, gm. 
Żórawina, teł. 071/316-45-92
DZIAŁKI BUDOWLANE w Piecowicach k. Długołęki, 2 szt. po 
10 arów, woda, prąd i telefon przy działkach, cena - 3.200 zł/ar. 
Piecowice, gm. Długołęka, tel. 071/315-38-54 
DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. 15 i 22 a, 25 km od Wrocławia, 
2 km od Sobótki, z ładnym widokiem na Ślężę, w spokojnej oko
licy - 27 zł/m2. Rogów Sobócki, tel. 071/316-20-09 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Szczawinie k. Strzelina, pow. 939 i 
1300 m2, na granicy miasta, dogodna lokalizacja, - 22.000 zl. 
Strzelin, tel. 071/392-03-51, 0600/24-71-42 
DZIAŁKI BUDOWLANE atrakcyjne położenie, okolice Sycowa
• 8 zł/m2. Syców, tel. 0601/05-44-20
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 1600 m2, w Szczepanowie, atrak
cyjna lokalizacja, uzbrojone • 20 zl/m2. Szczepanów, tel. 
071/317-32-74
DZIAŁKI BUDOWLANE 10 km od Boszkowa, pow. 10 a, przy 
lesie - 8 zl/m2. Śmigiel, tel. 065/518-53-20 po godz. 15 
DZIAŁKI BUDOWLANE i siedliskowe w Jugowicach Górnych 
k. Walimia, pow. do uzgodnienia, atrakcyjna lokalizacja -1.000 
zł/a. Świebodzice, tel. 074/854-27-29, 0601/49-77-39 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt., pow. 20 a każda, położone obok 
siebie, 1 km od trasy Wrocław-Kudowa Zdrój, 25 km od Wrocła
wia • 42.000 zł/szt. Wilczkowice, tel. 071/316-13-77 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Wilczycach, cena • 45 zł/m2. Wilczy
ce, tel. 071/398-84-45
DZIAŁKI BUDOWLANE dowolny areał, uzbrojone (woda, prąd, 
gaz, kanalizacja przy drodze), atrakcyjna lokalizacja, blisko las, 
20 km od Rynku Wrocławia, Miękinia • 45 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/321-22-56
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. od 1000 do 2000 m2, we Wrocła
wiu, dzielnica Wojszyce i Ołtaszyn, decyzja o warunkach zabu
dowy, od 180 do 200 zł/m2. Wrocław, tel. 071/368-78-43 
DZIAŁKI BUDOWLANE 12 szt., pow. 900 - 1.000 m2, woda, 
gaz, siła, telefon • 80 zł/m2. Wrodaw, tel. 071/327-66-20 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Bielanach Wr., 710 i 767 m2, obok 
siebie -113 zł/m2. Wrodaw, tel. 337-04-04 
DZIAŁKI BUDOWLANE 1800 i 2117 m2, w Brzezinie k. Leśnicy 
- 33-38 zl/m2. Wrocław, teł. 071/329-00-36 
DZIAŁKI BUDOWLANE: Bąków (0.21 ha), Bukowina (0.45 ha), 
Domaszczyn (0.24 ha), cena * 25 zl/m2. Wrocław, teł. 
0601/67-04-71
DZIAŁKI BUDOWLANE atrakcyjna lokalizacja, na obrzeżach 
Wrodawia, cena 20, 25 i 30 zł/m2, powierzchnie działek 1 x 
1200 m2,2 x 5500 m2. Wrocław, tel. 0502/87-39-93 
DZIAŁKI BUDOWLANE 12 szt., o pow. od 900 do 1000 m2, 
cena 88 zł/m2, uzbrojona: woda, gaz, siła, telefon. Wrodaw, 
tel. 071/327-60-93, 0609/04-28-76 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 1200 mkw. • 25 zł/mkw, w Koło
brzegu. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 0601/55-20-51 
DZIAŁKI BUDOWLANE na os. Jerzmanów, media podstawo
we, pow. 11-14 arów, miejsce ekologiczne, czyste i zaciszne, 
cena 45 zł/m2. Wrocław, tel. 071/349-17-81, 0501/52-71-88 
DZIAŁKI BUDOWLANE położone 4 km od granicy miasta, o 
pow. 650 m2, wydane warunki wodne i energetyczne, bez po
średników, cena 40-60 zł/m2. Wrodaw, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKI BUDOWLANE blisko media -10 z!/m2. Zabłoto, gm. 
Kostomłoty, tel. 071/317-02-23
DZIAŁKI BUDOWLANE w Zimnej Wodzie, 4 km od trasy Lu- 
bin-Legnica, 1 działka 16 a, 2 x 21 a, woda, gaz, kanalizacja 
przy działkach • 850 zł/a. Zimna Woda, tel. 076/845-35-90, 
0607/22-69-53
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 10 arów • cena 45 zł/m2, 1 x 14 
arów • cena 42 zł/m2, Żerniki Małe, 4 km od Bielan Wrod. gm. 
Kobierzyce, woda, prąd, atrakcyjna lokalizacja. Żerniki Małe, 
tel. 071/311-90-46
DZIAŁKI BUDOWLANE o pow. 10 i 13 a, w Żemikach, pełna 
dokumentacja - 85 zl/m2. Żerniki Wrocławskie, tel. 
0501/29*85-85
DZIAŁKI BUDOWLANO • ROLNE w Górach Sowich, Michałko- 
wa, Glinno, Zagórze Śl., budowlane • 1.000 zł/a, rolne • 200 
zł/a. Wałbrzych, tel. 074/850-28-59 po 20
•  DZIAŁKI BUDOWLANO - KOMERCYJNE w Cieplicach, 

przemysłowe - Kawice, ód 19 zł/m2, .bliźniak* nowy - 
259.000 zł, Cieplice, dochodowa kamienica (sklepy, biu
ra) - 690.000 zl, w Jeleniej Górze, pensjonat • Karpacz (30 
miesjc) - 690.000 zl, hale, warsztaty przy drodze krajowej 
- 140.000 zł. BN „BEZPROWIZJA", ., tel. 0604/22-32*45 
99000001 ([[10039]]]

DZIAŁKI BUDOWLANO • REKREACYJNE z bezpośrednim do
stępem do morza, uzbrojone, możliwość budowy pomostu, przy
stani, portu, cena od 5̂ zl. Kamień Pomorski, teł. 0606/26-58-18 
DZIAŁKI BUDOWLANO • SIEDLISKOWE we Wrodawiu - Jerz
manowic, pow. 13.000 m2 oraz 20.000 m2, prąd, woda, telefon,
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komunikacja MPK, wydane warunki zabudowy i energetyczne, 
cena 17 zi/m2. Wrocław, tel. 357-21-02,0608/27-09-14 
DZIAŁKA OGRODOWO-SADOWNICZA, z prawem zabudowy, 
w Krotoszynie, przy głównej trasie Wrocław-Krotoszyn, o pow.
1 ha, możliwość podziału na mniejsze, woda, gaz, prąd, telefon 
- 20 zł/m2. Wrocław, tel. 071/322-47-09 
O  DZIAŁKI REKREACYJNE atrakcyjne, pod zabu

dowę, 500-1000 m2, przy lesie, 100 m od brzegu 
jeziora Wonieść, idealny dojazd, Pojezierze Lesz- - 
czyńskie -1 7  zł/m2. Leszno, tel. 065/520-93-30 
po godz. 18, 0605/54-11-78 '  02025361
[[[10043]]]

DZIAŁKI REKREACYJNE pow. 1.5, 2.0, 5.0 ha, atrakcyjna lo
kalizacja, w Kotlinie Kłodzkiej, dsza, spokój, blisko park, czę- 
śdowo zalesione, możliwość budowy domu i stawu, cena • 1 
zł/m2. Międzylesie, tel. 0607/15-93-09 
DZIAŁKI REKREACYJNE pod lasem, 2 km od zalewu Kobyla 
Góra - 6,50 zł/m2. Oleśnica, tel. 071/314-25-32 
DZIAŁKI REKREACYJNE w miejscowośd wypoczynkowej Wie
leń, teren leśny, możliwość budowy, 200 m do jeziora - 2.000 
zł/ar. Przemęt, tel 065/549-91-96 
DZIAŁKI REKREACYJNE w Górach Sowich, przy miejscowo
ści Rzeczka, w pobliżu wyciągu nardarskiego, w cenie 600 zł/ar. 
Sierpnica, gm. Głuszyca, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/69-09-31 
DZIAŁKI REKREACYJNE z prawem zabudowy, nad jeziorem 
Szelment Wielki, Pojezierze Suwalskie -12 zł/m2. Suwałki, tel. 
087/566-54-80 po godz. 20 ■
DZIAŁKI REKREACYJNE z możliwością zabudowy, Góry So
wie, w Rzeczce Górnej, asfalt, prąd, studnia • 6 zl/m2. Walim, 
tel. 0600/29-51-97
DZIAŁKI REKREACYJNE 3 x 450 m2, 500 m od rzekł Barycz, 
przylegają do budowanego zalewu rekreacyjnego, dogodny do
jazd • 20 zł/m2 lub 22.000 zł za całość. Złotoryja, tel. 
076/878-35-39, 0605/85-58-00
DZIAŁKI REKREACYJNO • LETNISKOWE w Górach Sowich, 
w Sierpnicy, teren czysty ekologicznie, blisko las • 10 zl/m2. 
Głuszyca, tel. 074/845-68-69
DZIAŁKI ROLNE atrakcyjna lokalizaęja, nad stawami, o łącz
nej pow. 10 ha * 5.000 zl • 8.000 zł/ha. Kslęgienice, gm. Mięki
nia. tel. 071/396-30-28
DZIAŁKI ROLNE 1-8 ha, pod lasem, park krajobrazowy, lasy, 
woda, idealne pod rekreację, możliwość przekwalifikowania, wy
kopania stawu • 1 zł/m2. Milicz, tel. 071/384-90-79 
O  DZIAŁKI ROLNO • REKREACYJNE nad zbiorni

kiem Słup koło Jawora, atrakcyjna lokalizacja, z 
bezpośrednim dostępem do linii brzegowej - 800 
zł/ar. Jawor, tel. 0603/22-40*30 01031701
[[[10055]]]

DZIAŁKI ROLNO • REKREACYJNE w Sierpnicy w Górach So
wich, teren ekologiczny, blisko wyciągi nardarskie, różne pow.
• 5 zł/m2. Głuszyca, tel. 074/845-68-69
DZIAŁKI SIEDLISKOWE w Grabowie Wielkim, gmina Twardo
góra, cena -15 zl/m2. Wrocław, tel. 0606/98-04-96 
DZIAŁKI SIEDLISKOWO • ROLNE powyżej 1 ha, atrakcyjna 
lokalizacja, przy trasie Jelenia Góra - Sosnówka, 800 m od za
lewu, widok na Karkonosze • 4 zl/m2. Jelenia Góra, tel. 
075/755-93-49
GARAŻ z działką rzemieślniczą, pow. 75 m2, w Legnicy, ul. Stro
ma 1. -17.000 zł. Legnica, tel. 076/855-30-50 
GARAŻ w Lubinie, przy ul. Cmentarnej (boczna ul. Skłodow
skiej), prąd, kanał, własnośdowy, murowany, - 20.000 zl. Lu
bin, tel. 0605/20-77-48
GARAŻ własnościowy, w Lubinie, przy ul. Budziszyńskiej, -
13.500 zł. Lubin, tel. 076/846-80-96
GARAŻ blaszany (blacha trapezowa, ocynkowana), fabryczny,
wym. 6x4 m, stan idealny, - 1.800 zł. Świdnica, tel.
074/852-68-81
GARAŻ w szeregowej zabudowie, we Wrodawiu, 16 m2, ul. Sta
lowa, • 16.500 zł lub raty, zamiana. Wałbrzych, tel. 
074/846-50-97, 0606/26-49-99
GARAŻ z kanałem, przy ul. Stalowej, we Wrodawiu, - 15.000
zl. Wrocław, tel. 071/789-09-02
GARAŻ przy ul. Traugutta 96B/13, -10.000 zł lub wydzierżawię
• 100 zł/mies. Wrocław, tel. 071/783-27-10
GARAŻ murowany, szeregowy, prąd, własnościowy, pow. 
2.6x4.9 m2, przy ulicy Żeromskiego 77, • 14.900 zł. Wrocław, 
tel. 0602/66-65-01
GARAŻ własnośdowy, 15 m2, księga wieczysta, rejon ul. Gra
biszyńskiej i Stalowej, • 19.000 zi. Wrodaw, tel. 071/310-79-60, 
0607/23-81-80
GARAŻ murowany w zabudowie szeregowej, centrum Wroda
wia, księga wieczysta, 19 m2, po remonde, • 14.900 zł. Wro
daw, tel. 0604/09-31-01
GARAŻ własnośdowy, ul. Dokerska, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/37-44-45

GARAŻ przy ul. Hubskiej, w bloku mieszkalnym nr. 89, ogrze
wanie, prąd, woda, - 20.000 zl. Wrocław, tel. 0501/56-49-33 
GARAŻ ul. Rogowska, - 20.000 zl. Wrocław, tel. 071/784-37-99 
wieczorem
GARAŻ 16 m2, własnościowe, nowy, prąd, brama automatycz
na, przy ul. Grabiszyńskiej, spokojna okolica, teren monitoro
wany, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-16-15,.0601/70-22-65 
GARAŻ murowany, z kanałem, prąd, we Wrodawiu, przy ul. Wy
szyńskiego - Lompy, • 25.000 zl. Wrodaw, tel. 071/330-12-67 
GARAŻE BLASZANE składane, nowe, blacha ocynkowana, tra
pezowa, wym. 3 x 5 m, 3 x 6 m, możliwość rat, - 1.650 zł. Sy
ców, tel. 062/785-47-78, 0608/46-79-42 
GOSPODARSTWO ROLNE w Domaniowie - 190.000 zl oraz 
drugie • 300.000 zl. Domaniów, tel. 0600/36-29-28 
GOSPODARSTWO ROLNE 3,5 ha; 12 km od Głogowa, dom po 
remoncie kapitalnym • stan surowy zamknięty, • 45.000 zł lub 
zamienię na samochód. Głogów, Zielona Góra, tel. 
0600/41-16-63, 068/374-39-32
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 14 ha, budynek mieszkalny 
(telefon, c.o., woda), budynki gospodarcze, w Gronowicach, pow. 
Oleśnica, tereny atrakcyjne turystycznie (w najbliższych latach 
planowana budowa dużego zalewu), w całości lub sam budy
nek mieszkalny * 140.000 zł/całość. Gronowice, tel. 
062/785-91-84, 785-17-85, 090/61-23-25 
GOSPODARSTWO ROLNE 6 ha z budynkami, dom, stodoła, 
obora specjalistyczna, garaże, - 100.000 zł. Mokrsko, tel. 
043/886-32-87
GOSPODARSTWO ROLNE budynek mieszkalny, 'Stajnia, sto
doła, 1 ha ziemi z możliwością dokupienia, w Górach Kaczaw- 
skich (Karkonosze), - 80.000 zł. Pastewnik, tel. 0605/67-50-90 
GOSPODARSTWO ROLNE luksusowo wykończony dom, sto
doła, obora, na Pojezierzu Suwalskim, • 230.000 zł. Suwałki, 
tel. 087/566-54-80 po godz. 20
GOSPODARSTWO ROLNE 35 ha, 4 duże chlewnie, duża wia
ta, - 200.000 zł. Wrocław, tel. 345-65-92 
GOSPODARSTWO ROLNE w Szewni Górnej, 14 km od Zamo- 
śda, atrakcyjna lokalizacja, 3 ha, las 0,3 ha, dom, obora, sto
doła, prąd, woda, całość ogrodzona, - 38.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-59-69
GOSPODARSTWO ROLNE 1,2 ha, w okolicach Brennej (Be
skid Śląski), budynki gospodarcze, dom do remontu, podzielo-

na na parcele budowlane, atrakcyjne położenie, w całości lub 
osobno, • 350.000 zł. Wrodaw, tel. 0600/13-24-29
•  GRUNT 4 ha, w Smolcu, 5 km za Oporowem, idealne na 

pole golfowe, działki budowlane, dojazd drogą asfaltową 
okazja • 25 zł/m2. RES, Wrocław, tel. 071/789-96-50 
99000001 ([[18292]]]

•  GRUNT w Smolcu, atrakcyjny, pow. 4 ha - 25 zl/m2, 8 km 
od Rynku, we Wrodawiu. RES, Wrodaw, tel. 071/789-96-50 
99000001 [[[18293]]]

GRUNT łąka, w Czeszowie, doskonałe warunki do stworzenia 
stawu, atrakcyjna lokalizacja, 2 km od wsi,'- 12.000 zł. Cze- 
szów, tel. 071/312-73-06
GRUNT budowlany, pow. 1.5 ha, atrakcyjna lokalizacja, 7 km 
od granicy Wrocławia, media - 450 zl/a. Jeszkowice, tel. 
071/318-04-19
GRUNT przeznaczony pod zabudowę, pow. 1.5 ha, blisko cen
trum Wrocławia, media, cicha lokalizacja, cena • 550 zł/ar. 
Jeszkowice, tel. 071/318-04-21
GRUNT 1000 m2, z możliwością przekształcenia na działkę bu- 
dowl., 50 m od zabudowań, Radakowice, 10 km od Leśnicy •
50.000 zl. Lutynia, gm. Miękinia, tel. 071/317-78-40 
GRUNT 1 ha, IV kk, woda, prąd, 15 km od Centrum Wrocław •
80.000 zl lub 0,35 ha • 50.000 zł. Wrodaw, tel. 0607/48-04-24 
GRUNT 1.02 ha, przy osiedlu Jagodno-Lamowice - 30 zl/m2. 
Wrocław, tel. 071/346-48-83, 0501/92-62-88
GRUNT w Czernicy, pow. 12 ha, w całości lub do podziału • 8 
zł/m2. Wrocław, tel. 0502/09-37-03 
GRUNT pod zabudowę biurowo-magazynową, pow. 2510 m2, 
Wrodaw Krzyki, atrakcyjny, w dobrym punkde • 190 zl/m2. Wro
daw, tel. 071/339-89-98
GRUNT ORNY z możliwością przekształcenia na budowlany, 
pow. 2 ha - 3.500 zł/ha. Grzymalin, gm. Miłkowice, tel. 
076/722-96-06
GRUNT ORNY oraz 4 ha łąki, w całości 6 ha 12 arów ziemi, w 
jednym kawałku, • 12.000 zl. Kawice, tel. 076/858-49-49, 
0609/39-58-11
GRUNT ORNY pow. 5,67 ha, w Mikołajowie, - 2.500 zł /ha. Mi
kołajów, gm. Stoszowice, tel. 0603/31-25-66
•  GRUNT PRZEMYSŁOWY uzbrojony, ul. Międzyleska, 6000 

m2 • 160 zł/m2. Wrocław, tel. 0501/28-97-89 99000001 
[[[10094]]]

GRUNT PRZEMYSŁOWY Wrodaw - Pawłowice, 3300 m2 • 60 
zl/m2. Wrocław, tel. 071/345-75-18 
GRUNT ROLNY 30 ha, w jednym kawałku, w parku krajobrazo
wym, 1 km od wsi letniskowej, 2 km od jeziora, piękna okolica,

nie uzbrojona • 2.200 zl/ha. Bytnica, tel. 068/391-50-19, 
068/391-50-23
GRUNT ROLNY Lubuskie, pow. 30 ha, 1 całość, w parku krajo
brazowym, ok. 1 km od wsi letniskowej, piękna okolica, dsza, 
lasy, 50 km do granicy niemieckiej -1200 zł/ha. Gryżyna, tel. 
068/391-50-23, 391-50-19
GRUNT ROLNY pow. 7.5 ha, pod lasem, staw, woda, prąd, 2 
km do Dusznik Zdroju -1.50 zł/m2. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
GRUNT ROLNY o pow. 12 ha, atrakcyjne położenie, w Komor
nikach • 3 zł/m2. Komorniki, gm. środa śl., tel. 0607/45-76-90 
GRUNT ROLNY w miejscowośd Międzylesie, pow. 1 i 2 ha, ener
gia el., atrakcyjna lokalizacja, możliwość założenia plantacji - 4 
zł/m2. Międzylesie, teł. 0607/15-93-09 
GRUNT ROLNY 1.06 ha, w ok. Namysłowa, na ubezpieczenie 
KRUS, • 6.000 zł. Namysłów, tel. 0607/55-65-74 
GRUNT ROLNY pow. 9 ha, w tym 70 a lasu - 3.000 zł/ha. Piesz- 
ków, gm, Lubin, tel. 076/844-95-59 
GRUNT ROLNY 1,94 ha, złoża piasku i żwiru, blisko budowa 
obwodnicy Lubań • Jelenia Góra, • 10.000 zł. Ubocze, tel. 
075/781-39-75
GRUNT ROLNY IVIV klasa, położone w Górach Sowich: Glin
no, Michałkowa, Zagórze Śl., ładne okolice, blisko lasu, możli
wość wykopania stawu • 100 zl/a. Wałbrzych, tel. 074/850-28-59 
po 20
GRUNT ROLNY o pow. 4.32 ha, w jednym kawałku, położony 
przy głównej drodze Wrodaw-Klodzko, cena • 5 zl/m2. Wierzbi
ce, gm. Kobierzyce, lei. 071/390-89-44 
GRUNT ROLNY pow. 0.5 ha, przy lesie I sadzie, blisko jeziora, 
k. Wolsztyna, nadaje się na sad lub działkę rekreacyjną, • 5.500 
zł. Wolsztyn, tel. 0606/59-14-79 
GRUNT ROLNY 0,48 ha - 6 zł/m2 lub zamienię na samochód. 
Wrocław, tel. 071/325-39-03
GRUNT ROLNY we Wrocławiu • Jerzmanowic, pow. 1100 m2, 
III kl., przy nowo powstającym osiedlu domków jednorodzinnych, 
- 15.000 zi. Wrodaw, tel. 357-21-02, 0608/27-09-14 
GRUNT ROLNY 2.60 ha, na Muchoborze Wlk., przy planowa
nej obwodnicy i drodze do Makro, pod centrum logistyczne, cena 
200 zl/m2. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
GRUNT ROLNY pow. 4 ha 50 a. przy głównej drodze, - 68.000 
zł. Żórawina, tel. 071/316-45-90 po godz. 18 
GRUNTY ROLNE bogate złoża żwiru, piachu, w tym 0.5 ha lasu 
dębowego, może służyć jako działka rekreacyjna, miejscowość 
gminna • Zawonia, pow. 1.50 ha, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/53-51-26
HALA 1500 m2, w okolicach Jeleniej Góry, - 400.000 zl., tel. 
0601/85-54-01
HALA 300 m2 ♦ pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia 
socjalne, na placu utwardzonym, w Jutrosinie k.Milicza, •
110.000 zl. Jutrosin, woj. wrodawskie, tel. 0604/40-27-38 
HALA betonowa, w Kędzierzynie-Kożlu, 6 dużych bram wjaz
dowych, 450 m2 + teren ogrodzony, osobny wjazd wys. 3,5-4,0 
m, sprzedam - 70.000 zl lub wynajmę - 3.000 zł/mies. Kędzie
rzyn-Koźle, tel. 077/483-20-08, 0605/25-59-60
HALA o pow. 1000 m2, w centrum Legnicy, możliwość przysto
sowania pod każdą działalność usługowo-produkcyj- 
no-handiową, - 350.000 zl. Legnica, tel. 0607/24-48-34 
HALA pow. 1000 m2, zaplecze socjalrie o pow. 120 m2, wszyst
kie media, - 49.000 zł (możliwe raty). Lewin Brzeski, tel. 
077/412-87-61
HALA 30 x 12.5 x 4 m, - 18.000 zl. Opole, tel. 0602/74-68-28 
HALA stodoła, o pow. 890 m2, w okolicy oddalonej 12 km od 
granicy Wrodawia, z placem manewrowym o dowolnej wielko- 
śd, przylegająca bezpośrednio do drogi asfaltowej, bez pośred
ników, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-94-32 
HALA MAGAZYNOWA pow. 150 m2, • 60.000 zl. Góra Śląska, 
tel. 0601/93-03-43
O  HALA MUROWANA pow. 920 m2, wys. 4 m, budy

nek warsztatowy z adaptowanym mieszkaniem * 
w trakcie, na dzia łce  
budowlano-przemysłowo-rolnej o pow. 9200 m2. 
Teren ogrocŁzony. Prąd, telefon, łacina okolica, w 
Brzezinie, 6 km od Wrocławia-Leśnicy, przyłącze 
wody w trakcie budowy - 330.000 zł. Wrocław, tel. 
071/317-71-66, 0502/37-13-58 02028791
[[[18261]]]

