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LOMBARD "WALOR”
nieruchomości, auta, RTV, złoto

2% tygodniowo |
W rocław, ul. Traugutta 107 |  

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

AIXAM
AIXAM 6001.1991- r., 29 tys. km, 600 ccm, diesel, biały, malo- 
litrażowny, 2 I oleju napędowego na 100 km, • 8.200 zl. Wro
cław, tel. 071/363-71-63, 0501/57-17-78

ALFA ROMEO
ALFA ROME0145,1994/95 r., 84 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, pod. powietrzna, ABS, centr. zamek, alarm + pilot, wspo
maganie, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, stan b. 
dobry, - 18.000 zl. Wrocław, tel. 0606/11-99-39 
ALFA ROME0145,1995 r., 116 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
ABS, poduszka powietrzna, pełne wyp. elektryczne, stan b. do
bry, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 0608/58-48-08, 355-04-43 
ALFA ROMEO 145, 1995 r., 149 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el! reg. 
lusterka, centr. zamek, alum. felgi, halogeny, wełurowa tapicer- 
ka, RM Blaupunkt, 90 KM, ekonomiczny, • 18.900 zl. Krotoszyn, 
tel. 062/722-93-45, 0603/25-21-77 
ALFA ROMEO 145, 1996 r.f 127 lys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, sprow. bez wypadku, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, szyberdach. 2 pod. powietrzne, alum. felgi, 
-RM ---22t5$0~zI. twówek- Śląskir UL -075/M7-72J4. 
0604/05-88-37
ALFA ROMEO 145, 1996 r., 1700 ccm, 16V, czerwony, wspo
maganie kier., 2 poduszki pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka. 
ABS, radio z RDS, alum. felgi, bez wypadku, - 25.000 zl. Lubin, 
tel. 0607/34-19-35
ALFA ROMEO 145, 1996 r., 80 tys. km, *1400 ccm, ciemnozie
lony metalic, zadbany, nie wymaga napraw, stan b. dobry, •
19.500 zl. Wrocław, tel. 071/367-76-04 
ALFA ROMEO 145 TS, 1998 r., 28 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
niebieski metalic. kupiony w salonie, I właściciel, 104 KM, po
duszka powietrzna, centralny zamek, el. otwierane szyby, wspo
maganie kier., kubełkowe fotele, wełurowa tapicerka, halogeny, 
alarm, R0 z panelem, aluminiowe felgi, stan idealny, - 29.900 
zl. Wałbrzych, tel. 074/843-97-99, J0602/44-72-34 
ALFA ROME0146,1997 r., 98 tys. km, 1600 ccm, boxer, czar
ny, kupiony w salonie, 1. właściciel, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, wpsomagpnie. hak, cpnt/alny zamek, poduszka pow.,

zimowe opony + dwie letnie nowe, po wymianie paska rozrzą
du, nowe sprzęgło, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 0609/23-79-00 
ALFA ROME0146 TS, 1998 r, 67 tys. km. 1400 ccm, grafitowy 
metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, poduszka pow., reg. kie
rownica, fotel, kupiony i serwisowany w ASO, • 26.000 zl. Wro
cław, tel. 0606/80-89-21
ALFA ROME0 146, 1999 r., 4 tys. km, 1600 ccm, Twin Spark, 
czarny, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki po
wietrzne, el. reguł, lusterka, centralny zamek, aluminiowe felgi, 
książka serwisowa, przegląd do 2003 r, - 34.000 zl. Oława, tel. 
071/313-65-84 po godz. 19
ALFA ROMEO 147, 1998 r., 1600 ccm, czarny metalic, katali
zator, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. re
flektory, el. reg. lusterka, immobilizer, centr. zamek, spoilery, 
sportowa sylwetka, - 24.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/453-46-77, 
0501/22-72-67, 0501/85-67-40
ALFA ROMEO 155, 1994 r„ 1700 ccm, Twin Spark, czerwony, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, alum. felgi, sporto
wy ukl. wydechowy, - 16.400 zł lub zamienię. LesznOi tel. 
065/527-12-86 w godz. 9-17
ALFA ROMEO 155,1994 r., 120 tys. km, 1700 ccm, szary me
talic, roczna instalacja gazowa, el. otw. szyby, wspomaganie, 
centr. zamek, zadbany, - 17.000 zł lub zamiana na busa, z moż
liwością dopłaty. Gołuchów, tel. 062/761-75-59, 0601/82-94-97 
ALFA ROME0 155,1994 r., 100 tys. km, 1800 ccm, Twin Spark, 
ciemnozielony, bez wypadku, poduszka pow., ABS, el. otw. szy
by, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, książ
ka przebiegu, tydzień w kraju, - 16.900 zl (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Poniec, teł. 065/573-12-67, 0605/37-22-48 
ALFA ROMEO 156, 1998 r., 36 tys. km, 2000 ccm, czarny, z 
salonu, ABS, 2 pod. powietrzneLel. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
welur, drewno, -48.000 żł lub zamiana na inny. Bogatyńla, tet. 
075/773-03-08, 0606/49-03-17
ALFA ROMEO 156, 1998 r„ 2000 ccm, TS, czarny, kupiony w 
salonie, I właściciel, bez wypadku, pełne wyposażenie, ospo- 
ilerowany, kola zimowe, • 50.000 zl. Wrocław, tel. 071/354-02-52 
ALFA ROME0 156,1998 r„ 11 tys. km, 2500 ccm, 24V, czerwo
ny, klimatyzacja, pełne wyposażenie elektr., aluminiowe felgi, 
regulowana kierownica, 4 poduszki pow., 6-biegowy, wykończe
nie w drewnie, - 58.000 zl. Wrocław, tel. 071/788-64-96, 
0603/68-62-78
ALFA ROME0 156,1998 r., 120 KM, perłowoczamy, 2 podusz
ki pow., ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wszystkie el. dodatki, 
alum. felgi, szerokie opony, ukl. wydechowy Remus, tylny spo- 
iler, kupiony w salonie, bez wypadku, stan idealny,,- 43.700 zł. 
Wrocław, tel. 0600/93-30-99
ALFA ROME0156,1998 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 16V klima
tyzacja, skóra, alarm, immobilizer, blokada drzwi, ABS; 2 po

duszki powietrzne, pełne wyposażenie elektryczne, właściciel 
niepalący, • 39.500 zl. Wrocław, tet. 0607/89-45-63 
ALFA ROMEO 156,1998 r., 1600 ccm katalizator, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, el. ottf szyby, el. reg. lusterka, klimaty
zacja, • 23.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/453-36-77, 
0501/85-67-40, 0501/22-72-67
ALFA ROMEO 156, 1998 r., 1600 ccm, 16V, czerwony,'2 pod. 
powietrzne! el. otw. szyby, ABS, centr. zamek ♦ pilot, halogeny, 
el. reg. lusterka, wspomaganie kier., kupiony w salonie w Pol
sce, - 36.500 zł. Wrocław, tel. 0606/25-85-30 
ALFA ROME0 156,1999 r., 65 tys. km, 2000 ccm, srebrny me
talic, 155 KM, 4 poduszki pow., klimatronic, drewniana kierow
nica i wykończenie wnętrza, halogeny, oryginalny RO, granato
wa tapicerka, pełna dokumentacja wraz z serwisową, od roku w 
Polsce, - 55.000 zl. Dzierżoniów, tel. 074/831-33-04, 
0602/19-00-89
ALFA ROME0 156,1999 r., 29 tys. km, 2000 ccm, 16V, czarny, 
stan b. dobry, skóra, klimatyzacja, el. otwierane szyby, 4 po
duszki powietrzne, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz Kenwo- 
od, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 0606/12-57-05 
ALFA ROMEO 156, 2000 r., 1800 ccm, perłowoczamy, wersja 
sportowa, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan idealny, -
15.000 zł + leasing. ,, tel. 0501/63-17-21
ALFA ROMEO 156, 2000 r., 43 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
16V, srebrny metalic, silnik TS, ABS, 4 pod. powietrzne, wspo
maganie, centr. zamek, alarm + pilot, RO, wełurowa tapicerka, 
drewno, el. reg. lusterka i szyby, klimatyzacja, - 49.500 zl. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/734-93-03, 0601/74-38-48 
ALFA ROMEO 156 TS, 2000 r., 40 tys. km, 1800 ccm, srebrny 
metalic, katalizator, pakiet sportowy, klimatyzacja, alum. felgi, 
duży spoiler, serwisowany, RO + zmieniacz na 12 płyt, cena •
15.000 zł ♦ leasing lub zamienię. Zgorzelec, tel. 0607/30-91 -50 
ALFA ROME0 164,1989 r., 177 tys. km, 3000 ccm, V6, grana
towy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan dobry, -
8.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-37-15
ALFA ROMEO 164,1990 r., 3000 ccm pełne wyposażenie, do 
drobnych poprawek, • 9.000 zl. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
ALFA ROME0164 TD, 1991/92 r., 219 tys. km. 2500 ccm, tur
bo D, srebrny metalic, intercooler, 125 KM, szerokie listwy, alum. 
felgi 15”, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, komputer, klimatyzacja, wełurowa tapicerka, podło- 
kietniki, 4 x zagłówki, rolety, hak, zadbany, sprow. na mienie •
14.500 zł. Polkowice, tel. 076/847-47-47 »
ALFA ROMEO 166, 1998/99 r., 50 tys. km, 2000 ccm. wtrysk, 
srebrny metalic, 4 pod. powietrzne, ABS, SRS, wełurowa tapi
cerka + skórzane dodatki, pełne wyposażenie elektryczne, ku
piony w salonie, • 73.000 zl. Oleśnica, tel. 0601/70-49-87

ALFA ROMEO 33,1987 r., - 5.500 zl lub zamienię. Mojesz, woj. 
jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04, 0502/67-28-28 
ALFA ROMEO 33 SPORT WAGON. 1991 r., 1700 ccm, zielony 
metalic, bogate wyposażenie, II właściciel, do małych popra
wek lakierniczych, - 7.600 zł lub zamienię na mniejszy. Wał
brzych, tel. 074/664-21-70
ALFA ROMEO 33, 1993 r.. 110 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
na zachodnich tablicach • 2.400 DEM. Sokola, woj. legnickie, 
tel. 0602/53-84-55
ALFA ROMEO 33,1993 r.. 45 tys. km, 1700 ccm, boxer, czarny, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, ABS. - 18.700 zł. Ziębi
ce, tel. 074/819-17-05
ALFA ROMEO 33,1994 r., 1400 ccm, czerwony, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, sprowadzony z Nie
miec. bez wypadku, udokum. pochodzenie, stan idealny, -13.000 
zł. ., tel. 065/547-78-90, 0602/83-61-38, 0603/39-35-06 
ALFA ROMEO 33,1994 r., 1400 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, wszystkie el. dodatki, immobilizer, wspomaganie kier., bez 
wypadku, stan b. dobry, • 10.000 zł. Chojnów, tel. 0604/31-95-85 
ALFA ROMEO GIULIETTA, 1984 r, 1600 ccm, 16V, czarny, el. 
otw. szyby, immobilizer, alarm, centr. zamek, hak, - 3.900 zł lub 
zamienię na inny. Bolesławiec, teł. 075/734-27-48, 
075/732-12-99

AUDI
AUD1100,1978 r., 1600 ccm, benzyna, zloty metalic, stan do
bry, hak kołpaki, pokrowce, brak badań i OC, -1.500 zł. Zielona 
Góra. tel. 068/325-78-19 po 20
AUD1100,1979 r., 2100 ccm, benzyna inst. gazowa, alum. fel
gi, wspomaganie, el. otw. szyby, zarejestrowany, - 1.700 zl. 
Dzierżoniów, tel. 0602/69-52-73
AUD1100,1979 r„ 210 tys. km, 2100 ccm, benzyna, niebieski, 
inst. gazowa, ważny przegląd, stan dobry, - 1.500 zl. Głogów, 
tel. 0607/18-94-16
AUD1100,1979 r., 1600 ccm, benzyna, - 1.000 zł. Jarocin, tel. 
0603/83-87-23
AUDI 100 AVANT, 1979 r., 1600 ccm. benzyna, zloty-metalic,. 
inst. gazowa, przegląd, stan»dobry, okazja, - 2.300 zł. Legnica, 
tel. 0605/28-37-83 ,
AUD1100,1979 r., 1300 ccm, zielony metalic, szyberdach, alum. 
felgi, przegląd do 10.2001 r, - 1.100 zł. Wrocław, tel. 
0606/39-06-11
AUD1100 D, 1980 r., 2000 ccm, diesel do remontu, zarejestro

wany, opłacony * kpi. drzwi i 2 zbiorniki, • 1.200 zl. Lubin, tel. 
0606/31-89-96
AUD1100,1980 r., 1500 ccm, diesel, srebrny metalic, .cygaro*, 
silnik z 1986 r., hak, alum. felgi, wełurowa tapicerka, wspoma
ganie, • 2.600 zł. Uszczonów, gm. Jemielno, tel. 065/544-83-42 
AUD1100,1980 r., 2000 ccm, diesel, biały, po remoncie silnika, 
nowa'pompa wtryskowa, alum. felgi, hak, wełurowa tapicerka, -
2.600 zł. Złotoryja, tel. 076/878-54-79, 0501/48-86-28 
AUD1100, 1981 r„ 140 tys. km, 1987 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy, dokumentacja z urzędu celnego, zarejestrowany + sil
nik 1.8 E, szyba przednia, drzwi, tapicerka wełurowa, wszystkie 
części, blacharskie części przodu, - 1.500 zl. Zagrodno; woj. 
legnickie, tel. 0503/83-84-75
AUDI 100, 1982 r, 2Ó00 ccm, diesel, granatowy metalic, we- 
lurowa tapicerka, RO, hak, szyberdach, alum. felgi, ważny prze
gląd, stan dobry, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/349-17-86 po 
godz. 16
AUD1100, 1983 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, nowe zawie
szenie przednie, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 0601/76-68-36 
AUD1100,1983 r., 1900 ccm, benzyna .cygaro*, silnik 5-cylin- 
drowy, 5-biegowy, - 6.500 zl. Bogatynia, tel. 0605/60-29-32 
AUD1100,1983 r., 1800 ccm, benzyna, biały, .cygaro*, instala
cja gazowa, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, 100 KM, 5-bie
gowy, zarejestrowany, przegląd do 2002 r, - 5.600 zl lub zamie
nię na tańszy. Oława, tel. 071/313-41-89 
AUD1100 C4,1983/84 r., 194 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielo
ny, .cygaro’, 42.000 km po remoncie silnika, nowe sprzęgło, 
pasek rozrządu, pompa wodna, paliwa, nowy akumulator, łoży
ska kół przednich, bez wypadku, udokum. pochodzenie, • 7.500 
zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-62-28 
AUD1100, 1984 r., 1800 ccm, benzyna, zielony metalic, 4 za
główki, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek, hak, nowe sprzę
gło, nowe opony, stan dobry, - 4.700 zł. Lubin, tel. 076/847-50-33, 
0604/17-18-98
AUD1100, 1984 r., 2000 ccm, diesel po remoncie kapitalnym 
silnika, ocynkowana blacharka, • 7.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/324-71-70, 0604/05-79-40
AUD1100 KOMBI, 1984 r., 208 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny, - 6.000 zl. Bolesławiec, tel. 0503/17-06-03 
AUD1100,1984 r., 300 tys. km, 2100 ccm, benzyna, kolor srebr
ny, - 5.000 zł lub zamienię na busa z> tylnym napędem, możliwa 
dopłata. Wrocław, tel. 071/310-73-53 po godz. 18. ‘ 
0503/72-93-55
AUD1100,1985 r., diesel, biały, stan dobry, - 5.500. zł. Oława, 
t6l. 071/313-77-48
AUD1100,1985 rv 260 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwony,



Miesięcznik poświęcony: 
zwierzętom. Znajdziecie w nim 
Państwo ponad 2000 ogłoszeń 

drobnych dotyczących 
kupna-sprzedaży psów, kotów, 

koni oraz innych zwierząt 
domowych i hodowlanych

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

fotoreportaże, porady 
lekarza weterynarii, krzyżówkę, 

konkursy dla czytelników 
i wiele innych 

interesujących pozycji.

Nakład wynosi 
20.000 egz.

Międzynarodowy 
miesięcznik 

ogłoszeniowy 
wydawany przez nas 

wspólnie 
z wydawnictwami 

z Czech 
i z Niemiec.

Każde ogłoszenie 
i każda reklama 

publikowane jest 
~w trzech językach 

i wychodzi równocześnie 
w trzech krajach. 

Nakład edycji polskiej 
wynosi 25.000 egzemplarzy.

spis treści - patrz strona 61 (rozkładowa) 2 6 . 0 6 . 2 0 0 1  
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Stanisław Piotrowski 
P I RENA SU PR AL

PROFESJONALNY 
SPRZĘT i MONTAŻ

aUto kOmiS DELTA Car AUTO KREDYTY
R ata od 156 zl przy 10 .0 0 0  kredytu Pakiety OC AC NW od 5 ,1%  B e z  poręczycieli 

i  B e z  zaświadczeń przy 30% wpłacie Rów nież samochody spoza komisu opowseo

MARKA ................................ ....... ROK .. POJ.

... 5000
DAEWOO NEXIA G L ............ ...... 1997. ... 1500

.....  1987. ... 1500
HAT 126EL S X ...... T............ ....  1996. .....650

.....700

FIAT UNO FIRE.................... .....  1996. ... 1000

FORD SIERRA SPORT ....... .....  1989. ... 2000
FORO TAUNUS KOMBI........ ....... 1967. ... 1700

OPEL ASC0NA.................... ...... 1986. ... 1600
OPEL KADETT GSI 16 V ...... ..... 1989 ... 2000
PEUGEOT 309 .................... ..... 1991 ... 1400
PEUGEOT 605 .................... .....  1990. ... 2000
POLONEZ CARO GLE.......... .....  1992. ... 1500

POLONEZ CARO G U .......... .....  1996. ... 1600
POLONEZ CARO PLUS G SI. .....  1998. ... 1600
RENAULT 5 LS .................... ...... 1975. ... 1300
RENAULT CLIO.................... ......1992 ... 1400

SKODA 105 S ...................... ...... 1982. ... 1040

VW PASSAT G L .................. .......1991 ... 1800

PT 'GŁOWACZ*................... .......2001

.. OPIS:  .............        CENA
... 164 tys., biały, RM. obrotomierz, atermiczne szyby, nowy rozrząd, łożyska..................  6 700
... 85 tys.. pełne wyposażenie, skóra, automat, klima.........................................................  17 500
... 3B tys.. grafit met. atermiczne szyby, alarm, zegar, stan superl..................................... 14 950
... 76 tys.. szary, dobre opony, pokrowce.................................................................................. 950
... 29 tys.. czerwony, uchylane szyby, dmuchawa, wysokie fotele, a la rm ........................   5 500
.. 48 tys.. czerwony, blokada skrzyni, zagłówki, el. reg. Świateł....................................  10 400
... 81 tys.. czerwony, imfnobiliser. 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. CO. po tunłngu w  Niemczech  14 800
... 62 tys., żółty, po remoncie biacharki. ważny przegląd........................................................i  900
... 124 tys.. biały. Śdrzwl. 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*felgl................................. 10 500
... 125 tys., grafit met., RM. 5 drzwi, 5 biegów, odcięcie zapłonu.....................................  8 500
... 166 tys.. biały, el. szyby, c. zamek, wspomaganie. RM, a ia rm ...................................... 10 800
... 83 tys., granatowy, bez przeglądu, 5 b iegów .................................................................... 2 500
... 75 tys.. zielony met. po remoncie silnika, szyberdach.....................  5 600
... 80 tys.. morski, c. zamek, alarm, pokrowce, mui-t-lock. nowe 4 opony.........................  6 900
... 51 tys., |asno-zieiony met. wspomag, c.zamek. alarm, mul-t-lock. w e lu r.......................11 500
... 165 tys., do poprawek, zarejestrowany, 3 drzw i..........................     1 400
... 108 tys., czerwony, katalizator. 5 drzwi, R M ................        12 900
... 170 tys., srebrny, c. zamek, alarm. RM. 3 drzw iow y............................   9 900
... 128 tys.. szary metalic, szyberdach. RM. immobillser, alu-feigl. wspomaganie  12 950
... 5 tys., po remoncie silnika, biały, nowe sprzęgło, skrzynia, łożyska................................. 1 580
... 76 tys., biały, mono wtrysk, 5 biegowy.....................................       7 500
... 139 tys., grafit met. instalacja gazowa. 5 drzwi, szyberdach. pokrowce........................ 6 900
... 140 tys., grafit met., obrotomierz, immobillser, nowe opony, 3*drzwl. RM-Pionieer... 10 600
... 146 tys., błękitny met, sedan. RM. dzielony fo te l.......................    13 900
... 139 tys., blaty, sedan. wspomaganie, eiektr. szyberdach. RM-Grundlg........................ 13 400

CIĘŻAROWE I INNE
... 1600 ccm, 90 tys., po remoncie silnika, biały, do popr. blach., obud. atarex.......  3 650 * VAT
... Pomoc drogowa  .....       '.......    7 500
... przyczepy kempingowe, małe I duże. 3-5 osobowe ........................5 szt - od 6 300 + VAT
... przyczepki nowe-towarowe, z homologacją, rocznik 2000 ta n ie j!..................... od 1 500WAT

Wrocław ul. Żmigrodzka 114, td  352 70 01, te l/fax 352 S3 90 
ZAPRASZAMY Pon-Pł 10-17, So 11-16, Ndz 13-16

Nowa OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Przeglądy rejestracyjne 
wszystkich marek 
i typów pojazdów

>- pierwsze badanie po sprowadzeniu z zagranicy
>  badanie instalacji gazowej, tatfiy .nauki jazdy
>  okresowe badanie techniczne pojazdów do 421 
>• badanie po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego 
>• nadawanie nr silnika; nadwozia oraz tabliczek

znamionowych
>  przeglądy przyczep marki SAM . :4
>  ustalanie nr silnika, nadwozia, braz'danycł£ 

identyfikacyjnych
>  badanie po przebudowie pojazdu

W J m

DO KAŻDEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU 
DO 3,5 T BADANIE AMORTYZATORÓW GRATIS !

. Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek - Piątek 8°° - 1900
Sobota S00- ^ 00

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
ul. Olsztyńska 3§ Wrocław

(przy nowym salonie Mercedesa, naprzeciwko CH Korona)
tel. (071) 7 800 834, tel. (071) 7 800 800

inst. gazowa, stan dobry, - 6.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-16-79, 0601/52-06-67
AUD1100 AVANT CD, .1985 r., 160 tys. km, 2226 ccm, brązowy 
metalic, wspomaganie kier., hak, relingi dachowe, el. otwierane 
szyby (4x), el; reguł, lusterka (podgrz.), komputer, roleta, cen
tralny zamek, szyberdach, dzielona tylna kanapa, wełurowa ta
ncerka, z urzędu celnego, - 9.400 zl. Wrocław, tel. 
0501/70-81-92
AUD1100,1986 r„ 2200 ccm, benzyna, czerwony, ABS, wspo
maganie, 5-blegowy, centr. zamek, alum. felgi, szyberdach, we- 
lurowa tapicerka, 4 zagłówki, inst. gazowa, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry, • 9.000 zl lub zamienię. Lubin, tel. 0602/17-28-65 
AUD1100 OUATTRO, 1986/87 r., 200 tys. km, 1800 ccm, ben-

AUTO-HANDEL
•  SK U P •  SPRZEDAZ •  KOMIS
•  ZAMIANA •  POŚREDNICTWO ! LECH

MARKA TYP

CHRYSLER VAN
C C „ - ,
RAT126 
FIATCINfiiJEC 
HAT PALIO WEEKEND 
HAT UNO 45 
FORDESCORTCOMBI 
FORD RESTA 
FORD MONDEO SEDAN 
LANCIA DELTAHF1URBO 4X4 
MERCEDES BENZ Cl 80 
MERCEDESBENZ190E 
OPEL FRONTIERA 
OPEL KADFTT

POJ PAL £EBA

2500 TD 56.000,- 
1400 3.900,-
1800 17.900,-

1

1400 - • 14.900,- 
1 8 0 0 M  10.400,- 
160016V 33.000,- 
2000 12.700,-
1800
2000
2000
1400

46.000,-
23.500,-
30.500,- 
9.600,-

m a r k a  H E  

OPEL OMEGA B COMBI 
OPEL OMEGA B COMBI 
OPaVECTRA SEDAN 
PEUGEOT 306 SEDAN 
£S)6iOT405 

^ 4 0 6 ^

SEAT IBIZA 
VW GOLF III COMBI TD 
VW GOLF III GT1 
VW PASSAT COMBI 
VW PASSAT COMBI

R.P. p o j ,  p a l  CEHA

94 200016V32.500,-
94 200016V27.900,- 
91 2000 12.900,-
95 1400 19.800,-
89 1400 6.500,-
96 1900t m 32.900,- 
“  ,?D00 1.500,-

IPŁ^ ^ OO j t  n-uyu -
1 3 ^ 1 9 0 0 #  a m -
94 200016v%).i00,-
92 1800 17.300,-
93 1800 18.900,-

PRZYCZEPA CAMPING KNAUS 95 11.000,-

UBEIPIECIENIA KOMUNIKACYJNE 
KORZYSTNE WARUNKI KREDYTÓW
Wrocław - Leśnica, ul. Średzka 32/34, tel/fax 349-39-64

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

AUTOALARMY
RADIA, GŁOŚNIKI
nawigacja satelitarna 

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

gwarancja - 2  lata 
24h Assistance o p o o m m

sprzedaż i montaż: 
Wrocław, al. Kasprowicza 111 

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

AUD1100 LS, 1987/88 r., 2000 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, 
hak, halogeny, szyberdach, wspomaganie, cenlr. zamek, nowy 
akumulator, kompakt Sony, białe zegary, czerwone lampy tyU 
ne, garażowany, stan b. dobry, - 9.200 zł. Lubin, tel. 
0607/19-50-38
AUD1100 AVANT, 1988 r., 187 tys. km, 2300 ccm. turbo E, gra
natowy metalic, ABS, wspomaganie kier., komputer, pełne wy
posażenie elektroniczne, szyberdach, hak, wełurowa tapicer
ka, sprowadzony w całości w 1995 r, • 11.750 zł. Głogów, tel. 

. 076/833-56-17
AUD1100 AVAN.T, 1988 r., 2300 ccm, niebieski, klimatyzacja, 
aluminiowe felgi, et. otwierane szyby, wspomaganie kler., ra
dioodtwarzacz, deska rozdzieleza C4, • 7:500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-58-06

_ OP012134MIAŁEŚ WYPADEK 
W POLSCE LUB ZA GRANICĄ 
POMOŻEMY Cl W ODZYSKANIU 
JAK NAJWIĘKSZEGO ODSZKODOWANIA 
ZADZWOŃ -TO NIC NIE KOSZTUJE! 
tel. 071/348-24-32,0-503 082190

O  „ABC AUTO^dobrze płaci za auta mniej lub bar* 
.v  dziej rozbite,-tafcfepo pożarze lub na części - je- 

■ żeli chcesz dobrze sprzedać, zadzwoń. Wrocław, 
tel. 071/311-39-61 lub 0602/12-51-35. Transport 
oczywiście gratis. Także busy. 01031041 

O ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA KUPIĘ, całe i po 
wypadku lekko lub mocno rozbite, również 
uszkodzone mechanicznie, do remontu blachar- 
ki, po pożarze i całkowicie rozbite - osobowe, ta
ranowe, dostawcze, ciężarowe I vany. Jeżeli po
siadasz takie auto dzwoń!!! Zero formalności. Do
jeżdżałby do klienta w  każde miejsce odbieramy 
auta własnyfn 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 

AUD1100 AVANT, 1988 r., 2300 ccm, granatowy, aluminiowe 
felgi, el. otwierane szyby, klimatyzacja, deska C4, radioodtwa
rzacz, klamki kasetowe, wspomaganie kier, • 10.000 zł lub za
mienię na busa. Kłodzko, tel. 0601/91-72-42 
AUD1100,1988 r„ 188 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, - 9.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-34-35
AUD1100,1988 r., 255 tys. km, 2200 ccm, turbo E, czerwony, 
137 KM, wnętrze Audi 200 C4, klimatyzacja, ABS, wspomaga
nie kier., wełurowa tapicerka, skórzana kierownica, radioodtwa
rzacz Sony + 4 głośniki, zadbany, stan b. dobry, aluminiowe 
felgi, centralny zamek, alarm ♦ pilot, • 14.250 zł. Wrocław, tel. 
0501/73-38-32

"CAR ALARM SERVICE"

zyna, wtrysk, biały, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
wełurowa tapicerka, wspomaganie, hak, garażowany, stan techn. 
b. dobry, - 6.900 zł lub zamienię. Wrocław. tel! 071/324-10-18, 
0603/77-90-48
AUD1100,1987 r., 2300 ccm, wtrysk, niebieski metalic, centr. . 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, - 7.600 zł lub zamienię. 
Oleśnica, tel. 071/314-33-69 .
AUD1100,1987 r., 110 tys. km, 2200 ćcm, benzyna, biały, stan 
idealny - 2.000 DEM. Sulechów, tel. 0600/15-23-69 
AUDtJOO, 1987/881., 2000 ccm, benzyna, szary metalic, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 
wetur, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 5.800 zi. Legnica, tel. 
076/86646-74, 0607/83-06-25

ALARMY 
U 
T  

O

- immobillsery
• centralne zamki
• radia, głośniki ^
• montaż telefonów GSM <#
- elektryczne podnośniki szyb 3
• drobne naprawy elektryczne 3 *

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

- --------  ««i u  toxVicienu»

TANIE KREDYTY SAMOCHODOWE - RATA 150 zł 
POŚREDNICTWO KREDYTOWE, UBEZPIECZENIA

A U T O K O M I S
AUD1100,1988/89 r., 240 tys. km, 2000 ccm, benzyna, grana
towy, szyberdach, el. otw. szyby, podgrz. lusterka, ABS, centr. 
zamek, - 9.500 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-31-80, 
0603/46-45-74
AUD1100, 1989 r, 2300 ccm, wtrysk, bordowy, stan b. dobry, 
zadbany, drewno, klamki kasetowe, szyberdach, wnętrze C4, 
alum. felgi, szyby panoramiczne • 10.500 zł lub zamienię. Bole

sławiec, tel. 0605/52-34-13 
AUD1100,1989 r., 232 tys. km, 2300 ccm, srebrny, ABS, klima
tyzacja, el. reg. lusterka, alarm, centr. zamek, stan b. dobry, - 
10.500 zł. Chocianów, tel. 076/818-59-29,. 0601/77-18-21 
AUD1100,1989 r., 2200 ccm, benzyna, biały, komputer, immo
bilizer, automatic, wspomaganie, pełne wyposażenie el., szy
berdach, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry • 12.900 zl lub 
zamienię na dostawczy, Avię, Lublin. Paruszowice 7, tel. 
077/414-98-03, 0605/29-76-39
AUD1100 CC, 1989 r., 190 tys. km, 2000 ccm, diesel, szary 
metalic, centr. zamek, alarm ♦ pilot, szyberdach, el. reg. luster
ka, alum. felgi, koła z oponami, welur, • 14.200 zł. Zawidów, tel. 
075/779-91-65, 0607/41-23-96
AUD1100,1990 r., 2300 ccm. benzyna, zloty metalic, wspoma
ganie kier., centr. zamek, szyberdach' klimatyzacja, alum. felgi, 
• 12.800 zl lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 
0604/67-86-93
AUD1100,1990 r., 120 tys. km, 2000 ccm, biały, centralny za
mek, instalacja gazowa, radioodtwarzacz, hak, • 9.800 zL Kłodz
ko. tel. 074/867-36-74
AUD1100,1990 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, błaly, szy
berdach, aiarm, immobilizer, hak, nowe amortyzatory, stabiliza- 
tory, 2 lata gwarancji, stan b. dobry, RM, g 121500 zł. Legnica, 
tel. 0603/39-61-39 Ę f '
AUD1100 D, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm, diesel, szary me
talic, szyberdach, centr. zamek, alarm ♦ 2 piloty, el. reg. luster- 
ka, wspomaganie, wełurowa tapicerka, RM - 13.800 zł, Lubin, 
tel. 076/847-56-77,
AUD1100 AVANT, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, quattro, inst. gazowa, el. otwierane szyby, el. reguMuster- 
ka, drewno, ABS, centralny zamek, alarm, stan dobry, -12.300 
zl. Lubnów, teł. 074/819-91-32, 0604/62-32-03 :

pełna dokumentacja, alarm, immobilizer, stan techn. b. dobry, - 
19.900 zł lub zamienię na inny samochód. Wałbrzych, teł. 
074/843-97-99 do godz. 19, 844-27-29 po godz. 19 
AUD1100 C4,1991 r., 2000 ccm, benzyna, biały, j^ntr. zamek, 
wspomaganie, alarm + pilot, immobilizer, Procon-Ten.RO Blau- 
punkt, udokum. pochodzenie, zestaw głośno mówiący * tele
fon, - 19.800 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-23-87, 0601/55-34-50 
AUD1100 C4,1991 r., 160 tys. km, 2800 ccm, granatowy meta
lic, przerobiony na A6, reflektory soczewkowe, wszystkie el. 
dodatki, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 0600/12-94-79

„AUTO-CAR” 
KLIMATYZACJE SAMOCHODOWE

DORABIANIE WĘŻY, CHŁODNICE, 
PÓŁOSIE, SPAWANIE PLASTIKU S

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

AUD1100 C4,1991 r., 120 tys. km, 2000 ccm, biały, przerobio
ny na A6, alum. felgi, centr. zamek, ABS, wspomaganie, alarm, 
RM, zadbany, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-43-24 
AUD1100 C4, AVANT, 1991/92 r., 170 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, 
kombi, czerwony, sprowadzony w całości, II właściciel, ABS, RO, 
centralny zamek, el. reguł, szyby, welur, wspomaganie, szyber
dach, oznakowany, udokumentowane pochodzenie, stan dobry, 
-16.300 z ł, okazja. Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
AUD1100,1991/92 r, 220 tys. km, 2800 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, pełne wyposażenie, automatic, stan b. dobry, - 
22.000 zi. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 
AUDI 100 C-4, 1991/97 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, welur, wspomaganie, el. reg. lusterka podgrzewane, szy
berdach el., RO Sony, centr. zamek, alarm, - 16.900 zl. Wał
brzych, tel. 0608/79-71-47
AUD1100,1991/97 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, .cygaro', 
alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 
wspomaganie kier., alarm, RO, komputer, po wymianie opon i

G OTOW KOW E

SAM OCHODOW E

MIESZKANIOWE

6.000 PIN
l a r m n a r a t u

W r o c ł a w  
ul. K.Wielkiego 45 

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

Wrocław ^ 
ul. Pomorska 9 \ 

tel. 0607 234 786j
AUDI 100 AVANT, 1990 r., 113 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
biały, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, welu- 
rowa tapicerka, centr. zamek, szyberdach, stan b. dobry, -16.500 
zl lub zamienię na mini-vana albo VW Transportera. Niwnica, 
tel. 077/435-64-03 # ..
AUD1100,1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, srebrny me
talic, 5-biegowy, wspomaganie kier., model przejściowy, nowe 
opony, aluminiowe felgi, - 11.800 zł (możliwe raty). Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 312-63-41 
AUD1100 C4,1991 r., 154 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, I właściciel, szyberdach, wełurowa tapicerka, RO, nowe 
opony, stan idealny, - 18.500 zl. Kożuchów, tel. 068/355-35-46 
AUD1100 C4,1991 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, garażo
wany, szyberdach, alarm, hak, centr. zamek, • 17.200 zł lub za
mienię na VW Polo lub Opla Corsę do 5.000 zł. Legnica, 
076/852-29-96 po godz. 16 
AUD1100 C4,1991 r., 2000 ccm, srebrny metalic, I właściciel 
sprowadzony w całości, szyberdach, • 17.500 zi. Oleśnica, 
071/314-48-70
AUD1100 C4,1991 r., 155 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, niebieski 
pełha dokumentacja, bez wypadku, alarm, blokada skrzyni bie
gów, aluminiowe felgi, RO, el. reguł, lusterka, centralny zamek, 
szyberdach, ABS, wspomaganie kier., stan b. dobry, • 19.300 zł 
lub zamienię na mniejszy samochód. Paczków, tel. 
077/431-73-47, 0604/94-51-32
AUD1100 C4,1991 r., 164 tys. km, 2300 ccm, benzyna, grafito
wy metalic, oryginalny lakier, w kraju od roku, centralny zamek, 
wspomaganie kier., ABS, klimatyzacja, el. otwierany szyberdach,

AUTOHANDEL ALEX
66 -200  Ś w ieb odz in , ul. Ż ym ie rsk ie g o  22 , te l. 0 6 8 /382 -59 -55

K U P N O  -  S P R Z E D A Ż  -  Z A M I A N A  OP012562
m arka .J   ........ .-.f.......................... po i.  ............ . . . . . . . . i . .............ro k  p ro d .................. ...........................      cena
VW PASSAT ........ .'........................... 2,0.................................  1994 .............................. :................... 16.900
DAEWOO MATIZ ....:.................................800 ................................  2000 .................................................... 17.900
HYUNDAI PORTER ....................     2,5 D ..... 1994 ................................................... 14.000
MITSUBISHI COLT ...:............................... 1,6.................................. 1994 ...............   13.800
OPEL ASTRA KOMBI .............................. 1,6..................................  1999 —  .............    27.500
FIAT 126p................................................ 650................................  1999 .„.i................................................. 7.300
DAEWOO NUBIRA  ............................1,6..................................  1999 ..................................................  25.000
NISSAN MAXIMA..................................... 3,0.................................  1991 ............    14.500
VW TRANSPORTER ........ ...........1,90 .............................. 1992  .......   17 700
DACIA 1410............................................. 1,4..... ..... ......................  1991 .......... :....................    500
PEUGEOT 405 .......... ................. ............  1,6  ............................... 1989 ......................    7.000
FORD TRANSIT  ....................      2.5 6 .................................................................... 1990 . 13.500
OPEL KADETT................................... .....1.6................................  1991 ..................................................... 7.500
RENAUCPCLIO  ..............................1.2..................................  1991  ....    .8.500
FIAT UNO.......................  ...;................1^) .............. ...............  1993 ....................................................  7.500
FIAT UNO  ........ ................. ................  1.0................................. 1994 ....................................................  8.500
FORD ESCORT ......... .....1.4..................................  1991  ...................................................  9.500
OPEL CORSA ....................................1.2...................................... 1991 ..............       6.700
RENAULT 21 .................... .............. ........1.6^...............................  1991  ............................................... .. 7.000
HONDA C M C   ........................... 1.5..................................1990 .....................................................  6.400
OPEL ASTRA  ......... ............................. 1.6................ - .....  1992  ..................................................."  MO
VW GOLF................................................1.6.................................. 1991 ...........    6.300
FIAT TEMPRA................................. ........1.6........ .................. ....... 1991 .....................................................7.500
NISSAN 100 NX....................................... 1.6................................. 1994 ................................................... 13.500
FIAT 126p............. ............... ...................650................... .............  1995 ....................................................  4.700
OPEL VECTRA  ..............................1.6..................................  1993 .................................................... 11700
SEAT IBIZA..............................................1.2...................... ..........  1990 ....................................................  5.900
FIAT TIPO................................................ 1.4.............................. 1988 ..............    3 800
OPEL OMEGA..........................................2.3 D .............................  1988 ....................................................  5.800
MITSUBISHI LANCER...............................2.0 D .............................  1994 ..................................................  13.500
VW PASSAT............................................ 2.0.................................  1991 ................................................. - 14.500
FORD ORION ................................ 1.8 D ..............................  1990 ....................................................  8.900
FORD ESCORT............ ........................... 1.6..................................  1991 ............................................   8.500
OPEL CAŁIBRA........................................2.0.................................  1990 ....................................................11 800

tylnych teleskopów, zadbany, atrakc. wygląd, • 19.000 zl lub 
zamienię na mniejszy, w tej cenie. Wrocław, teł. 071/355-35-68 
AUD1100 C4,1992 r., 2500 ccm, turbo D, wtrysk, bordowy me
talik, ABS, reKngi dachowe, klimatronik, el. otw. szyby i szyber
dach, alarm, centr. Zamek, • 24.000 z ł.., tel. 0601/79-53-01 
AUD1100 C4,1992 r., 160 tys. km, 2800 ccm, V6, szary meta
lic, ABS, klimatyzacja 1 inne dodatki, • 24.500 zł. Świdnica, tel. 
0601/75-29-33 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem • AC0237 www.autogielda.com.pl)
AUD1100, 1992 r., 2300 ccm, granatowy, bezwypadkowy, el. 
otw. szyberdach i reg. lusterka, cent. zamek * alarm, opony 
zimowe, RO Blaupunkt + CD, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/06-93-93
AUD1100,1992 r., 177 iys. km, 2500 ccm, TDi, granatowy me
talic, ABS, el. reguł, lusterka, el. otwierany szyberdach, hak, 
wspomaganie kier., blokada skrzyni biegów, centralny zamek + 
pilot. • 27.300 zl. Brzeg, tel. 077/416-32-92,0602/36-28-50 
AUD1100 C4,1992 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, seledy
nowy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
wełurowa tapicerka, alarm, stan b. dobry - 7.900 DEM. Lwówek 
Śląski, tsl. 075/782-54-06, 0604/46-34-26 
AUD1100 C4,1992 r., 2500 ccm, TDI, srebrny metalic, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, ABS, cenlr. zamek, ABS, procon-ten, 
alarm, immobilizer, alum. felgi 17*, grill Camei, sprowadzony w 
całości, stan b. dobry, • 29.000 zł. Nysa, tel. 0607/10-06-67 
AUD1100 C4,1992 r., 165 tys. km, 2400 ccm, diesel, kolor gra
fitowy metalic, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kierow
nicy, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 24.500 zł. Syców, 
tel. 062/785-94-95, 0604/27-78-61 
AUD1100 C4,1992/93 r., 108 tys. km, 2500 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, stan idealny, stan b. dobry, klimatyzacja, ABS, relingi, 
hak, roleta, soczewki, alum. felgi, • 27.900 zł lub zamienię na 
inny. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50 
AUD1100 C4, 1992/93 r., 185 tys. km, 2500 ccm, TDI, szary 
metalic, 5-biegowy, ABS. centr. zamek, el. reg. lusterka i szy
berdach, wspomaganie kier., hak, I właściciel w kraju, kpi. do
kumentacja, stan b. dobry, • 24.300 zl. Lubin, tel. 076/842-50-49, 
0603/17-86-24
AUD1100,1993 r., 2000 ccm szyberdach el., immobilizer, stan 
idealny, • 26.000 zł. Wrocław, tel. 0601/44-02-86 .
AUD1100 C4,1993 r., 172 tys. km, 2500 ccm, TDi, srebrny me
talic, wełurowa tapicerka, ABS, RO, el. reg. reflektory, centr. za-

tei. 071/33-99-295
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■[bez poręczycieli 
■  bez zgody współm ałżonka

k  r e d y  t y  s a moc h o do  w e
Wrocław, ul. Świdnicka 19. pok. 221 (wejście w  ofićynę od 

_^  a b  ul. Świdnickiej lub od ul. Kazimierza Wielkiego), II piętro
l l ł l  e l l .  ,e|. (071) 343 60 23, 781 72 40, e-mail: bpkeamnet.pl

LECH WABNIC
Atestowane H A IC i do

wszystkich typów  sam ochodów 
-  rów nież wyczepłane

- Im m obllłsery -  
- ra d io m o n ta i M J O U H k H
- znakowanie
- centralne zam ki
- b lokady skrzyń biegów
- radiopow iadom ienla
- montaż te lefonów GSM
- elektryczne szyby

W ro c ła w ,  ul. Rzeczna 20 
tel. 071/329-71-64, 324-17-15

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

mek, alarm, immobilizer, procon-ten, I właściciel w kraju, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, • 32.000 zl. Złotoryja, tel. 
076/878-35-47. 0600/34-46-14
AUD1100 C4,1993/94 r., 2400 ccm, diesel, granatowy metalic, 
stan b. dobry, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, l̂arm 
♦ pilot, 5-biegowy, radio, 4 zagłówki, el. otwierane szyby, el. 
otwierany szyberdach, system Procon-Ten, zderzaki w kolorze 
nadwozia, atrakcyjny wygląd, garażowany, pełna dokumenta
cja, • 24.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-73-19, 
0602/22-73-24 f
AUD1100 C4,1993/94 r., 170 tys. km, 2800 ccm, V6, kolor per- 
lowogranatowy, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., el. reguł, 
lusterka, el. otwierane szyby, klimatyzacja, soczewkowe reflek
tory, kubełkowe fotele, relingi dachowe, garażowany, bez wy
padku, 180 KM. - 25.900 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-17-35, 
0606/14-70-32

AUD1100 C-4,1994 r., 164 tys. km, 2500 ccm, turbo D, kolor 
grafitowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, Procon-Ten, 
ABS, drewno, skórzana kierów., soczewkowe lampy, I właści
ciel, bez wypadku, hak - 35.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-43-03, 0605/64-82-30
AUD1100 C4,1994 r., 2800 ccm, V6, czarny, automatic, ABS, 
pod. powietrzna, wspomaganie, klimatyzacja elektroniczna, 
centr. zamek + pilot, alum. felgi, el. reg. lusterka, el. otw. szy
berdach, RO i CD, el. otw. szyby; stan idealny, stan techn. b. 
dobry, - 28.000 zl. Strzelce Opolskie, tel. 0602/51-61-16

AUDI 80, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwiowy,. 
do małych poprawek, • 2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, 
Renaulta 5. albo inny o malej poj., Polkowice, tel. 076/845-50-26, 
0607/19-90-66
AUDI 80, 1979 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielony, 
4-drzwiowy, po remoncie blacharki, po lakierowaniu, stan do
bry, pilne, - 1.800 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-36-48 
AUDI 80 LS, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, seledynowy, 4-drzwio- 
wy, zadbany, • 5.100 zł. Trzebnica, tel. 071/312-04-43, 
0600/34-01-82
AUDI 80 GL, 1979 r. inst. gazowa, alum. felgi, stan dobry, • 4.300 
zl. Wrocław, tel. 0608/85-12-29
AUDI 80 GLS, 1980 r., 1600 ccm, zielony, automatic, kupiony w 
urzędzie celnym, do remontu, - 1.200 zł. Legnica, tel. 
076/854-71-20
AUDI 80,1980 r., 185 tys. km, 1600 cćm, benzyna, niebieski, 
stan dobry, w ciągłej eksploatacji, nie wymaga remontu, zadba
ny, oryg. hak, RO Philips, halogeny, ekonomiczny, garażowany, 
-1.800 zł. Jawor, tel. 076/870-12-07 
AUDI 80,1980 r., 160 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, stan 
dobry, szyberdach, gażnik ze Skody, ekonomiczny, alarm, -
3.200 zł. Wrocław, teł. 071/333-73-69
AUDI 80, 1980/92 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
stan dobry, technicznie sprawny, aktualny przegląd, zarejestro
wany, • 1.650 zi. Brzeg, tel. 077/416-77-17, 0603/04-31-62 
AUDI 80 GLS, 1981 r., 285 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zielo
ny, welur, hak, inst. gazowa, b. dużo nowych części, przegląd 
do 06.2002 r, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0606/49-27-65 
AUDI 80 B2, 1981 r., 183 tys. km, 1600 ccm, benzyna, żółty, 
stan dobry, brązowa tapicerka, 4 zagłówki, szyberdach, alum. 
felgi, oryg. halogeny, ekonomizer, po remoncie silnika, zużycie 
paliwa 81/100 km, • 3.200 zl. Wrocław, tel. 0603/18-42-04 
AUDI 80,1981 r., 22 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, po bla- 
charce i malowaniu, nowy pasek rozrządu, akumulator, stan 
bardzo dobry, - 3.600 zł. Kamienica, tel. 0608/55-38-93 
AUDI 80, 1981 rn 1600 ccm, diesel, czerwony, stan silnika i 
karoserii b. dobry, zadbany, garażowany, RM, sprow. w całości, 
ważny przegląd, stan opon dobry, nie wymaga napraw • 4.300 
zł. Rakowice Wielkie, gm. Lwówek Śląski, tel. 075/782-57-15, 
0608/25-37-60
AUDI 80,1981 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny me
talic, I właściciel w kraju, centr. zamek, wspomaganie kier., RO, 
szyberdach, el. otw. szyby, spoilery, dodatkowe światło .stop*, 
zadbany, • 5.000 zł. Sulechów, tel. 068/385-57-30 
AUDI 80,1981 r., 1600 ccm automatic, • 4.000 zł. Twardogóra, 
tel. 071/315-92-71
AUDI 80,1981 r., 24 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony metalic, 
stan silnika i nadwozia dobry, po przeglądzie, konserwacja, do 
lakierowania, dodatkowe części zamienne, przegląd do 09.2001 
r., hak, • 3.200 zi. Wrocław, tel. 071/359-19-30 
AUDI 80 GL, 1981 r., 1600 ccm, zielony, alum. felgi, 4-drzwio- 
wy, sportowa kierownica i tłumik, szyberdach, - 2.500 zł lub za
mienię na Fiata 126p, powyżej 1991 r. uszkodzony. Wrocław, 
tel. 0502/94-31-83
AUDI 80,1981 r., 1471 ccm, diesel, czerwony, zarejestrowany, 
bez silnika, 5-biegowy, alum. felgi, hak, • 1.600 zł. Zagrodno, 
teł. 076/877-30-64, 0605/06-73-16 
AUDI 80,1981 r., 2200 ccm, benzyna, biały, alum. felgi, sporto
wy ukł. wydechowy Remus, obniżony, wspomaganie, stan b. 
dobry, nowe przednie zawieszenie, - 6.500 zł. Zgorzelec, tel. 
0603/43-73-01
AUDI 80,1981 r., 1581 ccm, biały, stan dobry, nie wymaga na
praw, - 3.100 zł. Złotoryja, tel. 076/878-12-23 
AUDI 80,1981/91 r., 1300 ccm, zielony metalic, składak, stan 
dobry, wełurowa tapicerka, nowy akumulator (na gwarancji), po 
wymianie klocków hamulcowych, przegląd do 06.2002 r., 
4-drzwiowy, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/783-96-02, 
0602/32-98-74
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, stan dobry, - 
2.300 zł. Parchów 43a, gm. Chocianów, woj. legnickie, tel. 
0601/19-44-23
AUDI 80,1982 r., 145 tys. km, 1600 ccm, diesel, kość słoniowa, 
bez wypadku, 4-drzwiowy, 5-biegowy. hak, RO, stan dobry, -
5.200 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-55-11
AUDI 80,1982 r., 1470 ccm, diesel, kolor wiśniowy, 4-drzwiowy, 
po lakierowaniu, RM, pokrowce, stan opon i akumulatora do
bry, zarejestrowany, ubezpieczony, • 4.200 zl. Jugowice, gm. 
Walim, tel. 074/845-32-10
AUDI 80, 1983 r., błękitny metalic, cent. zamek., nowe amor
tyzatory, układ hamulcowy, felgi aluminiowe, atrakcyjny wygląd, 
• 4.300 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0601/71-61-71 
AUDI 80 GLS, 1983 r., 18 tys. km, 1100 ccm, benzyna, morski, 
bez wypadku, welur, garażowany, - 4.100 zł łub zamiana na Co- 
rollę, inne. Chojnów, teł. 076/818-19-33 
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, 4-drzwio- 
wy, szyberdach, hak, na zachdnich tablicach, stan b. dobry, • 
1.750 z i, łub 990 DEM. Gubin, tel. 0502/16-94-74

N O W A  O F E R T A  K R E D Y T O W A  D O S T O S O W A N A  D O  T W O IC H  M O ŻL IW O Ś C I!

K R E D Y T  O D  6,9%
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INVEST-AGENT W R O C ŁA W , ul. S ienk iew icza  76  
TELEFONY: 0-601 701 791, 071/322-42-22 uŁSES

AUDI 200,1988 r., zielony metalic, pełne wyposażenie, - 8.000
zł. Brzeg, woj. opolskie, teł. 0602/65-28-43
AUDI 5000,1984 r., 2200 ccm, turbo, granatowy metalic, pełne
wyposażenie, stan b. dobry, - 6.300 zł. Zielona Góra, tel.
0603/80-49-31
AUDI 80,1978 r., 1600 ccm, benzyna, ciemnoszary, w kraju od 
1991 r., starszy modeł, 4-drzwiowy, obrotomierz, przegląd do 
11.2001 r., stan dobry, • 1.200 zł. Lubin, tel. 076/749-61-99, 
0604/70-92-56
AUDI 80,1978 r., 1600 ccm, benzyna, czarny, alum. felgi, ku
bełkowe fotele, przyciemnione szyby, nowe opony, zadbany, • 
2.200 zł. Mochy, gm. Przemęt tel. 065/549-05-71 
AUDI 80, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, jasnobrązowy metalic, 
do lakierowania, - 1.800 zł lub zamienię na Fiata 126p, w tej 
cenie. Śliwice, gm. Otmuchów, tel. 0602/23-55-84 
AUDI 80, 1979 r., 1600 ccm, jasnozielony, 4-biegowy, po wy
mianie łożysk, ukł. wydechowego i tarczy sprzęgła, po remon
cie głowicy, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, • 2.200 zl. 
Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/06-1 
AUDI 80, 1979 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, głębokie zde
rzaki w kolorze nadwozia, spoiler, szyberdach, przyciemnione 
szyby, obrotomierz, atrakc. wygląd, - 2.200 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0606/34-69-08

skup - sprzedaż - zam iana
kredyt  -  leasing
ubezpieczenia

(SZYBKA WYPŁATA GOTÓWKI) 1

R A T A
j u ż  o d  1 5 6  z t

f o r m a l n o ś c i  n a  m i e j s c u \

AUDI 80 GT.......................................................  1800 ..............
CITROEN C25 ....................................................  2500 ..............
DAEWOO ESPERO ...................... ......................  1800 ..............
000GE CARAVAN.............................................  3000 ..............
FORO TRANSIT................................ ................. 2 5 0 0 ,1 .......
FORD ESCORT CABRI0  ................................  1600 ....i.........
FORD SIERRA COMBI........................................  2000 ...............
HONDA CMC  ......................................  1500 ..............
HONDA CIVIC 5...........  „ .............. 1600  .........«...
HYUNDAI LANTRA.............................................  1600 ..............
MERCEDES 140 .......................................3200 .........................
MITSUBISHI ECUPSE SPYDER GS......................  2400 ........
NISSAN ALMERA...................... ......................... 2000 ..............
OPEL ASTRA.................................... ............... . 1400 ..............
OPEL ASTRA II .............................. .............. . 1600 ..............
OPEL ASCONA................................................... 1600 ..............
OPEL CORSA ...................................................  1200 ..............
OPEL OMEGA B.................................................  2500 ..............

P IL N IE  P R Z Y J M IE M Y

Benzyna  1986 .........
Diesel.............  1992 .........
Benzyna  1997.........
Benzyna   1992 .........
Diesel.:........... .'1991........
Benzyna...........1987.........
Benzyna   1991 ...:.....
Benzyna...........  1992 ........
Benzyna...........   1992 ........
Benzyna...........  1993 ........
Benzyna...........   1991........
Benzyna...........  1998 . .d . ..
D i e s e l 1996 .........
Benzyna 1996
Benzyna...........  1999 ........
Diesel.............  1986 .........
Benzyna...........  1994 .....
Benzyna...........  1995 .........

A U T A  W

P 0 12313
6.000

13.000 
16.600
15.600 
16.200
11.600 
. 8.600
14.600
15.600
15.600
28.000
71.000
26.600 
16.500
38.000 
. 5.000
18.000 
39.400

K O M IS

AUDI 80 COUPE, 1983 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy meta
lic, zadbany, radio, stan dobry, - 4.500 zl. Roztoka, ter. 
074/850-90-78
AUDI 80,1983 r., benzyna instalacja gaz., po remoncie silnika, 
nowe amortyzatory i ukl. wydechowe - 4.600 zl. Wrocław, tel. 
071/372-66-76
AUDI 80,1983 r., 150 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, stan 
dobry, po wymianie amortyzatorów przednich i tylnych, zadba
ny. - 3.500 zl. Wrocław, tel. 0609/28-51-72 
AUDI 80 GLS, 1984 r., 170 tys. km, 1600 ccm, jasnozielony, 
stan dobry, • 4.200 zl. Nowa Ruda, tel. 074/873-30-33 
AUDI 80, 1984 r., 160 tys. km, srebrny metalik, szyberdach, 
wełurowa tapicerka, RO, zadbany, możliwość kupna instalacji 
gazowej, - 6.000 zł. Opole, tel. 0602/64-47-28 
AUDI 80, 1984 r., 240 tys. km, 1800 ccm, benzyna, beżowy, 
5-biegowy, szyberdach, alum. felgi, radio CD, stan b. dobry, - 
4.300 zl lub zamienię na inny, może być lekko uszkodzony. Nowy 
Tómyśl, woj. poznańskie, tel. 090/61-81-69 
AUDI 80,1985 r„ 189 tys. km, 1600 ccm, metalic, inst. gazowa, 
oszczędny, wełurowa tapicerka, centr. zamek, 5-biegowy, alum. 
felgi, 4 zagłówki, RM, hak, stan b. dobry, - 6.400 zł. Bolesła
wiec, tel. 0602/63-54-25

AUDI 80,1985 r., 220 tys. km, 1600 ccm, turbo D, granatowy, 
hak, alarm, wełurowa tapicerka, oszczędny - 8.500 zl. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 074/644-11-41
AUDI 80,1985 r., 1800 ccm, biały, szyberdach, el. otwierane 
szyby, centralny zamek, wełurowa tapicerka, spoiler, dodatko
we światło .stop*, zadbany, stan b. dobry, - 8.300 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/645-61-26
AUDI 80,1985 r., 161 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zloty meta
lic, składak, model przejściowy, 5-biegowy, stan b. dobry, pełna 
dokumentacja, RM, hak, - 6.500 zl. Wrocław, tel. 071/350-91-96, 
0502/40-96-29
AUDI 80 CC, 1986 r., 1800 ccm, srebrny metalic, instalacja ga
zowa, RM, hak, • 6.000 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-60-09 
AUDI 80 CC, 1986 r., 1600 ccm, diesel, metalic, model przej
ściowy, 5-biegowy, alum. felgi, RO, ekonomiczny, stan b. dobry,
• 9.500 zl. Kamienna Góra, tel. 075/744-41-22 
AUDI 80 GLS, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, czeiwony, bez wy
padku, szyberijach, wełurowa tapicerka, 5-biegowy, RO, serwi
sowany, 4-drzwiowy, bez korozji, stan idealny, - 6.900 zl lub 
zamienię. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
AUDI 80 CC, 1986 r., 1600 ccm, zloty metalic, stan b. dobry, 
wełurowa tapicerka, model przejściowy, nowe amortyzatory i 
klocki, - 6.400 zl lub zamienię na tańszy (Fiat 126p). Leszno, 
teł. 0502/61-39-54, 0600/15-07-49 
AUDI 80 GT, 1986 r., 1800 ccm, biały, przejściowy, techn. spraw
ny, szyberdach, alum. felgi, • 5.700 zł. Wrocław, tel. 
071/364-45-83, 0602/29-44-35
AUDI 80, 1987 r., 178 tys. km, 1800 ccm, benzyna, wiśniowy 
metalik, garażowany, alarm, opony zimowe z felgami, przegląd 
do 01.2002 r., RO, obrotomierz, - 10.000 zl. Wrocław, tel. 
071/332-58-53
AUDI 80 B3,1987 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, bez wypadku, z urzędu celnego, kpi. dokumentacja, • 
9.900 zl. Bolesławiec, tel. 0602/30-41-84 
AUDI 80 B3,1987 r., 175 tys. km, 1600 ccm, diesel, granatowy, 
hak, 5-biegowy, RO Kenwood panel, przegląd do 06.2002 r., 
kpi. dokumentacja, nie składak, możliwe raty przez komis, - 
12.000 zl. Lubin, tel. 076/847-35-61, 0606/44-79-04 ‘
AUDI 80,1987 r., 1800 ccm, benzyna, czarny metalic, stan b. 
dobry, szyberdach, hak, el. reguł, lusterka, obrotomierz, -12.500 
zł lub zamienię na VW Passata kombi. Namysłów, tel. 
077/410-11-06, 077/410-50-28
AUDI 80 B3,1987 r., 1800 ccm, benzyna, biały, instalacja gazo
wa, alum. felgi, szyberdach, stan b. dobry, - 11.500 zl lub za
mienię na Forda Transita, diesel, osobowy. Opole, tel. 
0600/38-77-23
AUDI 80 B3,1987/88 r., 164 tys. km, 1800 ccm, biały, RO Cla
rion, obrotomierz, atermiczne szyby, nowy rozrząd, • 8.700 zl 
lub zamienię na inny, stan dobry. Wrocław, tel. 071/398-23-07 
AUDI 80,1987/94 r., 180 tys. km, biały, nowe zawieszenie, szy
berdach, przyciemniane szyby, centralny zamek, zadbany, ga
rażowany, • 11.000 zł. Głogów, tel. 0606/83-95-08 
AUDI 80 B3,1988 r., biały, dobry stan techniczny, wspomaga
nie kierownicy, podgrzewane siedzenia, klimatyzacja (agregat 
do wymiany), prawa strona auta do poprawek lakierniczych, • 
8.700 zl. Dobrzeć, tel. 062/739-32-02 lub 0502/12-00-51 
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, RO, centr. za
mek, alarm, oznakowany, garażowany, • 10.500 zl lub zamienię 
na inny • do 5.000 zl. Strzelin, tel. 071/796-16-22,0608/69-39-14 
AUDI 80,1988 r., 170 tys. km, 1800 ccm, biały, stan dobry, RO, 
alarm, przód od modelu B4, - 14.900 zl. Wrocław, tel. 
0601/06-30-21
AUDI 80, 1988 r., 210 tys. km, 1800 ccm, granatowy metalic, 
wspomaganie, szyberdach, welur, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/19-83-89
AUDI 80 B3, 1988 r., 140 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy 
metalic, szyberdach, wełurowa tapicerka, reg. przednie pasy, 
oznakowany, tylny spoiler, radio, inst. gazowa, zadbany, • 11.700 
zl. Kępno, tel. 062/781-56-44, 0606/27-64-32 
AUDI 80,1988 r., 173 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ciemnozie
lony metalic, wspomaganie, hak, alum. felgi, katalizator, blacha 
ocynkowana, regulowane pasy, garażowany, kpi. dokumenta
cja, • 11.500 zł. Legnica, tel. 076/722-46-14 
AUDI 80 B3,1988 r., 1800 ccm, wtrysk alum. felgi, centr. za
mek, szyberdach, spoiler, progi, nowe amortyzatory i akumula
tor, - 10.500 zl. Leszno, tel. 065/526-68-86 
AUDI 80 B3,1988 r., 1800 ccm, granatowy, szyberdach, hak, 
eł. reg. lusterka, I właściciel, sprowadzony w całości, kpi. doku
mentacja, zadbany, stan dobry, • 10.900 zł. Parowa, gm. Osiecz
nica, tel. 075/731-30-59 po godz. 15 
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., 1800 ccm, bordowy metalic, el. reg. lusterka, 
szyberdach, centr. zamek, stan b. dobry, • 13.900 zl. Wrocław, 
tel. 071/347-89-66, 0607/82-23-08 
AUDI 80 B3,1988 r., 165 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, wspomaganie, • 10.000 zł. Żagań, tel. 068/477-37-43, 
0600/42-32-25
AUDI 80 B3,1988 r., 1800 ccm, czeiwony, • 10.500 zl. Wrocław,
tel. 071/351-24-21, 0601/08-07-26
AUDI 80, 1988/89 r., granatowy, - 9.500 zl. Legnica, tel.
076/854-63-86
AUDI 80 B3,1988/89 r., 192 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bor
dowy, szyberdach, Mul-T-Lock, odcięcie zapłonu, reg. fotel kie
rowcy, reg. wys. pasów, podłokietnik, radioodtwarzacz Pioneer, 
stan b. dobry, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-02-79 po 
godz.16
AUDI 80 B3,1988/92 r., 182 tys. km, 1800 ccm, czerwony, in- 
stal. gazowa, szyberdach, alum. felgi 15” ♦  kompl. opon zimo
wych, reguł. wys. mocowania pasów, reguł, fotel kierowcy, RM 
Sony, nowe tarcze, szczęki i klocki hamulc., po wymianie pa
sków, stan b. dobry, - 10.500 zl. Łagiewniki, woj. wrocławskie, 
teł. 0607/35-41-69
AUDI 80, 1988/93 r., biały, ospoilerowany, centralny zamek, 
alarm, ABS, wspomaganie kier,, aluminiowe felgi, wełurowa ta
picerka, el. podgrz. fotele, - 12.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-22-78, 0608/30-59-52
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy, szyberdach, 
wspomaganie kier, RM, • 12.900 zł lub zamienię..Bolesławiec, 
tel. 0604/67-86-93, 075/734-72-65 
AUDI 80 B3,1989 r., 1600 ccm, turbo D, kolor stalowy metalic, 
stan b. dobry, - 14.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-76-68 
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna, metalic, stan dobry, szy
berdach, centr. zamek, alarm, przód z wersji B4, - 9.900 zl. Bo
lesławiec, tel. 0602/85-37-64
AUDI 80,1989 r., 1600 ccm, benzyna, pertowoburgundowy me
tal., 115 KM, szyberdach, RO f  głośniki, spoiler, dodatkowe świa
tło .stop*, wełurowa tapicerka, garażowany, I właściciel w kraju, 
bez wypadku, reguł, fotel kierowcy, lekko przyciemniane szyby, 
stan b. dobry, • 10.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, teł. 074/811-10-40 
AUDI 80 B3,1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czarny 
metalic, okrągłe lampy, szyberdach, el. otwierane szyby, ospo
ilerowany, pełna dokumentacja, • 11.000 zł. Kąty Wrocławskie, 
teł. 0604/34-37-72
AUDI 80,1989 r., 168 tys. km, 1800 ccm, błękitny metalic, stan 
b. dobry, sprow. na mienie przesiedleńcze w 1997 r. • 11.500 zl. 
Korzeniew, gm. MycieBn, tel. 062/751-74-91 
AUDI 80 B3,1989 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy, stan ideal
ny, po remoncie kapitalnym, - 11.500 zl. Mąkoszyce, tel. 
077/412-43-34
AUDI 80,1989 r., 198 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwony,

wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, RO, stan idealny, -
11.500 zł. Oława, tel. 071/313-22-86
AUDI 80,1989 r., 1600 ccm, turbo D, zloty metalic, 5-biegowy,
pełne wyposażenie el., szyberdach, - 13.500 zl (możliwość rat
lub zamiany). Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,
312-63-41
AUDI 80,1989 r., benzyna stan dobry, -11.300 zł. Rososznica, 
tel. 074/810-31-68, 0603/87-02-77 
AUDI 80 B3,1989 r., 114 tys. km, 1800 ccm, benzyna Pb/, biały, 
stan b. dobry, szyberdach, wełurowa tapicerka, RO, kpi. doku
mentacja, w kraju od 1997 r., nowy rozrząd, akumulator i ha
mulce, obrotomierz, hak, ciemne lampy, atrakc. wygląd, - 9.500 
zł. Świdnica, tel. 0502/62-3 -̂83 
AUDI 80 B3,1989 r., 1600 ccm, turbo D, srebrny metalic, wszyst
kie el. dodatki, ćfciitr. zamek, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, -13.500 zl lub zamienię na Mercedesa 124 D, do 1990 r. 
z dopłatą. Wałbrzych, tel. 074/842-23-65, 0607/38-61-32 
AUDI 80, 1989 r., 1600 ccm, diesel, czeiwony, szyberdach, 
alarm, oszczędny, stan b. dobry, - 14.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/848-53-96, 0608/45-97-13
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AUDI 80 B3,1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, el. 
reguł, reflektory, aluminiowe felgi, inst. gazowa na gwarancji, 
szyberdach, stan b. dobry, nowe amortyzatory, szczęki, klocki, 
tarcze. • 14.500 zł. Wrocław, tel. 071/326-05-40,0502/29-84-34 
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, czerwony, sprowadzony w całości, 
pełna dokumentacja, wspomaganie kier., centralny zamek, szy
berdach, stan idealny, - 11.900 zi. Wrocław, tel. 071/315-13-47 
AUDI 80,1989 r., 1800 cćm, czarny metalic, alum- felgi, el- otw. 
szyby, centr. zamek, atrakc. wygląd, - 13.000 zl. Wrocław, tel. 
0601/44-02-86
AUDI 80,1989 r., 105 tys. km, 1800 ccm, wtrysk inst. gazowa, 
komputer, wspomaganie kier., alarm, serwisowany w Audi, opo
ny zimowe (na gwarancji), -  12.500 zl. Wrocław, tel. 
0503/98-52-16
AUDI 80,1989 r., 1800 ccm, benzyna, biały, - 10.400 zl. Wro
cław, tel. 071/349-37-85 po godz. 18 
AUDI 80,1989 r., 136 tys. km, 1800 ccm, benzyna, jasnobrązo
wy metalic, szyberdach, RO, wspomaganie kier., halogeny, II 
właściciel, oryginalny przebieg, garażowany, stan b. dobry, •
14.500 zl. Wrocław, tel. 071/372-72-84, 0605/65-58-22 
AUDI 80,1989 r, 127 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, szy
berdach, stan b. dobry, - 9.500 zl. Złotoryja, tel. 076/878-19-16, 
076/878-32-41
AUDI 80 B3,1989/90 r., benzyna, zloty, inst. gazowa, hak, RO, 
stan b. dobry, - 12.300 zl. Wałbrzych, tel. 074/848-22-99 
AUDI 80,1990 r., 145 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, wspo
maganie, ABS, atermiczne szyby, el. reg. reflektory, ekonomicz
ny, stan b. dobry, • 13.700 zł. Bogatynia, teł. 0501/64-03-84 