HALA MUROWANA 1.200 m2, CO, woda, 2 studnie głębinowe, 
siła, sad owocowy, mieszkanie 150 m2,3 pokoje, hol, kuchnia, 
łazienka, na działce 0.48 ha, ogrodzone, na hurtownię, produk
cję, teren utwardzony, - 240.000 zl. Dębowiec, tel. 074/816-11-86 
HALA MUROWANA 1140 m2, z zapleczem socjalnym, działka 
1.23 ha, w Długołęce, 200 m od trasy Warszawa-Wrocław, •
750.000 zł. Wrodaw, tel. 071/315-22-95
HOTEL z restauracją, gm. Bardo Śl., na trasie Wrodaw-Kudo- 
wa Zdrój, pow. 800 m2, do częśdowego remontu, - 800.000 zl. 
Dębowina, gm. Bardo Śląskie, tel. 074/817-12-81 
KAMIENICA w centrum Legnicy, do remontu, - 70.000 zl. Le
gnica, tel. 0502/26-54-64
KAMIENICA WOLNO STOJĄCA w centrum Legnicy, piętrowa, 
część handlowa na parterze, mieszkalna na piętrze, poddasze, 
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 
(zdjęda do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem • AG0224 www.autogielda.com.pl)
KIOSK 15 m2, blacha trapezowa, ocieplony wełną, 4 okna okra- 
towane i drzwi wejśdowe, wejście do środka, nowa instal. elek
tryczna i licznik, bez lokalizacji, • 10.000 zl. „ tel. 0605/61-51-91 
KIOSK .Kami* KAP-12, brązowo-beżowy, wyposażony do sprze
daży: knyszy, hamburgerów, hod-dogów, zapiekanek, tostów, 
frytek itp, - 40.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-26-36 
KIOSK BEZ LOKALIZACJI .Kami*, czerwony, plastikowy, pow. 
6 m2, - 3.700 zl. Lubin, tel. 076/842-71-93 
KIOSK .RUCH* lokalizacja, prąd, kraty, możliwość przeniesie
nia, - 2.200 zl. Łagiewniki, tel. 071/393-94-01 
KIOSK nowy, w elementach, pow. 20 i 26 m2, cena 8.000 i 9.000 
zł. Namysłów, tel. 077/410-23-84
KIOSK .KAMI’ czerwony, fabrycznie wyposażony, zadbany, po
krywam koszty załadunku, - 3.200 zł. Oława, tel. 071/313-88-49 
KIOSK mała gastronomia, knysze, hot-dogi, kurczak z rożna, -
29.000 zł. Wrocław, tel. 0602/69-74-84
KIOSK HANDLOWY 43 m2, na placu przy ul. Widnej, oszklony,

Nowa realizacja: 
ul. Badury - Strachocin
- na osiedlu o niskie] zabudowie w zabytkowym starodizewiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
“USTRONIE” 

Wrocław, ul. Wrońskiego 14 
tel./fax 071/328-47-85 

te l. 071/328-10-15

Mieszkania:
- c e n y  w s z y s t k ic h  m ie s z k a ń  z  p e łn y m

w y k o ń c z e n i e m  ( b e z  g la z u r y )  3 2 ,6  m  - 8 1 .5 0 0  z ł
- g a r a ż e  w  p r z y z ie m iu  3 3 ,3  m  - 8 3 .2 5 0  z ł
■ w p ła t y  w  r a t a c h  4 6 ,5  m  -  1 1 6 .2 5 0  z ł
■ t e r m in  o d d a n ia  -  II k w . 2 0 0 2  r. 4 9 ,7  m  -  1 2 4 .2 5 0  z ł
- p o m o c  w  u z y s k a n iu  k r e d y t u  5 3 ,0  m  - 1 3 2 .5 0 0  z ł
■ u lg a  b u d o w la n a  6 4 ,5  m  -  1 6 1 .2 5 0  z ł
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Legnica, ul. Kołodziejska 38 
tel. 076/854-07-44

garaż
blaszany

brama garażowa 
uchylna wm 760 zł
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okratowany, 2 wejścia, prąd - 7.000 zl. Wrocław, tel. 
071/363-64-41, 0607/32-74-08
KIOSK HANDLOWY na targowisku przy ul. Orzechowej 2A, z 
wyposażeniem,' pow. 20 m2, prąd, woda, WC, ochrona, plany 
rozbudowy, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 07t/793-56-77 
KIOSK HANDLOWY typu .Detrus*, z lokalizacją w Lubinie, 
alarm, ocieplony, żaluzje, energia, - 12.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-39-29, 0501/95-83-11
KIOSK HANDLOWY 20 m2 z wejściem do środka, z lokalizacją 
ul. Modrzewiowa - 6.000 zl. Lubin, tel. 076/846-92-97, 
0501/62-35-87
KIOSK HANDLOWY bez lokalizacji, 9 m2, prąd, woda, liczniki, 
boazeria plastikowa na drewnianej konstrukcji, • 6.000 zł. Ra
wicz. tel. 0605/35-03-68
KIOSK HANDLOWY kolor czerwony, przenośny, nowy, mocna, 
stalowa konstrukcja, wejście do środka, prąd, - 8.200 zl. Strze
gom, tel. 074/855-58-26
KIOSK HANDLOWY na Piaskowej Górze, prąd, woda, -14.000 
zł lub wydzierżawię. Wałbrzych, tel. 0604/99-71-58 
KIOSK HANDLOWY przy ul. Obornickiej, na Targpiaście, bran
ża mięso - wędliny, drób, kiosk z płyty obornickiej, wewnątrz 2 
pom. chłodnicze, - 35.000 zł. Wisznia Mała, tę). 071/310-71-61 
KIOSK HANDLOWY o pow. 9 m2, kolor czerwony, okratowany, 
wyposażenie: waga uchylna, zamrażarka, terma el., zlew, - 6.000 
zł. Wiśniowa, gm. Świdnica, tel. 074/853-97-21 
KIOSK HANDLOWY 21 m2, 6 x 3.5 m, stalowa konstrukcja, 
ocieplony, prąd, woda, wejście do środka, szyby antywłama- 
niowe, na każdą działalność lub domek letniskowy, przenośny 
w całości, ul. Horbaczewskiego, Wrocław, - 4.600 zl. Wołów, 
tel. 071/389-93-98
KIOSK HANDLOWY pow. 7 m2, ocieplony, prąd, siła, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 071/321-10-04 po godz. 17 
KIOSK HANDLOWY NA TARGOWISKU pow. 14 m2, metalowy 
kontener, - 3.000 zl. Wrocław, tel. 071/363-64-41,0607/32-74-08 
KIOSK HANDLOWY murowany, woda, siła, pow. 32 m2, na tar
gowisku .Gaj', • 22.000 zl. Wrocław, tel. 071/336-80-58 
KIOSK HANDLOWY 15 m2, na placu przy ulicy Zielińskiego, 
atrakcyjna lokalizacja, • 55.000 zł. Wrocław, tel. 0602/10-21-38 
KIOSK HANDLOWY 18 m2, na placu przy ulicy Zielińskiego, -
58.000 zl. Wrocław, teł. 0606/93-82-96 
KIOSK HANDLOWY 14 m2, we Wrodawiu, z lokalizacją prąd, 
woda, WC, bez pośredników • 7.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/46-04-83
KIOSK HANDLOWY na targowisku, pow. 6 m2, - 6.700 zł. Wro
daw, tel. 071/353-52-21 po godz.20

OKAZYJNIE SPRZEDAM 
SKLEP W RYNKU 

DOSKONAŁA LOKALIZACJA 
NA KAŻDĄ DZIAŁALNOŚĆ

cena - 165.000 zł OPO12521 
J J z ie g o n ió ^ te L ^ ^

KIOSK HANDLOWY nabiałowy, pow. 14 m2, przy ul. Widnej 4, 
- 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-75, 071/789-32-70, 
0501/57-54-16
KIOSK HANDLOWY 16 m2, wejśde do środka, depła i zimna 
woda, prąd, lada, regały, na targowisku Klon, ul. Widna 4a, •
8.500 zl. Wrocław, tel. 071/352-60-67 po godz.19 
KIOSK HANDLOWY spożywczy, z wejściem do środka, pod
piwniczony, z towarem lub bez, we Wrodawiu, przy ul. Borow
skiej, • 39.000 zl. Wrocław, tel. 0603/68-75-78 
KIOSK HANDLOWY na pl. Zielińskiego, • 35.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/336-06-18
KIOSK RUCH, z lokalizacją, prąd, kraty, odeplony, • 2.400 zł. 
Łagiewniki, tel. 071/393-94-01
•  KOMPLEKS GASTRONOMICZNO - HOTELOWY na pół

noc od Wrodawia, restauracja, sala dyskotekowa, kawiar
nia, hotel, 24 pokoje, 1200 m2, na działce o pow. 4600 
m2, do remontu • 200.000 zl, do nagocjacji CENTRUM 
HANDLU NIERUCHOMOŚCIAMI. Trzebnica http://irbis.ho- 
me.pl, tel. 071/387-20-71 99000001 ([[18288}]]

O  KUPIĘ DOM (może być poniemiecki), do zamiesz
kania lub małego remontu, z  budynkami gospo
darczymi i gruntem, w odległości nie w iększein ii 
50 km od Wrocławia, do 55.000 zł, najchętniej na 
uboczu wioski oraz gospodarstwo rolne z  grun
tem, minimum 2 ha, dom * zabudów gospodar
cze, w podobnej odległości - do 70.000 zł. BN 
„Marzen ie” , Wrocław, tel. 071/345-27-39 w 
godz. 10-19, 345-22-78 02028931 [[[18153]]]

KUPIĘ DOM do natychmiastowego zamieszkania, w okolicach 
Świdnicy, bez lokatorów.., tel. 0606/60-81-93'
KUPIĘ DOM lub mieszkanie w okolicach Kłodzka lub Bystrzycy 
Kł. do 25.000 zl. Domaszków, woj. wałbrzyskie, tel. 
0502/60-89-54
KUPIĘ DOM mały, do 120 m2, do remontu lub rozpoczętą bu
dowę w stanie zamkniętym. Kamienna Góra, tel. 0603/09-95-52 
KUPIĘ DOM do małego remontu, ok. 120 m2, w Środzie Śl. lub 
Malczycach. Środa Śląska,-woj. wrodawskie, tel. 0602/71-09-36 
KUPIĘ DOM w górach, w okolicy Wałbrzycha, do 50.000 zl. Wał
brzych, tel. 0602/69-09-23 -
KUPIĘ DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ. Wrocław, tel. 
0606/73-39-15 "
KUPIĘ DOM do remontu, w górach, w cenie do 50.000 zł. Wro
daw, tel. 372-81-82
KUPIĘ DOM z zabudowaniami, na działce przylegającej do du
żego jeziora lub rzeki, może być do małego remontu lub zamie
nię za mieszkanie własnościowe, 74 m2, z działką 670 m2, w 
budynku 2-rodzinnym, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/346-26-02
KUPIĘ DOM PONIEMIECKI mały, do remontu, rejon Psiego Pola 
lub okolice. Wrocław, tel. 071/345-64-09 po godz.19, 
0603/35-98-20
KUPIĘ DOM do remontu, pod lasem lub w lesie, w okolicach 
Wrocławia. Wrodaw, tek 071/322-68-21 
KUPIĘ DOM we Wrodawiu, może być do małego remontu, w 
rozliczeniu może być mieszkanie o pow. 85 m2, z dopłatą do
50.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-68-21 
KUPIĘ DOM LETNISKOWY nad jeziorem, 2 pokoje, kuchnia, 
w.c., w cenie ok. 10.000 zł. Wrodaw, tel. 071/349-39-30 
KUPIĘ DOM NA WSI do 30 km od Wrodawia • do 35.000 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-34-38 
KUPIĘ DOM NA WSI z kanalizacją, wodą, prądem, podwórkiem, 
może być mały, do niewielkiego remontu, do zamieszkania od 
zaraz, do 30.000 zł. Oława, tel. 071/384-72-51 
KUPIĘ DOMEK DREWNIANY nad jeziorem, okazyjnie, w okoli
cach Głogowa, Zielonej Góry. Jawor, tel. 0605/82-59-46
•  KUPIĘ DOMY w dzielnicach: Stadonowice, Zlotniki, Żer- 

niki, Kużniki, w cenie do 300.000 zl. BPN .APARTAMENT", 
Wrocław, tel. 071/352-18-53, 0601/88-32-90 99000001 
[[(18052]]]

KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w okoDcach,Kobierzyc, w roz
liczeniu Fiat Cinquecento. Kobierzyce, woj. wrocławskie, tel. 
0608/12-72-01
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ z okolic Sobótki, Przemiłowa. 
Sulistrowiczek. Sobótka, tel. 071/390-36-96, 0604/12-53-23 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ uzbrojoną lub grunt rolny w oko
licy Wrodawia, w rozliczeniu wysokiej klasy samochód osobo
wy. Wrocław, tel. 071/365-85-32 rano, 071/322-74-65 wieczo
rem
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ we Wrodawiu, płd. zach stro
na miasta. Wrocław, tel. 071/351-70-44, 0601/72-33-57 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ o pow. 1200 m2, w okolicy Opo
rowa. Wrodaw, tel. 071/363-46-97 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ oraz grunt rolny, we Wrodawiu 
lub okolicach. Wrodaw, tel. 071/341-42-44 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ pod budowę domu z warszta
tem samochodowym, uzbrojoną, we Wrodawiu, około 12 arów, 
do 70 zł/m2. Wrodaw, tel. 0601/77-67-66 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ lub przemysłową, albo dom do 
wykończenia lub remontu, najchętniej okdice Strachowic, Jerz
manowa, Żemik, Muchoboru, Oporowa lub Kledny, bez pośred
ników. Wrocław, tel. 071/341-79-19 .
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ w Lginiu, z domkiem lub bez. 
Wrodaw, tel. 0602/64-47-25
KUPIĘ GOSPODARSTWO ROLNE ziemia dobrej kiasy, ok. 50 
ha, w okolicy Wrodawia. Wrodaw, tel. 0601/71-52-22 
KUPIĘ GRUNT nadający się na rekreację, od 0.5 do 3 ha, cena 
do 3.000 zł/ha, mogą być nieużytki. Lubin, tel. 0502/36-39-18 
KUPIĘ GRUNT ORNY lub łąkę w rejonie Św. Katarzyny, Siech- 
nicy, Groblic, do 10 ha. Wrodaw, tel. 0603/54-37-38 
KUPIĘ GRUNT ROLNY w kawałkach, nieużytki, od 0.5 do 2 ha

- 3.000 zl/ha, warunek, dojazd drogą asfaltową. Lubin, tel. 
076/846-75-80 po 20, 0502/36-39-18 
KUPIĘ GRUNT ROLNY ok. 10 ha, w okolicach Trzebnicy i Obor
nik; może być gorszej klasy, gotówką. Wrocląw, tel. 
071/372-60-43, 0605/54-30-45
KUPIĘ GRUNTY ROLNE. Wrodaw, tel. 071/350-79-43 wieczo
rem
KUPIĘ GRUNTY ROLNE w okolicy miejscowości (Gądów, Za
brodzie, Cesarzowice, Jaszkotle, Baranowice, Sadków, Pietrzy- 
kowice, Sadowice, MalkoWice, Kębłowice, Skałka, Bogdaszo- 
wice, Usowice itp.), w gminie Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, 
pod uprawę. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
KUPIĘ HALĘ okdo 400 m2, w granicach Wrocławia, do remon
tu lub na obrzeżach Wrocławia. Wrodaw, td. 071/341-99-70, 
0501/78-04-04
KUPIĘ KIOSK HANDLOWY (pawilon), branża warzywa-owoce, 
we Wrocławiu, z lokalizacją. Wrocław, td. 071/357-62-54 
KUPIĘ LOKAL HANDLOYW w centrum Wrocławia, o pow. do 
40 m2 lub wynajmę. Wrodaw, tel. 071/354-28-08,0502/34-08-49 
KUPIĘ LOKAL UŻYTKOWY we Wrodawiu lub okolicy. Wrocław, 
tel. 071/373-80-16
O  KUPIĘ MIESZKANIE 45-60 m2, w nowym budow

nictwie lub w plombie, w cenie 1.500 zł/m2 (bez 
pośredników). Wrocław, tel. 0601/71-04-89 
02027621 [[[10197]]]

KUPIĘ MIESZKANIE w Zielonej Górze, małe, do 44.000 z ł.., 
tel. 0502/62-49-09, 0600/68-80-63 
KUPIĘ MIESZKANIE lub niedrogi domek, może być do remon
tu, w Zidonej Górze lub na obrzeżach. Nysa, tel. 077/433-83-57 
KUPIĘ MIESZKANIE o pow. 80 - 120 m2, w starym budownic
twie, w kamienicy bezczynszowej w Wałbrzychu, Świebodzicach, 
Świdnicy. Wałbrzych, tel. 074/847-60-67 
KUPIĘ MIESZKANIE lub strych, do remontu, na Biskupinie lub 
Sępolnie. Wrocław, tel. 0601/70-33-00 
KUPIĘ MIESZKANIE do remontu, we Wrodawiu, bez pośredni
ków. Wrocław, tel. 0502/83-94-94̂
KUPIĘ MIESZKANIE 1- lub 2-pokojowe, we Wrodawiu, bez po
średników. Wrocław, tel. 0607/51 -92-50 
KUPIĘ MIESZKANIE w okolicach centrum Wrocławia • do 65.000 
zł. Wrodaw, tel. 071/372-98-98 
KUPIĘ MIESZKANIE willowe, w Leśnicy lub okolicach albo po
łowę domu, bez pośredników, w cenie do 130.000 zł. Wrociaw, 
tel. 0607/82-72-34
KUPIĘ MIESZKANIE za odstępne. Wrocław, tel. 071/347-80-50 
wieczorem
KUPIĘ MIESZKANIE pow. ok. 40 m2, w nowym bloku, do 75.000 
zi, najchętniej na Szczepinie, bez pośredników. Wrodaw, tel. 
071/322-35-59
KUPIĘ MIESZKANIE 1 lub 2-pokojowe, z C.O., w Karpaczu, 
Szklarskiej Porębie, Cieplicach. Wrocław, tel. 071/318-57-52 
KUPIĘ MIESZKANIE 1- lub 2-pokojowe, do remontu, we Wro
dawiu lub okolicach (Leśnica, Muchobór, Źemiki), w cenie do
30.000 zl. Wrocław, tel. 071/357-41-31
KUPIĘ MIESZKANIE lub domek, do remontu, do 30 km od Wro
cławia, tanio, bez pośredników. Ziębice, tel. 074/819-70-66, 
0504/78-81-77
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE do 30.000 zl lub 2-pokojo
we, do 40.000 zl, Wrocław lub Jelcz. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-42-56
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Brzegu Opolskim, na I. 
lub il. piętrze, ok. 50 m2, blisko centrum. Oława, tel. 
071/313-37-78 w godz. 16-17
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w cenie do
60.000 zl. Wrocław, tel. 071/363-87-99
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE jasna kuchnia, 40-45 m2, 
w niskiej zabudowie lub plombie, chętnie nowsze lub nowo bu
dowane. Wrocław, tel. 071/783-06-50, 0504/90-57-82 
KUPIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrodawiu, bez pośred
ników. Wrodaw, tel. 0600/39-26-89 
KUPIĘ PIEKARNIĘ wydzierżawię, wejdę w spółkę, inne propo
zycje, zapewniony zbyt. Wrociaw, tel. 350-79-43 wieczorem 
KUPIĘ STACJĘ PAUW może być do remontu, Wrodaw i okdi
ce. Wrocław, tel. 071/396-35-79, 0601/71-37-75 

' KUŹNIA w Domaniowie, • 15.000 zł. Oława, td. 071/313-91-90 
KWIACIARNIA duża, we Wrodawiu, dzielnica Krzyki, • 140.000 
zl. Wrodaw, tel. 0501/40-67-17 
LOKAL w Krosnowicach, blisko PKP, 50 m2, mlni-bar, • 3.400 
zi. Krosnowice, tel. 074/868-52-48 
LOKAL pow. 115 m2, stan surowy zamknięty, na działalność 
gosp. (gabinety lekarskie, biura itp.), ew. jako ekskluzywne 
mieszkanie 3-pokojowe -1.300 zl/m2. Lubin, tel. 076/846-94-33 
LOKAL 30 m2, na gastronomię, gabinet lekarski, • 29.000 zł. 
Opole, tel. 0604/92-70-08
LOKAL 75 m2, Pilczyce, c.o., telefon, siła, glazura, zaplecze 
socjalne, osobne liczniki, oddam za odstępne. Św. Katarzyna, 
tel. 071/311-62-81, 311-62-15
LOKAL blisko centrum, na mieszkanie apartamentowe i biuro 
lub gabinet - 1.500 zł/m2. Wrodaw, tel. 0602/23-66-05
•  LOKAL GASTRONOMICZNY o pow. 157 m2, przy trasie 

Wrodaw • Kłodzko, wraz z wyposażeniem, • 150.000 zł 
(do negocjacji). Biuro Obrotu Nieruchom., Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-13*11 99000001 [[[10216]]]

LOKAL GASTRONOMICZNY w dobrym punkde, centrum han
dlowe na Nowym Dworze - 53.000 zi. Wrocław, tel. 
0604/66-34-47, 0602/23-43-28
LOKAL GASTRONOMICZNY murowany, typu smażalnia frytek, 
atrakcyjna lokalizacja, pdne wyposażenie, woda, w.c., prąd 
220/360 V, nadający się na prowadzenie każdej działalności, 
pow. całk. 44 m2, - 39.000 zł. Żarów, tel. 074/649-35-05 
LOKAL HANDLOWO • USŁUGOWY m 34 m2, działka 135 m2, 
woda, wc, kanalizacja, alarm, w użytkowaniu, gratis kasa fiskalna 
EURÓ-1000, z szufladą, - 14.000 zl. Chocianów, tel. 
076/818-41-39

. LOKAL HANDLOWO • USŁUGOWY w zabudowie szeregowej, 
60 m2, księga wieczysta, woda, WC, telefon, • 58.000 zi. Legni
ca, tel. 076/852-54-54
LOKAL HANDLOWO - USŁUGOWY we Wrodawiu, w Śródmie
ściu. przy ul. Otwartej, pow. 30 m2, po remonde kapitalnym,

* siła, w.c., c.o, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-70-21 po 
godz. 20 -
•  LOKAL HANDLOWY pow. 38.81 m2, w Ząbkowicach Śl. 

na działce 438 m2, lokal posiada wszystkie media, dział
ka ogrodzona i utwardzona, na terenie magazynów, skła
dów i baz, cena - 90.000 zl (do negocjacji). Biuro Obrotu 
Nieruchomościami Ząbkowice. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-13-11 r 99000001 [[[18265]]]

LOKAL HANDLOWY w centrum Zgorzelca, 41 m2, cena 4.000
zł/m2. Zgorzelec, tel. 075/771-91-50
LOKAL UŻYTKOWY pow. 68 m2, atrakcyjna lokalizacja, przy
głównej ulicy, pełne wyposażenie, zabezpieczenia, - 49.000 zl.
Jedlina Zdrój. tel. 074/845-50-21
LOKAL UŻYTKOWY na handel, usługi, biuro, aptekę i inne, w
Śródmieśdu, pow. 78 m2, Wszystkie media, 2 witryny, parter, -
75.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843r97-96
LOKAL UŻYTKOWY przy ul. Niemcewicza 36/1 b, pow. 32 m2, 
po kapitalnym remonde, duże witryny, sprzedam • 100.000 zl 
lub wydzierżawię - 1.500 zł/mies. Wrocław, tel. 0604/78-07-99, 
0602/18-23-72
LOKAL UŻYTKOWY 28 m3, parter, kształt litery L, w.c., duża 
witryna, ul. Szybowcowa - 3.100 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/312-43-76
LOKAL UŻYTKOWY 200 m2, Wrodaw (Książe Małe), wóda, 
prąd, telefon - 1.000 zl ♦ VAT. Wrocław, tej. 071/783-79-50 
LOKAL UŻYTKOWY 110 m2, duża witryna, miejsca do parko
wania przed lokalem, ul. Zawalna, nowy budynek, - 295.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-68-91
LOKAL UŻYTKOWY 27 mkw. w Kudowie Zdroju, - 35.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/361-52-50, 0601/55-20-51 
LOKAL UŻYTKOWY obecnie kantor wymiany walut, atrakcyjna 
lokalizacja, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 071/333-95-04 
LOKAL UŻYTKOWY, Wrodaw Śródmieście 118 m2, wysoki 
standard, na każdą działalność, • 240.000 zl. Wrocław, tel. 
071/310-76-29, 0608/02-47-61 - 
LOKAL UŻYTKOWY w Bardzie śl. kdo Ząbkowic Śl., pow. 50 
m2, - 55.000 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/62-21-11 (zdjęda 
do tej oferty można zobaczyć w intemede pod numerem • 
A00550 www.autogielda.com.pl)
MAGAZYN murowany pow. 350 m2, na działce 10a, w centrum 
Kluczborka, z dużym, utwardzonym placem manewrowym, -
180.000 z i, możliwa dzierżawa. Kluczbork, tel. 077/418-32-72, 
0605/66-56-88
MAGAZYN o pow. 440 m2 + poddasze, z parkingiem, możli
wość adaptaqi na warsztat lub mieszkanie, - 85.000 zl. Kobie
rzyce, tel. 071/311-17-88, 0601/69-59-72 
O  MIESZALNIA LAKIERÓW firmy MAX-MAYR-MIPA,

3 segmenty, cena do uzgodnienia. Tyniec Mały,

tel. 071/311-80-22, 090/34-48-91 84019191
ffl10235ffl

•  MIESZKANIA: M-1, Wyszyńskiego, 28 m2 - 75.000 zl, M-2, 
Legnicka, 38 m2 - 75.000 zl, M-2, Nowodworska, 48 m2 -
115.000 zl, M-3, C. Skłodowskiej, 85 m2 -130.000 zl, M-2, 
Reja, 48 m2 - 95.000 zl, M-2, Opolska, 58 m2 - 90.000 zl. 
BN Libucha, Wrocław, tel. 071/321-91-91 99000001
[[[10238]]]

O  MIESZKANIA 2- i 3-pokojowe, we Wrocławiu, od 
48 do 54 m2 - 68.000 - 75.000 zł (70% ceny rynko
wej). Wrocław, tel. 071/342-40-11, 0503/90-25-55 
81014391 [[[18161]]]

MIESZKANIA do remontu, położone w Leśnej Kresówce na tra
sie Chojnów - Bolesławiec, w blokach IVp., własnośdowe, bez- 
czynszowe, 1-pokojowe - -10.000 zł, 2-pokojowe • 15.000 zł. 
Legnica, tel. 076/862-46-51
MIESZKANIA 1. 2, 3-pokojowe, pow. od 32 do 62 m2, do re
montu, osiedle pod Bolesławcem, przy trasie A-4, możliwość

Sprzedam lub wynajmę pomieszczenia 
magazynowo-produkcyjne o pow. 250 m2 
na placu o pow. 1160 m2, ogrodzone.