. AUDI 80 B3,1990 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, garażo
wany, mało eksploatowany, oszczędny, stan b. dobry, -14.500 
zł. Bolesławiec, teł. 075/734-40-17 
AUDI 80 B3,1990 r., 155 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, żółty meta
lic, centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szy
berdach, wspomaganie kier., atrakcyjny wygląd, hak, spoiler kla
py tylnej ♦ dodatkowe światło stopu, magnetyzer, - 10.500 zł. 
Brzeg, teł. 077/411-30-69, 0503/64-57-38 
AUDI 80 B3, 1990 r., 174 tys. km, 1600 ccm, ciemnozielony, 
centr. zamek, Mul-T-Lock, spoiler, dzielona tylna kanapa, scho
wek na narty, garażowany, sprowadzony w całości, - 13.500 zł. 
Czerna, tel. 075/736-34-07, 0605/08-02-89 
AUDI 80 B3,1990 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, czarny meta
lic, szyberdach, el. reg. lusterka, hak, zegary, wspomaganie, 
stan b. dobry, • 12.800 zł. Długołęka, tel. 071/398-76-26 
AUDI 80 B3,1990 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, perłowo- 
granatowy, ABS, hak, szyberdach, eł. reg. reflektory, centr. za
mek, spoiler ze światłem .stop*, RO, stan b. dobry, -13.000 zł. 
Kamienna Góra, tel. 075/645-05-72 
AUDI 80 B3,1990 r., 183 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granato
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. reflektory, alarm, 
hak, halogeny, szyberdach, obrotomierz, zegary, RO, pro- 
con-ten, bez wypadku, wykończenia w drewnie, garażowany, 
zadbany, - 15.000 zł. Lubań, tel. 075/724-42-42 
AUDI 80,1990 r., 1600 ccm, turbo D, grafitowy metalic, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach el., RO, stan b. dobry, -
16.500 zł lub zamienię. Oleśnica, tel. 071/398-53-34
AUDI 80 OUATTRO, 1990 r., 100 tys. km. 1826 ccm, benzyna, 
wtrysk, czarny, 136 KM, 4x4, ABS, centr. zamek, wspomaganie, 
szyberdach, el. reg. i podgrzewane lusterka, el. reg. reflektory, 
podgrzewane siedzenia, wełurowa tapicerka, sportowe zawie
szenie, wydech Remus, ciemne |ampy z tyłu, spoiler, przód B4, 
hak odpinany, • 14.300 zl. Opole, tel. 077/456-97-19, 
0607/60-39-44
AUDI 80,1990 r., 1900 ccm, diesel centr. zamek, alarm, stan 
dobry, -16.800 zł. Piersno, gm. Kostomłoty, woj. wrocławskie, 
teł. 0502/20-59-08
AUDI 80, 1990 r., 210 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwony, 
wspomaganie, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, RM, ha
logeny, szyberdach - 17.000 zl. Polkowice, tel. 076/845-01-09 
po godz.20
AUDI 80,1990 r., 165 tys. km, 2000 ccm, benzyna, granatowy 
metaDc, 5-biegowy, RO, szyberdach, wspomaganie, centr. za
mek, halogeny, hak, katalizator, alarm ♦ pilot, zderzaki w kolo

rze nadwozia, - 13.500 zł. Racibórz, tel. 0600/25-66-25, 
0607/72-77-65-
AUDI80,1990 r., 153 tys. km, 1600 ccm, turbo D, biały, alarm, 
szyberdach, spoiler, hak, garażowany, - 15.900 zl. Świdnica, 
tel. 074/850-11-47
AUDI 80,1990 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny metalic, szyber
dach, nowe opony, przegląd do 05.2002 r, -12.000 zl. Zbytowa, 
gm. Bierutów, tel. 071/315-70-99
AUDI 80,1990 r., 180 tys. km, 1800 ccm, morski, szyberdach, 
hak, przegląd do 05.2002 r, -13.000 zł. Żary, tel. 068/362-06-03, 
0603/50-90-21
AUDI 80 B-3,1990/91 r., 164 tys. km, 1800 ccm, benzyna, sza
ry metalic, składak, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, 
reg. fotel kierowcy, halogeny, katalizator + kpi. opon letnich, RM, 
zabezp. przed kradzieżą -.15.000 zl. Karłowice, tel. 
077/469-70-71
AUDI 80,1990/91 r., 185 tys. km, 2000 ccm, 16V, wiśniowy me
talic, centralny zamek, alarm, ABS, inne dodatki, - 8.300 zl. Le
gnica, tel. 076/862-40-25 po godz. 20, 0608/07-62-38 
AUDI 80,1990/91 r., 155 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciemno
niebieski metalic, wspomaganie, szyberdach 2-stopniowy, centr. 
zamek, alum. felgi, spoiler, światło .stop’ , reg. pasy i światła, 
kpi. dokumentacja, książka serwisowa, stan b. dobry, • 13.100 
zl. Olbrachtów, gm. Żary, tel. 068/374-04-06 po godz. 15 
AUDI 80 B4,1990/91 r, 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czar
ny metalic, Inst. gazowa, szyberdach, 5-biegowy, CD, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, katalizator, wspomaganie, oznakowa
ny, spoilery, hak, wełurowa tapicerka, stan b. dobry, atrakc. 
wygląd, • 16.500 zl. Racibórz, tel. 0600/65-23-33 
AUDI 80 B3,1990/91 r., 2000 ccm, benzyna, turkusowy meta
lic, klimatyzacja, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
podgrzewane fotele, automatic, alum. felgi, stan b. dobry, - 
14.900 zł. Świdnica, tel. 0601/57-86-65 
AUDI 80,1990/91 r., 190 tys. km, 2000 ccm, 16V, czarny meta
lic, wspomaganie kier., centralny zamek, klimatyzacja, dodat- 
kowe zegary, fotele Recaro, aluminiowe felgi (także na zimę), 
przód B4, I właściciel w Polsce, stan idealny, • 16.900 zł lub 
zamienię na droższy. Wrocław, tel. 0501/44-85-92 
AUDI 80 AVANT, 1990/94 r., 2300 ccm, benzyna, granatowy, 
szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, we
lur, stan b. dobry, -16.000 zł. Legnica, tel. 076/721 -97-41 po 16 - 
AUDI 80,1990/96 r., 165 tys. km, 2000 ccm, benzyna, granato
wy akryl, 5-biegówy, RO, szyberdach, wspomaganie, centr. za
mek, halogeny, hak, katalizator, alarm, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, • 13.500 zl (możliwe raty). Racibórz, tel. 
0600/25-66-25, 0607/72-77-65
O AUDI 80 B3,1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, kolor 

stalowy metalic, katalizator, szyberdach, wspo
maganie, centr. zamek, radio, w kraju od 2 dni, 
bez wypadku, stan b. dobry, - 13.800 zł. Żagań, 
tel. 068/477-74-27, 0603/13-02-07 84019921

AUDI 80 B3, 1991 r., 31 tys. km, 1800 ccm, perlowozielony, 
automatic. szyberdach, wspomaganie, alum. felgi, stan ideal
ny, od mies. w kraju, sprow. w całości - 20.000 zł. Legnica, tel. 
0504/65-43-37 £
AUDI 80,1991 r., 139 tys. km, 1800 ccm, złoty metalic, wspo
maganie, reg. pasy, el. reg. refl., alarm, Mul-T-Lock, zderzaki i 
lusterka w kol. nadwozia • 13.900 zl. Lubin, tel. 076/840-86-59, 
0603/17-79-16
AUDI 80,1991 r., 117 tys. km, 1800 ccm, kolor srebrny, el. re
gulowane reflektory/ centralny zamek, immobilizer, alarm, blo
kada skrzyni biegów, alum. felgi, 2. właściciel, oryg. przebieg, 

-wspomaganie kierownicy, stan idealny, • 15.000 zł. Prudnik, tel. 
0503/06-76-12, 077/436-02-94
AUDI 80 B3,1991 r., 160 tys. km, bordowy metalic, • 15.000 zl. 
Żary, teł. 068/375-06-17
AUDI 80 B3,1991 r., 128 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, wtrysk, wspomaganie, katalizator, szyberdach, el.reflekto- 
ry, 5 biegowy, 4 zagłówki, hak, RO, alarm, tunel na narty, dzie
lona tylna kanapa, kubełkowe fotele, ciemne wnętrze, sprowa
dzony w całości, garażowany, zadbany, - 15.800 zl. Bolesła
wiec, tel. 075/732-62-87
AUDI 80 B3, 1991 r., 147 tys. km,'1800 ccm, benzyna, biały, 
ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, RO, sprowadzony z 
Niemiec, po przeglądzie, odony w całości, pełna dokumenta
cja, - 12.900 zł. Domasławice, woj. wrocławskie, tel. 
0605/57-38-79
AUDI 80 B3, 1991 r., 147 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, RO, sprowadzony w Niemiec, 
ważny przegląd, kpi. dokumentacja, - 13.400 zł. Domaszowice, 
woj. opolskie, tel. 0605/57-38-79 
AUDI 80,1991 r., 1800 ccm, zloty metalic, nowe opony, szyber
dach, spoiler, alarm, RO, halogeny, sprowadzony w całości w 
1997 r., 5-biegowy, zadbany, stan idealny, -16.000 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-48-74, 0602/57-25-46 
AUDI 80 B3,1991 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, grafitowy ■ 
metalic, nowa inst. gazowa, el. otwierane szyby, el. reguł, lu-'  
sterka, alarm, wełurowa tapicerka, stan b. dobry, • 14.300 zl. 
Kłodzko, teł. 074/647-17-69
AUDI 80,1991 r, 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, złoty meta
lic, automatic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, 
spoiler, dodatkowe światło .stop*, garażowany, • 13.500 zł. Kro
toszyn, tel. 062/725-36-34, 0606/47-68-03 
AUDI 80 S. 1991 r., 153 tys. km, 1800 ccm, czerwony, szyber
dach, wspomaganie, centr. zamek, zabepieczenla, alum. felgi 
15", opony 205, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, kubeł
kowe fotele, stan b. dobry, - 17.500 zl. Legnica, tel. 
0608/41-71-59
AUDI 80 B3,1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, wspomaganie, szyberdach, regulacja świateł, fotela, RO, 
immobilizer, nie składany, stan b. dobry, garażowany, w Polsce 
od br, - 15.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/771-93-64, 
0602/63-39-69
AUDI 80,1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, oclo
ny w całości, bez wypadku, - 16.500 zl. Oleśnica, tel. 
071/314-42-67
AUDI 80 B3,1991 r., 1600 ccm, wtrysk, granatowy, garażowa
ny, nowy akumulator i opony, po remoncie zawieszenia, stan b. 
dobry, -13.200 zl. Paczków, tel. 077/431-71-94,0606/13-17-06 
AUDI 80 B3,1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
sprowadzony w całości, bez wypadku, szyberdach, el. reg. re
flektory, 5-biegowy, podłokietnik, zderzaki w kolorze nadwozia, 
stan idealny, - 13.200 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, 
teł. 0604/25-21-53
AUDI 80 B3,1991 r., 1900 ccm, diesel, morski metalic, bez wy
padku, szyberdach, centr. zamek, fotele Recaro, I właściciel od 
nowości, serwisowany, kompl. kluczyków, garażowany, stan ide
alny, - 21.000 zl. Syców, tel. 062/785-28-70 
AUDI 80,1991 r., 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, szary meta
lic, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, alarm, ra
dioodtwarzacz, aluminiowe felgi, stań b. dobry, I właściciel w 
kraju, - 14.500 zl lub zamienię natańszy. Wrocław, tel. 
0601/76-35-52
AUDI 80 B4,1991/92 r., 145 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, I wła
ściciel, sprowadzony w całości, książki gwarancyjne, garażo
wany, • 19.000 zł. Leszno, lei. 0603/43-81-22 
AUDI 80 B4,1992 r., 105 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka' wspomaganie, centr. 
zamek, sprow. w całości - 23.600 zł. Dobroszyce, tel. 
071/314-11-83
AUDI 80 B4,1992 r., 191 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony 
metaDc, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, sportowy wygląd, alum. felgi, 2 tyg. w kraju, stan b. 
dobry • 27.300 zl. Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0600/60-19-74 
AUDI 80 B4, 1992 r., 1900 ccm, TDi wspomaganie, centr. za
mek, szyberdach, w kraju od 2 dni, stan b. dobry, - 25.000 zl. 
Sobótka, teł. 0601/78-23-69
AUDI 80 B4, 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, zielony metalic, 
katalizator, c. zamek, ęl. otw. szyberdach, immobilizer, welur, 
wspomaganie, el. obrotomierz, dzielona tylna kanapa, pełna do
kumentacja, -18.000 Zl (możliwe raty). Bralin, tel. 062/781-22-67, 
0600/45-32-04
AUDI 80 B3,1992 r., 131 tys. km, 1800 ccm, benzyna, popiela
ty metalic, wspomaganie kier., immobilizer - 3.200 DEM ♦ cło i 
transport iub na gotowo 12.500 zl. Góra, tel. 065/543-33-02 
AUDI 80 B-4,1992 r., 2300 ccm, benzyna, szary metalic, auto
matic, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, tempomat, podgrz. lu
sterka, alarm ♦ pilot, RO. • 18.900 zl. Kamienna Góra. tel. 
075/744-30-59, 0607/19-48-79
AUDI 80 B4,1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. szyberdach, wspo
maganie kier., centralny zamek, stan b. dobry, -18.500 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-12-06, 0601/55-26-06 
AUDI 80 B4, 1992 r., biały, 4-drzwiowy, wspomaganie, centr.
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zamek, ABS, szyberdach, - 18.000 zł. Milejów k. Wielunia, tel. 
0603/76-41-07

. AUDI 80 B4,1992 r, 120 tys. km, 2300 ccm. wtrysk, srebrny 
metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek, wspo* 

naganie, stan idealny, nie eksploatowany w kraju, kupujący 
zwolniony z opłaty skaitowej, -17.500 zł. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 062/592-03-79, 0601/88-28-89 
AUDI 80 B4,1992 r., turbo D, srebrny metalic, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, szyberdach, cenlr. zamek, - 22.500 zł. Owiesno, 
gm. Dzierżoniów, tel. 074/837-58-31 
AUDI 80 B4,1992 r., 145 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czerwony, 
wspomaganie kier., centralny zamek, ąl. reguł, lusterka, alumi
niowe felgi, w kraju od tygodnia, pełna dokumentacja, • 22.500 
zł. Sobótka, tel. 0602/55-43-77
AUDI 80 B4, 1992 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czarny 
metalic, I właściciel, zadbany, alarm + pilot, centralny zamek, 
wspomaganie kier., szyberdach, el. reg. reflektory, radio Gam
ma, obrotomierz, nowe opony, stan b. dobry, • 16.800 zł lub 
zamienię na Fiata Cinquecento. Starczówek, tel. 074/819-48-91, 
0604/66-59-28
AUDI 80 B4, 1992 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, nowe opony, RO, szyberdach el., centr. zamek, wspo
maganie, niezarejestrowany, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 
071/329-24-25, 0501/19-38-86
AUDI 80 B4,1992/93 r., 2000 ccm, benzyna, grafitowy metalic, 
wspomaganie kier., szyberdach, aluminiowe felgi, alarm, cen
tralny zamek, - 17.300 zł. Brzeg, tel. 077/411-53-22 
AUDI 80 B4,1992/93 r., 49 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, radioodtwarzacz, 
ciemne szyby, po ocleniu, - 26.000 zl. Kłodzko, tel. 
0607/27-25-55
AUDI 80 B4,1992/93 r., 107 tys. km, 2000 ccm, 115 KM, bur- 
gundowy metalic, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, halogeny, 
jasna tapicerka, bez wypadku, serwisowany, książka serwiso
wa, kpi. dokumentacja, nowy akumulator (gwarancja), nowe 
opony, stan b. dobry, • 20.500 zł. Lubin, tel. 076/842-45-08, 
0603/77-14-72 '
AUDI 80 B4,1992/93 r., 147 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor per
łowoczamy, serwo, centralny zamek, el. otwierany szyberdach, 
aluminiowe felgi, dzielona tylna kanapa, el. reguł, reflektory, hak, 
system procon-ten, wełurowa tapicerka, pełna dokumentacja, 
w kraju od tygodnia, - 24.000 zl. Nowa Ruda, tel. 0604/46-38-42 
AUDI 80 B4,1992/93 r., 141 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, alum. felgi, wełurowa tapicerka, spo
iler, halogeny, dzielona tylna kanapa, procon-ten, stan b. dobry, 
- 19.800 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-28-18, 0604/26-48-45 
O AUDI 80 B4AVANT, 1993 r., 128 tys. km, 2000 ccm, 

benzyna, czerwony, wspomaganie, ABS, el. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka oraz reflektory, re
lingi dachowe, roleta bagażnika, rozkładana tyl
na kanapa, kpi. dokumentacja, - 22.500 zł lub za
mienię. Lubin, tel. 076/846-94-08 84019861 

AUDI 80 B4,1993 r., 157 tys. km, 1900 ccm, turbo D, granato
wy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, po
duszka pow., halogeny, RM gama, bez wypadku, od tyg. w kra
ju, sprow. z Niemiec, stan idealny • 23.500 zł. Syców, tel. 
0503/01-56-88 v
AUDI 80 B-4,1993 r., 2000 ccm, kolor grafitowy metalic, centr. 
żamek, wspomaganie, poduszki pow., ABS, el. otw. szyby, szy
berdach, RM, halogeny -.17.900 zl. Wrocław, tel. 0607/84-09-59 
AUDI 80,1993 r., 170 tys. km, 1900 ccm, turbo D el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, RM, dzielona 
kanapa, - 24.500 zl. Antonin, woj. kaliskie, tel. 0603/27-83-65

AUDI 80 B4,1993 r., czarny, Avant, Ouattro, wspomaganie, el. 
reg. lusterka, klimatyzacja, tempomat, ABS, - 23.000 zł. Go
styń, tel. 0607/04-56-54
AUDI 80 B4,1993 r, 140 tys. km, 2300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, garażowany, I właściciel, kpi. dokumentacja, książka 
serwisowa, wszystkie el. dodatki, ABS, alum. felgi, obniżony, 
alarm + pilot, centr. zamek, szyberdach, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry, - 21.900 zł lub zamienię na VW Golfa II, Forda Sierrę. 
Kondratowice, powiat Strzelin, tel. 071/392-61-94 
AUDI 80 B4,1993 r, 117 tys. km, 2000 ccm, benzyna, ciemno
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, • 21.000 zł. 
Nowa Sól, tel. 068/356-99-22
AUDI 80 B4 AVANT, 1993 r., 2600 ccm, V6, srebrny metalic, 
pełne wypos., klimatronic, - 24.900 zl. Odolanów, tel. 
062/733-22-09, 0605/26-34-46
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm, zielbny metalic, ABS, centralny 
zamek, wspomaganie kier., szyberdach, • 18.500 zł lub zamie
nię na tańszy, może być uszkodzony. Rawicz, tel. 0604/58-61-65 
AUDI 80 B4, 1993 r., 146 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielony 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, 4 zagłówki, dzie
lona tylna kanapa, halogeny w zderzaku, w kraju (Ki 2 tygodni, 
oclony, stan b. dobry, • 23.800 zł. Sobótka, tel. 071/390-35-96, 
0606/13-43-90
AUDI 80 KOMBI. 1993 r., 270 tys. km, TDi, biaiy, hak, centr. 
zamek - 5.000 DEM k  cło. Węgliniec, tel. 075/771-13-35 
AUDI 80 B4,1993/94 r., 96 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
stan idealny, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. 
felgi, RM Grundig, wspomaganie, procon-ten, zderzaki Muster- 
ka w kolorze nadwozia, • 21.900 zł lub zamienię na na inny. 
Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 0609/26-96-78 
AUDI 80 B4,1993/94 r., 93 tys. km. 2000 ccm, 115 KM, grana
towy metalic, ABS, serwo, wełurowa tapicerka, dzielona tylna 
kanapa, obrotomierz, pełne wyp. elektryczne, alum. felgi, el. 
otw. szyberdach, radio *  4 głośniki, alarm + pilot, centr. zamek, 
stan b. dobry, - 23.500 zł. Kępno, tel. 0609/36-72-76 
AUDI 80 B4,1993/94 r., 97 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, klimatyzacja, 
ABS, poduszka pow., RO, do sprowadzenia, • 22.200 zł.-Legni
ca, tel. 0600/19-29-37, 0608/23-76-74, 0503/66-18-92 
AUDI 80 B4 AVANT, 1993/94 r., 2000 ccm, zielony metalic, cen
tralny zamek, ABS, szyberdach, aluminiowe felgi, relingi dacho
we, roleta, radio, el. reguł, lusterka, hak, pełna dokumentacja, I 
właściciel, - 22.900 zł. Oława, tel. 071/301-50-91, 303-27-69 
AUDI 80 B4, 1993/94 r., 2000 ccm, benzyna sprowadzony w 
całości, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, el. 
szyberdach, wełurowa tapicerka, stan idealny, - 21.500 zł. Wał
brzych, tel. 074/843-97-99, 0604/28-52-65 
AUDI 80 AVANT, 1993/94 r., 121 tys. km, 1900 ccm, TDI, zielo
ny metalic, 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, wełurowa 
tapicerka, - 25.800 zł. Wrocław, tel. 071/328-74-76 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w intern ecie pod numerem - A00517 
www.autogieida.com.pl)

V / AUDI 80 B-4,1994 r., 67 tys. km, granatowy metalic, ABS, centr.
zamek, klimatyzacja, wspomaganie, RM Blaupunkt, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej - 23.000 zł. Góra Śląska, tel. 
065/543-43-84, 0603/59-69-88
AUDI 80 B4,1994 r., 67 tys. km, 2000 ccm, czerwony, książka 
serwisowa, el. reg. lusterka i szyberdach, ABS, RM, wspoma
ganie kier., centr. zamek, kpi. dokumentacja, I właściciel, za
dbany, garażowany, - 23.700 zl. Wschowa, tel. 065/540-10-05, 
0609/51-10-99
AUDI 80 B4,1994 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, • 22.500 zl (zwolnienie z opłaty skarb.)., tel. 
0603/59-69-88
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r., 127 tys. km, 1900 ccm, TDi, niebie
ski metalic, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie, immobilizer, roleta bagażnika, szy
berdach, relingi dachowe, • 29.000 zł lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 0608/18-83-69
AUDI 80 AVANT, 1994 r., 109 tys. km, 2000 ccm, ciemnozielo
ny, kombi, I właściciel, wspomaganie, centr. zamek, drewno, el. 
otw. szyby, lusterka, RM, alum. felgi, relingi, roleta, wełurowa 
tapicerka, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 23.800 zł lub za
mienię. Jelenia Góra, tel. 0608/97-58-11 
AUDI 80 B4,1994 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, eł. szyberdach, ABS, wspomaganie, ABS, centr. zamek, 
alum. felgi, lampy soczewkowe, lakierowane listwy i lusterka, 
dzielona tylna kanapa, kpi. dokumentacja, garażowany, -28.700 - 
zł. Kowary, tel. 075/761-34-51, 0501/36-14-59

Y AUDI 80 B4, 1994 r., 140 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, I właściciel, bez wypadku, wspomaganie, el. otw. szy

by, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, alum. felgi, 
wykończenia w drewnie, wełurowa tapicerka, podlokłetniki, ABS, 
książka serwisowa, nowe amortyzatory, kpi. dokumentacja, stan 
ideallfy, -18.300 zł lub zamienię, (możliwe, raty). Paczków, tel. 
077/431-60-09, 0606/50-19-62
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r., 134 tys. km, 1900 ccm, TDi, ciem
nozielony metalic, oclony, po przeglądzie, ABS, et. szyberdach, 
el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, poduszka powietrzna, re
lingi dachowe, roleta, wełurowa tapicerka, centralny zamek, 
alarm, wspomaganie kier., bez wypadku, atrakcyjny wygląd, stan 
b. dobry,' - 29.500 zł. Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
AUDI 80 AVANT, 1994 r., 132 tys. km, 1900 ccm, turbo D, atra
mentowy metalic, wspomaganie kier., ABS, centr. zamek, el. reg. 
szyberdach, el. reg. lusterka, RM, dzielona tylna kanapa, relin
gi, alum. felgi, hak, oznakowany, immobilizer, b. zadbany, spro
wadzony w 2001 r, - 28.800 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/845-93-37, 0600/74-59-62 - 
AUDI 80 B4,1994/95 r., 100 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czerwo
ny, bez wypadku, oryginalny lakier, wspomaganie kier., central
ny zamek, poduszka powietrzna, ABS, radio, el. szyberdach, 
stan idealny, sprowadzony w całości w 2000 r, - 22.500 zl. Kłodz
ko, tel. 074/865-80-08 po godz. 20, 0603/50-41-74 
AUDI 80 B4,1994/95 r., 129 tys. km, 2000 ccm, pertowozielony 
metalic, aluminiowe felgi .gwiazdy*, klimatyzacja, ABS, central
ny zamek, alarm, halogeny, serwo, nowy tłumik, olej, pasek, 
nie składak, stan b. dobry, - 22.700 zl lub zamienię na tańszy 
samochód. Oława, tel. 071/313-86-58, 0604/70-38-66 
AUDI 80 B4,1994/95 r., 71 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, wspomaganie, centralny zamek, el.lusterka i szyby, sza
ra tapicerka, welur, podłokietnik, RM Grundig + głośniki, serwo, 
alarm, 4 lata w kraju, mało eksploatowany, atrakcyjny wygląd, 
garażowany, stan idealny, • 24.700 zl. Wąsosz, tel. 
065/543-78-58
AUDI 80 B4,1994/95 r., 120 tys. km, benzyna, ciemnozielony, I 
właściciel w kraju, ABS, szyberdach, pełna dokumentacja, stan 
dobry, - 23.000 zl lub zamienię na dostawczy, Mercedes. Wro
cław, tel. 0602/33-78-60
AUDI 80 B4, 1994/95 r, 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, i właściciel w kraju, ABS, centralny zamek, alarm, wspo
maganie kier., el. otwierany szyberdach, poduszka pow., alumi
niowe felgi, radio, hak, książka serwisowa, pełna dokumenta- 
cja, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 0601/72-79-53 
AUDI 80 B4,1994/96 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, wspomaganie, el. otw. szyberdach, el. reg. 
reflektory, stan b. dobry, - 20.000 zł. Wrocław, teł. 0603/44-38-93 
AUDI 90,1985 r., 200 tys. km, 2300 ccm, srebrny metalic, stan 
b. dobry, wełurowa tapicerka, szyberdach, podgrzewane fotele, 
spryskiwaęz na lampy, I właściciel, tempomat, inst. gazowa (na 
gwarancji), dużo części wymienionych na nowe, ocynkowany, 
alarm + pilot, • 9.000 zł. Trzebnica, tel. 0603/18-56-18 
AUDI 90,1986 r., 160 tys. km, zloty metalic, 4-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, obrotomierz, alum. felgi, hak, stan b. dobry, - 5.900 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/731-62-76, 0602/85-29-65 
AUDI 90, 1986 r., 2200 ccm, wtrysk, biały, 4-drzwiowy, nowa 
inst. gazowa, centralny zamek, wspomaganie kier., alarm + pi
lot, szyberdach, el. reguł, lusterka, automatic, - 6.500 zl lub 
zamienię na Fiata 126p. Krotoszyn, tel. 0602/80-65-32 
AUDI 90,1986 r., 220 tys. km, 2000 ccm, srebrny metalic, welu- 
rowa tapicerka, centralny zamek, Mul-T-Lock, szyberdach, alu
miniowe felgi, - 6.500 źl. Nowa Ruda, tel. 0601/42-53-13 
AUDI 90 OUATTRO, 1988 r., 170 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
czarny metalic, skórzana tapicerka, ABS, klimatronic, pełne wy
posażenie elektryczne, RO, alum. felgi, centr. zamek, alarm, • 
14.500 zl. Psary, tel. 0501/22-08-69 (zdjęcia do tej oferty moż

na zobaczyć w Internecie pod numerem • A00533 www.auto- 
gielda.com.pl)
AUDI 90,1988 r., 2000 ccm, granatowy, spoiler, aluminiowe fel
gi, pełne wyposażenie elektryczne, sportowy wydech, alafm + 
pilot, centralny zamek, - 11.500 zł lub zamienię na Forda Trans
ita dieslarWrocław, tel. 0607/76-88-06, 0607/42-45-67 
AUDI 90,1990 r., 2300 ccm, benzyna, zielony metalic, zadba
ny, bogate wyposażenie, - 12.500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-67-55, 0609/42-57-01
AUDI 90,1990 r., 120 tys. km, 2300 ccm, benzyna, srebrny me
talic, ABS, alum. felgi, centr. zamek; zadbany, -14.900 zl. Wro
cław, tel. 071/357-69-27
AUDI 90 B3,1990/91 r., 2300 ccm, wtrysk, kolor grafitowy me
talic, komputer pokładowy, aluminiowe felgi, centralny zamek, 
wspomaganie kier., wełurowa tapicerka, szyberdach, oryginal
ny spoiler, 4-drzwiowy, peina dokumentacja, - 12.500 zł lub za
mienię. Sobótka, tel. 071/316-21-83, 0602/50-64-80 
AUDI 90 OUATTRO, 1990/94 r., 180 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czamy metalic, 137 KM, składak, 4x4, el. otw. szyby i reg. lu
sterka, wspomaganie kier., podg. fotele, kpi. kół zimowych, RO 
CD Blaupunkt + wzmacniacz Alpińe, 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 numerem - A00543 www.autogielda.com.pl)
AUDI A3,1997 r., 95 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czamy, ABS, 2 
pod. powietrzne, RO, alum. felgi, el. otw. szyby, szyberdach el., 
obniżony, od roku w kraju, stan b. dobry, ciemne szyby, kubeł
kowe fotele, kpi. dokumentacja, - 36,700 zl. Jelenia Góra, tel. 
075/755-02-65, 0502/43-45-84 '
AUDI A3,1997/98 r., 62 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zloty me
talic, 101 KM, ABS, EDS, el.szyby, lusterka, wełurowa tapicer
ka, podłokietnik, RO, skórzana kierownica, pełna dokumenta
cja, cena 43.500 zl lub zamienię na tańszy do 5.000 zł, atrak
cyjny wygląd. Wołczyn, tel. 0607/12-19-38 
O AUDI A 3 ,1998 r., 1600 ccm alum. felgi, kupiony 

w salonie, faktura VAT, • 41.000 zł. Legnica, tel. 
0605/60-17-22 84019681

AUDI A3, 1998 r., 39 tys. km, 1600 ccm, bordowy metalic, 4 
poduszki pow., eł. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, ABS, 
wspomaganie kier., aluminiowe felgi, centralny zamek, radio, I 
właściciel w kraju, - 47.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-69-58, 
0609/39-40-95
AUDI A4 AVANT, 67 tys. km, 1800 ccm, 16V, czamy metalic, 4 
pod. powietrzne, klimatyzacja, pełna el., ABS, alum. felgi 17", 
relingi, roleta, sportowa kierów., stan Idealny • 54.000 zl. Bole
sławiec, tel. 0501/05-31-11
AUDI A4,1995 r., 120 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, pełne 
wyposażenie, • 38.000 zł lub zamienię na tańszy. Chojnów, tel. 
076/817-72-45 lub 0607/37-55-43 
AUDI A4.1995 r., 1800 ccm, turbo, ceglasty metalik; 150 KM, 
pełny tuning Zender Concept, ABS, SRE, climatronic, centralny 
zamek z pilotem, skóra koloru ceglastego, skórzana kierowni
ca, bardzo atrakcyjny wygląd, RO, felgi alum, - 55.000 zł. Nysa, 
tel. 077/435-22-97, 0604/32-78-64 
AUDI A4,1995 r., 154 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, spro
wadzony w styczniu 2001 r., bez wypadku, klimatyzacja, ABS, -
38.000 zł. Czamowice, woj. zielonogórskie, tel. 0603/17-87-40 
AUDI A4,1995 r, 120 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny, el. otw. 
szyby, centr. zamek, el. reg. lusterka, ABS, poduszka pow., wspo
maganie, RO, sprowadzony w całości, • 41.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-21-84, 0607/52-82-12
AUDI A4,1995 r., 91 tys. km, 1600 ccm, benzyna, pertowoczar- 
ny, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, ABS, alum. felgi, oryg. hak z kulą wypinaną, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, el. reg. reflektory, I właściciel, 
sprowadzony w całości, w kraju od 6 mies., stan idealny, • 32.500 
zł. Góra, tel. 065/543-82-57
AUDI A4,1995 r., 1900 ccm, TDi, kolor 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, 1900 ccm, TDI, zielony, bez wypadku, 2 po
duszki pow., ABS, serwo, centr. zamek, radio, 4 dni w kraju, • 
39.500 zł. Wieruszów, tel. 062/581-05-95 po godz. 18, 
0601/72-08-77, 062/784-25-73
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 zl. Zielona Góra, tel. 0502/24-39-51 
AUDI A4, 1995/96 r., 117 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 16V, 
granatowy, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, wspom. kie
rownicy, szyberdach x 2, bez wypadku, książka serwisowa, kpi. 
dokumentacja,' 2 zabezpieczenia + 2 piloty, kpi. kluczy, aiarm, 
stan idealny, • 38.000 zł. Świdnica, tel. 074/850-99-86 
AUDI A4, 1995/96 r.. 180 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy,

sprowadzony na nowych warunkach, klimatyzacja, 2 poduszki 
powietrzne, pełne wyposażenie elektr., ABS, alarm, aluminiowe 
felgi, nowe opony, książka serwlśowa, - 38,000 zł. Wrocław, tel: 
0604/24-13-73.
AUDI A4,1995/96 r., 118 tys. km, 1600 ccm, benzyna, pertowo- 
bordowy metalic, centr. zamek, RO, wspomaganie, el. otw. szy
by, 2 pod. powietrzne, kpi. dokumentacja, technicznie sprawny, 
garażowany, alarm z pilotem, - 32.000 zł lub zamienię na tań
szy, lub mieszkanie. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
AUDI A4,1996 r., 1900 cćm, ciemnozielony metalic, klimatyza
cja, immobilizer, el. otw. szyby, ABS, wspom. kierownicy, centr. 
zamek, pod. powietrzna, • 42.000 zł. Oława, tel. 0602/15-84-54 
AUDI A4,1996 r.,55 tys. km, 1800 ccm, 20V, butelkowa zieleń, 
pełne wyposażenie, • 37.000 zł. Kalisz, tel. 0605/34-56-32 
AUDI A4 COUPE, 1996 r., 190 tys. km, 1900 ccm, TDI, jasno- 
granatowy, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
el. reg. reflektory, centr. zamek, zadbany, bez wypadku, stan b. 
dobry - 19.000 DEM ♦ cło. Lubań, tel. 075/646-38-10, 
0604/81-51-93
AUDI A4,1996 r., 1900 ccm, TDI, cźerwony, bez wypadku, au
tomatic, klimatronic, 2 poduszki pow., ABS, wyposażenie elek
tryczne, radio, centr. zamek, 4 dni w kraju, - 44.500 zł. Wieru
szów, tel. 062/581-05-95 po godz. 18, 0601/72-08-77, 
062/784-25-73
AUDI A4,1996 r., 83 tys. km, 1800 ccm, 20V, srebrny metalic, 
ABS, klimatronic, RM-RDS, alum. felgi, - 40.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/91-16-95
AUDI A4,1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDI, niebieski, kupio
ny w salonie, I właściciel, pełne wyposażenie, skórzana tapi
cerka, bez wypadku, pełna dokumentacja, - 50.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/346-24-92, 0601/75-02-58 
AUDI A4,1996 r., 96 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czamy meta
lic, klimatronik, komputer, szyberdach, inne oprócz skóry, • 
42.000 zł. Wrocław, tel. 348-51-11, 0601/71-49-25 
AUDI A4,1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny metalic, 
klimatyzacja, komputer, alum. felgi, immobilizer, el. otw. szyby, 
ABS, - 40.500 zl. Żmigród, tel. 071/385-33-69, 0604/37-67.-03 
AUDI A4,1997 r., 56 tys. km, 1800 ccm, turbo, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. felgi, klimatronic, ABS, 
kpi. dokumentacja - 52.000 zł. Wiązów, tel. 0605/05-95-26 
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, te l. 0605/30-78-40, 
0605/58-66-60 woj. lubuskie 87026141 

AUDI A4 KOMBI. 1997 r., 97 tys. km, 1900 ccm, TDI, czamy. 
pełne wyposażenie, alum. felgi, RO, - 54.000 zl. Opole, tel. 
077/454-33-69
AUDI A4 AVANT, 1997 r., 96 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny, dużo wyposażenia, alum. felgi, w Polsce od 99 r, klimatyza
cja, Tiptronic, stan idealny, - 55.500 zł. Opole, tel. 0606/85-59-78 
AUDI A4,1997 r., 1800 ccm, srebrny metalic, 125 KM, klimatro
nic, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 
wspomaganie, RO, alum. felgi 16", stan b. dobry, - 45.000 zl. 
Świdnica, lei. 074/640-28-68, 0600/10-57-00 
AUDI A4,1997/98 r., 43 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny me

talic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyberdach, 4 pod. powietrzne, RM, kpi. dokumentacja 
techn. - przeglądowa - 41.000 zl. Nysa, tel. 077/433-20-46 wie
czorem, 0602/42-75-89
AUDI A4,1998 r., 56 tys. km, 1600 ccm, granatowy, 4 pod. po
wietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, e. otw. szyberdach, 
ABS, alum. felgi, RM, centr. zamek, alarm, atrakc. wygląd •
50.000 zł. Nysa, tel. 077/433-78-55, 0602/19-72-62
AUDI A4,1998 r., 76 tys. km, 1900 ccm, TDI, granatowy, ABS, 
wspomaganie, klimatyzacja, poduszki • 16.700 DEM + cło ok.
10.000 zl. Gorzów Wielkopolski, tel. 0609/42-07-64
AUDI A4,1998 r, 55 tys. km, 1600 ccm, błękitno-zielony meta
lic, 4 poduszki pow., ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, aluminiowe felgi, klimatyzacja, pełna dokumentacja, serwi
sowany. - 50.000 zl. Wrocław, tel. 071/315-38-86,0605/21-58-14 
AUDI A4,1999 r., 47 tys. km, 1600 ccm, perłowy, nowy model, 
4 pod. powietrzne, ABS, pełne wyposażenie oprócz skóry -
48.000 zł. Kępno. tel. 0606/34-57-72
AUDI A4 AVANT, 1999 r„ 30 tys. km, 2500 ccmTTDi, V6, czamy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, RO, 6-biego- 
wy, klimatyzacja, el. otw. szyby, ABS, podgrzewane fotele, do 
sprowadzenia, - 100.000 zł. Legnica, tel. 0600/19-20-37, 
0503/58-27-07
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. 
0600/10-57-00,0603/85-48-06 82001381

AUDI A4 KOMBI, 2000 r., 8 tys. km, 1900 ccm, TDI,‘srebrny 
metalic, 115 KM, 4 poduszki pow., klimatronic, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, el. reg. fotele, el. reg. szyberdach, ABS, centr. 
zamek ♦ pilot, immobilizer, hak, relingi dachowe, roleta bagaż
nika, kpi. dokumentacja, w kraju od 3 mies., garażowany, stan 
idealny, - 74.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-26-88 
AUDI A6,1993/94 r., 100 tys. km, 2500 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, alarm, immobilizer, blokada skrzyni biegów, ABS, 
stan b. dobry, po wymianie paski, płyny, napinacz, - 38.000 zł. 
Pieńsk, teł. 075/778-57-50
AUDI A6 AVANT, 1994 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDI, zielony 
metalic, pełne wyposażenie el., ABS, poduszka pow., klimatro
nic, stan b. dobry, - 41.500 zł. Lubań, tel. 0603/71 -92-95 
AUDI A6 AVANT OUATTRO, 1994 r., 198 tys. km, 2800 ccm, 
V6, perłowoczamy, I rej. w 1995 r., pełne wyposażenie oprócz 
skórzanej tapicerki, - 34.000 zl. Leszno, tel. 065/520-81-01, 
0607/64-13-16
AUDI A6, 1995 r., 2600 ccm, benzyna, granatowy, kupiony w 
Polsce, serwisowany, stan b. dobry, klimatyzacja, ABS, 2 po
duszki powietrzne; wełurowa tapicerka, - 36.500 zł. Świdnica, 
tel. 074/853-95-51
AUDI A6 AVANT, 1995/96 r., 123 tys. km, 2500 ccm, TDi, grana
towy, Ouattro, 140 KM, 2 poduszki powietrzne, ABS, ksenony, 
szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, 6-bie- 
gowy, Mul-T-Lock, RM + CD, alarm, c. zamek + pilot, ks. serwi
sowa, I właściciel w Polsce od 3 lat, serwisowany w ASO, - 
42.800 zl lub zamienię na tańszy: Kalisz, tel. 062/764-55-33, 
0601/74-55-33
AUDI A6 AVANT, 1995/96 r., 220 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
wtrysk, kość słoniowa, el. otw. szyby i szyberdach, ABS, 2 po
duszki powietrzne, wspom. kierownicy, oryg. RO, relingi, el. reg. 
lusterka, roleta, hak, bez wypadku, w kraju od 2 m-cy, kpi. do
kumentacja, automatic, stan idealny, - 31.500 zł (możliwe raty 
lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 0604/26-12-31, 
0603/77-93-71
AUDI A6,1995/96 r., 59 tys. km, .2600 ccm, V6, kolor śliwkowy 
metalic, skórzana tapicerka, drewno, podgrzewane fotele, 2 pod. 
powietrzne, skórzana, 3-ramienna kierownica, klimatronic, szy
berdach, el. reg. lusterka I szyby, alum. felgi 16", RO, alarm, nie 
eksploatowany w kraju, - 42.500 zł. Wrocław, tel. 071/788-81-25 
AUDI A6,1996 r., 97 tys. km, 2500 ccm, turbo D, srebrny meta
lic, klimatronic, szyberdach, drewno, el. reg. lusterka i szyby, 
ABS, 2 pod. powietrzne, podłokietnik, alum. felgi 16*, reg. kie
rownica, RO, książka serwisowa, • 47.500 ;ł. Wrocław, tel. 
0605/93-04-75
AUDI A6,1996 r., 2600 ccm, benzyna, zielony metalic, automa
tic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, klimatronic, kpi. dokumenta
cja, - 32.500 zl. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
AUDI A6,1996/97 r., 217 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor - kość 
słoniowa, eksploatowany jako taxi, pełne wyposażenie, klima
tronik, 2 poduszki pow., wszystkie el. dodatki, cena - 14.000 
DEM. Jelenia Góra, tel. 075/781-36-87 
AUDI A6 KOMBI, 1997 r., 2600 ccm, V6 klimatronic, 2 poduszki 
pow., ABS, wyposażenie elektryczne, alum. felgi, RM, • 52.000

zł. Wieruszów, tel. 062/581-05-95 po godz. 18, 0601/72-08-77, 
062/784-25-73
AUDI A6,1998 r., 140 tys. km, 2500 ccm, TDi, srebrny metalic; 
pełne wyposażenie oprócz skóry, limuzyna, opony zimowe, zdej
mowany hak, telefon GSM, nowy silnik (15.000 km), na białych 
tablicach - 70.000 zi + cło. Oława, tel. 0601/41-78-75 
AUDI A6,1998 r., 55 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 20V, zielony 
metalic, klimatronic, ABS, 4 poduszki pow., wszystkie el. dodat
ki, stan idealny, - 77.000 zl. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
O AUDI A6 OUATTRO, 1999 r., 2500 ccm, TDi 180 

kW, klimatyzacja, alum. felgi, serwisowany, fak
tura VAT, -110.000 zł. Legnica, tel. 0605/60-17-22 

ST 84019671
AUDI A6,1999 r.. 2500 ccm, turbo D pełne wyposażenie, I wła
ściciel, kupiony w salonie - 110.000 zl brutto. Lubin, tel. 
076/844-23-84, 076/844-36-64
AUDI A6,1999 r., 1900 ccm, TDI, biały, automatic, bez wypad
ku, klimatronic, 4 poduszki pow., ABS, pełne wypos. elektrycz
ne, pilot, centr. zamek, alum. felgi, - 83.000 zł. Wieruszów, tel. 
062/581-05-95 po godz. 18, 0601/72-08-77, 062/784-25-73 
AUDI A6, 2000 r., 5 tys. km, 2800 ccm, V6 pełne wyposażenie, 
- 90.000 zl. Dzierżoniów, tel. 074/832-40-88 
AUDI A8 OUATTRO, 1996 r, 4200 ccm, perłowobiały, pełne wy
posażenie el., 4 pod. powietrzne, ABS, skóra, alum. felgi 16*, -
70.000 zl. Legnica, tel. 0600/19-29-37
AUDI A8 OUATTRO, 1996 r., 100 tys. km, 4200 ccm, benzyna, 
perłowobiały, pełne wyposażenie elektr., ABS, tiptronic, 4 pod. 
powietrzne, skórzana tapicerka, alum. felgi 16*, sprowadzony 
na mienie przesiedleńcze, - 72.000 zl. Legnica, tel. 
0600/19-29-37, 0503/58-27-07
AUDI A8,1996 r., 2800 ccm, zielony metalic, klimatyzacja, we- 
lurowa tapicerka, telefon, pełna dokumentacja, stan b. dobry, •
58.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-15-80
AUDI COUPE, 1982 r., 1600 ccm, turbo D, szary metalic, alumi- 
niowe felgi, szyberdach, ospoilerowany, opony 205/15, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, • 5.500 zi lub zamienię na BMW 
E-30. Opole, tel. 077/443-61-60 
AUDI COUPE, .1985 r., 1800 ccm, benzyna, ciemnozielony me
talic, szyberdach, alarm ♦ pilot, jasna wełurowa tapicerka, alum. 
felgi (2 kpi.), zadbany, nie składany, sportowe dodatki, model 
przejściowy, szerokie zderzaki, - 7.300 zl. Wrocław, teł. 
0605/44-20-69
AUDI COUPE, 1990 r., 18 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, czamy 
metalic, nowe hamulce, centr. zamek, pełne wyposażenie elektr., 
RO Panasonic z RDS, pilot, 6 głośników, alum. felgi, ABS, spor
towy ukl. wydechowy, halogeny, el. otw. szyberdach, sprowa
dzony w całości, stan idealny, • 20.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-33-90, 0502/14-53-88
AUDI COUPE OUATTRO, 1990 r., 2300 ccm, wtrysk, błękitny, - 
20.500 zł. Wschowa, tel. 0605/91-88-41 
AUDI COUPE, 1991 r., 122 tys. km, 2309 ccm, wtrysk, perłowo
czamy metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, alarm + pi
lot, fotele podgrzewane, el. reg. lusterka i szyberdach, alum. 
felgi, obniżony, sportowy wydech i kierownica, RO z RDS, Grun
dig, nie składany, • 20.000 zł. Bolesławiec, tel. 0607/34-30-88 
AUDI COUPE OUATTRO, 1992 r., 120 tys. km, 2800 ccm, V6, 
seledynowy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, alum. fel
gi, komputer, wszystkie el. dodatki, podgrzewane fotele, radio z 
CD, atrakc. wygląd, • 30.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
0601/78-34-22
AUDI COUPE, 1992 r., 130 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, czerwo
ny, instal. gazowa, dużo wyposażenia, oprócz klimatyzacji, ob
niżony, spoilery, alum. felgi gwiazdy, nowe amortyzatory i za

wieszenie, • 17.900 zl lub zamiana na mniejszy. Ząbkowice ślą
skie, tel. 0601/91-87-56
AUDI TT, 1998/99 r., 18 tys. km, 1800 ccm, turbo E, 180 KM. 
czamy, 4 poduszki pow., klimatronic, skórzana tapicerka, pod
grzewane siedzenia, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, EPS, 
alum. felgi, radio + CD, - 89.000 zł. Wieruszów, tel. 
062/581-05-95 po godz. 18, 0601/72-08-77, 062/784-25-73 
AUDI V8, 1991/92 r., 250 tys. km, 3600 ccm, V8, 32V, biały, 
klimatyzacja, tempomaL 250 KM, • 31.000 zł lub zamienię na 
turbo D. Lubin, tel. 076/844-92-42, 0607/73-90-96 
AUDI V8,1993 r., 185 tys. km, 4200 ccm, zielony metalic, pełne 
wyposażenie - 28.000 zł lub zamienię na Mercedesa coupe. 
Rzeszów, tel. 0604/33-75-22

AUSTIN
AUSTIN MINI MORRIS, 1973 r., 150 tys. km, 1000 ccm, żółty, 
atrakcyjny wygląd, stan idealny, - 8.000 zł.., tel. 0602/24-25-86 
AUSTIN MINI MORRIS SKŁADAK, 1981/89 r. 1000 ccm, czar
ny, alum. felgi, stan b. dobry, • 6.500 zł. Oława, tel. 0603/37-97-55 
AUSTIN MONTEGO KOMBI, 1989 r., 2000 ccm, GTI, czerwo
ny, 7-osobowy, centralny zamek, eł. reguł, lusterka, stan dobry, 
- 9.000 zl. Wrocław, tel. 071/343-51-08

BMW
BMW 316,1973/77 r., 120 tys. km, 1600 ccm, E ♦ gaz, czamy 
metalic, alum. felgi, ospoilerowany, • 3.300 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 0503/04-31-82, 071/346-2S-81 
BMW 316,1976 r., 1600 ccm, benzyna inst. gazowa, nowe ta
blice rejestracyjne, kpi. dokumentacja, brak OC, • 1.500 zl. 
Wschowa, tel. 0606/64-50-85
BMW 316,1977 r., 1600 ccm, żółty, Ospoilerowany, alum. felgi 
15*. po wymianie przednie amortyzatory, zarejestrowany, - 2.700 
zł. Pątnów, gm. Kunice, woj. legnickie, tel. 0603/53-33-28 
BMW 316 E-21, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, ciemnozielony, 
.rekin*, ospoilerowany, halogeny, lotka na klapie, 3 światło .stop*, 
niklowane nakładki na felgi, nowe tablicę, atrakcyjny wygląd,' 
10.000 km po kapitalnym remoncie silnika, nowe łożyska, pia
sty i hamulce, drugi silnik w dobrym stanie, stan b. dobry, • 2.600 
zl. Psary, woj. wrocławskie, tel. 0609/27-39-64 
BMW 316, 1978 r., 1600 ccm, czerwony, obniżony, ospoilero
wany, fotele Recaro, atrakc. wygląd, stan dobry, kpi. dokumen
tacja, brak przeglądu, - 1.500 zł. Wałbrzych, tel. 0600/63-75-46 
BMW 316,1979 r., benzyna, czamy, stan dobry, - 2.500 zł. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-83-47

BMW 316,1979 r., 1600 ccm, czerwony, po remoncie kapital
nym silnika, nowy ukl. wydechowy, nadkola, stan blacharki b. 
dobry, nowe łożyska, ukł. hamulcowy, zadbany, garażowany, w 
ciągłej eksploatacji, pilne, - 2.800 zł. Wrocław,.tel. 071/368-11-08 
BMW 316 E-21, 1980 r., 2000 ccm, fioletowo-pertowy metali, 
4-cylindry, ospoilerowany, nowy lakier, atrakcyjny, sportowy wy
gląd, do wykończenia, - 3.000 zł., tel. 0605/66-11-98 
BMW 316,1980 r., 1594 ccm, granatowy, stan b. dobry, alumi
niowe felgi, nowe opony, sprzęgło i wydech, 2 lata po lakiero
waniu, - 3.000 zl lub zamienię na Audi 80 z lat 1979-83, inne. 
Wrocław, tei. 0607/52-81-65
BMW 316,1981 r., 160 tysT km, 1600 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 5-biegowy, el. reg. lusterka, 4 reflektory z przodu, stan 
dobry, na zachodnich tablicach, - 1.550 z ł, lub 890 DEM. Gu
bin, tel. 0502/16-94-74
BMW 316, 1982 r., 147 tys. km, 1600 ccm, błękitny metalic, 
stan silnika i blacharki b. dobry, wnętrze b. zadbane, obroto
mierz, garażowany, 81/100 km + drugi, w całości lub na części,
- 4.000 zł. Rudna, tel. 076/749-39-12, 0601/58-68-15 
BMW 316, 1982/92 r., 1600 ccm, żółty, światła soczewkowe 
żółte, aluminiowe felgi ATS, spoilery, nowe opony, nowe klocki, 
cylinderki, okładziny, sportowa kierownica, instalacja gazowa, 
atrakcyjny wygląd, • 4.200 zł lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 
071/342-96-81, 0503/74-29-71
BMW 316, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, biały, stan b. dobry, 
2-drzwiowy, spoilery BBS, 4-lampy z przodu, ciemne szyby i 
klosze lamp, halogeny, na białych tablicach, - 1.200 zl. Jelenia 
Góra. tel. 0609/37-70-72
BMW 316, 1984 r., 120 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
stan dobry, centralny zamek, el. reguł, lusterka, • 5.900 zł lub 
zamienię. Kozielno, tel. 077/431-64-44, 0608/50-06-93 
BMW 316,1987/96 r., 192 tys. km, ciemnozielony metalic, skła
dak, sportowe zawieszenie 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
centralny zamek, radioodtwarzacz, el. reguł, lusterka, spoiler 
na tylnej klapie, aluminiowe felgi, kpi. opon zimowych, blokada 
skrzyni biegów, dodatkowe zabezpieczenie elektroniczne, - 
10.000 zl. Wrocław, tel. 071/390-68-56, 0602/69-39-44 
BMW 316 i, 1989 r., 111 tys. km, 1600 ccm, czerwony, alum. 
felgi, obniżony 5 cm, spoiler przedni i tylny, sportowe świece, 
2-drzwiowy, el. reg. lusterka - 11.600 zl. Gostyń, tel. 
0601/83-65-62
BMW 316,1989/90 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
bez wypadku, oryg. lakier, 4-drzwiowy, serwisowany, alum. fel
gi, szyberdach, stan idealny, • 13.400 zl. Wałbrzych, tel. 
0605/35-26-21
BMW 316 E-30,1990 r., 178 tys. km, wtrysk, czerwony, stan b. 
dobry, - 11.800 zł. Wałbrzych, tei. 0502/21-06-74 
BMW 316, 1990 r., 147 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, granatowy, 
stan b. dobry, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, blokada 
skrzyni biegów, nowy typ silnika, - 13.400 zł lub zamienię. Bo- 
guszów-Gorce, tel. 074/844-27-58, 0604/29-43-83 
BMW 316,1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, czamy, el. reg. lu
sterka, szyberdach • 2.500 zl. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
0600/17-77-48
BMW 316,1990 r., srebrny metalic, 4-drzwiowy, alum. felgi, na 
białych tablicach - 1.850 DEM. Zgorzelec, tel. 0605/91-92-79 
BMW 316 i, 1990/94 r., 160 tys. km, 1600 ccm, zielony, szyber
dach, felgi alum., el. reg. lusterka, • 8.500 zł. Głogów,.tel. 
076/833-52-92
BMW 316 E-36,1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, żółty, szyber
dach, serwo, felgi alum. plus drugi komplet kół, obrotomierz, 
drewniana kierownica, spoiler, atracyjny wygląd; zadbany, szy
berdach, garażowany - 22.800 zł lub zamienię na BMW 5 lub 
Mercedesa 124. Oleśnica, tel. 0606/87-99-61 
BMW 316 E-36, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, żółty, 
szyberdach, el. reg. reflektory i lusterka, aluminiowe felgi, obni
żony, obrotomierz, drewniana kierownica, welur, spoiler, drugi 
komplet kół, garażowany, zadbany - 22.800 zi lub zamienię na 
BMW serii 5 lub Mercedesa 124. Oleśnica, tel. 0606/87-99-61 
BMW 316 E36, SEDAN, 1991 r„ 1600 ccm, wtrysk, granatowy, 
4-drzwiowy, wełurowa tapicerka, stan b. dobry - 6.800 DEM + 
cło około 4.500 zł. Lubań, tel. 075/646-38-10, 0604/81-51-93 
BMW 316 E-36,1991 r, 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, żółty,, 
szyberdach, serwo, wełurowa tapicerka, aluminiowe felgi, drew
niana kierownica, drugi komplet kół, spoiler, obniżony, obroto
mierz, centralny zamek, atrakcyjny wygląd, garażowany, - 
22.800 zł lub zamienię na BMW 5, Mercedesa 124. Oleśnica, 
tel. 0606/87-99-61
BMW 316 E-36,1991 r., 1600 ccm, biały, centr. zamek, wspo
maganie, kpi. opon zimowych, stan dobry, • 19.000 zł. Olszyna, 
tel. 075/721-26-91, 0606/12-53-50 
BMW 316 E-36,1991/92 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk spro
wadzony w całości na kołach, biez wypadku, w kraju 1 dzień, 
ABS, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, el. reg. lusterka i 
reflektory, atermiczne szyby, • 19.400 zl. Rawicz, tel. 
0605/22-90-19
BMW 316 I E-36,1991/92 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary, 4-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, alarm, alum. felgi, 
wełurowa tapicerka, sprowadzony w całości, bez wypadku, I wła
ściciel, zadbany, nowe amortyzatory, nowy akumulator, -19.800 
zł lub zamienię. Trzebnica,.tel. 0601/70-̂ 8-61 
BMW 316 i E-36,1992 r., 160 tys. km, 1600 ccm, morski meta
lic, 4-drzwiowy, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, wełurowa tapicerka (bia
ła), w kraju od tygodnia, nie eksploatowany, - 19.500 zl. Do- 
brzejowice, woj. legnickie, tel. 0605/57-85-88 
BMW 316,1992 r., perłowoczamy, alum. felgi, centr. zamek, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, RO, alarm (z odłą
czeniem paliwa), w kraju od 97 r, - 21.000 zł. Oleśnica, tel. 
0502/50-44-57
BMW 316 E-36,1992/93 r., 108 tys. km, 1600 ccm, perlowozie- 
lony metalic, ABS, ATE, poduszka pow., eł. reg.'lusterka, szy
berdach, wełurowa tapicerka, alum. felgi, sportowy układ wyde
chowy, stan idealny, w kraju od 1 roku, ewentualny profesjonal
ny sprzęt nagłaśniający, atrakc. wygląd - 28.200 zł bez sprzętu. 
Wrocław, tel. 071/316-51-96 wieczorem 
BMW 316 i, 1993 r., 160 tys. km, 1600 ccm, pertowozielony, 
ABS, wspomaganie, alarm, centralny zamek .z pilotem, weluro- 
wa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, halogeny, białe kie
runkowskazy, zadbany, garażowany, w kraju od foku, 1. właści
ciel, stan techn. bardzo dobry, - 25.500 zł. Węgliniec, tel. 
0606/38-86-97
BMW 316 i, 1993 r., 1600 ccm, wtrysk, zielony metalic, ABS, 
centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyberdach, klimaty
zacja, • 25.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 0609/45-99-56 
BMW 316,1993 r., 11 tys. km, 1600 ccm, niebieski, sprowadzo
ny w całości, ABS, szyberdach, - 27.000 zl. Wrocław, tel. 
0608/22-04-52
BMW 316 COMPACT, 1994 r., 92 tys. km, czerwony, poduszka 
powietrzna, ABS,* pełne wyposażenie elektryczne, wspomaga
nie kier., centralny zamek, alarm, aluminiowe felgi Borbet 16*. 
atrakcyjny wygląd, • 23.500 zi. Nowa Ruda, tel. 074/872-50-15, 
0604/36-60-35
BMW 316 COUPE, 1994 r., 69 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
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pistacjowy metalic, klimatyzacja, poduszka pow., aluminiowe 
felgi, pełne wyposażenie elektr., ABS, alarm, fotele pod kolor 
samochodu, książka serwisowa, - 32.000 zl. Wrocław, tel. 
071/359-51-55
BMW 316 COUPE, 1994 r.. 125 tys. km, biały, ABS, 2 pod. po
wietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, 
centr. zamek, alarm, alum. felgi 15", wspomaganie, • 33.500 zi. 
Wrocław, teł. 0605/27-61-12
BMW 316 CD, 1995 r., 93 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
klimatyzacja, komputer, poduszka pow., RM, kubełkowe fotele, 
elektryka, I właściciel, garażowany, atrakc. wygląd • 27.500 
Wrocław, tel. 0604/57-56-09
BMW 316 COMPACT, 1995 r., 120 tys. km, niebieski metalic, 
bez wypadku, - 34.000 zł. Wrocław, tel. 0603/60-40-07 
BMW 316 i, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, na białych 

/  tablicach • 700 DEM. Zielona Góra, tel. 0503/74-29-45 
BMW 316 I COUPE, 1997 r., 56 tys. km, czerwony, ABS, wspo
maganie kier., wszystkie el. dodatki, klimatronik, 2 poduszki 
pow., pełny pakiet M3, obniżony, alum. felgi 8x17 AC Schritzer, 
czujniki cofania, rolety, podłokietnik, drewno, progi M3, stan ide
alny, atrakc. wygląd i inne dodatki, - 46.500 zl lub zamienię na 
E-39, uszkodzony. Bolesławiec, tel. 0604/97-29-13 
BMW 316,1997 r., 26 tys. km, srebrny, ABS, el. reg. lusterka, 
alum. felgi, RO, wełurowa tapicerka, - 35.000 zł (możliwe raty). 

Leszno, tel. 065/520-72-19, 0601/43-38-78 
BMW 316 COMPACT, 1997 r., 103 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, pełne wyposażenie dodatkowe oprócz skóry, gara
żowany, I właściciel w Polsce, wersja Exdusive Edition, stan b. 
dobry, - 33.900 zł. Wrocław, tel. 0602/39-37-41 
BMW 316 I COMPACT, 1998 r., 59 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, ASC, poduszka pow., wspo
maganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, dodatki 
M-Power, wełurowa tapicerka (niebieska), alum. felgi, el. otw. 
szyberdach, - 36.500 zł. Rawicz, tel. 0605/78-93-75 
BMW 318 i, 1982 r., 1800 ccm, wtrysk, kolor buraczkowy, .re
kin’, po przeglądzie, po remoncie, aluminiowe felgi, tylna lotka, 
zadbany, - 3.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-50-36 
BMW 318 i, 1982 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, bez rdzy, po 
remoncie silnika, po remoncie kapitalnym, szyberdach, hak, RO 
i 4 głośniki, alum. felgi 15', fotele kubełkowe, 4 reflektory, - 6.000 
zł. Świerzawa, tel. 075/713-59-07 po 15 
BMW 318,1982 r., 130 tys. km, 1800 ccm, czerwony, stan ide
alny, szyberdach, wspomaganie kier., na białych tablicach, •
1.600 zł DEM. Wrocław, tel. 0503/30-90-88, 0503/96-79-19 
BMW 318, 1983 r., 185 tys. km, 1800 ccm, granatowy, centr. 
zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, RO, - 6.000 zl. Wschowa, 
teł. 0607/57-28-64
BMW 318,1983 r., 1800 ccm, gażnik, czamy, wersja przejścio
wa, • 3.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-56-24 
BMW 318,1983 r., 1800 ccm, szary, instal. gazowa, CD, el. reg. 
lusterka, szyberdach, Obiegowy, tylna szyba ogrzewana, gara
żowany, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 0607/65-07-85 
BMW 318,1984 r., 1800 ccm, benzyna, zielony metalic, oryg. 
lakier, hak, alum. felgi, nowe tłumiki, stan b. dobry, na holen
derskich tablicach, -1.800 zł. Nowa Sól, tel. 068/356-26-51 wie
czorem
BMW 318, 1985 r., 1800 ccm, benzyna inst. gazowa, el. otw. 
szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, stan dobry, - 7.500 zł. 
Zielona Góra, tei. 068/320-41-04, 0603/22-49-18 
BMW 318 I E-30, 1985 r., 1800 ccm, ciemnostalowy metalic,
2-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, 5-biegowy, katalizator, 
stan idealny, zarej., na białych tablicach - 2.000 zl. Gorzów 
Wlkp., tei. 0606/92-17-52
BMW 318, 1986 r., 1800 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, 5-biego- 
wy, RO, szyberdach, - 7.700 zl. Wołów, tel. 071/389-48-06 
BMW 318, 1987 r, szary metalic, alarm, immobilizer, szyber
dach, 2-drzwiowy, • 7.000 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 
074/853-77-38
BMW 318,1987 r., 170 tyę. km, 1800 ccm, E*gaz, kolor stalo
wy metalic, ospoilerowany, alarm, centralny zamek, immobili
zer, skóra, nowe zawieszenie sportowe, aluminiowe felgi 15", 
szyberdach, el. reguł, lusterka, nowy akumulator, po remoncie 
blacharki, stan b. dobry, przegląd do 2002 r, - 11.500 zł.‘Świe
bodzice, tel. 0602/73-84-73
BMW 318 i, 1987/88 r., 166 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały,
2-drzwiowy, sprowadzony w całości, wspomaganie, szyberdach, 
el. reg. lusterka, alum. felgi, zadbany, stan b. dobry, • 11.500 zł. 
Wrocław, tei. 071/355-90-64
BMW 318 SKŁADAK. 1987/93 r., 170 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna 4-drzwiowy, automatic, zadbane wnętrze*.zarejestrowany, 
opłacony, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, - 7.500 zl. Wro
cław, tel. 0609/15-60-18
BMW 318,1988 r., biały, 3-drzwiowy, na zachodnich tablicach -
1.900 zł. Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0606/91-14-78 
BMW 318 iS, 1989 r., 1800 ccm, 16V, czerwony, zadbany, gara
żowany, I właściciel, atrakcyjny wygląd, komplet opon zimowych, 
el. reguł, lusterka, szyberdach, RO, czerwone zegary, • 14.000 
zł. Kłodzko, teł. 0607/74-19-87
BMW 318 i, 1989 r., 150 tys. km, 1800 ccm, granatowy metalic,
-10.000 zi. Wrocław, teł. 071/310-64-47 
BMW 318 i, 1990 r., 143 tys. km, 1800 ccm, M-40, srebrny me
talic, obniżony, eł. reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek, 
alum. felgi, - 14.500 zl. Łomnica, tel. 075/713-03-82, 
0604/28-57-55
BMW 318 Si, 1990 r., 150 tys. km, 1800 ccm, czerwony, nowe 
opony, aluminiowe felgi 17*, komplet opon zimowych, futerał na 
narty, zadbany, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 0603/58-24-72 
BMW 318 E-36,1991 r., 1800 ccm, czerwony, centralny zamek, 
el. reg. reflektory, szyberdach, RO, zadbany, garażowany, •
21.000 zł (możliwość rat lub zamiany na tańszy samochód). 
Wrocław, tel. 0601/41-85-88
BMW 318 IS E-36 COUPE. 1992 r., 128 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
ciemnografitowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, wspoma
ganie, centr. zamek, alarm + pilot immobilizer, RO, el. otw. szy
berdach, alum. felgi, sprowadzony w całości, bez wypadku, -
32.500 zł. Przemków, tel. 076/831-92-93 
BMW 318 E-36,1992 r., 144 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czamy, 
el. reg. lusterka, ABS, serwo, radioodtwarzacz + CD, sprowa
dzony w całości, I właściciel, - 21.200 zł. Kępno, tel. 
062/782-30-47, 0601/69-65-12
BMW 318 i, 1992 r., granatowy metalic, bez wypadku, peine 
wyposażenie el., RO BMW, książka serwisowa, ABS, szyber
dach, immobilizer, atrakc. wygląd, - 22.500 zł. Leszno, tel. 
065/526-88-98
BMW 318,1992 r., 122 tys. km, czamy, ABS, wspomaganie, el. 
reg. lusterka, szyberdach, RO, • 22.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-02-10, 0601/64-22-52
BMW 318,1992/93 r., 175 tys. km, 1800 ccm. czamy metalic, 
ABS, szyberdach, książka serwisowa, - 21.600 zł. Kłodzko, tel. 
0600/83-92-03
BMW 318,1993 r., 162 tys. km, 1800 ccm, benzyna, granato-' 
wy, pod. powietrzna, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyberdach, centr. zamek + pilot, alarm, dodatkowe za
bezpieczenia przed kradzieżą, RM Sony + CD na 10 płyt, -
19.000 zl. Kamienna Góra. tel. 075/744-18-36
BMW 318 i, 1993 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czerwo
ny, centr. zamek, wspomaganie, pod. powietrzna, szyberdach, 
bez wypadku, do sprowadzenia, - 20.000 zl. Legnica, tel. 
0600/19-29-37, 0503/58-27-07
BMW 318 E36, SEDAN, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy,
4-drzwiowy, zadbany, wełurowa tapicerka, stan b. dobry • 7.500 
DEM + cło. Lubań, tel. 075/646-38-10, 0604/81-51-93 
BMW 318 i E-36,1993 r., 151 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czamy 
metalic, stan b. dobry, ABS, wspomaganie kier., el- otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, szyberdach, 2 poduszki powietrzne, 
Mul-T-Lock, alarm + pilot, spoilery, aluminiowe felgi, • 24.700 zł 
lub zamienię na tańszy. Paczków, tel. 077/431-68-41, 
0600/93-75-29
BMW 318 IS, 1993 r., 160 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy 
metalic, silnik 140 kM, eł. otw. szyby, eł. reg. lusterka, szyber
dach, ABS, alum. felgi, wspomaganie, alarm + pilot, immobili
zer, RO + 6 głośników, sprowadzony w całości, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, - 25.500 zł. Przerzeczyn Zdrój, gm. Niemcza, 
teł. 074/837-50-96, 0600/89-49-74 
BMW 318 i, 1994 r., 1800 ccm, czarny metalic, centr. zamek, el. 
dodatki, wspomaganie, ciemne światła tył, w Polsce od br, -
28.000 zi. Bolesławiec, tel. 0608/72-00-60
BMW 318 CABRIO IS, 1995 r. skóra, pełna elektryka, klimaty
zacja, alum. felgi, stan dobry, • 40.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0603/46-58-38
BMW 318 CABRIO, 1995 r., 1800 ccm, 16V, perłowogranatowy, 
stan b. dobry, skórzana tapicerka, inst. elektr., w Polsce od 1.5 
roku, zadbany, garażowany, serwisowany w Niemczech, ks. ser
wisowa, - 51.500 zl. Niemcy, tel. 0049/17-19-88-16-65 
BMW 318 Tl, 1995/96 r., 100 tys. km, 1800-ccm, benzyna, kolor 
śliwkowy, pełne wyposażenie el., alum. felgi, kierownica skó