0f>012628
Wrodaw, ul. Fabryczna, 

tel. 0-605211 726,071/352-83-98

rozliczenia książeczek mieszkaniowych - od 300 do 370 zł/m2.
Wrocław, tel. 071/29-53-06, 0603/29-53-06
•  MIESZKANIA 1-POKOJOWE: na Popowicach, przy ul. Bia

łowieskiej, umebl., sprzęt AGD, Krzyki Borek, pow. 20 m2, 
po remoncie, nowe mebie • 63.000 zł, 2-pok., Krzyki Gaj, 
35 m2, duży balkon - 75.000 zl, przy ul. Krynickiej, 37 m2, 
zadbane - 85.000 zl, przy ul. Wejherowskiej, 41 m2 roz
kład., balkon • 85.000 zl, Karłowice, 30 m2, balkon -. 72.000 
zC blisko 1 Maja, 37 m2, super - 75.000 zl, BN .Koral*, tel. 
071/787-80-42, 0603/85-23-88 Wrodaw 99000001 
[[[18047]})

•  MIESZKANIA 3-POKOJOWE: Krzyki Gaj, 57 m2, rozkład., 
duży balkon, i p. • 118.000 zł, Huby, plomba, 63 m2, b. 
ładne -135.000 zfr+ kredyt, ul. Gajowa, 57 m2, nowe me
ble kuchenne, boczna Hallera, 58 m2, zadbane, I p. •
129.000 zl, Popowice, 54 m2, rewelacja -137.000 zł. 4-pok 
ul. Krynicka, 72 m2, komfort. • 140.000 zł, Legnicka,. Gą
dów, 65 m2, cena do, uzgod., BN .KORAL*, Wrocław, tel. 
071/787-80-42,0603/85-23-88 99000001 [[[18048]]]

O  MIESZKANIA WILLOWE Wrocław-Brochów, dwa 
• pow. 54 i 22 m2, łazienka, CO, prąd - II taryfa, 
ogród ok. 500 m2, cena do uzgodnienia. Wrocław, 
tei. 0605/35-61-90 80014051 [[[10240]]]

•  MIESZKANIA: 1-pokojowe 24 m2, Gądów, balkon, jasna 
kuchnia - 62.000 zł; 2-pokojowe 33 m2, Grabiszyn • 75.000 
zl; 45 m21/4 p. balkon -119.000 zł; Krzyki 63 m2, balkon, 
indywidualna aranżacja -130.000 zł; 3-pokojowe Stare Mia
sto 63 m2, zadbane, balkon - 120.000 zł Gądów 63 m2 
balkon • 125.000 zł; 4-pokojowe Krzyki 80 m2.2 balkony -
190.000 zl, Wrocław, tel. 071/360-13-12 99000001 
[[[18266]]]

SPRZEDAM MIESZKANIE 4-POKOJOWE, 
komfortowo wykończone, we Wrocławiu, 
na Pilczycach, pow. 81 m2, garaż, ogró
dek, cena -175.000 zl.

O P012423
Tel. 071/353-76-42,0-602 747 806

•  MIESZKANIA: Drukarska 2-pokojowe 32.7 m2 • 72.000 zł; 
Jelcz-Laskowice 2-pokojowe 53 m2 - 64.000 zł; Nowowiej
ska 2-pokojowe 48 m2 - 96.000 zł; okolice Pomorskiej 3-po
kojowe 83 m2 - 116.000 zl. BN .ANTON*, Wrodaw, tel. 
071/339-28-36,0603/64-04-08 99000001 [[[18267]]]

O  MIESZKANIE spółdzielczo - własnościowe, ul. 
Grunwaldzka, III p./lll p., 63 m2, rok budowy 1997, 
z cegły, b. spokojna okolica, mieszkanie komfort, 
rozkład., 2 pok., aneks kuchenny, kuchnia zabu
dowana, zamrażarka, lodówka, kuchenka, zlewo
zmywak, w łazience kabina natryskowa, WC 
osobno, kafelki, na podłogach panele. -150.000 
zł, do neg., BN „Marzen ie” , Wrocław, tel. 
071/345-27-39 w godz. 10-19, 345-22-78 
02028901 [[[18154]]]

•  MIESZKANIE 64 m2, w Trzebnicy, w centrum, I piętro, do 
remontu, cena 55.000 zł, oraz inne mieszkania w Trzebni
cy i okolicy, atrakcyjne ceny. Biuro Nieruchomośd, 55-100 
Trzebnica, ul. Kościelna 7, tel. 071/312-00-89 w 
godz. 10-18, 071/387-20-24 w godz. 10-18 99000001 
[[[10262]]]

•  MIESZKANIE w Trzebnicy, własnościowe, 42 m2, z udzia
łem w częściach wspólnych i działce, III piętro, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, ubikacja osobno, przedpokój, • 67.000 
zł CENTRUM OBROTU NIERUCHOMOŚCI. Trzebnica 
http://irbis.home.pl, tel. 071/387-20-71 99000001 
[[[182871]]

MIESZKANIE pow. 75 m2, po remonde, strych o pow. 40 m2, -
50.000 zł. Bierutów, woj. wrodawskie, td. 0603/36-79-80 
MIESZKANIE w Wałbrzychu, ok. pl. Górnika, pow. 37 m2, z te
lefonem, TV kablowa, na parterze, w oknach rolety przedwwła- 
maniowe • 700 z!/m2. Głogów, tel. 076/833-25-63 po godz 13

CENTRUM  KREDYTOW E - AUTO  CENTRUM  
Kredyty hipoteczne do 100%, wartości nieruchomośd 
oprocentowanie 8,7 %, kredyty samochodowe 6,7%. 
Wstępna ocena zdolności kredytowej przez telefon 

O P012593
Wrocław, ul. Rakowa 16, tel. 325-38-30

MIESZKANIE 64 m2, parter, w Jelczu-Laskowicach, • 86.000 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-21-65 
MIESZKANIE w centrum Legnicy, 67 m2, do remontu, elewacja 
i dach po kapitalnym remonde, • 550 zł /m2 (możliwe raty). Le
gnica, tel. 0601/74-25-35
MIESZKANIE w Strzelinie - Chociwelu, do remontu, pow. 26 
m2, • 10.000 zł. Leszno, tel. 065/529-44-19 
MIESZKANIE w Legnicy, o pow. 72 m2, CO gazowe, w starym 
budownictwie • 950 zł/m2. Lubin, tel. 076/749-51-19, 
0607/17-63-49
MIESZKANIE własnościowe, Lubin, osiedle Przylesie, 40 m2, 
stan b. dobry - 70.000 zł. Lubin, tel. 0608/38-14-61 
MIESZKANIE własnośdowe, pow. 54,20 m2, w Lubinie, przy ul. 
Grabowej, IV p. • 80.000 zł. Lubin, tel. 076/842-73-49 
MIESZKANIE własnośdowe, 50, 30 m2, w Lubinie, 2-pokojo- 
we, na ośiedlu Ustronie IV, przy ul. Norwida, przestronne, sło
neczne, duża winda, kuchnia, wodomierze, podzielniki, CO, gla
zura, panele, z telefonem, b. ładne, w budynku IV p. - 87.000 zl. 
Lubin, tel. 076/847-27-61 po godz.15, 0603/51-23-83 
MIESZKANIE M-4 61 m2, osobno w.c. i łazienka, atrakcyjne 
pdożenie, możliwość pozostawienia wyposażenia, - 92.000 zł. 
Lubin, tel. 076/842-70-19
MIESZKANIE M-3 49 m2, w Małomicach k. Szprotawy • 900 
zł/m2 lub wynajmę 420 zl/mies. * liczniki. Małomice, tel. 
068/376-93-26
MIESZKANIE własnościowe, w Wojsławicach, powiat Kluczbork̂  
pow. 61 m2, 2 ogródki, pomieszczenie gospodarcze, - 20.000 
zł. Opde, tel. 077/410-34-81, 077/410-26-48 
MIESZKANIE pow. 47.14 m2, własnośdowe, w Ostrzeszowie, 
przy ul. Grunwaldzkiej, - 60.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/731-00-81
MIESZKANIE własnośdowe, o pow. 54 m2, wraz z budynkiem 
gosp., garażem i działką ogrodową, 15 km od Leszna, - 43.000 
zl. Pawłowice, tel. 065/536-81-79 
MIESZKANIE w Brzegu, pow. 95.18 m2, 2-poziomowe, II p., do 
wykończenia, piwnica, • 80.000 zl. Prusy, gm. Kondratowice. 
td. 071/392-63-15
MIESZKANIE własnośdowe, 70 m2, na 2 piętrze, niska zabu
dowa, oddane w zeszłym roku, teren zamknięty, komfortowo wy

kończone, cicha okolica, - 2.300 zł /m2. Sobótka, tel. 
071/390-31-54, 0602/22-15-86
MIESZKANIE 27 m2, II piętro, niskie opłaty, słoneczne, księga 
wieczysta, w Świerzawie, 20 km od Jeleniej Góry - 23.000 zl. 
Świebodzice, tel. 074/854-19-69 
MIESZKANIE w małym bloku, pow. 43.4 m2, własnośdowe, na
1. piętrze, bezczynszowe, niskie opłaty na konto remontowe 
(ustalane przez mieszkańców), w miejscowości Praszka (woj. 
opdskie), - 38.000 zł. Wieruszów, td. 062/783-11-01 
MIESZKANIE własnośdowe, po remonde kapitalnym, na Kuź- 
nikach, pilnie, • 150.000 zł. Wrociaw, tel. 071/354-46-22, 
0601/70-15-97
MIESZKANIE na wsi, bezczynszowe, poW. 70 m2, do zamiesz
kania od zaraz, * budynek gospodarczy i działka 320 m2, w 
okolicy Sobótki, - 30.000 zl. Wrodaw, tei. 0603/28-53-41 
MIESZKANIE o pow. 25 m2, umeblowane, kuchnia jasna, oś. 
Szczepin, - 67.000 zl. Wrocław, tel. 071/355-49-71 
MIESZKANIE o pow. 24 m2, jasna kuchnia, balkon, z telefo
nem, na 6. piętrze, winda, - 75.000 zl. Wrocław, tel. 
071/351-51-44
MIESZKANIE pow. 33 m2, po remonde, - 87.000 zi. Wrodaw, 
tel. 071/788-67-81
MIESZKANIE pow. 29 m2, częściowo umeblowane, dzielnica 
Nowy Dwór, • 76.000 zł. Wrodaw, td. 071/363-21-60 
MIESZKANIE o pow. 35.8 m2, w Śródmieśdu, gładź tynkowa, 
telefon, - 99.000 zl. Wrodaw, tel. 071/321-52-53 
MIESZKANIE pow. 60 m2, Wrodaw Sępdno, • 150.000 zl. Wro
daw. tel. 071/348-25-33
MIESZKANIE we Wrodawiu, ul. Lelewela, w plombie, 50 m2, -
130.000 zl. Wrodaw, td. 071/341-23-40, 0603/69-03-91 
MIESZKANIE w Legnicy, osiedle Piekary, 66 m2, I piętro, •
70.000 zł. Wrodaw. tel. 071/329-06-09
MIESZKANIE we Wrodawiu przy ul. Grabiszyńskiej, 48 m2, •
130.000 zl. Wrodaw, tel. 071/338-15-99
MIESZKANIE Wrocław, ul. Komandorska, 93 m2, • 260.000 zl. 
Wrocław, td. 071/338-15-99
MIESZKANIE Wrodaw Nowy Dwór, 83 m2, III piętro (ostatnie),
- 165.000 zl ,lub zamienię na mniejsze. Wrocław, tel. 
071/793-48-89
MIESZKANIE w kamienicy, pow. 70 m2, w okd. pl. Staszica, na 
III piętrze w budynku V-piętrowym, zadbane, c.o. gazowe, prze
stronna jasna kuchnia, 2-stronne, z telefonem, pilnie, -116.000 
zi. Wrodaw, tel. 329-22-00
MIESZKANIE 50 m2 + działka 205 m2, wysoki parter w budyn
ku jednopiętrowym, we Wrodawiu (Grabiszynek - ul. Blachar
ska), własnośdowe - księga wieczysta, • 125.000 zi. Wrocław, 
tel. 071/363-34-47
MIESZKANIE w Rynku we Wrodawiu, 52 m2, na 3. piętrze, CO,
- 350.000 zi. Wrocław, tel. 0503/56-57-57
MIESZKANIE pow. 33 m2, na IV piętrze, meble kuchenne ro
bione na wymiar, do zamieszkania od zaraz, - 85.000 zł. Wro
daw, tel. 0606/28-90-74
MIESZKANIE własnośdowe, 52 m2, przy ul. Dokerskiej, roz
kładowe, duży balkon, dcha, spokojna okolica, - 107.000 zl. 
Wrodaw, td. 071/353-50-62
MIESZKANIE 26 m2, w okolicy pl. Czerwonego, na 2. piętrze, 
winda, • 65.000 zł. Wrociaw, tel. 071/785-43-00 
MIESZKANIE własnośdowe, we Wrodawiu (Leśnica), w willi 
wolno stojącej, I piętro 40 m2 (pokój, jasna kuchnia, łazienka), 
ogrzewanie gazowe, niskie opłaty, telefon, garaż przy domu, -
110.000 zł. Wrodaw, tel. 071/788-20-79, 071/349-13-98, 
0607/07-71-81
•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE na I p„ Krzyki-Borek • 53.000 

zl, mieszkanie 1-pokojowe, ul. Zachodnia, 28 m2 - 79.000 
zł. .BGN*, Wrodaw, tel. 071/354-34-93 99000001 
[[[10310]]]

•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE pl. Strzelecki, na I p„ pow. 
38 m2, c.o. gazowe (piec 2-funkcyjny), - 65.000 zi. .BGN*, 
Wrociaw, td. 071/354-34-93 99000001 [[[10311]]]

O  MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 38 m2, w sta
rym budownictwie, dobry standard, pilne, • 65.000 
zł. Wrocław, tel. 071/352-93-21, 0501/22-61-91 
80015101 [[[18116]]]

MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, w Bolesławcu, w Centrum 
(ul. Łukasiewicza), 7 piętro, winda, własnośdowe, niski czynsz, 
telefon, kuchnia, łazienka, po remoncie, ładne, - 48.000 zl. Bo- 
lesławiec, tel. 075/732-87-66, 071/321-45-27 grzecznośdowy 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Brzegu. 19 m2, 1 p., własno
ściowe, księga wieczysta, obok dworca, • 33.000 zł. Brzeg, tel. 
0606/24-66-39
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Brzegu, własnościowe, w ka
mienicy, pow. 42 m2, kuchnia, łazienka, WC, wysoki parter, te
lefon, - 75.000 zl. Brzeg Opdski, tel. 077/444-18-73 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, w Zgorzelcu (Tyiice), 
garaż, działka pow. 6 arów, - 35.900 zł. Dzierżoniów, tel. 
0604/06-82-81
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, w bloku 5-rodzinnym. ga
raż, łazienka, jasna kuchnia, 300 m od lasu, obfitującego w grzy
by, bezczynszowe, wszystkie opłaty ok. 50 zl/mies., cena -
25.000 zł. Gądów Wielki, gm. Torzym, tei. 0604/99-07-78 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnośdowe, w bloku, II pJIV 
p., kuchnia jasna, oddzielna sypialnia, pandę, kafdki, z telefo
nem, w Bielsku-Białej, może być z meblami, • 47.000 zl. Kroto
szyn, td. 062/722-02-22 po godz.18, 0602/78-16-36 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Szczytnicy k. Bolesławca, wła
snośdowe, bezczynszowe, realizacja księżeczek mieszkanio
wych, pomoc w realizacji kredytu, 32 m2 • 12.500 zł, 2-pokojo
we, 47 m2 -16.500 zł, 3-pokojowe, 58 m2 - 21.000 zł. Legnica, 
td. 0608/59-31-39
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnośdowe, bezczynszowe, w 
miejscowości Krzywa k Bolesławca, możliwość realizacji ksią
żeczki mieszkaniowej, pomoc w uzyskaniu kredytu, 31 m2 •
12.000 zl, 2-pokojowe, 46 m2 - 16.000 zł, 3-pokojowe, 58 m2 -
21.000 zl. Legnica, tel. 076/722-69-11
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Krzywej, księga wieczysta, do 
remontu, 30 m2 • 10.000 zł, 2-pokojowe, 47 m2 - 16.000 zl,
3-pokojowe, 62 m2 - 20.000 zł, możliwa realizacja książeczek 
mieszkaniowych. Legnica, tel. 076/866-16-06, 0602/25-58-35 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, własnościowe, blok 4-pię- 
trowy, z telefonem, w Lubinie - 43.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-70-48, 0602/12-89-74
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrodawiu, umeblowane, te
lefon, TV kablowa, 27 m2, kdo hotdu .Wrodaw*, pilne, - 73.000 
zl. Trzebnica, tel. 071/387-17-81 wieczorem 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 34 m2, w centrum, - 85.000 zl. 
Wrocław, tel. 0603/79-88-66
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrodawiu, - 58.000 zł. Wro
daw, tel. 071/325-41-05
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 26 m2, we Wrocławiu, na Popo
wicach, bez pośredników, - 62.000 zl. Wrocław, tei. 
071/783-97-88, 0608/34-20-97
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 23 m2, we Wrodawiu, na Kled- 
nie, - 60.000 zł (możliwe raty). Wrodaw, tel. 0605/43-40-48 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE na Zakrzowie. 23 m2, jasna kuch
nia. - 58.000 zl. Wrocław, tel. 071/781-32-03 po godz. 15, 
0607/82-26-95
MIESZKANIE 1-POKOJOWE M-2 35 m2, logia, bez pośredni
ków, - 95.000 zl. Wrodaw, td. 071/784-44-23 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE spółdzielczo-wlasnośdowe, we 
Wrodawiu, na Gądowie, II p., jasna kuchnia, duży balkon, •
66.000 zł. Wrocław, tel. 351-94-89, 0502/40-96-27 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, o pow. 25 m2, na 
Gądowie, komfortowe, po remonde kapitalnym, jasna kuchnia, 
z telefonem, • 75.000 zł. Wrodaw, tel. 071/351-14-58 po godz. 20 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE przy ul Świdnickiej. 30 m2. IVp. 
winda, po remonde w 98 r, rozkładowe, iealne na biuro-gabi- 
net, - 95.000 zi. Wrociaw, tel. 0502/30-28-58 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE po remonde, komfortowe, w no-

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 ztym2
Lokalizacja;
- tereny rekreacyjne O P012523

- w  pobliżu kompleksów leśnych.
ELASBUD K.B.