rzana, szyberdach, 2 pod. powietrzne, ABS, podłokietnik, atrakc. 
wygląd, - 31.800 zl lub zamienię. Opole, tel. 0607/08-60-65 
BMW 318 Tl, 1996 r. Compact, stan idealny, 2 pod. powietrzne, 
w kraju od tygodnia, - 32.000 zł. Głubczyce, woj. opolskie, tel. 
0607/53-67-58 .
BMW 318 KOMBI, 1996/97 r., srebrny metalic, peine wyposa
żenie oprócz skóry, - 41.000 zl lub zamienię na tańszy. Strzelce 
Opolskie, tel. 0608/59-18-75
BMW 318 i, 1997 r., 75 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czamy 
metalic, automatic, klimatyzacja, 4 poduszki pow., wspomaga
nie Ider., el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, alarm, 
centr. zamek, immobilizer, I właściciel w kraju, kpi. dokumenta
cja, • 38.900 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/354-23-03 
BMW 318 CD, 1998 r., 47 tys. km, turbo D, perłowoczamy, 2 
SRS, ABS, ASC, pełna el., klimatyzacja, wspomaganie, centr. 
zamek, serwisowany - 49.000 zl. Oława, tel. 0502/39-34-91 
BMW 320,1979 r, 1600 ccm, benzyna, bordowy, przegląd waż
ny do maja 2002 r., stan dobry, • 4.800 zl. Wrocław, tel. 
071/327-88-56
BMW 320,1982 r., 250 tys. km, 1997 ccm, czerwony, .na cho
dzie*, aluminiowe felgi, szyberdach, - 2.000 zł. Ligota Piękna, 
tel. 071/312-44-47
BMW 320 i, 1984 l , 2000 ccm, delfinowy metalic, 4-drzwiowy, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi 15*, kom
puter, wełurowa tapicerka w kolorze nadwozia, kubełkowe fote
le, 4 zagłówki, skórzana kierownica, zadbany, stan b. dobry, -
6.300 zł. Świdnica, tel. 074/853-08-66 
BMW 320, 1987 r., 240 tys. km, 2000 ccm, biały, katalizator, 
bez wypadku, ABS, komputer, otwierany dach, el. reg. lusterka, 
kpi. opon zimowych z felgami, - 8.800 zł. Wrocław, teł. 
071/333-74-61
BMW 320 i, 1988 r., 146 tys. km, 2000 ccm, żółty, obniżony, 
RM, 4-drzwiowy, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyberdach, 
el. reg. lusterka, wełurowa tapicerka, fotele Recaro, hak, stan 
b. dobry - 9.000 zi. Grodków, tel. 077/415-31-92 
BMW 320 i, 1988 r., 160 tys. km, czamy, el. reguł, lusterka, 
szyberdach, aluminiowe felgi, spoilery, radioodtwarzacz Ken- 
wood, alarm, centralny zamek, atrakcyjny wygląd, aportowe fo
tele, - 11.500 zł. Wrocław, tei. 071/349-35-62, 0607715-64-51 
BMW 320 i, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, czerwony, stan b. dobry,
4-drzwiowy, instalacja gazowa, wspomaganie kier., el. reguł, lu 
sterka, centralny zamek, -12.000 zl. Kłodzko, teł. 074/867-82-11 
BMW 320,1989 r., zielony metalic, instalacja gazowa, sporto
we zawieszenie, wełurowa tapicerka, 2-drzwiowy, alarm + pilot, 
ospoilerowany, przyciemniane szyby, - 14.000 zl. Świebodzice, 
tel. 074/854-10-51, 0502/67-26-49 
BMW 320 i, 1990 r., 160 tys. km, 1991 ccm, wiśniowy, alum. 
felgi, nowe opony, ciemne szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, 2 komputery, białe zegary, 2-drzwiowy, sportowe 
zawieszenie, spoilery, ważny przegląd, - 10.900 zl. Piaski, tel. 
065/571-91-10, 0602/88-52-80
BMW 320,1990 r., 137 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, kolor grafito
wy metalic, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, alum. fel
gi, el. otw. szyby, 4-drzwiowy, wełurowa tapicerka, stan tech
niczny b. dobry, zadbany, -14.100 zl lub zamienię na Audi lub 
VW Passata w podobnej cenie. Polanica Zdrój, tel. 
074/869-01-47
BMW 320 i KOMBI, 1990 r., 137 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, ABS, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, 
szyberdach, roleta + siatka, aluminiowe felgi, alarm + pilot, cen
tralny zamek, lusterka i zderzaki w kol. nadwozia, wykończenia 
w drewnie, zadbany, pełna dokumentacja, nowy pasek rozrzą
du, klocki, -15.500 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/352-93-28, 
0606/42-00-69
BMW 320 E-36,. 1992 r., 90 tys. km, 2000 ccm, błękitny metalic, 
automatic, 150 KM, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, alarm, blokada zapłonu, alum. felgi, wełurowa tapicer
ka, szyberdach, garażowany, zadbany, - 28.000 zi. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-60-05, 0604/21-74-42 
BMW 320 E-34, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 24V, czamy 
metalic, pełne wyposażenie elektryczne, koła 17* AC Schnit- 
zer, alarm Prestige, - 27.000 zł lub zamienię na osobowy: Opel 
Astra GSI, Calibra, Audi, VW. Wrocław, tel. 0607/86-77-86 
BMW 320 i, 1994 r., 132 tys. km, 2000 ccm, 24 V, czamy meta
lic, 150 KM, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, szyberdach, alum. felgi 16*, obniżony, tuning M3, ciem
ne szyby, alarm + centr. zamek, - 29.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/83-36-64
BMW 320 TOURING, 1995/96 r., 136 tys. km kombi, RO, 5-bie- 
gowy, el. otw. szyberdach, ABS, wspomaganie kier., centr. za
mek + pilot, alum. felgi, el. reg. lusterka, klimatyzacja, el. reguł, 
fotele, el. otw. szyby, sprowadzony w całości, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, w kraju od miesiąca, • 41.000 zł. Jawor, tel. 
076/870-01-20 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter- 
nede pod numerem - AG0215 www.autogielda.com.pl)
BMW 320, 2000 r., 2000 ccm, diesel, czamy metalik, na nie
mieckich tablicach, pełne wyposażenie, - 68.500zl. Kluczbork, 
e-mail: prall@wp.pi
BMW 323, 1982 r., 2300 ccm, benzyna zarejestrowany, nowy 
przegląd, - 2.200 zl. Oleśnica, tel. 071/399-37-39 
BMW 323 E-30,1983 r., 180 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, zloty 
metalic, el. reg. lusterka, sportowa koerownica i zawieszenie, 
kubełkowe fotele, skóra, alum. felgi, stan techn. b. dobry, - 6.300 
zł. Legnica, tel. 076/858-49-23
BMW 323 E-30,1983/84 r., 140 tys. km, zloty metalic, 3-drzwio- 
wy, do poprawek i drobnych napraw, szyberdach, el. reg. lu
sterka, sprawny, .na chodzie*, - 3.700 zi. Wałbrzych, tel. 
074/848-11-28, 0605/74-73-41
BMW 323 i, 1985 r., wtrysk, pomarańczowy, 6-cylindrówy,
4-drzwiowy, spoiler tylny, kołpaki, obrotomierz, komputer, stan 
dobry, - 4.990 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78
O BMW 323 i, 1986 r., 2300 ccm, wtrysk, bordowy 

metalic, sprowadzony w całości, 4-drzwiowy, 4 
el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, tem
pomat, alum. felgi, in s t gazowa, centr. zamek + 
alarm, komputer, radio, wspomaganie kier., podg. 
siedzenia, - 9.500 zł., te l. 062/740-60-43, 
0603/78-78-18 03003571

BMW 323 TOURING E-36.1998 r, 2500 ccm, srebrny metalic, 
w kraju od 04.2000 r., pełna dokumentacja, serwisowany w ASO 
BMW, stan idealny, klimatronic, komputer, skóra, 4 poduszki 
powietrzne, ABS, ASC, pełne wyposażenie elektryczne, orygi
nalny hak, nowe felgi aluminiowe i opony,.- 59.000 zi lub zamie
nię. Wrocław, tel. 071/339-98-53, 0502/34-24-79 
BMW 324 D, 1988/93 r., 240 tys. km, 2400 ccm, diesel, niebie
ski metalic, 4-drzwiowy, alum.felgi, centr. zamek, el. reg. I podg. 
lusterka, - 7.900 zl lub zamienię na Audi, może być uszkodzo
ny. Zielona Góra, tel. 068/325-04-69 
BMW 324, 1989 r., 120 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, stan 
idealny, 4-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, el. reg. luster
ka, alum. felgi, RM Gelhard, głośniki, skórzana tapicerka, •
11.900 zł lub zamienię na inny. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
BMW 324 D, 1989 r., 200 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, do 
remontu, bez wypadku, stan silnika dobry, - 6.500 zl. Legnica, 
tel. 0602/29-57-43 i
BMW 324,1989 r. bez wypadku, sprow. w całości • 13.500 zł. 
Nysa, tel. 077/435-75-64
BMW 324 KOMBI, 1992 r., 120 tys. km, 2400 ccm, turbo D, 
czamy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, role
ta, - 15.500 zi. Wrocław, tel. 0600/41-09-80 
BMW 325, 1985 r., 2700 ccm, benzyna, bordowy, 4-drzwiowy,
5-biegowy, szyberdach, alum. felgi, z urzędu celnego, dokumen
tacja, - 5.900 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19
BMW 325,1986/87 r., 200 tys.' km, 2500 ccm, wtrysk, czamy 
metalic, zarejestrowany jako 2000 ccm, 4-drzwiowy, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, pełne wyposażenie elektryczne, spo
ilery, białe zegary, RO, zmieniacz płyt, alum. felgi, stan b. do
bry, - 8.000 zł. Wałbrzych, tel. 0608/77-01-52 
BMW 325 i, 1987 r. stan idealny, na białych tablicach • 1.650 
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, sportowe 
zawieszenie i wydech, aluminiowe felgi 15*, spoilery, szyber
dach, alarm, el. reguł, lusterka, możliwość rat przez komis, -
10.000 zi. Wrocław, tel. 071/789-41-67 
BMW 325IX, 1990 r., 100 tys. km, 2500 ccm, antracytowy me
talic, napęd 4x4,  alum. felgi, szyby, lusterka, el. fotele, kubeł
kowe fotele weiurowe podgrzew., kier. skóra, ABS, wspomaga
nie - 15.000 zi. Wrocław, teł. 0605/69-24-22^
BMW 325 E-36,1991 r., srebrny, pełne wyposażenie elektrycz
ne, alum. felgi, - 20.500 zł. Krotoszyn, woj. kaliskie, tel. 
0602/81-76-80
BMW 325 i, 1992 r.. 140 tys. km, 2494 ccm, 24V, 193 KM, czar
ny metalic. skóra, klimatyzacja, el. otw. szyby i szyberdach, tem

pomat, podgrzewane fotele, alum. felgi + zimowe koła, dzieło* 
na kanapa tylna, kierownica skórzana, pełne wyposażenie, kom
puter pokładowy, • 33.000 zł. Warszawa, tel. 0503/98-51-17 
BMW 325 TDS, 1992 r., 2500 ccm, TDS, czamy, pełne wyposa
żenie, klimatyzacja, aluminiowe felgi, zadbany, stan dobry, •
29.000 zł. Wałbrzych, tei. 074/847-69-39, 0604/17-15-17 
BMW 325 i E-36,1993 r., 2500 ccm, 24V, czamy metalic, ABS, 
ASC+T, klimatyzacja, komputer, immobilizer, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, poduszka pow., alum. felgi, RO Pioneer, alarm, -
27.800 zl. Lubin, tel. 076/845-25-86 po godz. 19
BMW 325 COUPE, 1993 r, 130 tys. km, 2500 ccm, wtrysk 24V, 
czamy metalic, klimatyzacja, skóra, ABS, RM, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, centralny zamek, wspomaganie kier., alu
miniowe felgi, halogeny, zderzak, stan b. dobry, - 27.900 zl lub 
zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18, 0606/34-66-37 
BMW 325 td, 1995 r., turbo D, czarny, wspomaganie kier., ABS, 
poduszka pow., centralny zamek + pilot, 2 x alarm, 120 KM, 
oszczędny, • 28.500 zł. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
BMW 325 TDS, 1996 r, bordowy metalic, klimatronic, 2 poduszki 
pow., ABS, serwo, centr. zamek, pełne wyposażenie el., alum. 
felgi, - 39.000 zl. Wieruszów, tel. 062/581-05-95 po godz. 18, 
0601/72-08-77, 062/784-25-73
BMW 328 M-3,1996 r., 123 tys. km, 2800 ccm, R6, wtrysk, ciem
nozielony metalic, I właściciel w kraju, sprowadzony w całości, 
pełna wersja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. szyber
dach, RM BMW, felgi 17* lub 15", stan b. dobry, - 45.500 zł. 
Wrocław, teł. 0604/58-23-98
BMW 330 DAT, 2001 r., 3000 ccm, TDI, 184 KM, fioletowy me
talic, 6 pod. powietrznych, ASC+T, na gwarancji 3 lata, do od
bioru w salonie, fabryczna homologacja, steptronic, DSC, kse- 
nony, spryskiwacze reflektorów, RO, p. wyposażenie el., kie
rownica skórzana (wielofunkcyjna), podłokietnik, alum. felgi 17*, 
obrotomierz klimatronic, alarm, halogeny -168.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/361-70-29, 0605/43-86-55 
BMW 520,1983 r., 210 tys. km, 2000 ccm, benzyna, niebieski) 
.rekin*, inst. gazowa, alum. felgi, ważny przegląd, RO, stan b. 
dobry, - 4.500 zł lub zamienię na diesla. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/483-28-07
BMW 520 i, 1984 r., wtrysk, biały, silnik 6-cylindrowy, 125 KM, 
5-biegowy, centralny zamek, pełna dokumentacja, pokrowce, 
kołpaki, RM, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
BMW 520 E-34,1988 r., 204 tys. km, 2000 ccm, szary metalic, 
ABS, centr. zamek, el. reg. lusterka, webasto, wspomaganie, 
reg. kierów., szyberdach 2-stopniowy, wlot na narty -14.500 zł. 
Lubin, tel. 0606/64-42-98
BMW 520 i, 1988/89 r.', 205 tys. km, 2000 ccm, zloty metalic, el. 
reg. lusterka, szyberdach, ABS, hak, alarm, RM Blaupunkt, alum. 
felgi, inst. gazowa, wspomaganie, centr. zamek, halogeny, za
dbany, stan b. dobry, • 18.000 zl. Legnica, tel. 076/866-17-20, 
0604/83-05-84
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, benzyna, czamy metalic, wspo
maganie kier., centr. zamek, alum. felgi, alarm, klimatyzacja, •
18.500 zl lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 
0604/67-86-93
BMW 520,1990 r., 210 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, alum. felgi, centr. zamek, alarm, wspomaganie, zadba
ny, - 18.400 zl. Wrocław, tel. 0602/60-19-35 
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, centr. 
zamek, wspomaganie, szyberdaćh, alum. felgi, RO, alarm, stan 
idealny, - 14.900 zl. Żagań, tel. 068/477-65-65, 0605/67-07-70 
BMW 520 i, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 24 V. biały, ABS, 
szyberdach, centr. zamek, RM, wełurowa tapicerka, halogeny, 
bez wypadku, tydzień w kraju, stan b. dobry • 17.000 zl. Choj
nów, tel. 076/818-78-18, 0607/05-07-75 
BMW 520, 1991 r., 160 tys. km, czamy, ABS, biała skóra, el. 
otw. szyby i reg. lusterka, zagłówki, dwa kpi. kół, wspomaganie, 
centralny zamek, szyberdach, • 19.000'zł. Wrocław, tel. 
0601/74-46-25
BMW 520 i, 1991 r., 24V ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, sprowadzony w całości, - 17.700 zł. 
Lisowice, woj. legnickie, tel. 0606/35-84-70 
BMW 520 i, 1991/92 r., 2000 ccm, 24V, granatowy, zadbany, 
ABS, szyberdach, serwisowany, w kraju od roku, opony letnie i 
zimowe, 6 głośników, centr. zamek, stan idealny, • 22.000 zł lub 
zamienię na mniejszy diesel, w tej cenie. Dzierżoniów, tel. 
074/833-48-36, 0603/19-32-05
BMW 520 i, 1991/92 r, 155 tys. km, 2000 ccm, 24 V, wiśniowy 
metalic, 150 KM, M-Power, wspomaganie, reg. kierownica, eł., 
reg. lusterka, centr. zamek, szyberdach, hak, halogeny, RO, 
alum. felgi 15*, w Polsce od grudnia, udokum. pochodzenie, 
stan idealny, • 21.000 zł. Zawidów, tel. 075/778-86-12 
BMW 520,1992 r., 165 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 24V, złoty 
metalic, katalizator, RO, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., 
el. otw. szyby, centr. zamek, bez wypadku, - 21.500 zl. Głogów, 
tel. 076/833-53-81
BMW 520,1992 r., 220 tys. km, 2000 ccm, kolor jasnowiśniowy; 
szyberdach, ABS, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, •
22.000 zi. Wieluń, tel. 043/841-62-65
BMW 520,1992 r., 178 tys. km, 2000 ccm, 24V, grafitowy meta
lic, wspomaganie kler., ABS, centralny zamek, szyberdach, ra
dio, alarm, aluminiowe felgi OZ 17*, - 21.900 zł lub zamienię na 
inny samochód. Wrocław, tel. 0501/57-17-90 
BMW 520 i, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 24V, bia
ły, I właściciel, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, au
tomatic, komputer, wszystkie el. dodatki, 2 pod. powietrzne, 
centr. zamek, wspomaganie, ABS, szyberdach, alum. felgi, drew
niane dodatki i inne, - 30.000 zi. Zgorzelec, tel. 075/778-00-77, 
0502/60-40-95
BMW 520,1994/95 r., 160 tys. km, 2000 ccm, biały, pełne wy
posażenie oprócz skóry, alum. felgi, dodatkowo koła zimowe -
27.000 zł. Czerwona Woda, tel. 075/778-00-77
BMW 520,1995 r., 75 tys. km, srebrny, klimatyzacja, ksenony, 
alum. felgi, stan idealny, bez wypadku, - 38.000 zł. Wrocław, 
tel. 0603/60-40-07
BMW 520 i E-39,1996 r., 115 tys. km, ciemnośliwkowy, centr. 
zamek + pilot, alarm, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, ASC, 
klimatronic, 2 poduszki pow., obniżony, garażowany, kpi. kół zi
mowych, - 59.000 zł. Świdnica, tel. 0602/10-32-65 
BMW 520,1998 r.t 130 ty». km, 2000 ccm, benzyna pełne wy
posażenie, • 77.000 zł. Leszno, tel. 065/534-09-04 do godz. 19, 
0503/57-01-53 „
BMW 524 td, 1986 r., 220 tys. km, 2400 ccm, turbo D, czamy 
metalic, garażowany, wspomaganie kier., szyberdach, el. reguł, 
lusterka, hak, RM, pokrowce, regulowana kierownica, 115 KM, 
zarejestrowany, opłacony, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 0601/76-64-36 
BMW 524 td, 1986/87 r., 370 tys. km, 2400 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, I, właściciel, sprowadzony w całości, klimatyzacja, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, wspo
maganie kier., RM, • 4.300 zl. Wrocław, tel. 0501/61-22-19 
BMW 524,1987 r., 160 tys. km, 2400 ccm, diesel, srebrny me
talic, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek, el. reg. lusterka, hak 
odczepiany, stan b. dobry, bez rdzy, na zachodnich tablicach -
2.500 DEM. Zgorzelec, tel. 075/771-76-60
BMW 524 TD, 1987 r., 215 tys. km, 2400 ccm, turbo D, kolor 
grafitowy, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
RM t  4 głośniki, wełurowa tapicerka, szyberdach, alum. felgi, 
kpi. dokumentacja, zadbany - 10.500- zl. Lubin, tel. 
076/846-99-51, 0600/81-92-14
BMW 524 TDf 1988 r., 2400 ccm, turbo D, granatowy metalic, 
kpi. dokumentacja, silnik stan bardzo dobry, do polakierowania 
prawy błotnik i maska, - 10.800 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
BMW 524,1990 r., 130 tys. km, 2400 ccm, turbo D, ciemnozłoty 
metalic, pełne wypos. elektryczne, ABS, wspomagań iś, centr. 
zamek, kpi. dokumentacja, RM, alum. felgi, stan idealny, • 19.700 
zł. Olszowa, woj. kaliskie, tel. 0608/13-15-67, 0608/71 -56-90 
BMW 524 TD, 1990 r., 2400 ccm, turbo D, niebieski metalic, 
szyberdach el. otwierany, poduszka pow., dzielona tylna kana
pa, radio, centralny zamek, stan techn. b. dobry, -19.200 zl lub 
zamienię. Prudnik, tel. 077/437-51 -96 
BMW 524 TD, 1990 r., 115 tys. km, 2400 ccm, TD, zielony me
talic, klimatyzacja, alum. felgi, RO, ciemne szyby, atrakc. wy
gląd, centr. zamek, ciemne szyby, - 20.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/324-96-76, 0603/24-94-69
BMW 524,1991 r., 170 tys. km, 2400 ccm, turbo D, grafitowy 
metalic, sprowadzony w całości, I właściciel, ABS, klimatyza
cja, centr. zamek, serwo, skórzana tapicerka, wszystkie el. do
datki, -23.000 zl. Gromadka, woj. legnickie, tel. 0600/70-42-82 
BMW 524 TD, 1991 r., 170 tys. km, 2400 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy, alum. felgi, sprowadzony w całości, bez wypadku, hak, 
wspomaganie, zadbany, stan b. dobry, - 24.000 zł. Lubin, teł. 
0600/87-75-96
BMW 524 TD, 1991 r., 200 tys. km, 2400 ccm, turbo D, perłowo
granatowy metalic, skóra, pełna elektryka, felgi + drugi kpi. opon, 
bez wypadku, serwisowany, sprowadzony w całości, stan b. do
bry, • 22.500 zł lub zamienię na Audi 80,100, BMW, Mercede
sa, uszkodzony. Wrocław, tel. 0503/04-69-47

BMW 525 E-28,1982 r., wtrysk instalacja gazowa, • 5.500 zł. 
Legnica, teł. 0607/85-24-07
BMW 5251 E-34,1988/94 r., 196 tys. km, 2500 ccm, perłowo
granatowy, ABS, centr. zamek, czarne szyby, felgi 17x8,5x235, 
tył 17x10x255, wartość kół 7.000 zl, szeroki grill i maska, stan 
techn. b. dobry, • 19.000 zl lub zamienię na inny, z dużą poj. 
silnika. Zielona Góra, tel. 0606/58-27-21 
BMW 525,1989 r., 197 tys. km, 2500 ccm, biały, stan dobry, 
inst. gazowa, udokum. pochodzenie, stan opon b. dobry, stan 
zawieszenia dobry, centr. zamek + radio, • 13.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/73-25-95
BMW 525 i, 1991 r., 180 tys. km, 2500 ccm, 24 V, pertowobor- 
dowy, skóra, ABS, komputer, tempomat, el. otw. szyberdach, 
stan b. dobry • 26.000 zl. Polkowice, tel. 0604/98-27-94 
BMW 525 i, 1991/92 r., 150 tys. km, 2500 ccm, 24 V, czamy 
metalic, 2 mies. w kraju, ABS, pełne wyposażenie oprócz kli
matyzacji, RM, alum. felgi Borbet, po przeglądzie, atrakc. wy
gląd, ks. serwisowa (zwolnienie z opłat skarbowych) -19.900 
zł. Rawicz, tel. 0602/58-37-06
BMW 525 i, 1991/92 r., 163 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 24V, 
czarny metalic, pod.powietrzna, wspomaganie, centr. zamek, 
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, el. szyber
dach, alum. felgi, RO + 6 głośników, podłokietniki, komputer, 
alarm, • 23.500 zł. Wrocław, tel. 0601/75-49-79 
BMW 525 TDS, 1992 r., 150 tys. km, 2500 ccm, TDS, czerwony, 
ABS, szyberdach, halogeny, wspomaganie, spoiler, obniżony, 
RM + CD, hak, alum. felgi, mies. w kraju, automatic • 23.800 zl. 
Chojnów, tel. 076/818-78-18, 0607/05-07-75.
BMW 525 tds, 1992 r., biały, pełne wyposażenie oprócz klima
tyzacji, bez wypadku, zadbany, kpi. dokumentacja, nie eksplo
atowany w kraju, - 26.500 zł. Legnica, tel. 076/851-26-56, 
0608/45-82-31
BMW 525 TDS, 1992 r., biały, pełne wyposażenie oprócz klima* 
tyzacji, bez wypadku, zadbany, kpi. dokumentacja, nie eksplo
atowany w Polsce, - 26.500 zl. Legnica, tel. 076/851-26-56, 
0608/45-82-31
BMW 525,1993 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TDS, kolor wiśniowy 
metalic, 143 KM, limuzyna, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
klimatyzacja, ABS, podgrzewane fotele, alum. felgi, sprowadzo
ny w czerwcu, bez wypadku, pełna dokument., stan idealny, -
31.500 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75, 0608/10-08-32 
BMW 525 TDS, 1993 r., 2500 ccm, zielony, pełne wyposażenie, 
alum. felgi, radio, kola zimowe, - 29.000 zl. Iłowa, tel. 
0601/87-12-86
BMW 525 KOMBI, 1993 r., 133 tys. kmr 2500 ccm, turbo D, 
granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, automatic, wspomaga
nie, el. otw. szyby, centr. zamek, fotele regulacja z podgrzewa
niem, el. reg. lusterka, radar cofania, komputer, relingi, roleta, 
nie składany, • 32.900 zl. Krotoszyn, tel. 062/722-43-42 
BMW 525,1993/94 r., 180 tys. km, 2500 ccm, wtrysk, kolor srebr
ny, pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja, instalacja gazowa, 
atrakcyjny wygląd, • 34.000 zl lub zamienię, możliwa dopłata. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-88-04
BMW 525 TDS, 1994 r., ciemnozielony metalic, model przej
ściowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie, • 38.000 zi. Bielawa, 
tel. 0606/21-54-08
BMW 525,1994 r., 150 tys. km, 2500 ccm, TDS, bordowy meta
lic, el. otwierane szyby, szyberdach, aluminiowe felgi, kompu
ter, skóra, ABS, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., chro
mowane progi, • 32.000 zl. Sobótka, tel. 0604/48-56-35 
BMW 525, 1994 r., 148 tys. km, 24V, biały, automatic, 2 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, komputer, el. otw. szyby, RO, alarm, 
garażowany, - 36.500 zl lub zamienię na tańszy + dopłata. Wro
cław, tel. 071/342-99-82, 0607/40-95-88 
BMW 525 TDS, 1995 r.. 130 tys. km, 2500 ccm, diesel, ciem- 
no-perlowy, klimatyzacja, skóra, drewno, poduszka pow., tem
pomat, ABS, reg. kierów., el. otw. szyby, el. ętw. szyberdach, 
alum. felgi 17*, atrakc. wygląd - 37.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/57-56-09
BMW 525,1995 r„ 2500 ccm, kolor grafitowy metalic, ABS, RM, 
wspomaganie, skóra, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, el. reg. reflektory, drewno, alum. felgi, kpi. kół zimowych, 
komputer, kupiony w salonie, - 38.000 zł. Nowa Sól, tel. 
068/387-66-61, 0604/84-67-26
BMW 525 TDS KOMBI, 1995 r., czamy, model E-34, klimatyza
cja, 2 poduszki powietrzne, podgrzewane fotele, elektryka, -
42.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 0601/93-78-72 
BMW 525 TDS, 1995 r., 82 tys. km, diesel, czamy metalic, nie- 
rejestrowany w Polsce, pełne wyposażenie oprócz nawigacji, 
143 KM, drewno, RO, alum. felgi 17*, • 47.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/44-70-05
BMW 528,1988 r, 2800 ccm, beżowy metalic, komputer, centr. 
zamek, alarm, el. reg. lusterka, • 10.000 zl + VAT. Nysa, tel. 
077/433-13-80 do godz. 15, 0603/50-73-14

BMW 528,1997 r., 130 tys. km, 2800 ccm, benzyna, biały, kli
matyzacja, ABS, ASC+T, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. 
otw. szyberdach, centr.. zamek + alarm, RO+CD, tempomat, 
sportowe siedzenia, zawieszenie M-Technik, alum. felgi + drugi 
komplet, drewno, telefon, stan idealny, I właściciel, - 70.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0601/57-21-17
BMW 528 TOURING, 1997/98 r.,“granatowy metalic,-6 podu
szek pow., klimatronic, telefon, ABS, peine wyposażenie elek
tryczne, komputer, tempomat, pełne wyposażenie oprócz skó
ry, alum. felgi, - 69.000 zl. Wieruszów, tel. 062/581-05-95 pó 
godz. 18, 0601/72-08-77, 062/784-25-73 
BMW 530,1988 r., 3000 ccm, czarny, ABS, centr. zamek, wspo
maganie, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, sportowy ukł. wy
dechowy, alum. felgi 17*, ciemne szyby (z atestem), obniżony, 
poszerzony, - 18.900 zl. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
BMW 530 DA, 2000 r., 17 fys. km, 3000 ccm, DTI, 193 KM. 
granatowy metalic, bez wypadku, nawigacja z TV, 6 pod. po
wietrznych, ksenony, ABS, wspomaganie, ASC+T, tapicerka 
skórzana, radio, tempomat, steptronic, alum. felgi, fotele spor
towe, czujnik deszczu, podgrzewane siedzenia, komputer, kie
rownica wielofunkcyjna, I właściciel halogeny, pełne wyposa
żenie el., alarm - 135.000 zl. Legnica, tel. 0601/78-73-68 
BMW 530 DAT, 2001 r., 3000 ccm, DTI, 193 KM, granatowy me
talic, bez przebiegu, 6 pod. powietrznych, ABS, ASC+T, DSC, 
na gwarancji 3 lata, klimatronic, odbiór w salonie, homologacją 
fabryczna, steptronic, tapicerka skórzana, ksenony, komputer, 
kierownica sportowa (wielofunkcyjna), worek na narty, alum. felgi 
17* p. wyposażenie el., RO, podgrzewane fotele - 213.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-73-10, 071/361*70-29 
BMW 535,1988 r., srebrny metalic,. el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, wspomaganie, alum. felgi, komputer, • 13.000 zl lub za
mienię. Krapkowice, tel. 0605/85-66-‘51 
BMW 535,1988 r., 3500 ccm, benzyna, niebieski metalic, szy
berdach, el. otw. szyby, centr. zamek, na białych tablicach - 4 .800 
DEM. Zgorzelec, tel. 075/648-80-41 . u ‘ •" •*, ^
BMW 535 SKŁADAK, 1990/95 r., 180 tys. km, 3500 ccm, czar
ny, wspomaganie kier., regulowana kierownica, el. otwierane 
szyby, el. otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, komputer, 
skórzana kierownica, sportowe zawieszenie, ukl: wydechowy

Remus, aluminiowe felgi 16”, szeroki rant, stan dobry, -12.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/51-13-06 
BMW 540,1994/95 r, 4000 ccm, V8, srebrny metalic, automa
tic, klimatyzacja, telefon, ASC, ABS, PDC, skórzana tapicerka, 
wszystkie el. dodatki, • 53.000 zl. Wrocław, tel. 071/784-67-75, 
071/789-32-70, 0501/57-54-16
BMW 635 CSI, 1980 r., 3500 ccm, benzyna, zielony metalic, 
instalacja gazowa, I właściciel w kraju, udokum. pochodzenie, 
dużo dodatków (oprócz klimatyzacji), - 12.900 zł lub zamienię 
na dostawczy lub osobowy, może być droższy. Dzierżoniów, tel. 
074/831-30-29 po godz. 20, 0604/50-67-17 
BMW 728 i, 1982 r., 240 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, inst. gazowa, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, szyberdach, wełurowa tapicerka, alum. 
felgi, - 7.500 zl. Nowogrodziec, tel. 075/736-76-19, 
0601/92-97-29
BMW 730 i, 1989 r., 3000 ccm, ciemnozielony metalić, 5-biego
wy, bez wypadku, klimatyzacja, pełne wyposażenie ęl., atrakc. 
wygląd, stan b’ dobry - 21.500 zł. Lubin, tel. 076/842-41-41, 
0606/93-95-75
BMW 730, 1991 r., 130 tys. km, 3000 ccm, benzyna, czamy, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, - 20.000 zł. Lubsko, tel. 
068/372-02-74
BMW 730,1991 r., 130 tys. km, 3000 ccm, benzyna ABS, kli
matyzacja, skóra, pełne wyposażenie elektryczne, alum. felgi 
BMW, automatic, - 17.800 zl. Katowice, tel. 0607/19-00-95 
BMW 730,1995 r., 130 tys. km, 3000 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, bogate wyposażenie - 45.000 zł. Opole, tel. 
0602/78-05-88
BMW 732 E-23,1984 r., 186 tys. km, 3200 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, alum. fel
gi, stan b. dobry, • 8.800 zl. Jelenia Góra, tel. 075/642-93-31 
BMW 735, 1981/85 r., 223 tys. km, 3500 ccm, zloty metalic, 
automatic, ABS, komputer, klimatyzacja, skóra, alum. felgi, oryg. 
lakier, centr. zamek, hak, przegląd do 02.2002 r., części, • 8.500 
zł. Wrocław, tel. 071/351-43-37 
BMW 735 i, 1984 r., 250 tys: km, 3500 ccm, benzyna, grafitowy 
metalic, stan b. dobry, automatic, • 10.000 zl. Legnica, tel. 
0605/56-21-81
BMW 735 i, 1991 r., 220 tys. km, 3500 ccm, granatowy, klimaty
zacja, tempomat, inst. gazowa, el. otw. szyby i szyberdach, fo
tele, zagłówki, żaluzje, drewno, itd, - 23.600 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0606/16-75-61
BMW 735 i, 1993 r., 183 tys. km, 3500 ccm, perłowogranatowy/ 
211 KM, inst. gazowa, automatic, blokada skrzyni biegów, RO, 
ABS, ASC, EDS, poduszka pow., wspomaganie, tempomat, kli
matyzacja, alum. felgi, certyfikat Rutkowskiego, • 33.000 zl lub 
zamienię na tańszy. Jelenia Góra, tel. 075/641-39-47, 
0604/62-97-38
BMW 740 i, 1994 r., 190 tys. km, 4000 ccm, wtrysk, V8, śliwko
wy metalic, wszystkie dodatki, pełne wyposażenie, - 67.000 zl 
lub zamienię na tańszy.., tel. 0608/78-15-26, 0608/38-92-19 
BMW 740, 1995 r., 160 tys. km, 4000 ccm,'czamy, bezwypad
kowy, telewizor, nawigacja, telefon, reflektory ksenonowe, -
86.000 zl. Wrocław, tel. 0501/58-81-00 
BMW 750 i, 1992 r., 170 tys. km, 5000 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicerki, alum. 
felgi, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 33.000 zl. Nysa, tel. 
077/433-73-27, 0603/17-07-49
BMW 750 SKŁADAK, 1994 r., 5000 ccm, benżyna, szary meta
lic, pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja, wyposażenie elek
tryczne, ABS, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 0503/01-82-99 
BMW 850,1991 r., 198 tys. km, 5000 ccm, V12, zielony meta
lic, klimatyzacja, skóra, pełna elektryka, fotele podgrzewane, -
39.900 zi lub zamiana na inny. Wrocław, tel. 071/364-45-83, 
0602/29-44-35
BMW Z3,1997 r., 1900 ccm, zielony metalic, pełne wyposaże
nie, - 70.000 zł. Leszno, tel. 0603/99-70-56

CHEVROLET
CHEVROLET BERETTA, 1988 r., 2800 ccm, żółty, automatic, 
alum. felgi, el. otw. szyby, ospoilerowany, sportowy wygląd, -
11.000 zł lub zamienię. Twardogóra, tel. 0601/05-43-89 
CHEVROLET CAMARO, 1988 r., 120 tyś. km, 2800 ccm, czer
wony, alum. felgi, szyberdach, 5-biegowy, ospoilerowany, stan 
b. dobry, - 11.700 zł lub zamienię na motocykl. Bolesławiec, teł. 
0601/81-68-94
CHEVROLET CAVALIER KOMBI, 1989 r., 2800 ccm, niebieski' 
automatic, klimatyzacja, nowe opony, stan dobry, skórzana ta

picerka, dodatkowe światło stopu, - 3.400 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-31-06
CHEVROLET LUMINA, 1994 r., 110 tys. km, 3100 ccm, benzy
na, biały, sprowadzony w całości, klimatyzacja, automatic, 7-oso- 
bowy, ciemne szyby, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, alarm, RO, stan dobry, - 27.000 zl. Wrocław, tel. 
071/364-16-34

CHRYSLER
CHRYSLER GRAND VOYAGER, 1996/97 r„ 160 tys. km, 3000 
ccm, bordowy metalic, inst. gazowa, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
ABS, radio, kapitańskie fotele, tempomat, 2 pod. powietrzne, 
alum. felgi, - 45.900 zł. Leszno, tel. 065/529-73-06, 
0(101/78-72-75
CHRYSLER LE BARON CABRIO, 1988 r., 2200 ccm, benzyna, 
grafit metalic, el. lusterka, el. szyby, skórzana tapicerka, stan b. 
dobry, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/361 -52-50,0601/55-20-51 
CHRYSLER SARATOGA, 1990 r., 184 tys. km. 2500 ccm, ben
zyna, szary metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaga
nie, inst. gazowa, - 7.000 zl. Leszno, tel. 065/529-29-47, 
0607/40-05-57
CHRYSLER STRATUS, 1995 r., 2500 ccm, V6, ciemnofioleto- 
wy metalic, peine wyposażenie elektr., 2 pod. powietrzne, ABS, 
klimatyzacja, alum. felgi, stan b. dobry, • 33.000 zl lub zamienię 
na mniejszy. Wrocław, tel. 0607/68-62-62 
CHRYSLER STRATUS, 1997 r., 80 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, I właściciel, kupiony w kraju, serwisowany, pełne wy
posażenie, garażowany, • 33.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-16-82, 0602/77-07-67
CHRYSLER TOWN & COUNTRY, 1998 r., 3800 ccm. V6, kolor 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie, - 81.000 zl. Wrocław, tel. 
0607/81-77-78
CHRYSLER VOYAGER, 1988 r., 3000 ccm, niebieski metalic,
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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, 1995 r.. 180 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 0503/05-67-06 
CHRYSLER VOYAGER, 1997/98 r., 85 tys. km, 2500 ccm, tur
bo O, zielony, wersja europejska, 7-osobowy, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 poduszki pow. (cale), welurowa 
tapicerka, immobilizer, stan b. dobry, sprowadzony w 8.2000 r, 
• 63.000 zł. Leszno, tel. 065/526-87-88. 0503/08-16-11 
CHRYSLER VOYAGER, 1998 r„ 70 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
czarny metalic, ABS, klimatyzacja, tempomat, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, oryg. RO, kupiony w Polsce, na gwarancji, odstą
pię leasing za 32.000 zł + 20 rat po 2.000 zł brutto z wykupem. 
Trzebnica, tel. 0606/92-96-56

CITROEN
O AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w internecie: www.auton.pl, co ty* 
dzień wyjazd 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, 141 tys. km, 1400 ccm, czerwony, el.
otw. szyby, RO, dużo nowych części, obrotomierz, 3-drzwiowy,
• 4.700 zł. Świdnica, tel. 0605/06-25-52
CITROEN AX, 1987 r., 1000 ccm, - 5.000 zł. Zielona Góra, tel.
068/451-87-61
CITROEN AX, 1987 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, niebie
ski, stan dobry, nowe łożyska, nowy tłumik, el. otw. szyby, prze
gląd ważny do 05.2002 r. - 5.000 zł. Zawada, gm. Zielona Góra, 
tel. 068/321-21-80
CITROEN AX 11, 1990 r., t52 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
nowe zawieszenie, nowe opony, nowy akumulator, kpi. doku
mentacja, • 5.800 zł. Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-83-01 po 
godz. 20, 0604/38-72-90
CITROEN AX, 1990 r.t 117 tys. km, 1100 ccm, szary metalic, 
immobilizer, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, • 7.200 zl lub zamienię na uszkodzony. Polkowice, tel. 
0602/72-14-76
CITROEN AX, 1990/96 r., 134 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer* 
wony, zderzaki w kolorze nadwozia, szyberdach, 3-drzwiowy, 
kowe klocki ham, po remoncie zawieszeń, przegląd do 12.2000 
r. + 4 nowe opony. Legnica, tel. 076/856-13-02, 0608/30-22-06 
CITROEN AX. 1991 r., 65 tys. km, 1124 ccm, wtrysk, czarny, 
alarm, centr. zamek, nowy akumulator i przednie opony, stan 
techn. bardzo dobry, rej. do 05.2002 r, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/76-66-65 lub 071/332-52-56 
CITROEN AX, 1991 r., 100 tys. km, 1100 ccm, biały, 5-drzwio
wy, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku - 7.900 zł. Zie
lona Góra, tel. 0607/32-49-43
CITROEN AX, 1991 r., 1400 ccm, diesel dużo nowych części, 
ważny przegląd, stan b. dobry, • 9.000 zł lub zamienię na uszko
dzony. Wrocław, tel. 0606/40-66-05 
CITROEN AX, 1991 r, 98 tys. km, 954 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, 4-biegowy, radioodtwarzacz, bez wypad
ku, stan b. dobry, w kraju od 06.06.2001 r, - 6.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/350-76-27
CITROEN AX, 1991 r., 1400 ccm, diesel, czarny, 3-drzwiowy, •
8.200 zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
CITROEN AX. 1991 r., 120 tys. km, 1500 ccm, diesel, czerwo
ny, 3-drzwiowy, do sprow. z Niemiec, • 7.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-36-43, 0502/66-20-42
CITROEN AX, 1991/92 r., 68 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, nowy model, szyberdach, 3-drzwiowy, - 7.500 zł. Legni
ca. tel. 0602/67-47-99
CITROEN AX, 1992 r., 1100 ccm, czarny, 60'KM, 5-drzwiowy, -
7.500 zl. Żary, tel. 068/374-85-34
CITROEN AX, 1992 r., 150 tys. km, 1360 ccm, diesel, czerwo
ny, tylne szyby uchylane, szyberdach, RM, w kraju od 97 r., kpi. 
dokumentacja, przegląd do 02.2002 r., stan b. dobry, • 10.500 
zł. Gubirt, tel. 068/359-48-83
CITROEN AX, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, - 9.500 zł (możliwość rat łub zamiany). Prusice 
k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41. 312-63-41 
CITROEN AX, 1992 r., 1100 ccm, wtrysk, czerwony, katalizator, 
5-drzwiowy, nowe opony, nowy akumulator, w Polsce od br., hak, 
- 10.000 zł lub zamiana na większy. Wądroże Wlk., woj. legnic
kie, tel. 0603/18-42-79
CITROEN AX, 1992/93 r., 84 tys. km, 1100 Ccm, wtrysk, czer- 
wony, i rej. w 1993 r., sprow. w całości, nowe opony i akumula
tor, RM, garażowany, oszczędny, stan b. dobry - 9.300 zl. Po
lkowice, tel. 076/846-28-91, 0604/68-92-39 
CITROEN AX, 1993 r., 130 tys. km, 1400 ccm, diesel, kolor wi
śniowy, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec - 11.000 z 
(na gotowo w Polsce). Strzegom, tel. 074/855-23-58 
CITROEN AX, 1994 r., 85 tys. km, 1000 ccm, benzyna, granato
wy, immobilizer, I właściciel, garażowany, nowy akumulator (gwa
rancja), RM, przegląd do 03.2002 r, • 11.300 zl. Wrocław, tel. 
071/342-11-16 rano i wieczorem, 0605/61-99-04 
CITROEN AX, 1995 r., 70 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, kupiony w Polsce, bezwypadkowy, zadbany, 4 nowe 
letnie opony + 4 zimowe opony gratis, RO z RDS -14.500 zl, w 
rozliczeniu może być samochód do 10.000 zl. Wschowa, tel. 
0606/38-04-84
CITROEN AX, 1995 r., 1200 ccm, fioletowy, 3-drzwiowy, alum. 
felgi, sprowadzony z Niemiec, udokum. pochodzenie, bez wy
padku, kupujący zwolniony z podatku, • 11.000 zl. Miejska Gór
ka, tel. 065/547-55-03, 0604/81-41-42 
CITROEN AX, 1995 r., 90 tys. km, 1500 ccm, diesel, zielony 
metalic, 4-drzwiowy, zadbany, - 13.500 zl. Wrocław, tel. 
071/311-22-85
CITROEN BX, 1984 r., 1400 ccm, czerwony, el. otw. szyby, -
1.500 zl lub zamiana na uszkodzony. Kalisz, tel. 062/751 -33-55 
CITROEN BX, 1987 r., 1900 ccm, diesel, wrzosowy, automatic, 
hydraulika po remoncie, centr. zamek, el. otw. szyby i szyber
dach, wspomaganie, welurowa tapicerka, przegląd do 06.2002 
r., stan dobry, dokum. • 6.000 zl. Lubin, tel. 076/846-90-99 
CITROEN BX, 1987 r., 161 tys. km, 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, - 5.900 zl lub zamienię. Wał
brzych, tel. 074/844-27-58
CITROEN BX, 1988 r., 235 tys. km, 1400 ccm, biały, - 5.000 zł 
lub zamienię na młodszy (+ dopłata do 5.000 zł). Siechnice, tel. 
071/311-57-47, 0604/59-34-88
CITROEN BX KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, El, srebrny, 105 KM, 
szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, nowe przeguby, • 5.500 
zł. Wrocław, tel. 071/362-84-89, 0607/65-79-12 
CITROEN BXTRD, 1988 r, 250 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebr
ny metalic, bogate wyposażenie elektryczne, • 4.000 zł. Wro
cław, tel. 0604/93-74-08
CITROEN BX KOMBI, 1989 r., 195 tys. km, 1800 ccm, TDi, bia
ły, bez wypadku, centralny zamek, el. otwierane szyby, wspo
maganie kier, - 8.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-29-48, 
0603/99-45-67
CITROEN BX, 1989 r., 1400 ccm, czerwony, odcięcie zapłonu, 
alarm, centralny zamek, el. otwierane szyby, nowe klocki, nowe 
pokrowce, zadbany, stan b. dobry, radioodtwarzacz, • 5.500 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, el. otw. 
szyby, szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach - 900 
DEM. Lubin, tel. 076/846-08-63, 0502/36-19-81 ,
CITROEN BX, 1990 r., 118 tys. km, 1900 ccm, czerwony meta

lic, pełna elektryka, szyberdach el., wspomaganie, czarna tapi
cerka, ciemne światła, dzielona kanapa, bez wypadku, techn. 
sprawny, - 9.000 zł. Lubin, tel. 0603/39-49-86 
CITROEN BX, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
welurowa tapicerka, el. otw. szyby, wspomaganie, na białych 
tablicach - 2.000 DEM. Zielona Góra, tel. 068/326-23-69, 
0601/18-88-78
CITROEN CX, 1985 r., 165 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
nowy model, z urzędu celnego, zarejestrowany, techn. spraw
ny, • 5.300 zł. Wrocław, tel. 071/357-38-24, 0603/31-62-05 
CITROEN CX, 1986 r., 174 tys. km, 2500 ccm, diesel, kolor wi
śniowy, stan b. dobry, wspomaganie, ei. otw. szyby I szyber
dach, centr. zamek, hak, - 5.000 zł lub zamienię na motocykl. 
Leszno, tel. 0605/40-49-92
CITROEN EVASION, 1997 r., 87 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, inst. gazowa, wspomaganie, ABS, alarm + 
pilot, centr. zamek, pod. powietrzna, el. otw. szyby, 8-osobowy, 
bez wypadku, atrakc. wygląd, - 43.000 zl. Góra, tel. 
0601/17-14-30
CITROEN EVASION, 1997 r., 77 tys. km, 1S00 ccm, turbo D, 
szary metalic, wspomaganie, klimatyzacja, welurowa tapicer
ka, pełne wyposażenie el., radio, kpi. opon zimowych, • 52.000 
zł. Leszno, tel. 0603/54-07-04, 0603/38-92-89 
CITROEN EVASION, 1997 r., 64 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, gra
natowy, 7-osobowy, klimatyzacja, ABS, alarm, radio, relingi da
chowe, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, - 34.700 zl. 
Wrocław, tel. 0602/45-57-36
CITROEN EVASION, 1998 r., 2100 ccm, turbo D, srebrny meta
lic, pełne wyposażenie, • 51.000 zl. Turek, tel. 0604/78-48-10 
CITROEN EVASION, 1998 r., 40 tys. km, 2100 ccm, turbo D, 
kolor wiśniowy metalic, centralny zamek, alarm, klimatyzacja, 
wspomaganie kier., el. otwierane szyby, zadbany, • 44.000 zł 
lub zamienię na inny, tańszy, może być kombi. Wrocław, tel. 
071/311-22-85
CITROEN GSA, 1983 r., 1290 ccm, srebrny metalic, kombi, za
rejestrowany, ŵ  ciągłej eksploatacji, opłacony, - 3.100 zł. Rato- 
wice, tel. 071/318-93-30
CITROEN GSA, 1983 r., 160 tys. km, 1275 ccm, boxer benzy
na, srebrny metalic, stan dobry, 5-biegowy, 5-drzwiowy, • 800 
zł. Wołów, tel. 071/389-45-74, 0604/20-76-60 
CITROEN SAXO, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, niebieski me
talic, 4-drzwiowy. wspomaganie kierownicy, centr. zamek, el. 
otw. szyby, obrotomierz, • 16.800 zł. Syców, tel. 062/785-94-95, 
0604/27-78-61
CITROEN SAXO, 1996/97 r., 1500 ccm, diesel stan b. dobry, •
15.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/848-19-98
CITROEN SAXO, 1997 r., 33 tys. km, 1500 ccm, diesel, bordo
wy metalic, 3-drzwiowy, I rej. 27.11.1997 r., sprowadzony w sierp
niu 2000 r., I właściciel w kraju, atermiczne szyby, alarm, bloka
da zapł., CD, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, •
18.700 zl. Wrocław, tel. 0501/28-37-98 
CITROEN SAXO, 1997 r., 61 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, kodowany zapłon, poduszka powietrzna kierowcy, 
dodatkowe światło .stop*, • 16.500 zł. Wrocław, tel. 
071/349-16-81, 0601/79-08-40
CITROEN SAXO, 1998/99 r., 8 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
żółty, katalizator, 4-drzwiowy, radio, wspomaganie, reg. świa
tła, sprowadzony w całości, nowy model • wersja BIC, • 21.000 
zl. Głogów, tel. 076/835-22-50, 0601/18-67-66 
CITROEN SAXO, 1998/99 r., 31 tys. km, 1000 ccm, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, dodatkowe światło .stop*, 
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 17.200 
zl lub zamienię na tańszy samochód. Oleśnica, tel. 
071/314-37-31 do godz. 18, 398-87-49 po godz. 19 
CITROEN SAXO, 1998/99 r., 42 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, z salonu, I właściciel, RO, 3-drzwiowy, garażowany, •
19.500 zł. Wrocław, tel. 071/333-74-26, 0609/47-54-44
0  CITROEN SAXO, 1999 r., 18 tys. km, 1100 ccm, 

benzyna, niebieski metalic, 5-drzwiowy, RO, 
centr. zamek + pilot, I właściciel, kpi. dokumen
tacja, stan b. dobry, garażowany, - 21.500 zł. Ra
wicz, tel. 065/546-24-75 01035961

CITROEN SAXO, 1999/00 r., 37 tys. km stan idealny, - 22.900 
zł. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74 
CITROEN SAXO, 2000 r., 25 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, 
poduszka powietrzna, wspomaganie, do poprawek lakierniczych 
maska, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 23.000 zł. Odo
lanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
CITROEN VISA, 1984 r., 165 tys. km, 1100 ccm, benzyna, bor
dowy, 4-biegowy, 5-drzwiowy, w ciągłej eksploatacji, przegląd 
do 09.2001 r, - 1.650 zl. Jelenia Góra, tel. 075/764-33-76, 
0606/66-68-05
CITROEN VISA, 1987 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metalic, I 
właściciel, przegląd do 06.2002 r., garażowany, stan dobry, -
5.000 zł. Syców. tel. 062/785-48-66
CITROEN XANTIA, 1993 r., 1800 ccm, wtrysk, ciemny metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, el. otw. szyby, wspomaganie, im- 
mobilizer, centr. zamek, welurowa tapicerka, stan b. dobry, na 
zachodnich tablicach - 4.200 DEM. Lubsko, woj. zielonogórskie, 
tel. 0504/96-12-24
CITROEN XANTIA, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, granatowy me
talic, - 15.500 zl. Świebodzice, tel. 074/854-51-28, 
0601/72-41-99
CITROEN XANTIA SX, 1993 r., 131 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
perłowobordowy, ABS, dodatki, blokada .Tytan*, alarm, RO, za
wieszenie, po przeglądzie, zadbany, serwisowany, nowe tłumi
ki, tarcze, klocki, pó wymianie oleju, - 14.900 zl. Wrocław, tel. 
365-54-91, 0501/25-96-46
CITROEN XANTIA, 1994 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor wiśniowy, 
klimatyzacja, welurowa tapicerka, wszystkie el. dodatki, zadba
ny, - 16.000 zł. Duszniki Zdrój,-tel. 0502/29-69-57 
CITROEN XANTIA, 1994 r., 80 tys. km, 1800 ccm, zielony me
talic, kodowany zapłon, ABS, el. otw. szyby, klimatyzacja, do 
sprowadzenia, • 17.000 zl. Żary, tel. 066/374-97-42, 
0604/60-38-82
CITROEN XANTIA, 1995 r., 1800 ccm, wtrysk klimatyzacja, el. 
otw. szyby przednie, ABS, poduszka pow, - 25.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/366-10-32
CITROEN XANTIA, 1995 r., 124 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, poduszka, ABS, centralny zamek, el.szyby, fel
gi aluminiowe, stan idealny, - 18.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-25-64
CITROEN XANTIA KOMBI, 1999 r., 55 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
biały, immobilizer, centr. zamek, reg. kierownica, 4 pod. powietrz
ne, el. otw. szyby, - 49.900 zł. Lubin, tel. 076/749-75-94 
CITROEN XM, 1990 r., 2000 ccm, gaz, zloty, el.szyby, serwiso
wany, zadbany, - 9.000 zl. Gorzów Wlkp» tel. 095/722-03-19 
CITROEN XM, 1991 r., 150 tys. km, 2088 ccm, turbo D, zielony 
metalic, I właściciel, el. otw. szyby, szyberdach, alarm, haloge
ny, wspomaganie, welurowa tapicerka, automatic, zadbany, ga
rażowany, stan idealny, • 14.500 zł. Rybocice, tel. 095/758-51-82 
CITROEN XM, 1993 r., 200 tys. km, 2000 ccm, benzyna, szary, 
klimatyzacja, ABS, wszystkie el. dodatki, zarejestrowany we 
Francji, - 5.500 zł. Kępno, teł. 0603/32-21-53 
CITROEN XM, 1993/94 r., 140 tys. km, 2100 ccm, turbo D, 12V, 
czarny metalic, wspomaganie, automatic, szyberdach, wszyst
kie el. dodatki, centr. zamek + pilot, ABS, welurowa tapicerka, 
bez wypadku, sprowadzony w 2001 r., stan b. dobry, - 23.000 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-10-77, 0602/55-17-60 
CjTROEN XSARA, 1997 r., 50 tys. km, 1900 ccm, TDI, perłowo- 
wiśniowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, drewno, I właściciel, udokum. pochodzenie, -
32.000 zł. Legnica, tel. 076/854-20-58, 0606/26-64-36 
CITROEN XSARA, 1997 r., 1900 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy,
1 właściciel w Polsce, dużo dodatków, - 27.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/880-40-20
CITROEN XSARA COUPE, 1998 r, 56 tys. km, 1800 ccm, per- 
lowobordowy metalic, I właściciel, centr. zamek + pilot, 4 pod. 
powietrzne, ABS, szyberdach, pełna el., welurowa tapicerka, 
tylne szyby przyciemniane uchylne, zadbany • 34.000 zl. Lubin, 
tel. 076/749-48-50
CITROEN XSARA COUPE, 1998 r., 1800 ccm, czarny, kupiony 
w salonie, książka serwisowa, garażowany, bez wypadku, peł
na elektryka, aluminiowe felgi, pód. powietrzna, ABS, - 32.800 
zl. Świerzawa, tel. 075/713-53-69, po 18 
CITROEN XSARA, 1998 r., 20 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, sprow. z Francji, wyposażenie - 27.500 zl. Wrocław, 
tel. 071/368-16-99
CITROEN XSARA, 1998 r., 1800 ccm, czarny, wspomaganie 
kierownicy, el. otwierane szyby, ep»g. lusterka, centralny za
mek, ABS, 3-drzwiowy, tylne szytyuchylane, aluminiowe felgi, 
sensor deszczu, przyciemniane szyby, welurowa tapicerka, 
wersja sportowa, kupiony w salonie, serwisowany, - 33.000 zl. 
Złotoryja, tel. 076/878-42-30, 0604/44-45-26 
CITROEN XSARA KOMBI, 1998 r., 1400 ccm, niebieski meta

lic, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, immobilizer, 
książka serwisowa, kupiony w salonie w Polsce, - 24.800 z l , 
raty. Krotoszyn, tel. 062/725-30-46 po godz. 20,0603/13-68-14, 
062/722-62-92 w godz. 8-18
CITROEN XSARA, 1998 r., 117 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, kupiony w salonie, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm, 
• 25.000 zł. Lubin, tel. 076/749-72-38, 0605/82-74-98 
CITROEN XSARA, 1998 r., 50 tys. km, 1800 ccm, E, biały, peł
ne wyposażenie, do lakierowania, • 19.900 zl. Ostrów Wlkp., 
tel. 0605/73-44-27
CITROEN XSARA, 1998 r., 46 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, centralny zamek, el. reg. lusterka, 
halogeny, wspom. i reg. kierownicy, RO, immobilizer, - 26.000 
zl. Wałbrzych, tel. 0607/20-00-89 
CITROEN XSARA, 1998/99 r.. 38 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
niebieski metalic, pełne wyposażenie elektryczne, 4 poduszki 
pow., RM, kpi. kluczy; pełna dokumentacja, - 30.000 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Krotoszyn, tel. 0605/46-62-51 
CITROEN XSARA, 1999 r., 49 tys. km, 1900 ccm, diesel, ciem
nozielony metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. prawe 
lusterko, ABS, c. zamek, 3 poduszki powietrzne, reg. kierowni
ca i fotel kierowcy, do poprawek lakierniczych prawy bok, kupu
jący zwolniony z opłaty skarbowej, - 29.000 zl. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
CITROEN XSARA COUPE, 1999 r., 35 tys. km. 1900 ccm, die
sel, granatowy metalic, 4 pod. powietrzne, alum. felgi, haloge
ny, wspomaganie i regulacja kierownicy, welurowa tapicerka, 
dzielone siedzenia, podgrzewane fotele, pełna elektronika, -
31.000 zł. Oława, tel. 071/303-33-89, 0607/74-00-68 
CITROEN XSARA SX, 1999 r., 39 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biaiy, wspom. kierownicy, RO w kierownicy, ABS, immobilizer, 
centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, dzielone tylne 
siedzenia, reg. kierownica w pionie i poziomie, stan b. dobry, •
34.000 zl. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-27-25 wieczorem 
CITROEN XSARA, 1999 r., 61 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, wspomaganie, Immobilizer, radio, poduszka pow., 
centr. zamek, welurowa tapicerka, - 28.600 zł. Wrocław, tel. 
0602/45-57-36
CITROEN XSARA PICASSO, 2000 r., 6 tys. km, 2000 ccm, HDi, 
zielony, pełne wypos, - 65.000 zl. Głogów, tel. 076/834-21-84 
CITROEN ZX AVANTAGE, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, alarm, blokada skrzyni biegów, reg. kie
rownica i światła, RM, dzielona tylna kanapa, atrakc. wygląd, 
stan b. dobry, • 8.900 zł. Lubań, tel. 075/646-04-00,646-29-96, 
0606/41-27-78
O CITROEN ZX, 1992 r„  1900 ccm, diesel 5-drzwio- 

wy, od I właściciela, bez wypadku, serwisowany, 
w kraju od 2 dni, oclony, nowy przegląd, stan ide
alny, - 14.300 z ł (m o iliw e  raty). Żary, te l. 
068/374-53-54,0604/17-51-23 84020061

CITROEN ZX, 1992 r., 1600 ccm, bordowy, 3-drzwiowy, stan b. 
dobry - 12.600 zł. Kalisz, tel. 062/886-92-54 
CITROEN ZX, 1992 r., 100 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, szyberdach, el. reg. świateł, reg. kierownica, za
dbany, - 7.900 zł. Kalisz, tel. 0603/10-71-69 
CITROEN ZX, 1992 r., 124 tys. km, 1900 ccm, benzyna, grafito
wy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, wspomaganie kier., ABS, - 8.900 zl. Legni
ca, tel. 076/866-50-15 w godz. 9-17, 0608/41-64-74 
CITROEN ZX, 1992 r., 110 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
welurowa tapicerka, RM, 5-drzwiowy, stan idealny, - 10.000 zł. 
Legnica, tel. 076/862-04-09
CITROEN ZX, 1992 r.. 1400 ccm, wtrysk, granatowy, zadbany, 
garażowany, 5-drzwiowy, 5-biegowy, po wymianie paska, filtrów, 
oleju, - 9.800 zl lub zamienię na diesla do 18.000 zl. Oława, tel. 
071/313-45-75
CITROEN ZX, 1992/93 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, bez wypadku, 4-drzwiowy, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, RM, roleta, welurowa 
tapicerka, dzielona tylna kanapa, el. szyberdach, komputer, •
9.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-10-69, 0602/44-78-77 
CITROEN ZX, 1993 r., 118 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, szyberdach, immobilizer, el. reg. światła, reg. kierów. • 11.000 
zł. Jasień, tel. 068/371-00-27
CITROEN ZX, 1993 r.,2000 ccm, diesel, granatowy metalic, 
bogate wyposażenie, 3-drzwiowy - 14.800 zł. Kalisz, teł. 
062/886-92-54
CITROEN ZX, 1993 r., 1800 ccm, czarny, 3-drzwiowy, bogate 
wyposażenie • 13.000 zł. Kępno, tel. 062/719-87-95 
CITROEN ZX, 1993 r., 1800 ccm pełne wyposażenie, wspoma
ganie, • 11.000 zł lub zamienię. Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 
075/789-29-04, 0502/67-28-28
CITROEN ZX, 1993 r., żółty, podwójny alarm, stan b. dobry, •
9.100 zł. Wrocław, tel. 071/367-49-81 po godz. 14 
CITROEN ZX, 1993 r., 1360 ccm, zielony metalic, nowe opony, 
nowy akumulator (gwarancja), tarcze i klocki hamuclowe, amor
tyzatory, stan b. dobry, • 11.600 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 
076/878-28-65 po godz.18, 0604/72-31-60 
CITROEN ZX, 1994 r., 1600 ccm, biały, pełna el., 5-drzwiowy •
14.000 zl. Kępno, tel. 062/781-95-89
CITROEN ZX, 1994 r., 1360 ccm, niebieski metalic, • 11.500 zl. 
Zielona Góra, tel. 068/324-33-27 
CITROEN ZX, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, biały, wspomaganie 
kierownicy, 3-drzwiowy, - 11.500 zl. Jawor, tel. 076/870-54-88 
CITROEN ZX, 1994 r., 140 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, el. reg. szyberdach, radio, na zachodnich tabli
cach - 3.300 zł. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
CITROEN ZX, 1995 r., 1400 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio
wy, wspomaganie, reg. kierownica, el. reg. lusterka, el. feg. re
flektory, - 13.000 zł. Zielona Góra, tel. 0501/85-67-40 
CITROEN ZX, 1995 r., 1400 ccm, niebieski metalic, katalizator, 
5-drzwiowy, wspomaganie, reg. kierownica, el. reg. lusterka, el. 
reg. reflektory, • 13.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/453-36-77, 
0501/22-72-67, 0501/85-67-40
CITROEN ZX, 1996 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny metalic, wspo
maganie kier., RO, - 16.200 zl. Legnica, tel. 0606/99-12-44 
CITROEN ZX, 1996 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna, granato
wy metalic, 5-drzwiowy, pod. powietrzna, klimatyzacja, wspo
maganie, el. reg. reflektory, halogeny, welurowa tapicerka, książ
ka serwisowa, RM, zadbany, • 17.900 zł. Syców, tel. 
062/785-29-14, 0607/30-88-08
CITROEN ZX, 1996 r., 70 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
stan b. dobry, centr. zamek, kod zapłonu, el. otw. szyby, reg. 
kierownica, -17.500 zl. Wrocław, tel. 783-50-03,0501/94-54-12 
CITROEN ZX, 1996 r., 166 tys. km, 1100 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, 2-drzwiowy, kupiony w salonie, i właściciel, bez wy
padku. - 11.000 zł. Wrocław, tel. 0601/70-37-23 
CITROEN ZX, 1997 r., 75 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebrny 
metajic, pełne wyposażenie, - 21.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/323-87-73