55-120 Oborniki Śl., ul. Łokietka 16 
tel./fax 071/310-26-86,0-601 783 966

wym budownictwie, z telefonem, w centrum, - 72.000 zi. Wro
daw, tel. 071/784-54-94
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka przy ul. Gajowej, -
65.000 zl. Wrodaw, tel 071/368-81-21 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE przy ul. Piłsudskiego, okna na za
chód, pow. 34 m2, duża kuchnia, zadbane, bdkon, na III pię
trze, w budynku IV-piętrowym, - 82.000 zi. Wrodaw, tel. 
0601/53-48-36, 071/322-534)6
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, IX piętro, z telefonem, 
blisko centrum, - 75.000 zl. Wrocław, tel. 071/332-50-44, 
0502/23-82-41
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 32 m2. w Szczytnicy gm. Warta 
Bdedawiecka, jasna kuchnia, łazienka i w.c., rozkładowe, w 
bloku 4-piętrowym, lit piętro, - 8.500 zl. Wrocław, tel. 
071/343-02-48
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 20 m2, parter, przy ul. Jarzębio- 
nowej, dzielnica Krzyki, we Wrodawiu, nowa armatura sanitar
na, gładzie tynkowe, panele podłogowe, - 49.500 zl. Wrocław, 
tel. 0501/75-28-04
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 28.4 m2, nowe. ulga budowlana, 
okna od strony pdudniowo-zachoddej, we Wrodawiu, na Kle
dnie, rozkładowe, pokój 15.2 m, kuchnia 8.5 m2, łazienka 3 
m2, niska zabudowa, • 76.000 zi. Wrociaw, tel. 0502/03-65-63 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 40 m2,1 piętro, jasna kuch
nia, duży balkon, media miejskie, plomba, w okolicy Rynku, we 
Wrodawiu, - 94.000 zl. Wrodaw, tel. 071/347-80-14 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2. w Małomicach gmina 
Szprotawa, całkowicie umeblowane, z telefonem, - 28.000 zl. 
Wrocław, tel. 398-96-37
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 24 m2, na Gądowie, jasna 
kuchnia, duży balkon, bez pośredników, - 73.000 zf. Wrocław, 
td. 071/351-47-44
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, z garażem i działką o 
pow. 6 a, w Zgorzelcu, • 35.900 zi. Zgorzdec, td. 0604/06-82-81 
•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnośdowe, przy d. Gru

dziądzkiej, z aneksem kuchennym 63 m2 - 150.000 zl; ul. 
Popowieka 2-pokojowe 41 m2 - 89.000 zł; 3-pokojowe ul, 
Krucza - 120.000 zl; d. śdnawska, pow. 61 m2, 50 m2 -
99.000 zł; d. Grudziądzka 63 m2 - 150.000 zł; Krynicka 
68 m2 garaż • 155.000 zi; kawalerki ul. Jaworska 26 m2 •
59.000 zi, ul. Śdnawska. 25 m2 • 67.000 zł, BN .MARZE
NIE*. Wrodaw. tel. 071/345-27-39, 071/345-22-78 
99000001 [[[18276]]]

MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Hubach, pow. 57 m2. rozkła
dowe. II p.. po remonde, ogrzewanie indywidualne - gazowe, 
księga wieczysta, - 110.000 zi. Wrociaw, td. 071/336-30-18, 
0606/21-49-41

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 61 m’ -128.000 zł i  
3 - pokoj. Zegadłowicza 56 m' -119.000 z ł « 
AN APARTAMENT 328 91 91

MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 3-letnie, pow. 57 
m2, duża kuchnia, łazienka i bdkon, częśdowo umeblowane, 
okna PCV, wysoki standard, wysoki parter, os. Ustronie IV, -
100.000 zł. Lubin, tel. 0604/98-90-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, przy d. Krasickiego, 3 pię
tro, w Lubinie, - 54.000 zł. Lubin, td. 0608/18-50-53 
•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy d. Budziszyńskiej. na 

VII piętrze, pow. 55 m2, -120.000 zł. BPN .APARTAMENT, 
Wrocław, td. 071/352-18-53, 0601/88-32-90 99000001
[[[18051Dl

O  MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, własno
ściowe, rozkładowe, po remoncie, częściowo 
umeblowane, dobra lokalizacja, Krzyki, 2 linie te
le fon iczne, - 110.000 zł. Wrocław, tel. 
071/367-69-30, 0601/82-89-96 81014071
[[[182281]]

MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-wlasnośdowe, 37 
m2, I p., wszystkie media, • 58.000 zl. Bolesławiec, tel. 
075/735-13-28
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnośdowo-komunalne, 1 p., 
kuchnia, łazienka, pom. gospodarcze, co etażowe, nowe insta
lacje, wszystkie media, słoneczne, - 82.000 zł. Bdeslawiec, teł. 
075/644-12-82, 0607/11-30-39
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w starym budownictwie, po remon
de, ładne, kuchnia, łazienka, przedpokój, 49 m2, c.o., ił piętro, 
niski czynsz, • 47.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-32-18 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Chojnowie, pow. 48 m2,1 pię
tro, telefon, - 58.000 zl. Chojnów, tel. 076/818-16-81, 
076/818-86-19
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Gubinie, pow. 37 m2. po remon
de, okna PCV, księga wieczysta, II p, - 53.000 zl. Gubin, tel. 
068/359-42-58 po godz. 16, 0608/35-75-30 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnośdowe. 66 m2, cały parter 
domu 3-rodzinnego, w Jedlinie Zdroju, c.o., c.w., liczniki na 
wodę, telefon, ogród, - 55.000 zl. Jedlina Zdrój, tel. 
074/845-50-34
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 53 m2, bezczynszowe, w Jel
czu-Laskowicach • 1.300 zl/m2. Jelcz-Laskowice, tel. 
0608/23-71-10
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jelcz-Laskowice, na 2. piętrze, 
pow. 43,6 m2, wyposażona kuchnia, własnośdowe, kdęga wie
czysta, udzid w gruncie, po remonde kapitalnym, nowa insta
lacja wodna, energia dektryczna, kanalizacja, kafle, gładź gip
sowa, panele podłogowe, słoneczne tdefon, piwnica - 73.000 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0603/07-66-69 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnośdowe, kuchnia, łazienka, 
rozkładowe, w budynku 1-piętrowym, Jeleda Góra • Cieplice, w 
Parku Noiweskim, na 1. piętrze, c.o. miejskie, 38 m2, • 65.000 
zl. Jelenia Góra, td. 075/754-16-96, 0603/77-93-50 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, przedpokój, 
balkon, !Vp, 50 m2, os. Różane w Dzierżoniowie, - 60.000 zł. 
Jelenia Góra, td. 075/751-50-86 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jordanowie Śląskim, pow. 57 
m2, na parterze, po remoncie, c.o., panele, z telefonem, zabu
dowania gosp, - 53.000 zl. Jordanów Śląski, td. 071/316-15-08 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Kielczowie k. Wrodawia. ga
raż. - 79.000 zł. Kidczó* tel. 071/398-81-09 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 58 m2, w starym budownictwie, 
duża kuchnia, CO gazowe, nowe okna i drzwi, niskie opłaty, w 
centrum miasta, • 74.000 zł (możliwość kupna garażu). Klucz
bork, td. 077/418-04-60 po godz. 21 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE balkon, garaż, 2 piwnice, parter, 
55 m2, • 45.000 zi. Korzeńsko, tel. 0604/98-32-45 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnośdowe, w bloku, pow.
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O  z wydzielonym wnętrzem blokowym i garażami 
O  m ie s z k a n ia  1 i 2 p o k o jo w e  
O  indywidualna aranżacja wnętrz 
O  pomagamy w uzyskaniu kredytu 
O  termin realizacji - grudzień 2001 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni oraz telefonicznie: 
Hf ( 071) 342 48 91 lub 96, 342 49 26, 341 89 9^  

Spółdzielnia Mieszkaniowa

50-451 Wrodaw, ul. Komuny Paryskiej 15

41.3 (n2, nowe okna i parapety, osobno łazienka ł WC, w Le
gnicy na os. Kopernika, - 47.000 zł. Legnica, tel. 076/854-38-41 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Polkowicach, o pow. 59 m2, 
parter, balkon, • 80.000 żł. Legnica, tel. 076/850-69-21 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48.7 m2, własnościowe, 
księga wieczysta, wysoki parter, w budynku 1-piętrowym z 
cegły, podpiwniczony, udział w dużej działce, do remontu, na 
osiedlu przy trasie A4 w Szczytnicy, 10 km od Bolesławca, -
17.500 zł. Legnica, tel. 076/852-23-65 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE « Wambierzycach, w Kotlinie 
Kłodzkiej, w centrum miejscowości, pow. 75 m2, kuchnia, ła
zienka, w.c., przedpokój, c.o., telefon, jasne, przestronne, cie
płe, - 40.000 zl. Legnica, tel. 0605/85-63-76 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 41.5 m2, na
8. piętrze, na osiedlu Kopernika w Legnicy, jasna kuchnia, ko
rzystne położenie, - 55.000 zl. Legnica, tel. 076/854-12-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 37 m2, w Lubinie, na 3. pię
trze, balkon, własnościowe, księga wieczysta, • 56.000 zł. Lu
bin, tel. 076/847-37-00, 0601/75-75-34 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE parter, w bloku, parkiet, balkon, 
• 59.000 zl. Lubin, tei. 0606/85-37-19 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Malowicach k. Wolowa, wła
snościowe, bezczynszowe, kuchnia, łazienka, wc, c.o., boaze
ria, - 27.000 zł. Małowice, tel. 071/389-63-73 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 43 m2, w Kostomłotach, II 
p., kuchnia, łazienka, stan surowy - 10.000 zł. Mieczków 47, 
gm. Środa Śląska, tel. 0606/95-62-11̂
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Nysie, pow. 49 m2, wysoki par
ter, blok 2-piętrowy, w nowym budownictwie, liczniki wody i 
ciepła, duży i słoneczny balkon, maie, spokojne osiedle, niski 
czynsz, • 53.000 zi. Nysa, tel. 077/433-60-84, 0605/10-58-85 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Grodkowie, pow. 48 m2, bal
kon, w nowym bloku, po remoncie, poszerzone, b. ładne, -
40.000 zł. Onole, tel. 077/466-76-23
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 42 m2, w Polkowicach, przy 
ul. Legnickiej, do maiego remontu. - 52.000 zl. Polkowice, tel. 
076/847-90-89, 0603/94-65-73 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 70 m2, plastikowe okna, budy
nek 5-rodzinny, działka, telefon, ogrzewanie gazowe, w Strze
linie, 36 km od Wrocławia, - 49.000 zł. Strzelin, tel. 
0604/17-99-71
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, balkon, przed
pokój, I piętro, w nowym budownictwie - 1.400 zl/m2 lub wy
najmę, z umeblowaniem - 20 zł/m2. Świdnica, tel. 
074/852-43-95, 074/640-66-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE M-3 pow. 45 m2, na 3. piętrze, 
w Świdnicy, - 54.000 zł. Świdnica, tel. 074/856-92-98 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, własnościowe, bezczyn
szowe, do remontu, w Świętoszowie k. Bolesławca, Żagania, 
blisko lasy, jeziora, granica niemiecka, sprzyjający mikrokli
mat, - 20.000 zi. Świętoszów, tel. 075/731-12-27, 
0600/60-20-02
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Tomaszowie k. Żagania, wła
snościowe, • 40.000 zl. Tomaszowo, tel. 068/360-63-29 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 53 m2, w Trzebincy, w nowym 
budownictwie,-1 piętro, balkon, telefon, księga wieczysta, •
95.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-21-38 .
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Wałbrzychu, dzielnica Stary 
Zdrój, pow. 48 m2, panele, c.o. gazowe, • 50.000 zl. Wałbrzych, 
tel. 0601/58-20-60
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Wrocław • Krzyki, rozkładowe, 
komfortowe, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, nowe kafel
ki, nowa wanna, kompakt, kuchenka gazowa, księga wieczy
sta, - 112.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-31-79 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Wieruszowie, pow. 49 m2, wła

snościowe, w nowym budownictwie, duży balkon, - 52.000 zł. 
Wieruszów, tel. 062/784-19-10 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE M-3 II piętro, w bloku, pow. 38 
m2, w Wieruszowie, - 44.000 zl. Wieruszów, tel. 062/784-14-54 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, w centrum Wlenia po re
moncie, z telefonem, 18 km od Jeleniej Góry, • 50.000 zł. Wleń, 
tel. 075/713-61-05 .
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 68 m2, własnościowe, loggia za
budowana, rozkładowe, na 5. piętrze, z meblami i garażem, w 
dzielnicy Gaj, • 150.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-81-48, 
0602/15-48-25
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Piwnej, nowe, pow. 57.5 
m2, bez pośredników - 3.200 zl/m2. Wrocław, tel. 
0608/44-97-79
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Popowicach, pow. 41 m2, •
85.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-81-62 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, własnościowe, księga 
wieczysta, piwnica, działka, wodomierze, osobna kanalizacja, 
w Chróścinie, między Byczyną a Wieruszowem, - 34.000 zl. 
Wrocław, tel. 0604/64-02-45
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, w Świętoszowie, 
rozkładowe, balkon, jasna kuchnia, w bloku, do remontu, mi
kroklimat, pilne, - 15.000 zl. Wrocław, tel. 071/343-02-48, 
343-49-23
MIESZKANIE 2-POKOJOWE M-3 przy ul. Swobodnej, pow. 
42 m2, rozkładowe, kuchnia, na 8 piętrze, - 120.000 zł. Wro
cław, tel. 071/311-40-29
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Psim Polu. • 74.000 zł. Wro
cław, tel. 0608/68-86-73
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, własnościowe, księga 
wieczysta, w nowym budynku, ładne, rozkładowe, duży bal
kon, II p./IV p., budynek ocieplony, na Krzykach, 2 km do dwor
ca PKP, do zamieszkania, - 90.000 zl. Wrocław, tel. 
071/311-31-00 w godz.9-15, 311-31-09 po godz.16 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 40 m2, ul. Drukarska, wy
posażone, • 90.000 zl. Wrocław, tel. 071/336-12-97, 
071/337-18-95
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, własnościowe, kom
fortowe, w nowej plombie, róg ulic: Komuny Paryskiej i Kra
sińskiego, ładne, • 140.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-30-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 45 m2, własnościowe, kom
fortowe, niski czynsz, media miejskie, c.o., na II piętrze, w 
budynku IV-piętrowym, w spokojnej, podgórskiej miejscowo
ści Nowa Ruda - Słupiec, - 50.000 zł lub zamienię na mniej
sze we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/325-30-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 53.9 m2, garderoba, kafelki, gla
zura, w.c., łazienka, we Wrocławiu, na osiedlu Kosmonautów, 
- 125.000 zl. Wrocław, tel. 071/789-31-48 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, na Biskupinie, 35 
m2 92.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-92-67. 0502/12-59-03 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 37m2, X piętro, na Krzy
kach, • 95.000 zł. Wrocław, tel. 0607/43-22-83 wieczorem 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spóldzielczo-wlasnościowe, na 
Nowym Dworze, pow. 50 m2, wysoki parter, rozkładowe, wc, 
łazienka, • 95.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-47-61, 
0604/87-69-42
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, zadbane, TV ka
blowa, z telefonem, duży zabudowany balkon, księga wieczy
sta, od zaraz, - 125.000zł. Wrocław, tel. 363-84-75 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 39 m2, nąlv piętrze w budynku 
IX-piętrowym, przy ul. Grabiszyńskiej, balkon, telefon, jasne, 
zadbane, bez pośredników, - 83.000 zl. Wrocław, tel. 
0503/33-24-25
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 41.5 m2, rozkładowe, ja
sna kuchnia, łazienka i wc oddzielnie, wymienione instalacje

wod.-kan i c.o., na Popowicach, • 89.000 zl. Wrocław, tel. 
355-83-63
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, o pow. 37 m2, 
kuchnia, łazienka, po remoncie kapitalnym, wymienione okna, 
drzwi, instalacja el., kanalizacyjna, księga wieczysta, rejon ul. 
Grabiszyńskiej-Stalowej, • 92.000 zl.''Wrocław, tel. 
071/310-79-60, 0607/23-81-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35,8 m2, we Wrocławiu przy ul. 
Słowiańskiej, nowe, komfortowe, Vp., winda, drzwi .Gerda*, 
szafa .Komandor*, dodatkowo komórka, -105.000 zł. Wrocław, 
tel. 0602/84-62-64
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 36,6 m2, w dobrym punk
cie komunikacyjnym, na 1. piętrze (winda), z telefonem, księ
ga wieczysta, w pobliżu parku, bez pośredników, - 87.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/327-84-32 wieczorem 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Rynku we Wrocławiu, komfor
towe, 48 m2, IV piętro, • 280.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/70-17-01
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Rynku, 56 m2, li piętro, po 
remoncie, z telefonem, idealne na biuro, - 400.000 zl. Wro
cław, tel. 0502/83-94-94
MIESZKANIE 2-POKOJOWE nowe, pow. 49 m2, własnościo
we, spóldzlelczo-lokatorskie, w Malczycach kolo Środy Śl., z 
40-letnim kredytem (odpis od podatku), II piętro, duża, jasna 
kuchnia, duża łazienka, balkon, c.o., c.w., wodomierze, wy
kończone, - 45.000 zl. Wrocław, tel. 071/355-92-04, 
0607/22-67-49, 0605/08-39-12 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Lubinie, przy ul. Kilińskiego, 
pow. 41 m2, wysoki parter, niska zabudowa, telefon, dobra 
infrastruktura, dużo zieleni, cisza, - 55.000 zł. Wrocław, tel. 
071/788-27-90, 0608/70-85-30 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Wrocław • Fabryczna, pow. 36,8 
m2, balkon, c.o., liczniki na wodę, gaz i prąd, niski czynsz, -
75.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-71-01
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, 41 m2, okolice 
ul. Kościuszki, jasna kuchnia, zadbane. z telefonem, własno
ściowe, - 100.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-39-14 
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 własnościowe, 51 m2, księga 
wieczysta, ul. Stalowa 4/4, rozkładowe, balkon, z telefonem, 
TV kablowa, umeblow. - gratis - 115.000 zl. Wrocław, tel. 
071/357-45-15, 0608/18-05-62 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 70 m2, księga wieczysta, par
ter, okolice placu Grunwaldzkiego, przy ul. Reja - 118.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-72-30
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 62 m2, IX p w budynku Xl-pię- 
trowym, we Wrocławiu, przy ul. Krynickiej, księga wieczysta -
125.000 zl. Wrocław, tel. 0604/19-99-47
MIESZKANIE 2-POKOJOWE M-3 35 m2, Iłl piętro, słonecz
ne, bez pośredników, winda, liczniki c.o., we Wrocławiu, na 
Różance, przy ul. Chorwackiej, • 90.000 zł. Wrocław, tel. 
071/783-84-44
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 47 m2, w Świętoszowie, jasna 
kuchnia, łazienka, balkon, blok, mikroklimat, zielona okolica, 
możliwość realizacji książeczki mieszkaniowej, - 15.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/342-49-23
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, słoneczne, duży 
balkon, pow. 35 m2, nierozkladowe, media, VII p., na Krzy
kach, - 76.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-60-19 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, jasna kuchnia i ła
zienka, budynek z cegły, z 93r., ok. centrum handlowego Bo
rek, III p./IV p, -130.000 zł. Wrocław, tel. 344-62-13 wewn.408, 
0501/37-10-38

MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 40 m2, na Szczepinie. II 
p., w budynku 4-piętrowym, słoneczne, bez pośredników, •
95.000 zl. Wrocław, tel. 0501/43-38-49 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 mkw, kuchnia, balkon, na VII 
piotrze, umeblowane, mozaika, osiedle Różanka, - 89.000 zł. 
mocław, tel. 0605/05-33-05, 071/352-94-27 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 33 m2. we Wrocławiu na 
Krzykach, komfortowe, po remoncie, jasna kuchnia, zabudo
wana loggia, drzwi antywlamaniowe, nowe okna, bez pośred
ników, • 95.000 zl. 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 zl. Wrocław, tel. 071/328-03-85, 0603/95-05-56 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Wrocław - Kuźniki, niska zabu
dowa, rozkładowe, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-83-72 
po godz. 19
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 38 m2.1 p., blisko centrum, księ
ga wieczysta, wysoki standard (oprócz kafelków w łazience), 
niski czynsz, jasna kuchnia (wyposażona w sprzęt AGD), bal
kon, rozkładowe, ul. Złotoryjska, - 100.000 zl. 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 pow. 37.30 m2, na Gaju. przy 
ut. Krynickiej, na 6. piętrze, pokoje 15.8 i 11.8 m2, widna kuch
nia, panele pogłogowe i ścienne, boazeria, liczniki na wodę, 
ogrzewanie opomiarowane, telefon, TV kablowa, księga wie
czysta, bardzo niskie opłaty, - 90.000 zl. Wrocław, tel. 
071/364-23-62
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na 4. piętrze, o pow. 36 m2, w 
dzielnicy Psie Pole, - 78.000 zl. Wrocław, tel. 071/326-92-39, 
0603/35-51-40
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, centrum, 40 m2, 
rozkładowe, z balkonem, 2 piętro, co, ciepła woda, - 87.000 
zł. Wrocław, tel. 0605/39-47-35 8-12,15-21 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 57 m2, w centrum ul. Bosaka 
Haukego, I p., duży balkon, jasna kuchnia - 110.000 zl. Wro
cław, tel. 071/346-48-84
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 64 m2, Wrocław, ul. Paczkow
ska - 95.000 zl + kredyt, bez pośredników, możliwość zapłaty 
w ratach. Wrocław, tel. 071/354-53-32, 0608/47-58-55 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Środzie Śl.. rejon centrum, 73 
m2, łazienka, do remontu, udział w działce 815 m2, - 39.000 
zł. Wrocław, tel. 071/364-45-83, 0602/29-44-35 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spóldzielczo-wlasnościowe, 4 p., 
49 m2, - 98.000 zl. Wrocław, tel. 071/788-29-69 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 42 m2, wy
soki standard, panele, okna PCV, kuchnia zabudowana, ła
zienka i WC osobno, ul. Poleska, - 105.000 zl. Wrocław, tel. 
0607/38-53-93, 071/342-11-61 '
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 48 m2, pod
wyższony standard/ kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, bal
kon, rozkładowe, w Kielczowie, 4. piętro, winda, - 125.000 zl. 
WrociaW, tel. 0607/38-53-93, 071/342-11-61 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 37 m2,1 piętro, ul. Zielińskiego. 
- 90.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-71-59 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Szczepinie, 39 m2, rozkła
dowe, z telefonem, bez pośredników, - 82.000 zi. Wrocław, 
tel. 071/788-61-69
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 45 m2, Krzyki, 1992 r., rozkła
dowe, loggia, meble na wymiar w kuchni i przedpokoju, niski 
blok, zielona okolica, • 92.000 zł. Wrocław, iel. 071/341-63-54 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, oddalone 1,5 km od 
Oporowa, bezpośrednio od właściciela, • 57.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/316-94-46
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, na II. piętrze, z te
lefonem. WC, łazienka, kafelki, zadbane, • 107.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/36-56-80 .
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Jelczu Laskowicach, CO, bal
kon, jasna kuchnia, 38 m2, - 51.000 zl. Ziębice, tel. 
074/819-70-66, 0504/78-81-77 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Polkowicach, 56 m2, - 78.000 
zl. 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 ({[10484]])

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE w okol. ul. Hallera, pow. 60 
m2. rozkładowe, - 145.000 zł; .BGN’ , Wrocław, tel. 
071/354-34-93 99000001 [({10485]]]

O  MIESZKANIE 3-POKOJOWE WŁASNOŚCIOWE, 
Wrocław-Nowy Dwór (blisko ul. Strzegomskiej, 
nie w głębi osiedla), V  piętro, pow. 60 m2, bal
kon, nowe okna, drzwi, podłogi, glazura, w 
przedpokoju panele ścienne i szafa Indeco, 
nowa kuchnia wraz z wyposażeniem, podwójne 
drzwi wejściowe, telefon w „D ialogu” , obok 
domu ogród warzywny. Budynek ocieplony,, 
wym ieniona kana lizac ja , Wrocław, tel. 
071/789-09-91, 0608/35-69-55 02027411
[[[10491]]]

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 57 m2, na I. piętrze w
bloku X piętrowym, przy ul. Kunickiej, roakladowe, jasna 
kuchnia, łazienka, WC w kafelkach, duży balkon, garde
roba, pomieszczenie gospodarcze, w przedpokoju szafa
4-drzwlowa, pilne, - 118.000 z l , do negocjacji. Wrocław, 
tel. 071/336-83-24, 0600/19-28-21 99000001
(((18045]]]

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE Nowy Dwór, pow. 60 m2,
parter, ładne, - 130.000 zł. BPN .APARTAMENT*, Wro
cław, tel. 071/352-18-53, 0601/88-32-90 99000001
[[[18050]]]

O  MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Nowym Dworze,
pow. 63 m2, na III. piętrze, rozkładowe, zadba
ne, kafelki, panele podłogowe, duży balkon, •
123.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-45-66, 
0605/24-80-67 02028941 [[[18130]]]

MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 57 m2, jasna 
kuchnia, łazienka, przedpokój, kafelki, c.o., wodomierze, TV 
kablowa, z telefonem, po remoncie, nowe okna i wszystkie 
drzwi, spokojna okolica, loggia, • 80.000 zl. Bolesławiec, tel. ^ 
075/732-80-50
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 61 m2, we Wrocławiu, na No
wym Dworze, • 120.000 zł. Chełmsko Śl., tel. 075/742-33-73, 
075/742-20-77
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 2-stronnek 61.3 
m2,3. piętro, w Głogowie, na os. Kopernika, niska zabudowa,
- 70.000 zł. Głogów, teL 076/833-20-61
MIESZKANIE 3-POKOJOWE lip., 58 m2, - 75.000 zl. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-39-51 po godz. 19 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 70 m2, w starym 
budownictwie, parter, 20 km od Jeleniej Góry, z telefonem, 
strych, piwnica, - 80.000 zł. Kowary, tel. 075/761-30-87 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 58 m2, własnościowe, 2 p., bal
kon, kuchnia, łazienka, Wć, piwnica, drewniane podłogi, z te
lefonem, licznikami, miejscowość uzdrowiskowa,'- 75.000 zł.
Lądek Zdrój, tel. 074/814-61-67 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Legnicy, pow. 68 m2, - 72.000 
zl. Legnica, tel. 076/858-43-81, 0606/41-49-89 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2, na II piętrze, łazienka, 
w.c., po remoncie, z widokiem na las, zadłużone, umeblowa
ne, - 70.000 zł. Leszno, tel. 0601/57-39-97 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 64 m2, własnościowe, na I 
piętrze, atrakcyjna lokalizacja • 1.450 zl/m2. Leszno, tel. 
065/526-71-28
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 56.60 m2, własnościowe, z te
lefonem, c.o. etażowe, pomieszczenia gosp., działka 5 a, w 
Lubielu, 15 km od Żmigrodu, - 35.000 zł lub 15.000 zł + kredyt 
8-letni (rata - 400 zi). Lubiel, tel. 071/311-20-91 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, na os. Przylesie, 
zabudowany korytarz, kafelki w kuchni i łazience oraz WC, -
85.000 zł. Lubin, tel. 076/847-66-90, 0603/64-63-90 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lubinie, 71 m2, centrum, 
ll/lllp., po remoncie, wymianie okien, spokojna okolica, -
130.000 zł. Lubin,-tel. 0603/73-63-03
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 50 m2, IV piętro, w Lubi
nie, na os. Przylesie, - 67.000 zl. Lubin, tel. 076/847-65-17 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, na osiedlu Przylesie, w 
Lubinie, dobra lokalizacja, I piętro, szafy wnękowe, duży bal
kon, • 70.000 zł. Lubin, tel. 076/842-37-05 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, z telefonem, tv kablową, X  
balkon, garaż, osobno łazienka, na osiedlu, - 125.000 zł lub 
zamiana na dom wolno stojący, w zabudowie bliźniaczej, Lu
bin, okolica. Lubin, tel. 076/846-94-15 
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 61 m2, I piętro, własnościowe, 
słoneczne, duży balkon, blisko szkoła, przedszkole, apteka,
PKS, - 58.000 zl. Nowogrodziec, tel. 075/731-65-73 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE M-4 w centrum Oleśnicy, spół- 
dzielczo-własnościowe, 48 m2. c.ó., telefon, balkon, jasna 
kuchnia, - 80.000 zl. Oleśnica, tel. 071/398-47-69 wieczorem, 
0607/70-08-11
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Oławie, 64.2 mZ, nowe. kom
fortowo wykończone, niska zabudowa, księga wieczysta, •
110.000 zł. Oława, tel. 071/313-66-00, 0604/85-63-20 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielcze, własnościowe, na 
parterze, pow. 50 m2, kuchnia, łazienka w panelach, telefon, 
blisko miasto i jezioro, - 60.000 zł. Otmuchów, tel.

'077/431-44-83
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 64 m2 - 64.000 zł, garaż
- 7.500 zl. Przemków, tel. 076/831-04-56
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, o pow. 61,4 m2, 
w Przemkowie, • 60.000 zł. Przemków, tel. 076/831-03-53 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Przemkowie, spółdzielcze, 
własnościowe, (księga wieczysta), 61,4 m2.1 p., duży balkon, 
liczniki, TV kablowa, z telefonem - 55.000 zl. Przemków, tel. 
0503/80-32-79
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w bloku, pow. 67 m2, wysoki par
ter, zabudowany balkon (7.3 m2), piwnica (22 m2), 10 km od 
Wrocławia (dojazd MPK, PKS, PKP), spokojna okolica, tereny 
rekreacyjne (obrzeża parku krajobrazowego), • 110.000 zl. 
Siechnice, tel. 0717311-58-27 po godz. 21 _■
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 67 m2. w Wiązowle. przy 
rynku, pow. Strzelin, - 60.000 z l Siewierz, tel. 032/674-18-76 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, łazienka, przedpokój, 
pow. 56 m2, bezczynszowe, własnościowe, nowe c.o., woda - V  ■
instalacje miedziane, garaż, piwnica, działka 100 m2. Snowi- 
dza 4 km od Jawora • 50.000 zl, lub zamienię na podobne lub 
domek do remontu w okolicy Bolesławca. Snowidza, tel. 
076/871-82-98
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 zl. Sy
ców, tel. 062/785-29-14, 0607/30-88-08 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2,1 piętro, telefon, działka, 
garaż, piwnica, w Szymanowie, 5 km od Świebodzic, - 52.000 - 
zl. Szymanów, tel. 074/858-68-43 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Środzie Śl., oow. 101 m2, 
kuchnia, przedpokój, łazienka, - 120.000 zł. środa śl., tel. 
071/317-32-15
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, w Świeradowie Zdroju, 
w centrum, po remoncie, wymienione okna, podłogi, zabudo
wana kuchnia, sprzęt AGD, garaż, - 130.000 zl. Świdnica, tel. 
074/640-66-77
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Świeradowie Zdroju, przy wy
ciągu narciarskim, pow. 68.8 m2, kuchnia, łazienka, CO gazo
we, działka uwłaszczona, - 80.000 zł. Świeradów Zdrój, tel. 
075/781-70-16 po godz. 19, 0601/33-91-26 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Trzebnicy. 54 m2. wysoki par
ter, Jasna kuchnia, osobno WC i łazienka, mozaika, kafle, szafy 
w przedpokoju, boazeria, piwnica, nowe budownictwo. -
113.000 zl. Trzebnica, tel. 0501/46-18-32 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2. własnościowe, na Pod
zamczu, na VII. piętrze, pomieszczenia gosp, • 65.000 zl. Wal- 
brzych, tel. 074/841-10-01, 0600/55-55-94 j*  i
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MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 90 m2, własnościowe, 
kuchnia, przedpokój, rozkładowe, na II piętrze, c.o., telefon, 
w centrum Wałbrzycha, środkowe, po remoncie dachu, solid
ny budynek, czynsz 170 zi, nowa łazienka, • 65.000 zi (możli
we raty). Wałbrzych, tei. 074/849-50-51 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 70 m2, w Ścinawie. - 50.000 
zl lub. Wołów. tel. 0604/27-41-29 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE rozkładowe, na os. Różanka, 
pow. 54 m2. słoneczne, liczniki c.o.t liczniki wody, piwnica, 
TV kablowa, z telefonem, spokojna dzielnica, na 2. piętrze, w 
budynku 4-piętrowym, blok ocieplony, dużo zieleni, > 135.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/83-75-60 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE po remoncie, na Krzykach, pow. 
47 m2, bez pośredników • 3.050 zl/m2. Wrocław, tel. 
0608/44-97-79
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 55 m2. winda, komfortowe, win
da, na Krzykach. - 120.000 zi. Wrocław, tel. 071/336-56-86, 
071/363-34-33
MIESZKANIE 3-POKOJOWE komfortowe, kuchnia, łazienka, 
w.c., garaż. 85 m2. - 250.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-50-80 
w godz.7-9
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, na Popowicach, -130.000 
zl. Wrodaw, tel. 071/352-15-60, 071/351-40-74 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 56 m2, po remonde, przy 
ul. Borowskiej, atrakcyjna lokalizacja, - 150.000 zi. Wrodaw, 
tel. 071/336-44-85, 0603/68-62-42 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu. 64 m2, ul. Szy
bowcowa + garaż, bez pośredników, dekawa aranżacja, •
135.000 zi. Wrodaw, tel. 071/784-60-66, 0602/17-23-33 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Zielińskiego, 47 m2, 
nowe okna, parkieŁ balkon, - 110.000 zl. Wrocław, tel. 
071/363-76-18 po godz. 17
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 47 m2, komfortowe. 2 bal
kony, na 2 piętrze, w budynku 4-piętrowym, -130.000 zi. Wro
daw, tel. 071/357-68-18
MIESZKANIE 3-POKOJOWE komfortowe, 90 m2, we Wroda
wiu, w Śródmieściu, osobne wejśde, wysoki parter, w plom
bie, nadaje się na biuro, gabinet, z kredytem 40-letnim, -
215.000 zl lub zamienię na mieszkanie o pow. do 65 m2, w 
plombie. Wrocław, tel. 0601/74-13-09
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, komfortowe, 90 
m2, w Śródmieściu, osobne wejśde, wysoki parter, w plom
bie, nadaje się na biuro, gabinet, z kredytem 40-letnim -
215.000 zł lub zamienię na mniejsze, do 65 m2, w plombie lub 
nowym budownictwie. Wrodaw, tel. 0601/74-13-09 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 66.5 m2, do odbioru, I 
piętro, przy ul. Jaracza, na osiedlu akademickim, miejsce par
kingowe pod budynkiem, wkład budowlany ♦ 20%, - 210.000 
zł. Wrodaw, tel. 071/785-79-07, 0601/70-84-92 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE komfortowe, parkiety, gładzie 
gipsowe, sufity podwieszane, okna PCV. na Różance, -
150.000 zl lub zamienię na dom w stanie surowym zamkn. we 
Wrodawiu. Wrodaw, tel. 071/352-64-28, 0601/19-27-71 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-własnośdowe, 61 
m2, po remonde, kafle, panele podłogowe, TV kablowa, bal
kon, kuchnia umeblowana, na Muchoborze Małym, przy hali 
strzegomskiej, - 134.000 zł. Wrodaw, tel. 071/390-20-47 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 60 m2, z balkonem, kom
fortowe, rozkładowe, księga wieczysta, TV kablowa, liczniki, 
media mielskie, niski czynsz, atrakcyjna, zielona i dcha oko
lica, os. Borek (Krzyki), • 138.000 zl. Wrocław, tel. 
071/354-36-37 pon. - sob., 071/361-61-70 niedz. 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 55 m2. balkon, telefon, nadaje 
się na gabinet, biuro, -119.000 zl. Wrodaw, tel. 071/351-56-60 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE lip., niska zabudowa, na Gądo- 
wie, - 120.000 zł. Wrodaw, tel. 351-64-44, 0503/30-83-10 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe, 46 m2, akt nota
rialny, księga wieczysta, X p., ul. Krucza, budynek odeplony,
- 119.000 zł. Wrodaw, tel. 362-79-12
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 56 m2, w domu poniemieckim, 
kuchnia, łazienka, strych, piwnice, woda* gaz, prąd, warsztat 
samochodowy o pow. 50 m2, działka o pow. 1.000 m2, -
199.000 zł. Wrodaw, tel. 0502/45-11-36
MIESZKANIE 3-POKOJOWE adaptacja, 80 m2, Wrodaw, ul. 
Gajowa - 105.000 zl. Wrodaw, tel. 071/788-17-71 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2. rozkładowe, we Wroda
wiu, na Kozanowie, iVp. w bloku Xp., winda, telefon, TV ka
blowa, duży balkon, gipsogładzie, kafle, parkiety, liczniki, ła
zienka, Wc, • 140.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-01-39 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Modra, IVp., 
spółdziełczo-własnośdowe, rozkładowe, 63 m2, TV kablowa, 
duży balkon, • 135.000 zi. Wrodaw, teł. 0603/99-01-54 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 61 m2, własnośdowe, może 
być z garażem, rozkładowe, wc osobno, duży balkon, słonecz
ne, deple (oszczędności na ogrzewaniu), dzielnica Kozanów,
- 145.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-44-35, 0503/14-46-53 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, własnościowe, we 
Wrodawiu, przy ul. Jeleniej, księga wieczysta, rozkładowe, 
kafle, szafy wnękowe, zielona okolica, - 115.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/355-70-55
MIESZKANIE 3-POKOJOWE komfortowe, przy ul. Wieczystej. 
• 95.000 zl. Wrodaw. tel. 071/368-81-21 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 63 m2, balkon, rozkłado
we, własnościowe, piwnice, TY kablowa, na III piętrze, winda, 
ul. Powstańców Śl. (kolo ronda), - 145.000 zi. Wrodaw, teł. 
071/310-79-27
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Strzegomskiej, pow. 63 
m2, po remonde, kafelki, mozaika, duży balkon, II piętro, win
da. umeblowana kuchnia, z telefonem, -140.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/372-10-52, 0601/79-31-02 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielcze, własnośdowe, 
pow. 61.3 m2,1 p., we Wrodawiu, os. Przyjaźni, Krzyki, odno
wione, osobno WC i łazienka, 2 balkony, media, telefon, TV 
kablowa, 2 piwnice, do zamiezkania do zaraz, bez pośredni
ków, - 159.000 zi. Wrodaw, tel. 348-21-51, 0603/93-52-69 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 57 m2, spółdzielcze, własnościo
we, we Wrodawiu, pl. Powstańców Śl. (Rondo), - 120.000 zl. 
Wrodaw, teł. 367-83-53
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 65 m2,1 p., bud. 
4 p., ul. Nowodworska, atrakcyjna lokalizacja, balkon, z tele

fonem, TV kablowa, glazura, meble, rolety, odnowione -
149.000 zi. Wrocław, teł. 071/387-87-53. 0601/76-09-24 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 50 m2, na Szczepinie, VIIIIX p., 
z telefonem, TV kablowa, internet (stale łącze), balkon -
102.000 zł. Wrocław, teł. 071/359-52-22, 0603/66-85-63 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 57 m2, 200 m od Rynku, 
parkiety, glazura, wszystkie media, spokojne miejsce, -
150.000 zł. Wrodaw, tel. 0606/81-03-48
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2, IX p. w budynku Xl-pię- 
trowym, we Wrodawiu, przy ul. Krynickiej, księga wieczysta -
125.000 zi. Wrodaw. tel. 0604/19-99-47
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2. w niskiej zabudowie, bal
kon, łazienka, w.c., przy ul. Bajana, we Wrocławiu, • 160.000 
zł. Wrodaw, tel. 071/789-39-30 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 53.5 m2. III piętro, balkon, we 
Wrocławiu, na Krzykach, w nowym budownictwie, liczniki de
pta, wody, księga wieczysta - 2.000 z!/m2. Wrodaw, tel. 
0606/40-34-24
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2, nowe ♦ budynek gosp., 
działka 2 a. Brzezinki, 40 km od Opola, - 38.000 zl lub raty. 
Wrodaw, tel. 071/392-63-94
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, we Wrodawiu. I 
p., balkon, okna PCV, po remoncie, nowe instalacje, umeblo
wana kuchnia, WC, łazienka, kafle, pawlacze, rolety, z telefo
nem, - 158.000 zi lub zamienię na kawalerkę. Wrodaw, tel. 
0503/07-22-76
MIESZKANIE 3-POKOJOWE z 91 r., garderoba, pow. 63 m2, 
własnościowe, IV p., winda, komfortowe, parkiet, kafelki, bo
azeria, sztukateria, liczniki, z telefonem, TV kablowa, centrum 
Wrocławia, ul. Więzienna, • 248.000 zł. Wrocław, tel. 
343-02-24, 0601/44-30-51
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe. 15-letnie, budy
nek z wielkiej płyty, w Świętoszowie, po remonde, b. ładne, -
45.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-22-78
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2. umeblowane, na Gądo- 
wie Małym, we Wrocławiu, przy ul. Bystrzyckiej. IV piętro, w 
budynku 10-piętrowym, rozkładowe, duży balkon, - 115.000 
zl. Wrodaw, tel. 071/350-83-50 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe, we Wrodawiu, I 
pętro, okna plastikowe, po remonde, nowe instalacje, kuch
nia zabudowana, w.c., łazienka, kafelki, pawlacze, rolety, te
lefon, • 155.000 zl lub zamienię na kawalerkę. Wrodaw, tel. 
0503/07-22-76
MIESZKANIE 3-POKOJOWE atrakcyjne i komfortowe, na No
wym Dworze, pow. 71 m2, w tym: salon 32 m2, duża jasna 
kuchnia, balkon, TV kablowa, rozkładowe, na 4. piętrze, do 
zamieszkania od zaraz, bez pośredników, - 150.000 zł. Wro
daw. teł. 071/354-12-83
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 50 m2. spółdzielczo-wła- 
snośdowe, w nowym budownictwie, na 1. piętrze w budynku
4-piętrowym, balkon, z telefonem, monitoring, wysoki standard, 
na Krzykach, przy ul. Porannej, • 165.000 zl. Wrocław, tel. 
071/785-68-05
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, na oś. Kosmonautów, rok 
budowy 93, niski parter, okratowane, przystosowane dla oso
by niepełnosprawnej, • 95.000 zł + kredyt -157 zł/mies.. Wro
cław, tel. 071/79343-69
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 75.7 m2, 2 x WC, kuchnia, ła
zienka, balkon, piwnica, gładzie gipsowe, kafle, parkiet, z 98r. 
- 2800 zł/m2. Wrociaw, tel. 071/373-68-00 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 61 m2, I p., rozkładowe, duży 
balkon, ul. Orzechowa, • 150.000 zl. Wrocław, tel. 
071/785-76-07 *
MIESZKANIE 3-POKOJOWE i 1-pokojowe, do remontu, pora- 
dzieckie w świętoszowie, blisko Bolesławca, własnościowe, 
księga wieczysta • 250 zl/m2. Wrodaw, tel. 071/367-60-20 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE ul. Spiżowa, nowe, kafelki, licz
niki, stan b. dobry, - 135.000 zł. Wrodaw, tel. 071/362-18-98 
po 19
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, we Wrocławiu, ok. Aka
demii Ekonomicznej, -107.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/56-17-07 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, na os. Różanka, 
we Wrodawiu, wysoki parter, bez balkonu, z telefonem, 54 
m2, dwustronne, osobno WC, ładna kuchnia, niski czynsz, 
wokoło dużo zieleni, • 119.000 zł. Wrodaw, teł. 071/325-92-77 
po godz. 18
O  MIESZKANIE 4-POKOJOW E własnościowe, 

pow. 73 m2, rozkładowe, balkon, komórka, po 
remoncie kapitalnym, na X. piętrze, >139.000 zł. 
W rocław  - P s ie  Po le, te l. 0X1/345-60-51, 
0601/38-94-05 01034841 0118201]]]

MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Dusznikach Zdrój, pow. 110 
m2, własnośdowe, bezczynszowe, księga wieczysta, balkon, 
weranda, ogród, WC, łazienka, CO, kuchnia, słoneczne, moż
liwość przebudowy na 2 mniejsze, -139.000 zl. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/866-96-95
MIESZKANIE 4-POKOJOWE kuchnia, łazienka, wc, garaż, z 
telefonem, nowe, Głogówek, - 80.000 zl. Głogówek, tel. 
077/437-25-88 po 16
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 91 m2, po remonde, łazienka, 
działka 1.050 m2 i hala 248 m2, do remontu, obiekt po nie
mieckiej karczmie, rejon Jeleniej Góry, - 70.000 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/767-52-73
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w przedwojennej wili, samodziel
ne piętro, z osobnym wejściem, pow. 170 m2, WC, łazienka,
c.o. gazowe, strych do adaptacji, piękny ogród 1100 m2, ga
raż, - 220.000 zł. Karpacz, teł. 075/761-60-88 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Kłodzku, atrakcyjna dzielni
ca, na 2. piętrze, słoneczne, balkon, w.c. osobno, 2 piwnice, 
możliwość przejęcia garażu, - 140.000 zl. Kłodzko, tel. 
074/868-71-35
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Legnicy, przy ul. Panny, 100 
m2, 2-poziomowe, nowe, - 150.000 zl. Legnica, tel. 
076/862-05-10
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnośdowe, garaż, księga 
wieczysta, 2-poziomowe, garderoba, kominek, schody, TV ka
blowa, c.o. gazowe, 2 łazienki, w starym budownictwie, po re
monde kapitalnym, blisko centrum, - 130.000 zl. Legnica, teł. 
0603/58-65-05
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnośdowe. pow. 62 m2. w

centrum, cena - 1.500 zl/m2. Lubin, tel. 076/866-48-23 po 
godz. 20
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, 85 m2,1 p.< kuch
nia, łazienka, osobno, 2 przedpokoje, duża kuchnia, balkon, 
piwnica, atrakcyjna lokalizacja, osiedle Ustronie - 126.000 zl. 
Lubin, tel. 076/842-74-53
MIESZKANIE 4-POKOJOWE Własnośdowe, 72 m2; 1 p., kuch
nia, łazienka, balkon, wc, loggia, tv kablowa, z telefonem, -
130.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-78-39
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w nowym budownictwie, pow. 82 
m2, w Paczkowie, - 69.000 zł. Paczków, tel. 0601/25-91-35 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE kuchnia, łazienka, WC, 2 przed
pokoje, 2 piwnice, gospodarczy, działka 20 a, • 98.000 zł lub 
zamienię na 2-pokojowe. Skarszyn, gm. Trzebnica, tel. 
071/312-85-99
MIESZKANIE 4-POKOJOWE I piętro, 80 m2,2 balkony, wla- 
snośdowe, bezczynszowe, nowe piony wodne, prąd, kanali
zacja, w świętoszowie k. Bolesławca, do remontu, - 32.000 zł. 
Świętoszów, woj. jeleniogórskie, tel. 0602/51-23-75 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE na Krzykach, pow. 105 m2, na
2. piętrze, budynek przedwojenny, ogrzewanie gazowe, po re
monde, cena - 2.300 zł/m2. Wrocław, teł. 071/339-85-96 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE przy ul. Biskupiej, nowe. pow. 
74 m2, na 1. piętrze, bez pośredników • 5.500 zł/m2. Wrodaw, 
tel. 0608/44-97-79
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 72 m2, Wrodaw Psie Pole, -
145.000 zl. Wrodaw. tel. 071/324-63-35. 0607/85-07-55 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnośdowe, Wrodaw Gądów, 
pow. 63 m2, parter, duży balkon, spiżarka, • 130.000 zl. Wro
daw, tel. 351-95-01
MIESZKANIE 4-POKOJOWE na os. Kosmonautów, duży bal
kon, parkiet, dodatkowo garaż - 154.000 d  * garaż • 25.000 
zł. Wrodaw, tel. 071/351-79-54
MIESZKANIE 4-POKOJOWE rejon Parku Zachodniego, pow. 
85 m2, 2 balkony, rozkładowe, dwustronne, słoneczne, win
da, komórka lokatorska, w pobliżu tereny rekreacyjne, •
165.000 zł. Wrodaw, tel. 071/781-99-50
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 70 m2, przy ul. Kwiskiej, 
własnośdowe, • 130.000 zi. Wrocław, tel. 071/351-02-57, 
0601/50-70-29
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 9 km od Leśnicy, w Miękini, bez
czynszowe, kuchnia, łazienka, niska zabudowa, 80 m2, •
79.000 zł lub zamiana na inną nieruchomość. Wrodaw, tel. 
071/364-45-83, 0602/29-44-35
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 72 m2, duży balkon, IX/XI pię
tro, ładne, umeblowane, • 160.000 zł. Wrocław, tel. 
071/345-75-18
MIESZKANIE 5-POKOJOWE bezczynszowe, pow. 150 m2, 
kuchnia z jadalnią, c.o. gazowe (konwektor), siła, działka 3 
ary koło domu, - 100.000 zł. Chocianów, teł. 076/819-50-39, 
0608/19-00-95
MIESZKANIE 5-POKOJOWE w Lubinie, - 135.000 zl. Lubin, 
tel. 076/846-30-87
MIESZKANIE 5-POKOJOWE pow. 83 m2, kuchnia, zadbane,
- 165.000 zl. Wrodaw, tel. 071/311-72-04, 071/351-29-12 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE 120 m2, dwupoziomowe, na 
Krzykach, 2 łazienki, parkiety, na ogrodzonym terenie, garaż, 
niski czynsz, • 460.000 zl. Wrodaw. tel. 071/338-05-11 
MŁYN elektryczny, dom, zabudowania gospodarcze, garaż, 
ogród, las (0,67 ha), - 80.000 zł. Bychowo, gm. Żmigród, teł. 
0607/28-98-16
MŁYN elektryczny, budynek gospodarczy ♦ działka budowla
na 41 a, w Urazie, 26 km od Wrodawia, • 120.000 zł. Oborniki 
Śląskie, teł. 071/310-72-23
MŁYN elektryczny, 4 pary walców - 140 000 zi. Mikstat, tel. 
062/731-00-01
MYJNIA ręczna, hala 140 m2, biuro 20 m2, wyposażenie, par
king. • 25.000 zł. Wrodaw, teł. 071/355-68-10 
NIERUCHOMOŚĆ w Głuchołazach (granica z Czechami, zwrot 
VAT dla podróżnych, budowa parku wodnego), budynek miesz- 
kaniowo-usługowy 500 m2, zespół garaży 45 szt. w trakcie 
budowy, całość lub osobno, - 480.000 zl albo inne propozy
cje. Głuchołazy, tel. 077/439-54-92 
NIERUCHOMOŚĆ na wsi, miejscowość Krzeczyn Mały, 7 km 
od Lubina, działka 36 a, duże tHidynki gospodarcze. Kizeczyn 
Mały, tel. 076/877-34-88
OBIEKT PRODUKCYJNY 400 m2 ♦ działka budowlana, kolo 
Szprotawy, możliwość adaptacji na dom mieszkalny, • 90.000 
zl. Dziećmiarowice, tel. 068/376-31-62 
O  OBIEKT PRZEMYSŁOWO - HANDLOWY pow.