PACIA
DACIA 1310P, 1983 r., 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, garażowany, zadbany, po remoncie przedniego zawiesze
nia, nowe reflektory, silnik z 1991 r., nowe sprzęgło, pompa wody 
^amortyzatory, po wymianie ukl. wydechowego i łożysk, tylna 
szyba ogrzewana, RO ♦ głośniki, dodatkowe światło .stop*, •
1.500 zl lub zamienię na Fiata 126p, może być do poprawek 
blacharki. Dzierżoniów, tel. 074/837-81-93 
DACIA 1310,1983 r. inst. gazowa, skrzynia biegów (5), po re
moncie silnika, stan dobry -1.500 zł. Legnica, tel. 076/862-07-29 
DACIA 1310, 1986 r., 1300 ccm, żółty, zarejestrowany, w cią
głej eksploatacji, zadbany, dużo części zapasowych, -1.300 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/348-96-78, 0602/62-57-38 
DACIA 1310,1989 r., 1300 ccm, benzyna, granatowy, nowe opo
ny, przegląd do 10.2001 r., stan techn. dobry, - 1.950 zł lub za
mienię na VW Poło do 1990 r.. Głuchów Górny, tel. 
071/312-75-07
DACIA 1400,1990 r. kombi, do remontu, -1.500 zl. Szymanów, 
tel. 071/387-81-78
DACIA 1400 KOMBI, 1990 r., - 1.300 zl. Szymanów, tel. 
071/387-81-78
DACIA 1300,1990 r., 1300 ccm, czerwony, stan b. dobry, po
krowiec, nowy tłumik, atrakcyjny wygląd, aluminiowe felgi na 3 
śruby, - 3.400 zl. Wrocław, tel. 0503/33-01-18 
DACIA 1991 r., wiśniowy, przegląd do 08.2001 r, - 2.500 zł. 
Świebodzin, lei. 068/382-22-62 
DACIA 1310,1991 r., 98 tys. km, 1300 ccm, kremowy, opony 
stan dobry, kołpaki, duża deska rozdzielcza, atrakc. wygląd, -

2.800 zł. Tadeusz Florczyk, 50-350 Sobótka, ul. M. Konopnic
kiej 8
DACIA 1310,1991 r., 1300 ccm, żółty, w ciągłej eksploatacji, 4 
lampy, stan silnika dobry, • 3.000 zl. Wrocław, tel. 0607/30-62-86 
DACIA 1310,1991 r, 34 tys. km, 1300 ccm, niebieski, inst. ga
zowa, nie eksploatowany od roku, stan średni, zadbany, I wła
ściciel, • 850 zł. Wrocław, tel. 071/350-31-99, 0601/42-62-59 
DACIA 1310, 1991 r., 48 tys. km, 1300 ccm, benzyna, jasno
szary, stan dobry, stan silnika b. dobry, zadbana tapicerka, opony 
stan dobry, w ciągłej eksploatacji, deska rozdz. nowego typu, 
po wymianie oleju, I rejestracja 12.1991 r.. kpi. dokumentacja, 
do poprawek blacharskich, brak przeglądu, - 780 zl. Wrocław, 
tel. 071/785-67-05, 0609/44-96-55 
DACIA 1310 TX, 1991 r., 6 tys. km, 1300 ccm, benzyna, wiśnio
wy, przegląd do 02.2002 r., ważne OC i .zielona karta*, dużo 
nowych części, - 2.200 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-49-99 
DACIA 1310, 1991 r., 79 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, kołpaki, • 3.200 zl. Żórawi
na, tel. 071/316-51-55

DAEWOO
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 1500 ccm, 16V, DOHC, szarozie
lony metalic, pełne wyposażenie el., alarm, blokada skrzyni bie
gów, halogeny. Długołęka, tel. 071/315-76-70, 0603/50-82-95 
DAEWOO ESPERO, 1996 r., 96 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
zielony, - 18.000 zł. Jędrzychów 13, gm. Polkowice, tel. 
076/845-98-10
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 41 tys. km, 1500 ccm, 16V, DOHC, 
zielony'metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
el. reg. reflektory, halogeny, wspomagacie, blokada skrzyni bie
gów, RO, kupiony w salonie, serwisowany, garażowany, stan b. 
dobry, -16.500 zł. Grodków, tel. 077/415-35-25,0608/77-93-53 
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, instalacja gazowa, pełne wyp. elektr., wspo
maganie, centr. zamek, immobilizer w kluczyku, • 16.500 zl. Ka
lisz, tel. 062/502-58-89
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 68 tys. km, 1800 ccm, zielony, I 
właściciel, serwisowany, pełne wyposażenie elektryczne, blo
kada skrzyni biegów, alarm ♦ pilot, centr. zamek, RM, -18.000 
zł. Wrocław, tel. 0608/70-24-13 
DAEWOO ESPERO GUC, 1997 r., 66 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
srebrny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
el. reg. reflektory, wspomaganie, blokada skizyni biegów, ozna
kowany, pokrowce, RO, halogeny, kupiony w salonie, bez wy
padku, serwisowany, stan b. dobry, - 17.500 zl lub zamienię. 
Złotoryja, tel. 076/878-41-13, 0605/56-91-48 
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 59 tys. km, 1500 ccm, 16V, benzy
na, szary metalic, inst. gazowa, wszystkie el. dodatki, alum. fel
gi, alarm, wspomaganie, centr. zamek, ciemne szyby, garażo
wany, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, - 17.500 zł. Żary, 
tel. 0609/53-21-55
DAEWOO ESPERO, 1998 r., 29 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
zielony metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, kupiony w salonie, 
stan b. dobry, • 19.000 zł. Wrocław, teł. 071/345-71-34 
DAEWOO ESPERO, 1999 r., 45 tys. km, 1800 ccm, zielony, 
kupiony w salonie, I właściciel, na gwarancji, serwisowany, blo
kada skrzyni biegów, RM, alarm *  pilot, centr. zamek, alum. 
felgi, • 25.000 zl. Wrocław, tel. 0608/70-24-13 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1997/98 r., 54 tys. km, 1500 ccm, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, blokada skrzyni biegów, RO, obro
tomierz, dzielona tylna kanapa, stan dobry, - 16.500 zl lub za
mienię na Opla Corsę B. Oleśniczka, gm. Oleśnica, tel. 
071/315-37-91
DAEWOO UNOS SE SEDAN, 1998 r., 75 tys. km. 1500 ccm, 
zielony metalik, ABS, wspomaganie, alarm, immobilizer, obro
tomierz, radioodtwarzacz, pierwszy właściciel, garażowany, -
19.500 zi. Będzin, woj. śląskie, tel. 0502/64-69-30 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 40 tys. km, granatowy metalic, I 
właściciel, • 15.000 zl. Bielawa, gm. Dzierżoniów, tel. 
0602/74-34-71
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 46 tys. km, 1500 ccm, srebr
ny metalic, zderzaki w kol. nadwozia, halogeny, wspomaganie, 
II właściciel • 16.500 zl lub zamienię na Fiata Palio lub Sienę
1,6 (do 20.000 zł). Bolesławiec, tel. 075/732-40-78, 
0501/62-39-30
DAEWOO LANOS SEDAN, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm, SX 
gwarancja, I właściciel, bez wypadku • 19.500 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-37-00 po godz.16
DAEWOO LANOS, 1998 r., 1500 ccm, fioletowy metalic, kupio
ny w salonie, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, zderza
ki w kolorze nadwozia, immobilizer, centralny zamek, alarm, el. 
otw. szyby, instalacja gazowa, - 16.000 zl. Kraków, tel. 
0503/10-45-43
DAEWOO LANOS, 1998 r., 106 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
niebieski, po wymianie oleju, filtrów i akumulatora, 3-drzwiowy, 
bez wypadku, RM, alarm + pilot, serwisowany, stan b. dobry, 
faktura VAT, • 16.000 zl. Wrocław, tel. 0605/78-33-65 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 100 tys. km, 1500 ccm, ciemnozie
lony metalic, 4-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, 
alarm, immobilizer, wspom. kierownicy, listwy boczne, kpi. do
kumentacja, nowe opony + kpi. opon zimowych z felgami, -
17.500 zl. Wrocław, tel. 0502/19-12-87
DAEWOO. LANOS, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., regulowana kierownica, el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, lusterka i zderzaki w kol. nadwo
zia, I właściciel, serwisowany, stan idealny, - 24.000 zł lub za
mienię na mniejszą pojemność. Lubin, tel. 076/848-56-50 w 
godz. 7-15, 076/846-56-28 po godz. 17 - 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 80 tys. km, 1600 ccm, fioletowy me
talic, 5-drzwiowy, na gwarancji, ARB, centr. zamek, nowe opo
ny, - 19.500 zl. Lubin, tel. 0603/18-29-93 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 94 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, el. otw. szyby, centralny zamek, wspom. kie
rownicy, I właściciel, RO, • 15.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0602/34-49-93
DAEWOO LANOS SX, 1999 r., srebrny metalik, stan idealny, 
klimatyzacja, radio, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, welur, -
20.000 zł. Olkusz, tel. 0604/21-08-99
DAEWOO LANOS, 1999 r., 68 tys. km, 1500 ccrh> benzyna, 
zielony, 3-drzwiowy, wspomaganie, alarm + pilot, bez wypadku, 
RM, serwisowany, stan b. dobry, faktura VAT, gwarancja, • 19.000 
zi. Wrocław, tel. 0605/78-33-65 
DAEWOO LANOS, 1999 r., 42 tys. km, 1500 ccm, 16V, zielony 
metalic, wspomaganie, reg. kierownica, ei. otw. szyby i antena, 
immobilizer, centr. zamek, alarm + pilot, sspoiler tylny, serwiso
wany, na gwarancji, - 23.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-27-96, 
0604/63-13-11
DAEWOO UNOS, 1999 r., 31 tys. km, 1500 ccm, DOHC. 16V, 
srebrny metalic, 100 KM, 4-drzwiowy, RO, el. wysuwana ante
na, na gwarancji do 07.2002 r., wspomaganie, listwy boczne, -
23.000 zl. Leszno, tel. 0609/65-28-88, 0601/55-46-64 
DAEWOO UNOS SEDAN, 1999 r., 19 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
srebrny, drewniane dodatki, pełne wyposażenie el. (oprócz kli
matyzacji i ABS), alarm, halogeny, alum. felgi, koła zimowe, stan 
idealny, kupiony w salonie, na gwarancji, - 22.500 zl. Leszno, 
tel. 065/526-82-46. 0601/72-61-70
DAEWOO UNOS SEDAN, 1999 r., 30 tys. km, 1500 ccm, 
DOHC, srebrny metalic, - 24.900 zl. Lubin, tel. 0607/26-34-44 
DAEWOO UNOS, 1999 r., 6 tys. km, 1500 ccm, 16V, fioletowy 
metalic, wspomaganie kier., poduszki pow., el. otwierane szy
by, klimatyzacja, blokada skrzyni biegów, stan idealny, • 26.500 
zl. Opole, tel. 0607/70-16-21
DAEWOO UNOS, 1999 r., 12 tys. km, 1500 ccm, DOHC, nie
bieski metalic, centr. zamek, wspomaganie, sedan, hak, reg. 
refl., RM, inst. gazowa - 22.000 zi. Ostrów Wlkp., tel. 
0602/67-57-25

DAEWOO UNOS SEDAN, 1999 r., 1500 ccm, zielony, - 20.000 
zł. Wrocław, tel. 071/787-29-67, 0609/47-55-01 
DAEWOO UNOS HB, 1999/00 r., 35 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
srebrny metalic, immobilizer, wspomaganie, centr. zamek, po
duszka pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterko, stan b. dobry, -
20.000 zl. Jawor, tel. 0609/64-02-26
DAEWOO UNOS, 1999/00r., 15tys. km, 1500ccm, 16V, srebr
ny metalic, hatchback, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. 
zamek, alarm, radio, zderzaki w kolorze nadwozia, stan ideal
ny, - 22.000 zl. Zjelona Góra, tel. 0502/10-83-41 
DAEWOO LANOS, 2000 r., 17 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, alarm, listwy boczne, 
radio, na gwarancji, - 25.000 zl. Wrocław, teł. 0502/59-58-94 
DAEWOO LEGANZA, 2000 r., 50 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
zielony, skórzana tapicerka, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. 
zamek, alarm, garażowany, zmieniacz CD, radio, I właściciel, 
gwarancja 1.5 roku, - 60.000 zł. Lubin, tel. 0604/46-87-17 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 39 tys. km, 800 ccm, złoty metalik, 1. 
właściciel, garażowany, zabezpieczenia, 2 kpi. opon, nadkola, 
bagażnik, - 21.000 zł. Lubań, tel. 075/721-32-44 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999 r., 800 ccm, zielony metalic, boga
te wyposażenie, zabezpieczenia, 1. właściciel, bez wypadku, •
18.000 zl. Oleśnica, tel. 0501/78-60-24
DAEWOO MATIZ TOP, 1999 r., 27 tys. km 2 poduszki pow., 
ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, I właści
ciel, • 26.500 z ł, możliwe raty. Bytnica, tel. 068/391-59-52 
DAEWOO MATIZ LISE, 1999 r., 23 tys. km, 800 ccm, niebieski, 
alarm * pilot, centr. zamek, - 17.000 zl. Głogów, tel. 
0501/57-21-38
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 45 tys. km, 800 ccm, czerwony, ga
rażowany, serwisowany, • 17.500 zl. Kożuchów, tel. 
0601/05-38-59
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 21 tys. km, złoty metalic, I właści
ciel, garażowany, serwisowany, stan b. dobry, - 18.200 zl. Le
gnica, tel. 076/862-21-15, 0609/06-36-73 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999 r., 44 tys. km, 800 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, bogate 
wyposażenie, zabezp. przed kradzieżą, opony zimowe, stan b. 
dobry, - 17.999 zł. Oleśnica, tel. 0501/78-60-24 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999 r., 36 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
kolor miedziany metalic, kupiony w salonie, I właściciel, wspo
maganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, blokada 
skrzyni biegów, RO z panelem, zderzaki w kolorze nadwozia, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, - 19.600 zl. Wałbrzych, tel. 
074/843-97-99, 0602/44-72-34
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 10 tys. km, 800 ccm, wtrysk, czerwo
ny metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, mało eksploatowany, 
garażowany, - 13.900 zł. Włoszakowice, woj. leszczyńskie, tel. 
0607/65-53-84
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 800 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, I właściciel, serwisowany, pełne wyposażenie oprócz klima
tyzacji, alum. felgi, halogeny, ciemne szyby, dużo dodatków, 
koła zimowe, bagażnik dachowy, atrakcyjny wygląd, • 20.900 
zl. Wrocław, tel. 0601/87-73-08 
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 45 tys. km, 800 ccm, zielony meta
lic, bez wypadku, RM, stan b. dobry, • 17.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-50-71
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 34 tys. km, 800 ccm, benzyna, ciem
noniebieski, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, blo
kada skrzyni biegów, serwisowany, RO Panasonic panel, 4 gło
śniki, spoiler, zegar, immobilizer, garażowany, stan idealny, -
17.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-61-16
DAEWOO MAJK, 1999/00 r., 27 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
złoty metalic, wersja JOY, wspomagacie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, RO, - 18.900 zi , możliwe raty. Paczków, tel. 
077/431-69-01, 431-61-27
DAEWOO MATIZ, 1999/00 r., 17 tys. km na gwarancji, • 17.500 
zł. Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74 
DAEWOO MATIZ JOY, 1999/00 r., czerwony, dodatki, mały prze-. 
bieg, • 19.000 zł. Zduńska Woła, tel. 0601/05-41-57 
DAEWOO MATIZ, 2000 r., zloty metalic, nie zarejestrowany, fa
bryczna homologacja, bez przebiegu, 2-osobowy, faktura VAT, 
możliwość leasingu, - 18.000 zl brutto. Wrocław, tel. 
0601/41-78-68
DAEWOO MATIZ, 2001 r-, 800 ccm, złoty metalik, nowy, wylo
sowany, z salonu, przebieg 30 km, dzielone tylne siedzenia, 
immobilizer, wycieraczka tylnej szyby, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 
071/327-60-43, 0601/72-29-54
DAEWOO NEXIA, 1995 r., 82 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
ABS, poduszka pow., 5-drzwiowy, I właściciel, wspomaganie 
kier., garażowany, zadbany, - 14.600 zł (możliwe raty, zamia
na). Bojanowo, tel. 065/545-67-45 
DAEWOO NEXIA GLX, 1996 r., 30 tys. km, 1500 ccm, srebrny, 
75 KM, klimatyzacja, ABS, I właściciel, • 12.900 zl., teł. 
0501/27-62-60
DAEWOO NEXIA, 1996 r., 1500 ccm, biały, inst. gazowa, stan 
b. dobry, - 12.600 zł lub zamienię, możliwe raty. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
DAEWOO NEXIA GLX, 1996 r., 53 tys. km, 1500 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie w kraju, oryg. lakier, wspo
maganie kier., el. otw. szyby, centr. zamek, immobilizer, bloka
da skrzyni biegów, alarm, • 13.800 zł. Lubin, tel. 076/846-59-21 
DAEWOO NEXIA GLXi, 1996 r., 52 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
beżowy metalic, kupiony w salonie, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alarm, im
mobilizer, halogeny, RO Panasonic, stan idealny, • 15.800 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/843-97-99, 0604/28-52-65 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r., złoty metalic, centr. zamek, 
alarm, bez wypadku, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, •
12.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-27-^9, 0502/85-93-75 
DAEWOO NEXIA GLX, 1996 r., 30 tys. km, 1500 ccm, srebrny, 
klimatyzacja, ABS, I właściciel, • 12.900 zl. Wrocław, tel. 
0501/27-62-60
DAEWOO NEXIA GLE, 1996/97 r., 54 tys. km, 1500 ccm, zielo
ny metalic, sedan, z salonu, bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek, alarm + pejdżer, przegląd, zadbany, immobilizer, gara
żowany, stan b. dobry, • 14.700 zl. Wrocław, tel. 339-01-17, 
060jS/90-08-82
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1997 r., 87 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, granatowy, II właściciel, kupiony w salonie, el. otw. szyby, 
stan b. dobry, • 15.200 zł. Kępno, tel. 062/781-44-74 
DAEWOO NEXIA GLE, 1997 r., 85 tys. km, 1500 ccm, bordowy 
metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, centralny za
mek + pilot, alarm, katalizator, garażowany, I właściciel, stan b. 
dobry, - 16.500 zł lub zamienię na tańszy. Krosnowice, tel. 
074/868-52-75
DAEWOO NEXIA GL, 1997 r., 35 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, garażowany, ozna
kowany, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 14.900 
zl. Wrocław, tel. 071/352-83-90 
DAEWOO NEXIA, 1997 r, 32 tys. km, 1500 ccm, OHC, kolcr 
wiśniowy metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, alarm * 
pilot, alum. felgi, el. otw. szyby, książka serwisowa, RM, zadba
ny, - 15.200 zl. Wrocław, tel. 071/362-17-33 
DAEWOO NEX!A CL, 1998 r., 14 tys. km. 1500 ccm, wtrysk, 
czerwony, HB, 5-drzwiowy, regulacja foteli, immobilizer, RO, 4 
głośniki, bez wypadku, garażowany, I właściciel, - 16.000 zł 
Legnica, tel. 076/722-75-48, 0605/39-51-13 
DAEWOO NUBIRA, 1997 r.. 40 tys. km. 1600 ccm, 16V, zielo 
no-czarny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, serwo, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, poduszka pow., welu
rowa tapicerka, bez wypadku, I właściciel, zadbany, • 19.800 zl 
lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
DAEWOO NUBIRA, 1998 r., 56 tys. km, 1600 ccm, 16V, czarny 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, poduszka pow., el. reg. 
lusterka, RO, bez wypadku, kupiony w salonie, na gwarancji, 
nowe opony, • 21.500 zł. Grabowno Wielkie, tel. 071/314-86-78, 
071/314-86-17
DAEWOO NUBIRA SX; 1998 r., 59 tys. km, 1600 ccm, 16V, ko
lor morski metalic, sedan, wspomaganie, centr. zamek, pod. po-
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Citroen dla każdego Polaka
Citroen w Auto Planie to Oszczędność, 

H  5  jradycja
Citroen Polska przedstawia nową, fabryczną ofertę zakupu 
samochodów, Łączy ona promocję cenową: samochód z silnikiem 
diesla* w cenie wersji z silnikiem benzynowym i rewolucyjną formę 
finansowania Citroen Auto Plan. Raty zaczynają się już od 115,00 
złotych miesięcznie**, bez konieczności wysokiej pierwszej wpłaty 
i bez wymogów określających zdolność kredytową. Klient, który 
otrzymał samochód za pośrednictwem Auto Planu zawsze korzysta 
z aktualnych promocji producenta np. nasi Klienci, którzy w danej 
chwili odbierają samochód w naszym systemie wybierając wersję 
diesla w cenie wersji benzynowej, mogą przez 3 lata nie płacić za 
paliwo***.. Dodatkowo zapraszamy na urlop w kurortach 
Orbisu* * * * na koszt Auto Planu.
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POLUBISZ KAŻDĄ DROGĘ

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

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

Marino ul. Paprotna 7 Wrocław 
®  (071) 327 61 83 

E.Leclerc ul.Zakładowa 2-4 Wrocław 
S  (071) 329 31 46 

Astra Bis ul.Horbaczewskiego 4-6 
®  (071) 35115 11

B B K 3 B

g y y r r a t

m m Ę g g w
S E IC E N TO  B R U SH  
S E IC E N TO  S C H U M A C H E R  
RU IM TO  G O !
D O B LO  VAN
M A R EA  W E E K E N D  VAN
BRAVA VAN

L&.UU
1 ......

...MARKA.......

...FIAT............
... AUT.EXP. u PRZEBIEG 
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6 .........FIAT............. CINOUECENTO ..............AE ...... 1996 ........11200,00..... ...NIEBIESKI MET.. ........ 30900
7 ...... ...FIAT............. CINOUECENTO ..............AE .....  1997 .......  12100,00 .............MALINOWY .. ....... 38 000
8 ...... ...FIAT............. CINOUECENTO ..............AE .....  1996 .... ..... 11 200,00 ........NIEBIESKI MET.. ........ 30900
9 ...... ...FIAT............. ..........UNO 899 ... ...........AE .....  2000 .... .... 20 600,00 ............. WIŚNIOWY.. ........ 10600
10 ........DAEWOO..... ....... TICO NEW... ............sx ...... 1998 .... .... 13100,00 ... ............. ZIELONY.,........ 20000
11.... .... TRABANT......................601 ... .....  1986 .... ....  1 200,00 .............. NIEBIESKI., .........  4700
12 ........NIEWIADÓW ____CAMPING ... ..... 5 000,00 .................... BIAŁY..
1 3 ... ...P. FIAT......... ...............126 P ... .....  1994 .... __  3200,00 .................... BIAŁY.. ........ 69000
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MOTOR-POL - dealer FIATA

LEGNICA, ul. Jaworzyńska 264 
tel. 076/850-61-07, 850-61-72, 850-61-53 

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

wietrzna, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RM z RDS + 6 głośni* 
ków, alarm + pilot, halogeny, bez wypadku, serwisowany, I wła
ściciel, stan idealny, • 21.800 zl lub zamienię. Złotoryja, tel. 
076/878-63-77, 0604/83-26-46
DAEWOO NUBIRA, 1998/99 r., 19 tys. km, 2000 ccm, CDX. 
kolor wiśniowy metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, RM, na gwarancji, 
garażowany, stan idealny, - 23.900 zl. Wrocław, tel. 
071/368-11-26 po godz. 20, 0600/36-02-25 
DAEWOO NUBIRA, 1999 r., 42 tys. km, 2000 ccm, CDX, perło- 
woniebieski, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, centr. zamek, 
wspomaganie, RM z RDS-em, bez wypadku, na gwarancji, ser
wisowany, I właściciel, • 26.000 zł. Wrocław, tel. 0605/78-33-65 
DAEWOO NUBIRA KOMBI, 1999 r., 57 tys. km, 2000 ccm, 
DOHC, 16V, zielony metalic, oryg. instalacja gazowa, 2 poduszki 
pow., wszystkie el. dodatki, 2-letnia gwarancja, książka serwi
sowa, - 25.900 zł. Lubin, tel. 0604/94-17-70, 0604/94-17-71 
DAEWOO NUBIRA CDX, 1999/00 r., 37 tys. km, 2000 ccm, nie
bieski metalic, 133 KM, 2 pod. powietrzne, el.otw. szyby, el. 
reg. lusterka, alarm, centr. zamek, RO, napinacze pasów, zimo
we opony, I właściciel, z salonu, gwarancja do 2003 r, - 29.500 
zł. Wrocław, tel. 071/351-61-93, 0601/05-70-21 
DAEWOO TICO, 1994 r., 800 ccm, jasnofioletowy metalik, wy
mienione wszystkie płyny, nowe opony, przetarty błotnik prawy 
tylny i przedni lewy, • 7.850 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/10-73-32, 
075/753-11-32
DAEWOO TICO, 1995 r., 54 tys. km, 800 ccm, bordowy meta
lic, I właściciel, garażowany, RO, bez wypadku, stan b. dobry, 
kpi. opon zimowych, • 10.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-61-55 
DAEWOO TICO, 1996 r., 47 tys. km, 800 ccm, benzyna, bordo* 
wy metalic, garażowany, zadbany, I właściciel, tektura zakupu, 
bez wypadku, oryginalny lakier, plastikowe nadkola, stan b. 
dobry, - 10.500 zl. Kamieniec Ząbk., tel. 074/819^91-93 
DAEWOO TICO, 1996/97 r, 800 ccm, srebrny metalic, alarm, 
serwisowany, - 9.900 z ł. te l.  0603/18-94-53 
DAEWOO TICO SX, 1997 r, 52 tys. km, 800 ccm, bordowy me
talic, bez wypadku, I właściciel, konserwacja, serwisowany, nowe 
opony, przegląd do 08.2002 r., alarm, stan b. dobry, -10.700 zł. 
Zielona Góra, tel. 0605/53-70-05, 0607/78-72-76 
DAEWOO TICO, 1997 r., 48 tys. km, 800 ccm, metalic, I właści
ciel, oznakowany, bez wypadku, garażowany, RO, stan b.Uo- 
bry, • 10.200 zł lub zamienię na tańszy samochód. Lubnów, tel. 
074/819-91-32, 0604/62-32-03
DAEWOO TICO, 1997 r., 52 tys. km, 800 ccm, wiśniowy meta
lic, kupiony w salonie, I właściciel, alarm, oznakowany, RO Phi
lips, kpi. dokumentacja, el. reg. reflektory, zadbany, stan b. do
bry, - 10.900 zł. Potoczek, tel. 076/831-23-70^0604/22-09-51 
DAEWOO TICO ], 1997 r., 800 ccm, biały, I właściciel, serwiso
wany, opony zimowe, - 10.800 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 
071/781-80-96, 0501/23-85-32
DAEWOO TICO, 1997/98 r., 50 tys. km, 800 ccm, biały, zadba
ny, garażowany, RM, auto-alarm, ks. serwisowa, bez wypadku,
- 10.800 zł. Lubin, tel. 0607/35-46-64
DAEWOO TICO SX, 1998 r, 23 tys. km, kolor wiśniowy metalic,
I właściciel, blokada skrzyni biegów, dodatkowe światło .Stop’  - 
11.900 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/412-79r63, 0605/82-10-21 , 
DAEWOO TICO, 1998 r., 39 tys. km, 800 ccm, biały, I właści
ciel, tektura zakupu ♦ książka serwisowa, bez wypadku, ozna
kowany, immobilizer, nadkola, radioodtwarzacz, garażowany, 
stan idealny, - Tl .700 Zł. Chałupki, tel. 074/819-91-47 
DAEWOO TICO, 1998 r., 32 tys. km. 800 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie,-serwisowany, zadbany, stan idealny, -12.900 
zł lub zamienię, możliwe raty przez komis. Legnica, teł. 
0605/28-37*83 •
DAEWOO TICO, 1998 r., 44 tys. km, 800 ccm, benzyn ,̂ biały, 
centr. zamek, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, konser
wacja, garażowany, nowe opony, bez wypadku, I właściciel, prze
gląd do 2003 r., stan idealny, - 13.400 zł. Lubań, tel. 
075/646-21-06 po godz. 18, 0601/51-28-10 
DAEWOO TICQ, 1998 r., 38 tys. km. 800 ccm, niebieski, za
dbany, centralny zamek, alarm * pilot,'radioodtwarzacz, zegary 
w kolorze nadwozia, lakierowane zderzaki, pokrowce, nadkola,
- -11.200 zł. Wrocław, tel. 071/349-46-17 po godz. 17 
DAEWOO TICO, 1999 r., 30 tys. km, 796 ccm, bordowy meta  ̂
lic, I właściciel, pełna dokumentacja, garażowany, nadkola od 
nowości, konserwacja, alarm, odcięcie zapłonu, stan b. dobry, i  
12.400 zł łub zamienię na tańszy. Nysa, tel. 0607/51-99-75 
DAEWOO TICO, 2000 r., 8 tys. km, 800 ccm, bordowy metalic, 
I właściciel, bez wypadku, centr. zamek, immobilizer, r 14.100 
zl. Świebodzice, tel. 074/954-32-01. 0605/55-55-37

DAIHATSU
DAIHATSU APPLAUSE, 1990 r., 120 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, 16V, czerwony, nowe opony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, bez

korozji, stan idealny, na zachodnich tablicach -1.500 DEM. Zgo
rzelec, tel. 0604/89-53-53*
DAIHATSU CHARADE G-11/30,1983/86 r., 993 ccm, benzyna, 
diesel 3 szt., 3- i 5-drzwiowy, 5-biegowy, serwis - od 3.500 do 
4.500 zl. Wrocław, tel. 0601/87-25-65 
DAIHATSU CHARADE, 1984 r, 180 tys. km. 993 ccm, diesel, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, po remoncie, 5-osobo- 
wy, RO, tylna szyba ogrzewana, pokrowce, - 3.500 zl. Lubin, 
tełr0605/07-80-52 .
DAIHATSU CHARADE, 1984 r. po remoncie, - 4.200 zł. Wą
sosz, woj. leszczyńskie, tel. 0603/04-65-58 
DAIHATSU CHARADE, 1984 r., 993 ccm, szary metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, oszczędny, 4 1/100 km, niskie opłaty, 
garażowany, po remoncie silnika, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0605/25-76-16
DAIHATSU CHARADE G-102S, 1990 r., 118 tys. km,.1300 ccm, 
EFI, czarny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 8.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/87-25-65
DAIHATSU CHARADE, 1990/91 r., 102 tys. km, 1300 ccm. czer
wony, alarm, radioodtwarzacz, pierwszy właściciel, - 7.400 zł. 
Opole, tel. 077/403-04-80
DAIHATSU CHARADE, 1991 r., 993 ccm, diesel, metalio, ku
piony w kraju, halogeny, dodatkowe światło .stop*, 5-drzwiowy, 
stan b. dobry,.- 9.700 zł. Sobótka, tel. 071/316-27-64 
DAIHATSU CHARADE. 1992 r., 97 tys. km, 993 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, kupiony w salonie w kraju, II właściciel, 
stan techn. b. dobry, • 10.200 zl lub zamienię na Rata Temprę. 
Powidzko, tel. 068/385-62-48 po godz. 15, 0606/80-40-41

DODGE
DODGE DAYTONA, 1989 r., 2000 ccm, niebieski metalic, wer
sja sportowa, ospoilerowany, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, centr. zamek, el. podnoszone i reg. reflektory, weluro- 
wa tapicerka, klimatyzacja, kompl. dokumentacja, - 8.000 zł. 
Nysa, tel. 0600/38-99-16, 0608/55-12-31 
DODGE GRAND CARAVAN VAN, 1992 r., 200 tys. km, 3300 
ccm, benzyna, fioletowy metalic, ABS, klimatyzacja, centr. za
mek, el. otw. szyby, katalizator, poduszka pow., RO, - 23.000 zł. 
Brzeg, tel. 077/444-15-96, 0606/80-02-48 
DODGE GRAND CARAVAN, 1994 r., 160 tys. km, 3000 ccm, 
benzyna, kolor wiśniowy metalic, poduszka powietrzna, RO, kli
matyzacja, 7-osobowy, automatic, • 22.000 zł. Strzegom, tel. 
074/855-35-33, 074/855-18-25 po godz.20 
DODGE GRAND CARAVAN, 1996 r., 93 tys. km, 2400 ccm, 
ciemnozielony, pełne wyposażenie, - 45.000 zl. Wrocław, tel. 
071/361-48-39
DODGE GRAND CARAVAN, 1996 r., 130 tys. km, 2900 ccm, 
kołor morski metalic, stan b. dobry, welurowa tapicerka, ABS, 
centr. zamek, szyberdach, ciemne szyby, 7-osobowy, • 35.000 
zł. Wrocław/teł. 0608/30-37-66, 0503/01-88-84 
DÓDGE INTREPID, 1996 r., 55 tys. km, 3300 ccm, V.6, biały, 
mstai. gazowa, I właściciel, automatic, 2 pod. powietrzne, kli
matyzacja, tempomat, RO, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr, 
zamek, alarm, - 36.-000 zl. Wrocław, tel. 071/363-75-44, 

s 0606/24-12-55
DODGE STEALTH, 1992 r., 114 tys. km,. 3000 ccm, V6. ciem- 

' nozielony, automatic, klimatyzacja, poduszka pow., ałum. felgi, 
wspomaganie, ceńtr. zamek, alarm, immobilizer - 31.000 zł. Po
lkowice. tel. 0601/87-28-76 .