1.100 m2, działka 10.000 m2, - 350.000 zł + VAT. 
K łodzko, te l. 074/867-71-65 02028361

. [[[10527]]]
O  OBIEKT PRZEMYSŁOWO-MAGAZYNOWY pow. 

600 m2, działka 5.000 m2, - 100.000 zł + VAT. 
K łodzko , te l. 074/867-71-65 02028371
[[[10528]]]

O  OBIEKT PRZEMYSŁOWY przy autostradzie, 7 
km od Legnicy, na działce o pow. 1 ha, hala, po
mieszczenia biurowe, wiata, duże garaże, CPN, 
wszystkie media, nadaje się na każdą działal
ność gospodarczą (hurtownia budowlana itp.), 
sprzedam lub wydzierżawię albo zamienię., tel. 
075/734-74-05, 0605/64-08-21 84018471
[[[10529]]]

O  OBIEKT PRZEMYSŁOWY w Oleśnicy przy tra
sie w kierunku Warszawy, wysoki standard: hale 
produkcyjne, magazyny, biura - razem 2000 m2, 
działka 3500 m2. Wszystkie media, przyłącza. 
Sprzedam lub wynajmę. Tel. 0601/72-96-98 
80012111 [[[10530]]]

ODSTĄPIĘ DZIERŻAWĘ pawilonu handlowego -1.300 zi. Wro
cław, tel. 071/352-80-64 po godz. 20, 0501/14-04-82 
OŚRODEK W GÓRACH na 100 miejsc, -180.000 zł. Wrodaw, 
tel. 354-11-15
O  OŚRODEK WCZASOWY (hotel robotniczy), w 

Górach Sowich, cena do uzgodnienia. Strzelin, 
tel. 071/392-02-16, 0601/79-96-70 02027891
[[[10533]]]

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY pow. 2 ha, 5 kempingów 2-pię  ̂
trowych, ogrodzony, świetlica, recepcja, pole namiotowe, dys
koteka, pizzeria, - 55.000 zł. Dworek, tel. 075/647-75-01 
PAWILON w elementach, pow. ogólna 81 m2, w tym zamra- 
żalnia 10 m2, chłodnia 45 m2, pomieszczenia socjalne, po
mieszczenia biurowe, pomieszczenie do wydawania towaru, 
elementy stolarki plastikowej, okratowanie, styropian, 2-stron- 
na blacha trapezowa, kdor biały, - 19.000 zł. Bytom Odrzań
ski, tei. 068/388-42-39, 0601/78-90-84 
PAWILON HANDLOWY na targowisku, w Bolesławcu, przy ul. 
Wesołej, pow. 6 m2, - 6.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/731-65-73 
PAWILON HANDLOWY „Metalplast*, pow. 40 m2. 9x4.5 m. 
przód Secco, cały przeszklony, sufit kasetonowy z halogena
mi, głośnikami muzycznymi, atrakcyjny, - 23.000 zł. Jelenia 
Góra, teł. 075/764-89-57, 0601/76-57-19 
PAWILON HANDLOWY w Prochowicach. 50 m2, alarm. woda. 
obecnie gastronomia, poztidenie na sprzedaż piwa - 8.000 zł 
lub wynajmę - 400 zł/mies. Legnica, tel. 076/852-34-08, 
0609/41-37-44
PAWILON HANDLOWY murowany, pow. 76 m2, podpiwniczo
ny, wc, woda, energia, c.o., telefon, grunt dzierżawiony, nada
je się na każdą działalność, - 40.000 zl. Legnica, tel. 
076/852-29-53
PAWILON HANDLOWY o pow. 20 m2, z wyposażeniem, 
wszystkie media, na targowisku .Hermes' przy ul. Orzecho
wej, • 28.000 zł. Wrodaw. teł. 071/322-73-88 
PAWILON HANDLOWY o pow. 72 m2 ♦ komora chłodnicza, 
własne media, z telefonem, • 250.000 zl. Wrocław, tel. 
071/353-84-83
•  PAWILON .AS', możliwe z lokalizacją, z przyłączem elek

trycznym, 18 m2 powierzchni, z wejściem do środka, z 
wyposażeniem • 13.000 zl (możliwość rat) CENTRUM 
HANDLU NIRUCHOMOŚCIAMI. Trzebnica httpJ/irbis.ho- 
me.pl, tel. 071/387-20-71 99000001 [[(18281]]]

PAWILON HANDLOWO-BIUROWY przenośny, kontenerowy, 
pow. 60 m2, klimatyzowany, super wykończenie, wysoki stan
dard, - 50.000 zł. Wrodaw. tel. 071/355-66-08,0601/77-74-90 
PAWILON HANDLOWY 17 m2. na biuro lub handel, centrum,
- 18.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-73-76
PAWILON HANDLOWY 700 m2, w centrum Olecka, na Poje
zierzu Suwalskim, • 500.000 zł. Suwałki, tel. 087/566-54-80 
po godz. 20
PAWILON HANDLOWY pow. 31 m2, we Wrodawiu, przy ul. 
Kamiennej, - 29.000 zl. Wrodaw, tel. 0603/16-68-22

PAWILON HANDLOWY 31 m2, w dobrym punkde, przyłącza 
wodno-kanalizacyjna, energia, lokalizacja, wc, alarm, • 16.000 
zł. Wrodaw, tel. 0604/09-47-01
PAWILON METALPLAST 25 m2, lokalizacja, wc, wyposaże
nie, lada, regały, waga, - 32.000 zł. Wrodaw, tel. 071/786-84-60 
PAWILON HANDLOWY nowy, 30 m2, woda, prąd, z telefo
nem, na Piaskowej Górze, • 60.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/843-53-71
PAWILON HANDLOWY 41 m2 ♦ wiata, cukiemlczo-spożyw- 
czy, prosperujący, możliwość sprzedaży piwa, - 29.500 zł. 
Wrodaw, tel. 071/351-16-20
PAWILONY o konstrukcji drewnianej, 4 szt, - 1.500 zl. Legni
ca, tel. 0608/50-18-78
O  PAWILONY, ALTANY, KIOSKI, DOMKI DREWNIA

NE - ocieplone, w elementach, pow. 20-48 m2, 
cena 8.800-15.500 żł, na życzenie transport, 
montaż, dokumentacja techniczna. Namysłów, 
tel. 077/410-23-84, 0607/16-37-16 82001311
[[[10550]]]

O  PBP „ORBIS” SP Z  0 .0  o/Wrocław oferuje po
cenach konkurencyjnych wynajem powierzch
ni biurowej we Wrocławiu, 55 m2, przy ul. Po
w stańców  Ś lą sk ich  5/ W rocław , tel. 
071/344-41-09, 071/344-44-08 80015211
[[[18156]]]

PENSJONAT w Szklarskiej Porębie, 280 m2,13 pokoi, kuch
nia, świetlica, 3 łazienki, - 800.000 zł. Oborniki Śląskie, tel.
071/310-12-59
PENSJONAT połowa domu, w dągłej eksploatacji, 300 m2, 
działka 7 a, po remonde w 99 r., 6 pokoi, łazienki, sale, piwni
ca, druga połowa 320 m2, działka 14 a, nowe co, bar, sale 
częściowo do remontu - 300 zł/m2. Świętoszów, tel. 
0605/83-18-08
PIEKARNIA ze sklepem i mieszkaniem * budynki gosp., ga
raż, pow. 570 m2, działka 15 a, - 320.000 zł. Przemków, tel. 
076/832-07-50
POŁOWA DOMU księga wieczysta, pow. mieszkaniowa 120 
m2, łazienka, wc, strych 60 m2, garaż, ogród 5 a, 3 km od 
Czech, 1 km do jeziorka ♦ zabudowania gosp, - 36.000 zl lub 
w rozliczeniu auto z silnikiem 2.2/3.01, do 12.000 zl. Głuszy
ca Górna, tel. 0609/58-95-11
POŁOWA DOMU w spokojnej okolicy, ogród, grunt rolny, bu
dynki gosp, - 20.000 zl. Kłodzko, tel. 074/818-00-95 
POŁOWA DOMU poniemieckiego, dwurodzinnego, 108 m2,
3-pokojowego, kuchnia, łazienka, c.o. elektryczne, częścio
wo po remoncie, ♦ 2 budynki gosp., działka 25 arów i 30 arów, 
w Budziszowie WIk., 40 km od Wrocławia, - 57.000 zł. Legni
ca, tel. 076/851-25-44
POŁOWA DOMU w okolicach Jawora, 80 m2, działka 0,5 ha -
35.000 zł. Paszowice, tel. 076/870-14-85 do godz.19

DO W Y N A J Ę C IA ^  
POMIESZCZENIA BIUROWE 

UL. ŚWIDNICKA 19
Wrocław, tel. 344-38-94, 343-80-41

POŁOWA DOMU budynek gospodarczy, działka 9 a, osobne 
wejście, 7 km od Obornik SI, • 35.000 zł. Przesławice, gm. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/337-24-70 
POŁOWA DOMU w Stanowicach, 2 pokoje, kuchnia, możli
wość podłączenia wody i kanalizacji, zabudowania gospodar
cze, ogródek, możliwość dokupienia ziemi, - 15.000 zl. Wał
brzych, tel. 074/842-41-27
POŁOWA DOMU w Wałbrzychu, parter • garaż, pokój, kuch
nia, łazienka, piętro - 3 pokoje, łazienka, WC, taras, 2 ogrody, 
szklarnia ♦ osobny garaż, plac manewrowy, • 159.000 zi. Wał
brzych, teł. 0608/48-68-36
POŁOWA DOMU na Białym Kamieniu w Wałbrzychu, 5 pokoi, 
2 kuchnie, 2 łazienki, o pow. 100 m2 ♦ garaż o pow. 50 m2, 
okna plastikowe, taras, - 155.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0608/48-68-36
POŁOWA DOMU poniemieckiego, pow. 100 m2, + hala i ogród, 
5 km od Wrocławia, -105.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/73-16-17. 
071/316-84-26
POŁOWA DOMU z ogródkiem, po remoncie, przy Parku 
Szczytnickim, bez pośredników, - 470.000 zł. Wrocław, tel. 
071/348-49-82
POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej, nietypowy, dachów
ka, pow. całkowita 320 m2, użytkowa 220 m2, działka 5 a, 
ogrzewanie gazowe, ogródek ozdobny z oczkiem wodnym, 
teren turystyczny, jeziora, • 200.000 zl. Wschowa, tel. 
065/540-46-36
POŁOWA DOMU PONIEMIECKIEGO na działce 0.24 ary, duże 
zabudowania gospodarcze, w Kunicach, • 90.000 z). Legnica, 
teł. 076/855-28-21
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 6 pokoi, 2 
kuchnie, + zabudowania gosp., woda, siła, poniemiecki, we 
wsi Goczałków k.Strzegomia, • 120.000 zł. Goczalków, tel. 
074/855-96-16
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 60 m2, ci
sza, spokój, - 45.000 zł. Mietków, woj. wrocławskie, tel. 
0502/62-49-09, 0600/68-80-63
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ spokojna 
okdica, 2 km od centrum, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, 94 m2, 
elewacja, ogródek 4 a, piętrowy, 2 spiżarnie, po remoncie ka
pitalnym, bezczynszowy, garaż, telefon, • 75.000 zl. Nysa, tel. 
077/433-45-83, 0602/74-42-55 
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ we Wroda
wiu, na osiedlu Jagodno, pow. użytk. 230 m2, ogród, dsza, 
spokój, - 350.000 zł. Wrodaw, tel. 071/346-43-17 
POŁOWA GOSPODARSTWA z dużym budynkiem gosp. i po
łową domu k. Lubina (dolnośląskie), w rozliczeniu może być 
samochód, - 44.000 zh Lubin, tel. 0606/59-14-79 
POŁOWA WILLI, 60 m2,2 pokoje, kuchnia, WC, weranda, spi
żarka, c.o. gazowe, pomieszczenie piwniczne, nowe budow
nictwo, parter, działka 3 ary, spokojna dzielnica - 78.000 zl 
oraz garaż 28 m2, nowy, na działce 2 ary, 6 km od domu -
12.000 zł. Milicz, tel. 071/384-26-51, 0607/24-02-94 
POŁOWA WILLI parter, 107 m2, na działce 11 arów, łazienka, 
WC, kuchnia, 4 pokoje, w tym salon z kominkiem, telefon, we
randa, CO gazowe, wszystkie media, komfortowo wykończo
ny, odeplony, nowy dach, osobne wejście, malownicze, ciche 
położenie, w częśd uzdrowiskowej walory klimatyczno-uzdro- 
wiskowe • 225.000 zl. Lądek Zdrój. tel. 074/814-74-03 po 
godz. 18
O  POŁOWA BLIŹNIAKA pow. 140 m2, na działce 

750 m2, rok budowy 1996, w Cieplicach Śląskich 
k. Jeleniej Góry, przy ul. Rubinowej 2, - 340.000 
zł., tel. 0606/21-35-05 02028711 [[[18206]]]

•  POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej, na Stabłono- 
wicach, pow. 220 m2, działka 400 m2, 5 pokoi, salon, 
kuchnia z aneksem jadalnym, duży garaż, • 260.000 zl. 
BPN .APARTAMENT*, Wrocław, tel. 071/352-18-53, 
0601/88-32-90 99000001 [[[180531]]

O  POŁOWA DOMU „segmentu” na Biskupinie ♦ 
działka 303 m2,1 piętro + poddasze + strych, 5 
pokoi, łazienka, WC, kuchnia, duże piwnice na
dające się do adaptacji na garaż, strych do roz
budowy, łączna pow. 757 m2 -280.000 zł, do neg. 
oraz mieszkanie 3-pok. + loża, 68 m2 rozkład., + 
garaż, przy ul. Krynickiej -155.000 zł. BN „Ma
rzenie”, Wrocław, tel. 071/345-27-39, 345-22-78 
02028921 [[[18152]]]

POMIESZCZENIE MAGAZYNOWO • GARAŻOWE piwnica, ok. 
75 m2. przy osiedlu Kopernika, Głogów - 20.000 zl lub zamie
nię na sam. dostawczy. Biedrzychowa, tel. 076/847-99-17, 
0608/52-43-06
POSIADŁOŚĆ rancho, z przeznaczeniem na agroturystykę, 
16 h, ogrodzone, nowy dom, staw, las, nad Jeziorem Złotnic
kim, budynek gospodarczy, - 350.000 zl. Gryfów, tel. 
075/781-26-61, 0606/55-34-28
POSIADŁOŚĆ na obrzeżach Wrodawia: czynna pieczarkar
nia ze zbytem, obiekty pomocnicze, dom mieszkalny do wy
kończenia, • 850.000 zł. Wrodaw, teł. 0601/72-63-23 
POSZUKUJE DO WYNAJĘCIA mieszkania, we Wrodawiu, od
1. sierpnia, 2-pokojowego, blisko centrum. Wrocław, tel. 
0608/32-17-60
•  POSZUKUJEMY MIESZKAŃ, DOMÓW. LOKALI U2YT-

GA#AŻE  
W IĄ T Y , H A L E
STALOWE □  ŁATWE W MONTAŻU D  PRZENOŚNE 

B R A M Y  G A R A Ż O W E  N A  W Y M IA R  
P O K R Y C I A  D A C H O W E

"AU" Biuro Handlowo 
tel./fax 071/346-24-73 O*-*
łó l. kom. 0-503 758 085 
Zapraszamy: W-W.u I. Me I lora ncka 46

P R O M N A  z l

KOWYCH, GRUNTÓW i wszelkich innych nieruchomo- 
śd do kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy, zamiany - 
dla klientów biura. BN .ANTON*, Wrodaw, ul. Ostrowskie
go 7, teł. 071/339-28-36, 0603/64-04-08 99000001
[[[18270]]]

O  PO SZU KU JĘ  DO W YNAJĘC IA prywatnych 
mieszkań, domów, willi, dworków i małych luk
susowych zamków, na krótki okres - obcokra
jowiec. Tel. kontaktowy w Polsce 0607/70-77-34 
80014921 [[[10580]]]

O  POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA PLACU z  wagą sa
mochodową lub hali o pow. 100 m2, na każdą 
dz ia ła lno ść . W rocław , te l. 071/328-88-74, 
0601/73-45-29 01034781 [[[10592]]]

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA na wsi, 2 pokoje 
z kuchnią., tel. 0502/64-09-37
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania w Legnicy. 3-po- 
kojowe, na dłuższy okres, z możliwością zameldowania, nie 
umeblowane. Chojnów, tei. 0503/71-28-00 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA w Bolesławcu, 
od września 2001 r., w cenie do 300 zł/mies. Jelenia Góra, tei. 
075/784-21-14
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU handlowego, samo
dzielnego, w środzie Śląskiej, środa Śląska, tel. 
071/325-84-69 lub. 355-26-27
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA pow. 70 m2, 
we Wrodawiu lub w okolicy, na szwalnię. Trzebnica, tel. 
071/312-84-12
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA terenu z zabudowaniem lub 
budynkiem mieszkalnym, nadającego się na warsztat samo
chodowy, do 30 km od Wrodawia lub kupię, w rozliczeniu sa
mochód. Wrodaw, tel. 0605/82-49-57 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowego, 
umeblowanego, z telefonem, do II piętra (lub winda), błisko 
centrum, do 900 zl/mies. ♦ liczniki, dla młodego małżeństwa. 
Wrodaw, tel. 071/332-72-24
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-2-pokojowe- 
go, w okolicach pl. Grunwaldzkiego, umeblowane, tytko sier
pień. Wrodaw, tel. 0604/24-87-29 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na zakład wulkani
zacyjny, we Wrodawiu. Wrodaw, tel. 0502/43-39-39 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA a także pomiesz
czenia na biuro. Wrodaw, tel. 071/782-74-29 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowego, 
na Nowym Dworze, Muchoborze Wielkim lub Małym, w cenie 
do 800 zł/miesięcznie + opłaty. Wrodaw, tel. 071/373-68-00 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-pokojowego, 
kawalerki, we Wrocławiu, na Kowalach, Psim Polu, Karłowi
cach. Wrodaw, 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. Wrodaw, tel. 0503/92-70-37 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA pomieszczenia na warsztat sa
mochodowy, do 100 m2, na terenie Wrodawia. Wrocław, tel. 
0608/20-80-25
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-, 2-pokojowe
go, w okolicy dzielnic Nowy Dwór, Muchobór, Kuźniki, może 
być dobudówka willi, w cenie do 800 zl. Wrocław, tel. 
0502/61-03-65
•  PRZETWÓRNIA SPOŻYWCZA w okolicy Wrocławia, 750 

m2, wszystkie media, oczyszczalnia śdeków, wraz z 
działką budowlaną 6000 m2, - 500.000 zl do negocjacji, 
CENTRUM HANDLU NIERUCHOMOŚCIAMI. Trzebnica 
http://irbis.home.pl, tel. 071/387-20-71 99000001 
[[[18286]]]

PUNKT GASTRONOMICZNY na giełdzie w Lubinie, komplet
ny, gotowy do działalnośd, • 8.000 zł. Lubin, tel. 076/847-36-82 
SKLEP w Oławie, pow. 74 m2, • 50.000 zł. Oława, tel. 
071/313-91-90
SKLEP w centrum Opola, pow. ok. 100 m2, - 650.000 zł. Opo
le, tei. 077/474-34-15
SKLEP WOLNO STOJĄCY działka własnośdowa, pow. 39 m2, 
w Żarowie, przy głównej drodze, wszystkie urządzenia tech, •
27.000 zl. Świdnica, tel. 074/853-73-22. 074/640-25-90. 
0603/64-16-44
SKLEP o pow. 100 m2. w centrum Ząbkowic ŚL  ogrzewanie 
el., wyposażenie, • 150.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-43-78
SKLEP w centrum Zgorzelca, 41 m2, cena 4.000 zl/m2. Zgo
rzelec, tel. 075/771-91-50
SKLEP SPOŻYWCZY pow. 60 m2, w okolicy Strzegomia, wraz 
z wyposażeniem (telefon, siła, woda), - 65.000 zł lub wydzier
żawię, cena 1500 zł/miesiąc. Strzegom, tel. 074/855-25-57 po 
godz. 18
O  STACJA PALIW do remontu, 120 tys. litrów, 1 

km od trasy A4, działka 1500 m2, - 50.000 zł. 
Wrocław, te l. 0602/22-56-39 02028451
[[[10602]]]

STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty pod stawy, ho
dowlę koni i strusi, grunty pod zabudowę mieszkal- 
no-rekreacyjną, 20 km od Wrodawia (Czeszów), włączone do 
światowej sied ochrony jezior .Livmg-Lakes‘, - 300.000 zl. 
Wrodaw. tel. 071/339-72-81
STOISKO HANDLOWE w Hali Strzegomskiej we Wrodawiu, •
1.100 zl. Wrodaw, tel. 071/354-23-59, 0503/78-43-93 
STOISKO HANDLOWE o pow. 8.5 m2, przy ul. Zielińskiego, -
49.000 zl. Wrocław, tel. 0501/34-10-96
STOISKO HANDLOWE na placu targowym przy Dworcu Świe- 
bodzkim, atrakcyjne miejsce, - 1.500 zl. Wrocław, tel. 
071/354-08-88 wieczorem
STOISKO NA PLACU przy Dworcu świebodzkim, • 1.200 zl 
lub wynajmę za opłaty. Wrodaw, tel. 0607/81 -29-49 
O  SZERO KA OFERTA SPRZED AŻY NOWYCH 

MIESZKAŃ na promocyjnych warunkach i z  ulgą 
budowlaną. Wrocław, tel. 071/325-47-27 wewn. 
160 01034741 [[[10608]]]

•  TERENY BUDOWLANE na północy Wrodawia. Piękna 
ekdogiczna okolica, teren niezalewowy, uzbrojony, wo- 
dodąg, gaz, energia el., pow. 21000 m2. Cena działki 
50-80 zi/m2, w zależności od pow., całość 40 zl/m2, wy
łączność CENTRUM HANDLU NIERUCHOMOŚCIAMI. 
Trzebnica http://irbis.home.pl, tel. 071/387-20-71 
99000001 [[[18282]]]

WARSZTAT SAMOCHODOWY wolno stojący, ♦ dom jednoro
dzinny, z wygodami, z wyposażeniem, ogrodzony, • 495.000 
zł. Bielawa, tel. 074/833-58-44 
WARSZTAT SAMOCHODOWY blacharstwo, lakiemictwo, me
chanika, pow. 190 m2, możliwość rozbudowy, współpraca z 
firmą ubezpieczeniową, • 350.000 zł. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
WARSZTAT SAMOCHODOWY mechanika pojazdowa, wulka
nizacja, sklep, pow. 300 m2, na działce o pow. 900 m2, atrak-
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ARTYKUŁY DO 
SAMOOBRONY!
w w w .m ilitaria.p l Posiadamy w sprzedaży (także wysyłkowej): >OilUUlBUHMiBMMfliASJbAUiiaiUUMUM«SUHsH

artykuły strzelecko-sportowe ♦ pistolety i karabiny gładkolufowe 4,5 mm 
pistolety i rewolwery hukowo-alarmowe * paralizatory + gazy obez
władniające, paraliżujące i inne + paitntbaU i akcesoria 

W ofercie posiadamy także szeroki wybór galanterii: 
kabury, pasy, szelki itp. oraz różnorodne akcesoria militarne ♦

BEZ ZEZWOLEŃ!

Odwiedź nasz salon osobiście, sprawdź i D fe r tę
(071) 322 53 78
(071) 372 01 68 w Internecie, lub po prostu zadzwoń po bezpfatne informacje

jpją odwiedź nas już dziś.'firma Handlowa TM, 50-351 Wroctaw, u). Sępa-Szarzyńskiego 51 
i m  Koncesjonowany Salon Broni (Nr K-1 1 3/00) czynny od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

fe lg i  a lu m in io w e  
fe lg i  st a lowe  
ok le ina  d es ek  
s p r ę ż y n y  " E N Z O "  
s z y b e r d a c h y  
haki  h o lo w n ic z e  ,

W A N  Im port- E ksport  
W r o c ł a w  u l .  G ł ó w n a  6 7  
t e l . / f a x  0 7 1 /  3 5 1 - 2 2 - 4 4

W r o c ł a w  u l .  K o l i s i a  1 4 k  
t e l -  0 7 1 /  3 5 3 - 7 1 - 6 5

w w w .b o rb e t .c o m .p l

PRODUCENT KOŁDER, POŚCIELI
TKANINY: POŚCIELOWE 

ZASŁONOWE
NAJTANIEJ: p o śc ie l
Mwrtd.hN, MASOWA

POŚCIEL WEŁNIANA ZDR. 
l£§ PRODUKCJA KOŁDER, 

PODUSZEK, POŚCIELI,
m w m

WYPOSAŻANIE: HOTELI, PENSJONATÓW Itp
UNI-EKDWw, ul. Krakowska 100, teL 341 43 54.0601 5713 23

cyjna lokalizacja, przy głównej trasie do Strzelina, - 130.000 
zl. Wrociaw, tel. 071/392-21-10, 0602/24-82-22 
WARSZTAT STOLARSKI z lokalem lub osobno lokal 90 m2, 
działka 3.25 a, przy trasie Kalisz - Zielona Góra - 60.000 zl, w 
roliczeniu samochód osobowy z silnikiem o poj. 1300 ccm, z 
1995/96 r. Szlichtyngowa, tel. 065/549-27-24 po godz. 20 
WIATA niebieska, rozbieralna, o wym. 14.0x5.5x4.0 m, kryta 
żóitym, przezroczystym poliestrem, b. mocna konstrukcja sta
lowa, - 3.500 z ł.., teł. 071/311-70-15
•  WYNAJEM: LOKAL UŻYTKOWY - BISKUPIN 60 m2 - 25 

zł/m2; mieszkanie 3-pokojowe, w centrum, wysoki stan
dard - 1.800 zi/mies.; mieszkanie na gabinet lekarski, 
duże osiedle, na dole apteka, obok klinika • 200 zl/mies.; 
poszukiwany lokal na gastronomię w dobrym punkcie. 
ISO, Wrocław, tel. 0605/57-93-37 99000001 [[[18275]]]

ZABUDOWANIA do adaptacji na mieszkania, na działce 11 a, 
pod Wrocławiem - 65.000 zł. Wilkszyn, tel. 071/396-35-45 
ZABUDOWANIA GOSPODARCZE w Złotoryi, - 50.000 zł. Zło

toryja, tel. 076/878-22-24
ZAKŁAD PRODUKCYJNY metalowy (lakiernia proszkowa, gi
lotyna, prasy), czynna produkcja, cena 450.000 zl. Wrocław, 
tel. 0601/21-35-78 po 16
ZAKŁAD STOLARSKI 1140 m2, działka 1.23 ha, suszarnia 
20 m3, maszyny, 4 km od Wrocławia, 200 m od trasy Warsza
wa* Wrocław, • 850.000 zl. Wrocław, tel. 071/315-22-95 
ZAKŁAD DRZEWNY w okolicy Brzegu, z maszynami i suszar
nią, teren 1,20 ha, zabudów. 750 m2 - 80.000 zl. Wrocław, tel. 
071/336-24-59
•  ZAMIANY - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA TRANSAKCJI 

przez licencjonowanego pośrednika w obrocie nierucho
mościami. BN .ANTON", Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, tel.
071/339-28-36,0603/64-04-08 99000001 [[[18268]]]

ZAMIENIĘ DOM PONIEMIECKI pow. 65 m2, nowa część 60 
m2 (stan surowy), budynek gospod. 40 m2, na działce 24a, 
30 min do centrum Wrocławia, 6 km do Oleśnicy, PKP, PKS, 
na gospodarstwo rolne, w górach k. Kłodzka, Jeleniej Góry, 
Wałbrzycha. Dobroszyce, tel. 071/314-17-52 
ZAMIENIĘ DOM PONIEMIECKI 20 km od Legnicy, działka 30 
arów - na mieszkanie 1-pokojowe lub 2-pokojowe w Legnicy. 
Legnica, tel. 076/862-05-10
ZAMIENIĘ DOM PONIEMIECKI w zabudowie szeregowej, pow. 
90 m2, działka 600 m2 + garaż, działka 150 m2, na mieszka
nie 2-pokojowe, własnościowe, w Dzierżoniowie, Bielawie lub 
Ząbkowicach Śląskich. Niemcza, tel. 074/837-64-80 
ZAMIENIĘ DOM 170 m2, działka 15 arów, 2 km od Sycowa, 5 
pokoi, 2 łazienki, okna i docieplenie z PCV, tarasy 50 m2, in
stalacje miedziane, grzejniki Purmo, podłogi drewniane, bu
dynek garażowo-gospodarczy 120 m2 - 210.000 zł, na miesz
kanie we Wrocławiu lub okolicach. Syców, tel. 062/785-16-31

Wrocław, ul. Tprfowa 43, tel./fax 071/372-63-01, 0-601 780 378 
w godz. 8 -18 , w niedzielę i święta po uzgodn. telefonicznym
J « le n la  G ó ra , ul. Powstańców W lkp. 17 A, tel. 075/767-88-54, tal. kom. 0-601 780 946 
B ia ła w a , Piskorzów  41 A, tal. 074/836-67-17 . O P 0 10214

L u b in , przy szybie 'Bo lesław1, tal. 076/842-19-38 
Nysa, ul. P iłsudskiego 62 A, tal. 077/448-70-62 
W a łb rzy c h , ul. Teligi 29, tal. 074/841-60-59 

y, tal. 068/374-27-54

montaż z  kuponem 
20%  taniej !l!

NOWA SIEDZIBA

+ AUTOBLOKADY DIPOL
- t e l .  b . z .  ( 0 7 1 )  3 5 5  5 5  8 3 ,  3 7  3 5  8 1 9
1 0  l e t n i a  t r a d y c j a ,  b e z t e r m i n o w a  g w a r a n c j a

ul-DŁUGA 61

W r o c ł a w  AUTOSZYBY
ul. Trzebnicka 31; 372 04 43; 372 04 44

ZAMIENIĘ DOM nowy (z 2000 r.), .kanadyjczyk', pow. 80 m2, 
działka 47 a, 3 pokoje, ogrzewanie kominkowe, we wsi szko
ła, gimnazjum, przychodnia, apteka, zamienię na mieszkanie 
2-pokojowe we Wrocławiu lub okolicy, może być kwaterunko
we + dopłata. Trzebnica, tel. 0607/25-58-20 
ZAMIENIĘ DOM NA WSI z ogrodem 0.5 ha, gm. Września, na 
mieszkanie 2-pokojowe, powyżej 30 m2, I-III p., w centrum 
Wrocławia. Wrocław, tel. 071/362-26-68 kontaktowy 
ZAMIENIĘ DOM 90 m2, na działce 20 arów, w Obornikach 
Śląskich, na mieszkanie własnościowe, I lub II piętro, 40 m2, 
na Krzykach, z dopłatą, bez pośredników. Wrocław, tel. 
071/357-15-12
ZAMIENIĘ DOM.wolno stojący, 230-m2,-na-dzialce 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 
O  ZAMIENIĘ KAWALERKĘ kwaterunkową, koło 

„Korony” , na lokal użytkowy lub samochód. 
W rocław, te l. 0600/11-26-29 80014031
[[[10626y]

O  ZAMIENIĘ MIESZKANIE KWATERUNKOWE 100 
m2, iii p., w bloku IV-p., przy ul. Traugutta, 3 duże 
pokoje, kuchnia, łazienka, WC, pomieszczenie 
na garderobę, ogrzew. elektr. i i ii taryfa, na

 mniejsze, 2-pok., do 50 m2, najchętniej na Bi-.
Skupinie, Sępolnie-Zaciszu lub w innej spokoj
nej dzielnicy , do i p., z dopłatą, zgłoszenia w

BOK ZALOŻEMA H

a : LACHARSTWO
uAK IERNICTW O

ELEKTRO- MECHANIKA

KOMPLEKSOWA 
N#

SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH I BUSOW

AUTO  NA CZAS NAPRAWY
W>w, ul. PartynUka 53/ bouna vl. Prxy|ainl /  j

o s a  K

godz. 10-19, codziennie. BN „Marzenie” , Wro
cław, te l. 071/345-27-39, 071/345-22-78 
02028911 [[[18129]]]

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, własnościowe, pow. 72 
m2 • na 2 mniejsze. Wrocław, tel. 071/373-94-24 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 58,5 
m2, kuchnia, łazienka, z telefonem, c.o., na parterze, zamie
nię na mieszkanie we Wrocławiu. Bierutów, tel. 071/314-63-30, 
0502/10-21-94
ZAMIENIĘ MIESZKANIE duże, z werandą, ogrodem, .1 p., wła
snościowe, bezczynszowe - na domek w okolicach Bolesław
ca. Bolesławiec, tel. 075/732-42-07 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, własnościo
we, ładne, w Centrum (ul. Łukasiewicza), 7 piętro, winda, te
lefon, na mieszkanie o podobnym metrażu, we Wrocławiu, w 
starym budownictwie, z wysokim sufitem (3.50 m), może być 
kwaterunkowe lub dam odstępne za mieszkanie kwaterunko
we. Bolesławiec, tel. 075/732-87-66, 071/321-45-27 grzecz
nościowy, 071/339-84-22 pr. Dominika, p. 314 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 49 m2, własnościowe w Gliwicach - 
na mieszkanie we Wrocławiu, może być komunalne z CO. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-62-29
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kuchnia, balkon, po re
moncie, w Głogowie, kolejowe - na 2-pokojowe, Wrocław. Gło
gów, tel. 076/833-53-22
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze, pow- 36 m2, w Głogo
wie, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon, ul. 
Obrońców Pokoju, na dom w ok. Głogowa, bez dopłaty. Gło
gów, tel. 076/835-61-96
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze, 50.2 m2, komfortowe, 
w Jaworze, na podobne, w Św. Katarzynie, Siechnicy lub w 
okol. Wrocławia. Jawor, tel. 076/870-50i-93 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 71 m2, w Ką-

CENTRUM FOLiroKIENNYGH
AUTO-TOMEKSj

-  folie antywłamsffifowi 
-fo lie  lustrzane *
-  folie matowe -
-  autofolie
-  montaż, sprzedaż

AUTOSZYBY
ul. DRZEWNA 4

52-‘0T6 WROCŁAW,^jJ- ęzechowicka 8 
tel. (071) 341 68<p{la603 808 509

tel. 071/359-20-40,359-20-41 
0-609 461 137,0-602 866 546 
wyjazdy, pogotowie, rabaty !!! 0poim46

przy pl. 1 M aja (obok CUPRUM) 
NIE MYLIĆ Z FIRMĄ z ul. Długiej

PISTOLETY I KARABINKI GŁADKOLUFOWE KAI. 4,5
tosSmsssssi

BEZ ZEZWOLENIA
GAM O , W ALTHER, GROSMAN i inne, 
jedno i w ielostrzałow e od 169 zł

NOWOŚĆ GAMO HUNTER 440, kał. 4,5 
prędkość wylotowa 305 m/s!

Ponadto oferujemy: PARALIZATORY, GAZY, STRASZAKI, PAŁKI, PROCE 
A M ERYKAŃ SK IE  LATARKI MAG-LITE, OPTYKA
NOŻE I NARZĘDZIA: VICTORINOX, latherman. gerber, puma 
oraz sprzęt łuczniczy, paintball I surwlwal.

SKLEP Z BRONI
Wrocław ul. GWARNA 13, (vis a vis Dworca Głównego) tel./fax (071) 341 9 2  4 9

°  ■

SZYBERDACHY
montaż • autoryzacja 

Wrocław, ul. Wagonowa 3a (k. Pafawagu) 
te l. 071/359-46-60, 0-601 76 77 71

AUTOSZYBY
ul. K ord eck ieg o  4 
tel. 065 529-72-40 

065 527-11-37
64-100 LESZNO

FOTELIKI
wózki, łóżeczka 

chodziki 
akcesoria dla 

niemowląt 
odzież, pościel

HURTOWNIA ART. ,
DZIECIĘCYCH B A J K A  |  

W ro c ła w , u l. D łu g o s z a  2 /6  s  
t e l./ fa x  (0 7 1 )  3 2 5 - 3 8 -8 1  w . 1 1 °  

p o n .-p t. 830-16°°, s o b .  8 M-14°°

CENTRUM F O L tk sm m
C E R T Y F I K A T  IS iC  f l l K
• fo lie  p rze c iw s ło n e c z n ą  l  te rm o iz o la c j
• fo lie  o c h ro n n e  i antyw ła m an iow e
• fo lie  s a m o ch o d o w e
• sp rze d a ż , m o n ta ż.
Wrocław, ul. Zielińskiego 20, tei./fex (07: 
tel. 0601 520 420, 0606 7S3 788,J&

.) 795 43 21; 
Ol 989 037 hśd-j3

tach Wrocławskich, kuchnia, na mieszkanie 2-pokojowe, w 
Leśnicy. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-73-56 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielczo-własnościowe, w Legni
cy, 3-pokojowe, b. ładne, rozkładowe, 56 m2 • 84.000 zł, na 
mieszkanie we Wrocławiu, lub okolicy. Legnica, tel. 
076/852-33-81
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 2-pokojowe, 40 m2, 
na Tarninowie, ocieplony blok • na większe, nie na osiedlu. 
Legnica, tel. 076/862-51-55, 0606/94-16-20 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Legnicy na osiedlu 
Kopernika, własnościowe, z telefonem, TV kablowa, kuchnia, 
łazienka, wc, balkon, piwnica, na dom w Legnicy, Środzie Śl. 

.. lub na wsi przy trasie Legnica - Wrocław. Legnica, tel. 
076/854-65-46
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, spółdzielcze, w Legni
cy - na 3-pokojowe, możliwość dopłaty, w nowym budownic
twie. Legnica, tel. 076/866-40-64, 0607/40-45-69

T E R A Z
PR ZY  Z A K U P IE  2
K O M P LETU  F E L G  I  
A LU M IN IO W Y C H  
O B J  Ę T Y C H  
P R O M O C J Ą  
O T R Z Y M A S Z  
O P O N Y  Z A  4  Z Ł

‘llo',ć felg ograniczoną.  ̂ ^

^ s W r W t o ).53-144 Wrocław ul. iUanowsmgo 23 ś

lei. 071/338 49 99
AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 119* spis tre‘śki - patrz ‘sirtetih'til'0:ozkł&dów&)' 22.06.2001

http://www.militaria.pl
http://www.borbet.com.pl
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regionalna gazeta ogłoszeniowa 
wydawana we wtorki i piątki 

WYDAWCA: "STYMAR" s c 
M. Majski. J. Stvrna 

http:Wwww.autogielda.com.pl 
e-mail: reklama@autogielda.com.pl 
Adres redakcji:
50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 135 
Redaktor Naczelny:
Janusz Styma 
tel./fax 342-58-29 
Dział Reklamy
kierownik działu: Dorota Ambrożewicz 
tel. 342-67-27
Reklama - druk pogrubiony
Agnieszka Samek, pon.-pt w godz. 8-16
tel./fax 341-34-98
Dział Ogłoszeń Bezpłatnych
kierownik działu: Józefina Koczenasz
teł. 342-70.-70
Skład i łamanie tekstu:
Iwona Komendant, Jerzy Bogobowicz, 
Jan Stobierski, Mateusz Strybel
Druk: Norpol-Press sp. z o. o. Wrocław

DRUKUJEMY BEZPŁATNIE
ogłoszenia osób prywatnych typu "sprzedam 
- kupię", pod warunkiem podania ceny. 
Ogłoszenia te przyjmujemy listownie 
i telefonicznie (faxem), pod numerami: 
tel. 071/342-18-14, fax 071/372-56-54, 
w godzinach: pon.-pt. od V °  dol8J0 
soboty od 800 do 1400, a także poprzez naszych 
akwizytorów na giełdach samochodowych. 
Również bezpłatnie drukujemy ogłoszenia 
w sprawie pracy.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Zastrzegamy sobie prawo do ostatecznej 
redakcji ogłoszeń bezpłatnych, w tym rów
nież do skracania tekstu w przypadkach 
przekroczenia pojemności informacyjnej 
przyjętej dla ogłoszenia drobnego.

REKLAMY PŁATNE 
PRZYJMUJE:

Dział Reklamy:
Wrocław, ul. Kościuszki 135, pokój 221, 
tel. 342-57-90 
pon., czw., w godz. 800- 1600 
wt., śr., pt., w godz. 800- 1700 
Realizujemy również zlecenia przysłane 
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 wieikośc, ustalimy cenę, 
udzielimy potrzebnych wyjaśnień pod poda
nym numerem telefonu.

Ceny reklam:
pierwsza strona - 12,00 zł/cmJ+VAT
ostatnia strona..............  - 8,00 zł/cm2+VAT
strona druga, przedostatnia
i strony rozkładowe - 4,00 zł/cm2+VAT
pozostałe ««......... ..... . - 2,40 zł/cn^+YAT
autokomisy ..... . - 1,50 zł/cm2+VAT
reklamy autokomisów muszą zawierać wy
kaz oferowanych do sprzedaży samochodów, 
Tok produkcji i cenę. Informacja 
o samochodach ma zajmować nie mniej niż 
50% powierzchni reklamy.

najmniejsza wielkość ogłoszenia - 10 cm2.

Moduł reklamowy drukiem pogrubionym: 
tekst do 240 znaków maszynowych, bez ry
sunków i elementów grafiki, linie z góry 
' z dołu łub inny wyróżnik* wielkość czcion
ki od 5.3 do 6 pkt. - 12 zł (z VAT)

Moduł reklamowy bazowy: tekst 
do 240 znaków maszynowych, bez rysunków 

elementów grafiki, linie z góry i z dołu lub 
inny wyróżnik, wielkość czcionki od 5.3 
do 6 pkt. oferty nieruchomości, turystyczne 
- 5 zł (z VAT) - tylko biura nieruchomości 

i  agencje turystyczne
#  Zdjęcia w internecie do ogłoszenia bez
płatnego - 14 zł za 28 dni emisji (z VAT)
•  Zdjęcia w internecie do ogłoszenia bez
płatnego - druk w ośmiu wydaniach gazety 
(pakiet internetowy) 37,20 zł 
U W A G A :
N ie drukujem y ogłoszeń, które nie 
są opłacone.
R ek la m a cje  rozp a try w a n e  są do  
pięciu dni od daty ukazania się re
klamy.

Numer naszego konta:

'S T Y M A R "  s .c .  M  M a jsk i, J .  S ty m a  
B a n k  P K O  S A  B P  IV O /W ro cław  
n r  10205255-410418-270-11-111

Krzyżówka ŚMIESZKA
Litery znajdujące się w polach diagramu oznaczonych kropką w dolnym prawym rogu, 
czytane kolumnami od prawej do lewej strony diagramu, utworzą hasło będące rozwiąza
niem krzyżówki.

[25/2001]

O k r e ś le n ia  w y r a z ó w :  

p o z io m o :

I) golonka na diecie
4) pełen prawdziwego mleka
9) pradziadek za kółkiem
10) karłowaty diabeł
II) roztrzęsiona na talerzu.
13) nasza jest zwycięska
14) żywa i czysta
18) szeregowiec za biurkiem
19) brydż Karlika
21) zejdź z drogi, bo jedzie
22) Kargul dla Pawlaka
23) stoi w bramce

p io n o w o :

1) frania na talon
2) czarno widzi
3) zapasy dla grubasów
5) ślad po okręcie
6) dodatek do figi z  makiem
7) udaje gwiazdę
8) podnosi stopę
12) sam nie zrobi kariery
15) wyciągany z  cylindra
16) pełen dobroci
17) oczko w głowie dyrektora 
20) pełen namiętności

Rozwiązanie z naklejonym numerem (kuponem) krzyżówki prosimy nadesłać 
pod adresem redakcji. Rozwiązanie krzyżówki z 45 numeru AGD  brzmi: " H U N C W O T " .  
Nagrody wylosowali: Michał P iss z Wrocławia -1 00  zł, Paweł Stefański z  Nieszyc - 
100 zł, Olga Kłosowska z  Wrocławia -100 zł. Gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 35 m2, kwaterunkowe, I piętro, w no
wym budownictwie, jasna kuchnia • na mieszkanie 2- lub 3-po- 
kojowe, w nowym budownictwie, I lub II piętro. Legnica, tel. 
0607/47-36-38
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, kwaterunkowe, I piętro, 
w nowym budownictwie, przy ul. Stryjskiej • na mieszkanie 1-po
kojowe, I piętro, w nowym budownictwie, na osiedlu, w Legnicy. 
Legnica, tel. 0607/47-36-38
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, w starym budownictwie, 
własnościowe, kuchnia, łazienka, w Leśnej k. Lubania, na więk
sze, zadłużone, do remontu. Leśna, tel. 075/724-26-65 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, pow. 27 m2, aneks ku
chenny, w bloku, wysoki parter, wszystkie media, niski czynsz, 
zadbane • na inne, w miejscowości nad jeziorem albo kupię 
mieszkanie. Lubin, teł. 076/749-53-67, 076/749-61-75 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, niska zabudowa, nowe, 
63 m2, z telefonem, tv kablową, glazura, balkon, garaż, Lubin, 
osiedle - na dom w Lubinie, wolno stojący lub w zabud. bliźnia
czej, może być do małego remontu. Lubin, tel. 076/846-94-15 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, 30 m2, w Kowarach - na 
podobne w Lubinie. Lubin, tel. 076/842-44-57 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, jasna 
kuchnia, wc, c.o., liczniki: ciepła, zimna woda; balkon, telefon, 
słoneczne, pow. 49 m2, w Nysie - na mieszkanie w Zielonej 
Górze. Nysa. tel. 077/433-83-57
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe lub własnościowe, w 
Obornikach śląskich, 32 m2,2-pokojowe, kuchnia, łazienka, po 
remoncie, okna PCV, ogródek, zamienię na dom, z dopłatą. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-34-38 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Starogardzie Gdańskim, 3-pokoje - 
65.000 zł, na mieszkanie we Wrocławiu lub w okolicach. Staro
gard Gdański, tel. 058/562-20-29 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 27 m2, II piętro, niskie opłaty, słonecz
ne, w Świerzawie, 20 km od Jeleniej Góry • 23.000 zł, na 
mieszkanie w Świebodzicach lub samochód Fiat Seicento. Świe
bodzice, tel. 074/854-19-69
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 3-pokojowe, pow. 70 
m2, na parterze, media, ogródek, okolice Szczawna Zdroju, na 
podobne we Wrocławiu. Wałbrzych, tel. 074/843-94-07, 
0501/48-30-82
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, własnościowe w Bogu
szowie Gorcach, na 2-pokojowe w Wałbrzychu. Wałbrzych, tel. 
074/842-97-20, 0600/81-08-86
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, pow. 90 m2, własnościo
we, kuchnia, przedpokój, rozkładowe, II piętro, c.o., telefon, w 
centrum Wałbrzycha, środkowe, po remoncie dachu, nowa ła
zienka, czynsz 170 zł/m-c zamienię na mniejsze w starym lub 
nowym budownictwie z dopłatą. Wałbrzych, tel. 074/849-50-51

ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 57 m2,2 pokoje, w Lu
binie, wysoki parter, słoneczne, balkon, b. ładne, na osiedlu Przy
lesie w Lubinie - na kawalerkę w Lubinie albo w Polkowicach. 
Wałbrzych, teł. 074/871-17-16, 0605/63-96-53, 0607/57-49-78 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, o pow. 72 m2, na os. 
Szczepin, 4-pokojowe, kuchnia, łazienka, WC, duży balkon, TV 
kablowa, z telefonem, w budynku 4-piętrowym, na 3. piętrze - 
na dwa mniejsze lub domek pod Wrocławiem. Wrocław, tel. 
071/355-88-46
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-pokojowe, spółdzielczo-własnościo
we, na Muchoborze Małym, 1. piętro, niska zabudowa, ocieplo
ny budynek - na domek wolno stojący, nie starszy niż 20 lat, na 
peryferiach Wrocławia, może być bliźniak albo zabudowa sze
regowa. Wtodaw, tel. 071/357-98-18 po godz. 19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3 pokoje, kwaterunkowe, pow. 63 m2, 
w centrum Wrocławia - na dwa oddzielne, jedno może być z 
okolic Wrocławia. Wrocław, tel. 071/328-22-97 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 38 m2,2 pokoje, łazienka, ogrze
wanie elektr., niski czynsz, stare budownictwo - na mieszkanie 
2-pokojowe w nowym budownictwie, może być zadłużone. Wro
cław, tel. 071/354-56-63
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kwaterunkowe, pow. 81 
m2, antresola, kuchnia z barkiem, przedpokój z pawlaczem, 
łazienka, CO, wodomierz, z telefonem, TV kablowa, w centrum 
Wrocławia, na mieszkanie w Lesznie lub okolicy (Bojanowo, Wło
szakowice), z dopłatą. Wrocław, teł. 071/328-88-01 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 57 m2, kwaterunkowe, w cen
trum Wrocławia, na I piętrze, na mieszkanie w Lesznie lub oko
licy (Bojanowo, Włoszakowice), może być mały domek z dopła
tą. Wrocław, tel. 071/328-88-01
ZAMIENIĘ MIESZKANIE o pow. 24 m2, własnościowe, jasna 
kuchnia, balkon, na 6. piętrze, winda, z telefonem, na Gądowie 
- na mieszkanie własnościowe, 2-pokojowe, jasna kuchnia, bal
kon, w tej samej okolicy. Wrocław, tel. 071/351-51-44 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, we Wrocławiu, nowe bu
downictwo, ul. Grunwaldzka, lip., winda, balkon, ciemna kuch
nia, 36m2, z wygodami, na 1 pokój z jasną kuchnią. Wrocław, 
tel. 071/327-70-90 po 18
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 47 m2, Śródmieście, 
kuchnia, łazienka, okna PCW, I p., okna od podwórita - na miesz
kanie 3-pokojowe, 80-100 m2 we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/328-31-31 po godz. 17, 0605/44-71-37 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, o pow. 60 m2, w Kato
wicach Ligocie • na podobne we Wrocławiu. Wrodaw, tel. 
071/344-39-92 do godz. 17, 346-49-18 po godz. 18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE o pow. 85 m2, 5-pokojowe, własno- 
śdowe, przy ul. Królewskiej • na dwa mieszkania oddzielne lub 
sprzedam - 185.000 zl. Wrocław, tel. 071/345-59-80
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ZAMIENIĘ MIESZKANIE w nowym budownictwie, otrzymane po 
powodzi, przy Ośrodku Pomocy Społecznej, pow. 36 m2. po
kój, kuchnia, łazienka, przedpokój - na kwaterunkowe w Śród
mieściu. Wrodaw, tel. 071/327-94-07 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokpjowe, kwaterunkowe, pow. 47 
m2, na I piętrze, w budynku IV-piętrowym, media miejskie, tele-? 
fon, balkon, Wrodaw - Maślice - na mniejsze, ok. 35 m2, Wro
cław - Fabryczna, z mediami miejskimi. Wrocław, tel. 
071/354-00-15
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze, pow. 140 m2, ul. Wor
cella - na 2 mieszkania mniejsze. Wrocław, tel. 344-13-95 wie
czorem
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 40 m2, we Wro- 
dawiu, na Pilczycach, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie 
piecowe, II piętro • na większe mieszkanie p̂okojowe, może 
być zadłużone, w rejonie dzielnicy Fabryczna. Wrocław, tel. 
071/353-75-01
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe. o pow. 35.7 m2 z balko
nem, w niskiej zabudowie, os. Zakrzów - na większe, do 50 m2, 
z dopłatą lub zadłużone. Wrodaw, tel. 071/345-40-93 po 
godz. 16
ZAMIENIĘ MIESZKANIE wtasnośdowe, na Krzykach, 2-poko
jowe, o pow. 38 m2 - zamienię na mieszkanie 3-pokojowe, do 
70 m2, nie własnościowe, z mediami miejskimi. Wrocław, tel. 
071/340-70-73, 336-92-17
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe. 52 m2. Wrodaw Śródmie
ście. cena 65.000 - 70.000 zł, zamienię na domek z działką, 
Wrodaw lub okolice. Wrocław, teł. 0602/89-72-84 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Legnicy, osiedle Piekary,' 66 m2,1 
piętro • na mniejsze we Wrocławiu. Wrocław, teł. 071/329-06-09 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 70 m2, w kamienicy (centrum), zadba
ne, z wygodami - na dom lub połowę domu we Wrodawiu lub 
pobliskiej okolicy. Wrodaw, tel. 329-22-00 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 59 m2, w Legnicy, na 
II piętrze, kuchnia, łazienka, w.c., umeblowane, z telefonem - 
na mieszkanie we Wrodawiu lub ew. do wynajęda - 1.000 zł/3 
mies. + opłaty. Wrocław, tel. 328-26-97 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, o pow. 82 m2, w sta
rym budownictwie, III piętro, ogrzewanie el., duża kuchnia, bal
kon, telefon - na mieszkanie ok. 50-55 m2, wyłącznie II lub III 
piętro, o podobnym standardzie, własnośdowe lub komunalne, 
z możliwością wykupu. Wrocław, tel. 0602/61-78-80 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE o pow. 57 m2, 3-pokojowe, rozkłado
we, przy ul. Szybowcowej - na mieszkanie 2-pokpjowe z dopła
tą. Wrocław, tel. 071/351-57-97 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KWATERUNKOWE o pow. 94 m2, 
4-pokojowe, jasna kuchnia, ogizewanie etażowe, na 1. piętrze

BEZPOŚREDNI
IMPORTER

POLECA
-KLIMATYZACJE SAMOCHODOWE 
- KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENI 
SERWISÓW A/C 

-CZĘŚCI ZAMIENNE DO 
KLIMATYZACJI SAMOCHODOWYCH 

-ZABUDOWY IZ0TERMICZNE 
-CHŁODNIE SAMOCHODOWE DO 
PRZEWOZU LEKÓW (ŻYWNOŚCI 
TYPU FR0ST

OPD12232

AUTO KLIMAT

TEL 071/353-56-49
B E Z P Ł A T N E  O G Ł O S Z E N I E  D L A  O S Ó B  P R Y W A T N Y C H

Prosim y wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI UW AGA: nie zam ieszczam y ogłoszeń bez ceny, 
= z  wyjątkiem ogłoszeń w  rubrykach: kupię, zam iana i ogłoszeń dotyczących sprzedaży drobnych częśc i

sprzedam zamienię kupię
ciągnik rolniczy, inne pojazdy, części)

rok produkcji przebieg w tyś. km poj. ł rodz. silnika kolor opis

Inne przedmioty (podać nazwę* ewentualne przeznaczenie)

Opis

opis cena zł.

* A d res: imię i nazwisko

gmina ulica

kod pocztowy miejscowość

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA KUPONU I  TELEFONU

K U R O Ń  D O D A T K O W Y  I M A  3  K O L O R O W E  Z D J Ę C I A  W  I N T E R N E C I E
stronę WWW Auto Giełdy przegląda 
co miesiąc 10.000 czytelników!!!http://www.autogielda.com.pl/katalog.htm

Informacji telefonicznych dotyczących umieszczania zdjęć w internecie oraz ich wykonywania udziela: SAT TECH COMPUTERS, 50-950 Wrocław, 
ul. Tęczowa 57, telJfax 071/781-71-22,781-71-23. Adresy firm wykonujących zdjęcia do katalogu w internecie znajdują się na str. 61 
Zdjęcia wykonujemy bezpłatnie. Emisja w internecie 14 zł za 28 dni.

Numer katalogowy ogłoszenia w Internecie (www.ogioszenia.pop.pl)
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http://www.autogielda.com.pl
mailto:reklama@autogielda.com.pl
http://www.autogielda.com.pl/katalog.htm
http://www.ogioszenia.pop.pl


OPODCT Kormoran

serwisy ogumienia
Wrocław ul. Kościuszki 135 tel. 342-48-20, 343-68-06 
Kobierzyce ul. Robotnicza 13 tel. 311-11-86, 311-12-45

m OP012362

A U T O C Z Ę Ś C I
Wrocław IłFMDfll. tel. 071/784-59-15
ul. Zaporoska 37a ■  ■  mM I «  U l 784-59-16

PROFESJONALNA 
RENOWAC JA LAKIERU

MASZYNOWE SZLIFOWANIE I POLEROWANIE
ODKURZANIE I PRANIETAPICERKI, CZYSZCZENIE ELEMENTÓW GUMOWYCH l PLASTIKOWYCH 

WROCŁAW, ul. Zaporoska 5/7
tel. 071/342-58-94 i

NOWOŚCI P°,erowan‘e kloszy reflektorów 
' ze szkła organicznego

Zadzwoń, ustal termin
071/ 342-58-94

AUTOSZYBY W r o c ła w ,  
*>005115 tel.

J L E P I E  j A  
| u l.  S z y b o w c o w a  1 3 1  
. 071/35-111-28 J

SĘYBY SAMOCHODOM
WROCŁAW ul . Terenowa 80 ( boczna ul.Biiforowe]) tel. 37-30-118 

WROCŁAW Ul. Czajkowskiegol 1/13 tel. 325-57-21,0602 289 767 
OŁAWA ul. 1 Maja 44a tel. 30 323 39 S f l f i l l f c -

ZIEL0NA GÓRA ul. Dąbrowskiego 45 tel. 0S3/324-62-79 
KŁODZKO ul. Mickiewicza 16, tel. 074/867-29-81 ^ * W ^ o p o o 58

AU TO SZYB Y Wrocław, ul. Torfowa 43 
tel. 071/372-63-01,0-601 780 3781

montaż z kuponem 
20% taniej

S z y b y  S a m o c h o d o w e

W ROCŁAW , u l. K r a k o w s k a  2 9  
te l .  0 7 1 /3 7 2 - 5 5 - 3 1 ,  3 4 3 -2 9 - 3 8

KŁODZKO , ul. Z a j ę c z a  4
te l .  0 7 4 /8 6 5 - 3 5 - 0 0 ,  0 -5 0 1  4 6 6  3 9 6

Świdnica, ul. Strzelińska 35 
tel. 074/851-21-40, 0-601 71 91 03
Wałbrzych, ul. Chrobrego 57 
tel. 074/842-96-86

PlLKINGTON
AUTOMOTIYE

MATY
GRZEJNE

Do ogrzewania kafelków, posadzek, podłóg, zjazdów, rur, Itp.
Montaż ogrzewania podłogowego. Wysyłkowa sprzedaż zestawów.

Koszt mat grzejnych na 100m2 wynosi ok. 4000zł, a ogrzanie kosztuje miesięcznie tylko 200zl.

Producent udziela 20 lat gwarancji
Strzelin uLKamienna 3 tel. fax. ( 071) 39 220 34 tel. 0602 46 54 01 www.lnto.pl

IŁOBODA SERWIS I
NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH  

I MANUALNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
M o ż l i w o ś ć  n a p r a w y  w  c i ą g u  j e d n e g o  d n i a  

W ro c ła w , a l. A r m ii  K ra jo w e j 45 , te l. 071/ 336-43-50, te l. k o m . 0-501 343 551

NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
• komplety naprawcze - filtry
■ sprzedaż skrzyń - części
• diagnostyka skrzyń
■ gwarancja, faktura VAT tel./fax 071/315-26-72 lub 090 659 896

W ro c ła w  - D łu g o łę k a  
u l. S p a c e ro w a  2  o

NAJWIĘKSZY WYBÓR CZĘŚCI 
BO AUT ZACHODNICH
PRZEDSTAWICIEL FIRM : 

HE LLA , VALEO, 
M AG NETIM AR ELLI, BO SCH

J .E C A : Ej *  r a d o n p l e . o n e t .p l
ASKI, BŁOTNIKI, WZMOCNIENIA
f g S l t '

EFLEKTORY, KIERUNKOWSKAZY
 S i l ..

CHŁODNICE, ELEKTROWENTYLATORY
06996196 i

H r E 5 m & ; ‘K A t ó L E W k o i 4 , T E L . / F A X ( 0 * S f r s m r i 1 0

P r z y  t r a s ie  LeSżińO--.Ppz5Ę(ś(ń ( łEtOO. m  z a  w ia d u k t e m  k o le jo w y m )

• na mniejsze (45-50 m2), do 2. piętra, z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/344-75-57
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-P0K0J0WE kwaterunkowe, 41 m2, 
łazienka, wc, niski czynsz • na podobne lub większe, w nowym 
budownictwie, spłacę zadłużenie. Wrocław, tel. 0606/91-55-03 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-P0K0J0WE kwaterunkowe, IVp, 
ciemna kuchnia, media miejskie - 2 -pokojowe, bez wygód. Wro
daw, tel. 329-22-13
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE kwaterunkowe, 90 m2, 
rozkładowe, CO, ił p., ul. Jedności Narodowej • na mniejsze, z 
dopłatą. Wrocław, tel. 321-39-55 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe o pow. 45 m2, III piętro, w 
budynku 4-piętrowym, okolice pl. Solnego, we Wrocławiu • na 
poniemiecki dom o pow. do 160 m2, we Wrocławiu lub na obrze
żach, z dopłatą do 230.000 zł. Wrocław, tel. 071/344-28-02, 
0607/42-45-95
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE w nowym budownic
twie, we Wrodawiu, dzielnica Huby, kwaterunkowe, 67 m2, sło
neczne, zielona okolica, na IV piętrze (brak windy) - na 2 osob
ne mieszkania, mogą być w starym budownictwie. Wrocław, tel. 
367-60-20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, zamienię 
na większe z dopłatą oraz domek (Łagiewniki), zamienię na 
mieszkanie, własnościowe, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/368-81-21
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE własnościowe, spół
dzielcze, we Wrodawiu, przy ul. Sępa Szarzyńskiego, plomba, 
rozkładowe, parkiety, meble w kuchni na wymiar, kafelki, media 
miejskie, telefon, na 1 lub 2-pokojowe na Biskupinie lub Sępol
nie (możliwa dopłata). Wrocław, tel. 0605/43-40-70 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 67 m2, 3-pokojowe, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon, na 1 piętrze, ogrzewa
nie CO gazowe, na 2 oddzielne mieszkania. Wrodaw, tel. 
071/330-00-70
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE na Szczepinie, spół
dzielcze, własnościowe, spokojna okolica, kafle, umeblowane 
(kuchnia + pokój), depłe i b. jasne, na 2 lub 3-pokojowe, wla- 
snośdowe (może być zadłużone), w spokojnej okolicy. Wrocław, 
tel. 071/359-15-59 wieczorem, 0608/63-24-90 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, pow. 15 m2,1 p., nowe 
budów. - na kwaterunkowe do 35 m2, do II p., może być zadłu
żone lub do remontu. Wrocław, tel. 071/372-06-32 w godz. 12-18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 34 m2, 
na Popowicach, na większe lub sprzedam - 85.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-12-76
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE komunalne, łazienka, 
wc, c.o., lp., na mieszkanie 2-pokojowę, lp., z łazienką c.o. Wro
daw, tel. 071/352-26-02 po godz. 19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 50 m2, w Katowi
cach, k. parku Chorzowskiego, dcha okolica, I p., c.o. liczniki, 
słoneczne, na inne, we Wrodawiu. Wrodaw, tel. 071/783-66-44, 
0501/53-45-05, 062/781-10-46
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 .m2, balkon,

VII p., ul. Drzewieckiego, - 110.000 z l, na większe, 3-4-poko- 
jowe, może być do remontu. Wrocław, tel. 071/351-03-13 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KWATERUNKOWE 2-pokojowe, 
kuchnia, łazienka, c.o., pow. 46 m2, balkon, na większe, może 
być do remontu. Wrocław, tel. 071/783-08-75 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE komunalne, pow. 34 
m2, Stare Miasto, media miejskie, na większe, z mediami miej
skimi, do 45 m2. Wrocław, tel. 343-12-45, 0605/64-88-29 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE KOMUNALNE 98 m2, ul. .Włodkowi
ca, 3 pokoje, I p., w trakcie remontu, na mniejsze, ok. 45 m2, 
2 pokoje. Wrocław, tel. 785-14-74 po godz.19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kwaterunkowe, 30 m2, 
kuchnia, nisza kuchenna, w.c., ogrzewanie elektryczne, IV pię
tro - na garsonierę, spłacę zadłużenie. Wrocław, tel. 
071/351-86-77
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, na Ko- 
zanowie, na 2-pokojowe. Wrocław, tel. 373-92-57 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, spółdzielczo-wlasno- 
śdowe, 21 m2, VI piętro, we Wrocławiu, na Grabiszynku • na 
więszke, zadłużone lub do remontu. Wrocław, ul. Ostrowskie
go 1, tel. 0501/60-83-21
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe (22 ♦ 11 m2), ciemna
kuchnia, III piętro, po remonde, w dzielnicy Stare Miasto, we
Wrocławiu - na większe, 3-pokojowe, za dopłatą. Wrocław, tel.
071/368-84-80, 071/343-01-89
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, 3-pokojowe, pow. 83 m2,
III piętro, przy ul. Dworcowej, we Wrocławiu - na kawalerkę,
własnośdową. Wrocław, tel. 071/347-81-81
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, llłp., 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 1-pokojowe, 21 m2, na parterze, kwa
terunkowe, kuchnia, łazienka, media miejskie - na większe 2- 
lub 3-pokojowe, zadłużone, do remontu lub dopłacę. Wrocław, 
tel. 071/359-13-75 po godz.17 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 38 m2 • na dom na 
wsi albo mieszkanie w Krakowie, Katowicach, Częstochowie 
o takim samym metrażu. Wrocław, tel. 071/342-63-80 w 
godz. 16-21, 5-9
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 70 m2, na parterze, własnościo
we w Legnicy - na podobne we Wrocławiu, Wrocław, tel. 
071/399-74-52
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe pow. 43 m2, 2 poko
je, CO, na 2. piętrze, na większe 2- lub 3-pokojowe, wysoki 
parter, CO. Wrocław, tel. 071/338-38-98

W V P O L *
RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE 

W PEŁNYM ZAKRESIE
53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 5
tel./fax  ........ .'........(071) 361 12 38 \
tel :......(071) 332 66 50,0606 255 122 \
e-m ail  rzeczoznawstwo@tuvpol.pl [

M A S Z  K Ł O P O T  
Z DŁUŻNIKIEM ? 
zadzwoń: 0-603 645 532
OP995537 0-603 645 531

SKRZYNIE
AUTOMATYCZNE i MANUALNE

KP - naprawa skrzyń biegów, oporne
W R O C Ł A W  U L . Z A G Ł Ę B I O W S K A  3
TEL. (711342 76 36. 0 502972 875

NAPRAWY AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW
• s k rzy n ie  b ie g ó w  n ow e i u ży w a n e  z  g w a ran cją
• s k rzy n ie  b ie g ó w  na  w ym ia n ę  w  c ią g u  je d n e g o  d n ia  erejasfr opoo2576
• w ym ia n a  o le jó w  i f i l t r ó w  , , „  ,
• k o m p le ty  n a p ra w cz e  ( M I E L N I K  °  W| a
• reg u lacja , tel. 071/32544-16, 0-90 290 197

Auto-Styl TELIFM071-37341-64 j m m
y  i f  J§5 |

folie przeciwsłoneczne, matowe
folie antywtamaniowe i bezpieczeństwa AtU tCtrC iłc
profesjonalny montaż w samochodach i budynkach f o l i I :  o k i e n n e

Sotar Contro! Products

OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE * *

TANIO!!!
K  JAPOŃSKICH 
I KOREAŃSKICH"

?Izja Cars
JPJJOW YSKLEPl

Wrodaw, ul. Łęczycka 20 
tel./fax 071/373-47-87 

wwrw.automoto.softland.coin.pl

CZĘŚCI DO AUT
NIEMIECKICH

AMORTYZATORY 
SACHS

SPRZĘGŁA lltfKI
osobowe, dostaw cze, c iężarow e 

D O  W S Z Y S T K IC H  M A R E K
H U R T  - D ET A L  5

- z magazynu - około 4000 pozycji g
- na zamówienie w ciągu 3 DO 7 DNI o

BEZPOŚREDNI IMPORTER CZĘŚCI 
dodatkowy rabat na Opla 

Wrocław, ul. ŁĘCZYCKA 9 
sprzedaż wysyłkowa 

tel. 355-27-54, fax 359-18-97 
www.autom oto.softland.com .pl

TANIO!!!
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, 2-pokojowe, pow. 60 
m2, na 5. piętrze, w Śródmieściu, czynsz 130 zl, na podob
ne lub większe do 3. piętra, z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/342-37-05 do godz. 17
ZAMIENIĘ MIESZKANIE o pow. 68 m2, na dwa mniejsze, bez 
pośredników. Wrodaw, tel. 071/363-70-16 w godz. 8-10 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, 74 m2, we Wrocławiu, 
w centrum, kuchnia, łazienka, telefon - na podobne w Ostro
wie Wlkp. lub okolicach, albo dom na wsi, bez gruntu. Wro
cław, tel. 071/341-18-86
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kwaterunkowe, kuchnia,
I p., ul. Lwowska, centr. ogrzew., ciepła woda, 61 m2 - na 1 
pokój z kuchnią. Wrocław, tel. 071/336-57-49 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, spółdzielczo-wlasno- 
śdowe, 47 m2, telefon, balkon, demna kuchnia, kafelki, bo
azeria, TV kablowa, liczniki, nowe okna - na 4-pokojowe, na 
os. Szczepin lub w okolicy. Wrodaw, tel. 071/355-35-68 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe. 42 m2, II piętro, ja
sna kuchnia, pokój, nyża, łazienka (natrysk), WC na koryta
rzu, ogrzewanie gazowe, na większe lub do remontu, spłacę 
zadłużenie. Wrocław, tel. 071/330-10-37 wieczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE komunalne - na wła
snościowe, we Wrocławiu, z dopłatą lub za spłatę zadłużenia. 
Ziębice, tel. 074/819-70-66, 0504/78-81-77 
ZAMIENIĘ MŁYN elektryczny, budynek gospodarczy ♦ dział
ka budowlana 41 a, w Urazie - 120,000 zl, na mieszkanie 2 
lub 3-pokojowe lub inne oferty. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-72-23
ZAMIENIĘ PIĘTRO KAMIENICY 120 m2, bezczynszowe, księ
ga wieczysta, c.o. gazowe, nowe, garaż, telefon, pomieszcze
nia dodatkowe, ogródek przydomowy, blisko centrum miasta - 
100.000 zl, na dom o podobnym standardzie, w Szprotawie 
lub okolicy. Szprotawa, tel. 068/376-24-63 
ZAMIENIĘ POŁOWĘ DOMU dwurodzinnego, w Budziszowie 
Wlk., 25 km od Legnicy, 108 m2, częściowo po remonde, na 
mieszkanie 2-3-pokojowe, w Legnicy. Legnica, tel. 
076/851-25-44
ZAMIENIĘ POŁOWĘ DOMU W ZABUDOWIE BLIŹ. poniemiec
ką, do częściowego remontu, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, 1 
ha gruntu kolo domu, 22 km do Wrocławia, na mieszkanie*^ 
2-3-pokojowe we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/333-50-50 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ dożywotnio starszą osobą lub małżeń
stwem, w zamian za wydzielenie części domu. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-34-38

uruuouoc _
S Y L T O M

AUTOMATYCZNE SKRZYNIE
Rok założenia 1991

NAPRAWA ■ SKUP • SPRZEDAŻ SKRZYŃ 
Wrocław, ul. Grobla Kozanowska 1 A 

teiyfax 071/ 389-27-93, tel. kom. 0601705 005

AUTO SZYBY
sprzedaż montaż naprawa przyciemnianie

KALISZ 
ul.podmiejska 16, tel. 0.62 766 85 20 

LEGNICA 
ul.Jawórzyńska 254, tel. 0.76 850 72 31

OSTRÓW Wlkp.
. ul.Majakowskiego 3, tel. 0.62 735 44 84

ŚWIDNICA , 
os.Słotwina 90, tel. 0.74 856 55 62 '

WAŁBRZYCH 
Aleja Podwale 1. tel. 0.74 843 16 14

WROCŁAW 
ul. Czajkowskiego 11/13, tel. 0.71 325 57 21 

t  ul. Fabryczna 10, tel. 0.71 3591603 
ul. Terenowa 80, tel. 0.71 373 01 18 

www.jaan.com.pl

2 5

9 7 7 1 2 3  1 7 2 6 9 2 2

magazyn centralny
nL Wolności 145 aL Skłodowskiej 177 

u l Urszuli 10 (zajezdnia MZK) J j j j J S j J j S  uL Wiatraczna 41
teL 068/327-27-30 teL075fl5-22-537 teL 09V723-99-29

ul. Lubińska lb 
teL 075/771-64-83
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