FIAT
O FIAT AUTON - sprowadzamy całe i lekko uszko

dzone samochody, na nowych zasadach. Oferta 
(ok. 800 aut) i zdjęcia w Internecie: www.auton.pl, 
co tydzień wyjazd z Wroławia do Belgii, kilka ty
sięcy aut do obejrzenia. Fachowa pomoc. Infor
macja, te l. 071/353-26.37, 065/543-74-44, 
0601/70-67-46 01033211 

FIAT 125p, 1971 r., 60 tys. km, 1500 ccm, benzyna, niebieski, 
.na chodzie*, stan silnika i blachy dobry, brak przeglądu - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/343-68-38 grzecznościowy ,
FIAT 125p, 1974 r., 1300 ccm, pomarańczowy, stan b. dobry, I 
właściciel, - 500 zł. Kiełczów, woj. wrocławskie, tel. 
0609/28-64-61
FIAT 125p, 1975 r., 1500 ccm stan dobry, • 500 zl. Ramiszów, 
tel. 071/398*76-39
FIAT 125p KOMBI, 1976 r., 1500 ccm, biały, bez rdzy. hak, - 
500 zł. Wrocław, tel. 071/336-4249

FIAT 125p, 1977/87 r.. 89 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, I 
właściciel, stan dobry, zadbany, pasy bezwł., aktualne OC, prze
gląd do 05.2002 r, wyłącznik prądu, - 1.000 zl. Wrocław, tel. 
071/361-30-18
FIAT 125p, 1979/84 r., 1500 ccm silnik Poloneza, nowe opony, 
plastikowe nadkola, przegląd do 05.2002 r., zadbany, garażo
wany, - 850 zl. Wrocław, tel. 0501/79-43-50 
FIAT 125p, 1980 r., kolor - kość słoniowa, w bardzo dobrym 
stanie, pierwszy właściciel, po remoncie kapitalnym, - 800 zł. 
Świdnica, tel. 0604/28-36-64
FIAT 125p KOMBI, 1980 r., 1500 ccm, czerwony, po remoncie 
silnika, stan blacharki b. dobry, opony w dobrym stanie, - 800 
zl. Bielawa, tel. 0605/65-31-56
FIAT 125p, 1981 r., 150 tys. km, 1500 ccm, benzyna, piaskowy, 
przegląd do 07. 2001 xA - 300 zł. Wrocław, tel. 071/328-84-00 
FIAT 125p, 1982 r., czerwony, • 450 zl. Wrocław, tel. 
071/353-06-69
FIAT 125p, 1983 r, 25 tys. km, 1500 ccm, kolor - kość słonio
wa, garażowany, RO, nadkola, I właściciel, przegląd do 04.2002 
r., oryg. lakier, - 1.000 zł. Dytmarów, gm. Lubrza, tel. 
077/436-53-96
FIAT 12f5p, 1983 r., 1500 ccm, kolor wiśniowy, po remoncie w 
2000 r., zarejestrowany, hak, RO Blaupunkt, dodatkowe światło 
.stop’ , - 750 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/816-88-39, 
0600/64-92-02
FIAT 125p FSO, 1983 r., 1500 ccm, kolor bursztynowy, po re
moncie blacharki, układu hamulcowego i lakierowaniu, zadba
ny, dużo nowych części, hak, bez wypadku, -1.100 zl. Kłodzko, 
tel. 0608/32-40-96
FIAT 125p KOMBI, 1983 r, 1500 ccm, kolor wiśniowy, po re
moncie blacharki, • 1.000 zł. Radwanice, tel. 071/373-45-47 
FIAT 125p, 1983 r., 1500 ccm, niebieski, sprawny, zarejestro
wany, brak przeglądu, hak, • 300 zł. Wrocław, tel. 071/325-16-52 
wieczorem
FIAT 125p, 1984 r., 65 tys. km, 1500 ccm, bordowy, silnik, skrzy
nia biegów i most Poloneza, po remoncie, nowe łożyska, kloc
ki, teleskopy, tarcza z dociskiem i krzyżaki, dod. światło .stop’, 
zarejestrowany do 11.2001 r., w ciągłej eksploatacji, stan do
bry, - 1.200 zl lub zamienię na Fiata 126p. Brzeg Dolny, tel. 
071/3.19-54-78, 0607/05-67-22 .
FIAT 125p, 1984 r., kość słoniowa, 5-biegowy, po remoncie ka
pitalnym silnika, zadbany, garażowany, stan opon b. dobry, - 
700 zl. Słup, gm. Męcinka, tel. 076/870-83-43 po godz. 15. 
FIAT 125p, 1984 r., 1481 ccm, biały, centralny zamek, drzwi, 
alarm, 5-biegowy, konsola Poloneza, nowe zegary, • 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/326-16-02, 0602/71-16-38 
FIAT 125p, 1985 r., 18 tys. km, 1500 ccm, kolor szary, stan 
idealny, po kapitalnym remoncie, części gratis, - 500 zł. Kalisz, 
tel. 062/732-18-15
FIAT 125p, 1985 r.. 1500 ccm, pomarańczowy, stan dobry, po 
wymianie oleju, - 650 zl. Legnica, tel. 076/856-24-25, 
0605/64-55-5.1 Z %
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, stan techn. 
b. dobry, garażowany, przegląd do 06.2002 r., w ciągłej eksplo
atacji, silnik Poloneza, RM, hak, dużo nowych części, ♦ silnik 
na części, • 1.300̂ 21. Paczków, tel. 0606/36-68-05 
FIAT 125p, 1985 r., 140 tys. km, 1500 ccm, kremowy, stan b. 
dobry, - 1.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-14-62 
FIAT 125p, 1985 r, 134 tys. km, 1500 ccm, kolor wiśniowy, w 
ciągłej eksploatacji, blacharka do małych poprawek, przegląd 
do 02.2002 r., hak, techn. sprawny, • 650 zl. Walim, tel. 
074/845-72-58
FIAT 125p KOMBI, 1985 r. stan dobry + silnik i części, • 700 zT. 
Wrocław, tel. 071/327-42-81
FIAT 125p, 1985 r, 1500 ccm nowy akumulator, po remoncie 
silnika, zawieszenia, sprzęgła i hamulców, trzecie światło .stop’, 
tylna szyba ogrzewana, stan opon dobry, hak, halogeny, ba
gażnik dachowy, radio, pokrowce, stan dobry, techn. sprawny, 
ważny przegląd, - 490 zł. Wrocław, tel. 071/787-89-68 
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, popielaty, • 500 zl. Wrocław, tel. 
387-86-14
FIAT 125p, 1985 r., biały, stan dobry, przegląd do 08.2001 r, • 
700 zł. Wrocław, tel. 071/364-50-27 
FIAT 125p, 1985 r., 83 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
po remoncie silnika i blacharki, hak, garażowany, konserwowa
ny, zadbany, stan tech. dobry, przegląd do 2.10.2001 r, -1.000 
zl. Józef Dziurman, 59-733 Wykroty, gm. Nowogrodziec, ul. 
Wąska 5
FIAT 125p, 1985 r., 1500 ccm, benzyna I właściciel, mało uży
wany, - 500 zł. Zagrodno, tel. 076/877-43-55 
FIAT 125p, 1986 r. inst. gazowa, hak, po remoncie silnika, prze
gląd do 03.2002 r., stan dobry, - 1.800 zł. Legnica, tel. 
0604/31-75-76
FIAT 125p, 1986 r., biały, stan dobry, przegląd do 11.2001 r., 
5-biegowy, - 600 zł. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 
0502/40-38-05
FIAT 125p, 1986 r., 1481 ccm, kremowy, stan dobry, -1.000 zł. 
Jaworzyna Śląska, tel. 074/858-76-15 
FIAT 125p, 1986 r., 80 tys. km, 1500 ccm, benzyna+ gaz, biały, 
stan blacharki dobry, garażowany, II właściciel, przegląd tech. 
do 02.02 r, instalacja gazowa, hak, zadbany, stan dobry, • 1.500 
zł. Komorniki, gm. Środa Śląska, tel. 0605/07-45-07 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, biały, po remoncie silnika, inst. 
gazowa, przegląd do 03.2002 r, • 1.900 zł. Legnica, tel. 
076/856-35-34
FIAT 125p ME, 1986 r., 74 tys. km, 1500 ccm, beżowy, stan 
tech. dobry, wersja eksportowa, tapicerki i silnik z Poloneza, 
5-biegowy, - 1.200 zl lub zamienię na Fiata 126p. Leszno, tel. 
0502/61-39-54, 0600/15-07-49
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, kość słoniowa, zadba
ny, beż korozji, .ukośna* skrzynia biegów, pokrowce, przegląd 
do 06.2002 r.. stan b. dobry, -1.100 zł. Lubin, tel. 076/749-61-99, 
0604/10-92-56
FIAT 125p, 1986 r. stan dobry, rejestracja do 2002 r, - 500 zł. 
Oleśnica, tel. 071/314-32-75
FIAT 125p, 1986 r., 77 tys. km, 1500 ccm, benzyna, niebieski, 
silnik Poloneza, przegląd do 01.2002 r., I właściciel, zadbany, - 
1.300 zł. Oława, tel. 071/313-77-29 
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, zareje
strowany, - 300 zl. Wrocław, tel. 0602/87-46-22 
FIAT 125p, 1987 r., 90 tys. km, 1500 ccm, popielaty, techn. 
sprawny, - 1.000 zł. Kożlice 14, gm. Rudna, tel. 076/843-44-03 
FIAT 125p, 1987 r., 80 tys. km, 2000 ccm, kolor - kość słonio
wa, - 1.900 zł. Opole, tel. 077/441-89-07 
FIAT 125p, 1987 r., 66 tys. km, 1500 ccm, benzyna, popielaty, 
fotele lotnicze, hak, tylna szyba ogrzewana, plastikowe nadko
la, obrotomierz, zadbany, stan silnika, opon i blacharki b. do
bry, konserwacja, przegląd do 06.2002 r., dodatkowo : opona, 
tylna szyba, silnik na części (gratis), • 1.000 zł. Rawicz, tel. 
0602/72-62-35
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., kolor stalowy, hak, RO, do poprawek bla
charskich, stan b. dobry, - 750 zł. Ścinawa, tel. 076/843-68-45, 
843-60-59
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, czerwony, szyberdach, skrzynia 
biegów od Poloneza, stan b. dobry, po remoncie silnika, brak 
przeglądu - 250 zl, lub zamienię na grzejnik gazowy, zabawkę 
motorek, sprzęt AGD, RTV, spawarkę. Wałbrzych, tel. 
0607/84-40-46, 074/848-82-72
FIAT 125p, 1987 r., 74 tys. km, 1500 ccm, biały, stan idealny, I 
właściciel, garażowany, oryginalny lakier, nowe opony, przegląd 
do 2002 r, - 1.700 zl. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 125p, 1987 r., biały, silnik Poloneza, hak, aktualny prze
gląd, stan techniczny dobry, zadbany, • 1.200 zł (do uzgodnie
nia). Wrocław, tel. 0603/48-41-84 
FIAT 125p, 1987 r., 47 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, lotni
cze fotele, hak, przegląd do 01.2002 r., stan dobry, • 1.150 zł. 
Wrocław, tel. 071/322-53-97, 0606/36-58-27 
FIAT 125p, 1987 r., 50 tys. km, biały, II właściciel, stan dobry, • 
800 zł. Wrocław, tel. 071/783-44-99 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, popielaty, do remontu blacharki, 
po remoncie silnika, - 500 zl. Wrocław, tel. 0600/38-73-72 
FIAT 125p KOMBI, 1988 r., czerwony metalic, ważny przegląd, 
••1.650 zł. Oleśnica, tel. 0605/83-78-18 
FIAT 125p, 1988 r.t 114 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, iri: 
stal. gazowa, nowy akumulator, stan b. dobry, • 2.000 zł. Oława, 
tel. 0605/82-49-39
FIAT 125p KOMBI, 1988 r., 95 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
kolor - kość słoniowa, ważny przegląd, ważne OC, techn. spraw
ny, stan dobry, • 1.000 zł. Sieniawa Żarska, tel. 068/374-26-01 
FIAT 125p KOMBI, 1988 r., biały, stan dobry, - 600 zł lub zamie
nię na pilarkę spalinową, do drewna. Stronie Śląskie, tel. 
074/814-31-16.

FIAT 125p, 1988 r., 138 tys. km, 1500 ccm, szary, nowe opony, 
pompa wodna i tłumiki, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/788-40-87 
FIAT 125p, 1988 r. silnik Poloneza, hak, RO, stan dobry, • 1.800 
zł. Wrocław, tel. 339-19-15 po godz. 16 
FIAT 125p ME. 1988/89 r., 1500 ccm, Polonez, biały, 5-biego
wy, zapłon elektroniczny, okrągłe zegary, welur, tylna szyba 
ogrzewana, hak, stan dobry, -1.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-24-97
FIAT 125p, 1989 r., 90 tys. km, 1500 ccm, czerwony, silnik i 
skrzynia biegów (5) Poloneza, instalacja gazowa z 1996 r., po 
przeglądzie w czerwcu, zapasowy silnik Poloneza z dokumen
tacją oraz dużo części z demontażu (szyby, kola, fotele itp.), - 
1.750 zl. Chocianów, tel. 0604/68-82-51 
FIAT 125p, 1989 r., 1500 ccm, benzyna, siwy, inst. gazowa, 
hak + silnik, • 2.000 zl. Leszno, tel. 065/544-84-34, 
0603/10-74-24
FIAT 125p, 1989 r., 1500 ccm, kość słoniowa, 5-biegowy, silnik 
Poloneza, po konserwacji, nowy układ wydechowy, przegląd do 
maja 2002 r., stan dobry, • 1.200 zł. Lubin, tel. 0603/55-12-37 
FIAT 125p, 1989 r. zarejestrowany, aktualny przegląd, silnik w 
b. dobrym stanie, - 500 zł. Sarby Górne, gm. Przeworno, teł. 
074/816-12-58
FIAT 125p, 1989 r., 23 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, sza
re obicia skóropodobne, po tuningu w 1995 r., sportowy wy
gląd, zadbany, alum. felgi, nowe opony Pirelii, CD odtwarzacz 
Sony - 2.300 zł. Strzegom, tel. 074/855-43-78 
FIAT 125p ME, 1989/90 r., 95 tys. km, 1500 ccm, kolor - kość 
słoniowa, silnik Poloneza, 5-biegowy, okrągłe zegary, weluro
wa tapicerka, hak, tylna szyba ogrzewana, RM z panelem, prze
gląd do 02.2002 r., pierwsza rejestracja 07.1990 r., stan dobry, 
• 1.500 zł. Piława Górna, tel. 074/837-15-59 po godz. 18 
FIAT 125pj 1990 r., 80 tys. km, 1500 ccm, czerwony, nowe opo
ny, nowy akumulator, - 2.000 zł. Jawor, tel. 0605/92-71-02 
FIAT 125p ME, 1990 r., kość słoniowa, inst. gazowa, welurowa 
tapicerka, tylna szyba ogrzewana, hak, przegląd do 03.2002 r, • 
2.650 zł. Legnica, tel. 076/866-12-24, 0606/36-83-21 
FIAT 125p, 1990 r., 120 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwony, 
silnik Poloneza, 5-biegowy, inst. gazowa; hak, I właściciel, okrą
głe zegary, stan b. dobry, - 2.800 zł. Leszno, tel. 065/520-96-09 
FIAT 125p ME, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, stan techn. b. 
dobry, nowy lakier, konserwacja, nadkola, kołpaki, opony b. 
dobre, pokrowce, okrągłe zegary, możliwe raty, - 3.200 zł lub 
zamienię na komputer, rower, RTV, Migomat, samochód. Pu- 
dliszki, tel. 065/573-84-80
FIAT 125p, 1990 r., 98 tys. km, 1600 ccm, biały, skrzynia bie
gów Poloneza, po remoncie, lotnicze fotele, nowy akumulator, 
alarm, tylna szyba ogrzewana, przegląd dó 02.2002 r, - 2.100 
zł. Wrocław, tel. 071/362-87-59 
FIAT 125p KOMBI, 1990 r., 103 tys. km, 1500 ccm, Polonez, 
czerwony, okrągłe zegary, hak, oznakowany, tylna szyba ogrze
wana. • 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/324-16-46 
FIAT 125p SKŁADAK, 1992 r., 1500 ccm, czerwony, silnik i skrzy
nia biegów od Poloneza, Obiegowy, szyberdach, hak, RO, nowy 
akumulator (gwarancja), ważny przegląd, w ciągłej eksploata
cji, -1.100 zl. Wolsztyn,, tel. 068/347-20-83 
FIAT 126p, 1975 r., • 650 zł lub zamienię na Mercedesa 123, 
Wartburga. Wrocław, tel. 0503/94-36-85 
FIAT 126p, 1977 r., 650 ccm, zielony, po lakierowaniu, 2 nowe 
opony, nowy tłumik, fotele lotnicze, gruba kierownica, po na
prawie zawieszenia, biały licznik *  drugi silnik i -skrzynia bie
gów, • 800 zl. Dzierżoniów, tel. 0608/68-54-92 
FIAT 126p, 1977 r., niebieski, po remoncie blacharki i malowa
niu, siedzenia Fiata 127 + zwykłe siedzenia, - 800 zł. Doma
szowice, woj. opolskie, tel. 077/419-45-92 
FIAT 126p, 1977 r., 600 ccm, zielony, deska digital, alternator, 
lotnicze fotele, przegląd do 03.2001r. Kamieniec Ząbkowicki, 
tel. 074/817-87-76
FIAT 126p, 1977 r., 650 ccm, biały, po remoncie silnika, po re
moncie blacharki, stan techn. b. dobry, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/353-28-44, 0601/70-61-58
FIAT 126p, 1978 r. stan techniczny dobry, fotele kubełkowe, na 
chodzie, • 850 zl. Brzeg, tel. 0502/29-21-46 
FIAT 126p, 1978 r., 650 ccm, benzyna nowe opony, po lakiero
waniu, brak przeglądu, - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-85-86 
FIAT 126p, 1978 r, kolor wiśniowy, techn. sprawny, ważny prze
gląd, nowe opony, stan średni • 300 zł. Kuropas, gm. Korfan
tów, tel. 077/431-99-04
FIAT 126p, 1978 r. po remoncie, alternator, nowe opony, I wła
ściciel, garażowany, • 800 zl. Polkowice, tel. 0604/40-14-86 
FIAT 126p, 1978 r., 650 ccm, zielony, po remoncie kapitalnym i 
lakierowaniu, atrakc. wygląd, hak, - 1.400 zl. Przejęslaw, gm. 
Osiecznica, tel. 075/732-12-85
FIAT 126p, 1978 r., 600 ccm, pomarańczowy, garażowany, stan 
dobry, - 500 zl. Świdnica, tel. 074/850-18-04 
FIAT 126p, 1978/88 r., czerwony, lotnicze fotele, alternator, za
płon, w stacyjce, nowe opony, przegląd dó 04.04.2002 r., nowe 
amortyzatory, dużo części zamiennych, tylna szyba ogrzewa
na, H4, - 600 zl. Pogorzała, woj. wałbrzyskie, tel. 0605/76-79-52 
FIAT 126p, 1979 r., 58 tys. km, 600 ccm, niebieski, stan dobry, 
nowe: błotnik, progi, szczęki ham., cylinderki, opony, gażnik, 
akumulator, pompa paliwa, końcówki drążków, alternator, czuj
nik paliwa i zbiornik, przegląd do 12.02.2002 r, • 650 zl. Nielu- 
bia, tel. 076/831-40-73. 0609/37-22-58 
FIAT 126p, 1979 r., brązowy, po remoncie silnika i blacharki, 
przegląd do 02.2002 r.,-'*lan dobry, - 700 zł. Nysa, tel. 
077/433-94-55
FIAT 126p, 1979 r.. 650 ccm, benzyna, niebieski, karoseria z 
1988 r., po remoncie kapitalnym, spoiler, plastikowe progi, • 
1.300 zl lub zamienię na zestaw komputerowy Celeron/Pentium 
333-400. Świebodzin, tel. 068/382-50-41

FIAT 126p, 1979 r., 600 ccm, brązowy, po remoncie silnika i 
układu kierowniczego, po wymianie tylnych łożysk, nie zareje
strowany, stan b. dobry, - 650 zł. Twardogóra, woj. wrocławskie, 
tel. 0607/51-35-06 po godz. 16
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, benzyna, biały, RO Sony, 4x40 W, 
półka, tuba 300 W, lotnicze fotele, zarejestrowany, opłacony, w 
ciągłej eksploatacji, nowy, akumulator, dodatkowy światło .stop*, 
plastikowe zderzaki, • 700 zl. Tymowa, gm. Ścinawa, tel. 
0600/50-57-29
FIAT 126p, 1979 r., 600 ccm. bordowy metalic, lotnicze fotele, 
po remoncie blacharki, po lakierowaniu, nowe opony, nowy aku
mulator, garażowany, dużo nowych części, stan b. dobry, -1.000 
zł lub zamienię na Żuka, Nysę. Tymowa, gm. Ścinawa, tel. 
0607/64-44-74
FIAT 126p, 1979 r., 600 ccm, pomarańczowy, stan dobry, po
krowce .miś*, nowy olej, świece, ciemne lampy, karoseria z 1990 
r, nowa pompa paliwa, do poprawek lakierniczych, brak prze
glądu, - 310 zł. Wrocław, tel. 071/342-79-32 
FIAT 126p, 1979 r. nowe opony, nowy akumulator (gwarancja), 
nowe bębny i szczęki hamulcowe, przegląd do 11.2001 r, • 750 
zł. Wrocław, tel. 071/355-87-17 do godz. 18. 0600/41-10-85 
FIAT 126p, 1979 r., 650 ccm, zielony, I właściciel, blacharka w 
dobrym stanie, aktualny przegląd i OC, stan blacharki i skrzyni 
biegów b. dobry, skrzynia biegów z 96 r, - 450 zl. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, ciemnowiśnioowy, fotele rozkła
dane, alarm z pilotem, RO, ogrzewana szyba, boczne szyby 
otwierane, alternator, dmuchawa, zapłon w stacyjce, • 1.750 zł. 
Świdnica, tel. 0607/24-38-41
FIAT 126p, 1980 r., 650 ccm, czerwony, brak przeglądu, koła 
nowego typu, - 550 zl. Lubań, toł. 075/721-56-50 
FIAT 126p, 1980 r., 77 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
hak, alternator, bagażnik dachowy + części, aktualny przegląd i 
OC, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/354-52-36 po godz. 16 
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie blacharki 
i lakierowaniu, stan dobry, • 850 zł. Komamo, woj. jeleniogór
skie, tel. 0608/12-41-20
FIAT 126p, 1981 r. po remoncie kapitalnym silnika, - 400 zl. 
Wrocław, tel. 071/781-69-18.
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, żółty, oryg. lakier, I właściciel, 
stan silnika, skrzyni biegów i blacharki dobry, aktualne OC, - 
500 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1981 r., 650 ccm, pomarańczowy, nadwozie z 1988 
r., lotnicze fotele, spoiler z tylu i z przodu, nowa konsola, zde
rzaki plastikowe, stan techn. b. dobry, - 1.500 zl. Zielona Góra, 
tel. 068/325-04-75
FIAT 126p, 1982 r., 90 tys. km, 650 ccm, niebieski, ubezpieczo
ny do maja 2002 r.. siedzenia lotnicze, alternator, pasy bez
władnościowe, nowe opony i amortyzatory, szerokie błotniki, • 
1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/41-63-79 
FIAT 126p, 1982 r. alternator, hak, zarejestrowany do 09.2001 
r, - 650 zł. Biała, tel. 076/819-19-10 
FIAT 126p, 1982 r., 600 ccm przegląd do 04.02 r, nowe: akumu
lator, alternator, amortyzatory, gażnik, rozrząd, aparat zapłono
wy, tłumik, 2 opony, - 1.250 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-76-72 
FIAT 126p, 1982 r., 40 tys. km, 650 ccm, kolor • kość słoniowa, 
w ciągłej eksploatacji, przegląd do 02.2002 r, • 600 zl lub za
mienię na telefon komórkowy. Bolesławiec,- tel. 0502/31-61-17 
FIAT 126p, 1982 r„ 70 tys. km, 600 ccm, wiśniowy, po lakiero
waniu, RO, karoseria 1992 r., po wymianie szczęk hamulco
wych, przegląd do 10.06.2002 r.. zapłon w stacyjce, - 2.200 zł. 
Dłużyna Górna, gm. Pieńsk, woj. jeleniogórskie, tel. 
0501/46-74-17
FIAT 126p, 1982 r., 55 tys. km, 650 ccm, bialo-czerwony-nie: 
bieski, silnik i skrzynia w b. dobrym stanie, blach, do poprawek, 
w ciągłej eksploatacji, uchylne tylne szyby • 490 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/751-81-53 po godz.16, 0607/27-41-53 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, benzyną, czerwony, tylne szyby 
uchylane, tylna szyba ogrzewana, stan silnika i skrzyni biegów 
b. dobry, do małych poprawek lakierniczych, stan ogólny tech. 
dobry, stan akumulatora dobry, - 850 zl. Legnica, tel. 
076/722-29-16 grzecznościowy 
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, biały, 2 nowe opony, zarejestro
wany, brak przeglądu, nowy akumulator, • 600 zl. Mojesz, gm. 
Lwówek Śl., tel. 075/784-20-03
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, czerwony,, stan dobry, w ciągłej
eksploatacji, kola nowego typu, pilnie, - 800 zł. Mościsko, gm.
Dzierżoniów, tel. 074/832-91-16
FIAT 126p, 1982 r. 'stan dobry, - 400 zl. Rogów Sobóckł, tel.
071/390-40-21
FIAT 126p, 1982/90 r., 62 tys. km, 650 ccm, żółty, szerokie zde
rzaki i deska rozdzielcza, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, nad
wozie z 90 r., nowy typ zawieszenia, stan techn. b. dobry, -1.000 
zl. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1983 r. do poprawek, - 400 z ł... tel. 077/419-10-77 
FIAT 126p. 1983 r.,. 650 ccm, czerwony, stan dobry, po remon
cie silnika i skrzyni biegów, • 1.250 zl. Leszno, tel. 
0502/61-39-54, 0600/15-07-49
FIAT 126p. 1983 r., 70 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, po 
remoncie silnika i częściowej wymianie blacharki, żarówki H4, 
stan dobry, • 740 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-06-35, 
0600/30-91-86
FIAT 126p, 1983 r., 59 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, alter
nator, pokrowce, radio, stan dobry, - 450 zl. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p. 1983 r., 6 tys. km, 652 ccm, zielony, gruba kierowni
ca, szeroka deska rozdz., RO, fotele lotnicze, nowy akumula
tor, nowe opony (gwarancja), nowe reflektory, nowy układ za
płonowy, po remoncie silnika i nadwozia, dużo nowych części, 
przegląd do 08.2001 r, • 800 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-51-54 
FIAT 126p, 1983 r., 80 tys. km, 600 ccm, czerwony, przegląd do
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06.2002 r., stan tech. dobry,.- 1.000 zl. Goczalków, gm. Strze
gom,,tel. 074/855-96-34
FIAT 126p, 1983 r., biały, przegląd do 02.2002 r., stan dobry, 
grubd kierów., plastikowe zderzaki, listwy boczne, światła dzien
ne, wyciszony - 800 zł. Góra, teł. 065/543-25-13 
FIAT 126p, 1983 r., pomarańczowy, - 650 zł. Kępno, tel. 
062/781-96-60, 0605/37-64-47
FIAT 126p, 1983 r., 600 ccm, - 400 zł. Kopalina, gm. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-63-27
FIAT 126p, 1983 r., 88 tys. km, 650 ccm, beżowy, do remontu, •
700 zl. Legnica, tel. 076/856-39-51, 0602/84-42-11
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, biały, stan dobry, nowe opony, -
1.000 zl. Lubań, tel. 075/722-17-15
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm stan b. dobry, garażowany, RO,
nie wymaga-napraw, pilne, • 950 zł. Niemcza, tel. 0606/28-69-72
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, bordowy, - 700 zl. Nletążkowo,
gm. Śmigiel, tel. 0605/63-56-78
FIAT 126p, 1983 r. stan b. dobry, • 600 zl. Nowa Ruda, tel.
0606/21-73-74

' FIAT 126p, 1983 r., niebieski, zadbany, -1.100 zł. Oborniki Śl., 
tel. 071/310-21.-72
FIAT 126p, 1983 r, 650 ccm, benzyna, biały, stan b. dobry, al
ternator, lotnicze fotele, szeroka deska rozdzielcza, nowe opo
ny, zapłon w stacyjce, RM + 5 głośników, przegląd + OC + dużo 
części - 1.400 zl lub zamienię na inny. Prudnik, tel. 
0608/59-31-91
FIAT 126p, 1983 r., żółty, stan dobry, po remoncie silnika, do 
remontu blacharka, • 900 zł. Wojcieszów, tel. 075/751-28-67 , 
FIAT 126p, 1983 r, 650 ccm, żółty, ciemne szyby, listwy ozdob
ne, sportowa kierownica, sportowe zawieszenie, alum. felgi, 2 
szt. BBS (przednie od BMW), szerokie zderzaki, żaluzje, fotele 
lotnicze, zapłon w stacyjce, półki od liftinga, sportowy wałek 
rozrządu, pełna klapa, • 2.000 zł lub zamienię na BMW 316, 
Audi 80 z lat 1979-1980 r.. Wrocław, tel. 0600/31-69-96 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, czerwony, aktualny przegląd i OC, 
alternator, lotnicze fotele, opony, silnik i skrzynia biegów w do
brym stanie, - 500 zł:Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1983 r, 62 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, waż
ne OC i przegląd, nowy typ zawieszenia, alternator, stan dobry, 
• 350 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, lotka, 
spoiłery, szyberdach, sportowy tłumik, kierownica, dmuchawa, 
alternator, rozruch w stacyjce, bez przeglądu, do lakierowania, 
- 1.000 zl. Wrocław, tel. 0603/48-03-45 
FIAT 126p, 1983 r., 70 tys. km, 650 ccm, benzyna, pomarań
czowy, stan dobry, zapłon w stacyjce, po remoncie zawieszenia 
przedniego, ■ 750 zl. Żarów, tel. 074/858-04-43. 0603/27-56-09 
FIAT 126p, 1983/84 r., 650 ccm, zielony, po remoncie kapital
nym nadwozia i silnika, nowa skrzynia biegów, - 850 Zł. Legni
ca, tel. 0608/41-71-59 -
FIAT 126p, 1983/85 r., 650 ccm, benzyna, zielony, I rejestr, w 
1985 r, nowy typ kół, szerokie zderzaki, sportowa kierownica, 
kołpaki, przegląd do 21.07.2001 r., stan dobry, - 650 zł. Lubin, 
tel. 076/749-61-99, 0604/70-92-56 
FIAT 126p, 1983/90 r., 35 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze fote
le, nowa deska rozdz., dmuchawa, zapłon w stacyjce, RO, •
1.100 zł. Strzelin, tel. 071/392-37-72 
FIAT 126p, 1984 r., pomarańczowy, po remoncie blacharki, w 
ciągłej eksploatacji, przegląd do 04.2002 r, • 950 zł. Legnica, 
tel. 076/857-52-12
FIAT 126p, 1984 r., 130 tys. km, 652 ccm, żółty, w ciągłej eks
ploatacji, zarejestrowany, immobilizer, hak, bagażnik na dachu, 
fotele lotnicze, uchylane tylne ezyby, - 1.000 zł. Opole, tel. 
0609/08-28-24
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, wiśniowy, techn. sprawny, alter
nator, zapłon w stacyjce, nowy ukł. hamulcowy i nowe tylne sprę
żyny, - 875 zł. Sobin 35a, gm. Polkowice, tel. 0606/58-48-68 
FIAT 126p, 1984 r., 42 tys. km, 650 ccm, czerwony, nowa deska 
rozdz., lotnicze fotele, bez wypadku, techn. sprawny, zapłon w 
stacyjce, - 1.300 zł. Walim k. Wałbrzycha, tel. 074/845-70-34 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, biaiy, alternator, lotnicze fotele, 
nowy akumulator i opony, stan b. dobry, -1.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/86-43-21
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, pomarańczowy, stan blacharki i 
silnika b. dobry, lotnicze fotele, kołpaki, zegarek, radioodtwa
rzacz, opłacony, nie wymaga remontu, - 1.600 zl. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/813-92-68, 0603/13-91-78 
FIAT 126p, 1984 r., 600 ccm, - 500 zl. Dobromierz, tel. 
074/858-62-49, 074/858-62-18
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, alternator, halogeny, -
1.000 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-32-38, 0605/95-94-00 
FIAT 126p, 1984 r., czerwony, lotnicze fotele, -1.000 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-47-42
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, pomarańczowy, stan dobry, alter
nator, po przeglądzie, nowe opony, • 800 zł. Kamieniec Ząbk., 
tel. 074/819-91-70

'FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm do remontu blacharki, - 400 zl. 
Karpacz, tel. 0503/09-13-41
FIAT 126p, 1984 r., 20 tys. km, 650 ccm, niebieski, rozkl. sie
dzenie kierowcy, stan dobry, po przeglądzie, nowy akumulator, 
-1.150 zl. Kłodzko, tel. 074/867-81-36 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, beżowy, stan b. dobry, alternator, 
dobre opony, - 600 zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97,0603/59-73-81 
FIAT 126p, 1984 r., granatowy, stan dobry - 950 zł. Namysłów, 
tel. 077/410-35-45 w godz.10-17, 0606/75-51-11 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm zadbany, garażowany, nie wyma
ga napraw, • 950 zl. Niemcza, woj. wałbrzyskie, tel. 
0606/28-69-72
FIAT 126p, 1984 r., 80 tys. km, 650 ccm nowy zbiornik paliwa, 
szerokie zderzaki, do małych poprawek lakierniczych, spopiler, 
lotnicze fotele, • 1.100 zł. Pieńsk, tel. 0601/56-74-17 
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, czerwony, alternator, rozkładane 
siedzenia, nowy akumulator, po remoncie przedniego zawie
szenia i układu hamulcowego, - 1.200 zł. Radwanice, tel. 
071/311-71-96, 0609/49-96-15
FIAT 126p, 1984 r., 35 tys. km, 650 ccm, morski, po remoncie 
silnika i blacharki, zapłon w stacyjce, fotele lotnicze, garażowa
ny, nowe opony i wiele nowych części, hak, zarejestrowany, 
przegląd do 13.06.2002r, - 1.300 zl. Radziechów, gm. Zagrod
no. tel. 0606/10-50-6T
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, brązowy, stan dobry, nowe sprzę
gło, łańcuszek rozrządu, pompa ham., stan opon b. dobry, RM, 
szerokie zderzaki, lotnicze fotele, tylna kanapa z zagłówkami, 
przyciemniane tylne szyby, nowa tapicerka, przegląd do 05.2002 
r. - 1.200 zl. Świebodzice, tel. 0607/26-65-84 
FIAT 126p, 1984 r., 600 ccm, czeiwony, zarejestrowany, pasy 
bezwładnościowe, garażowany, plastikowe zderzaki, dodatko
we światło „stop", nowy akumulator, w ciągłej eksploatacji, stan 
dobry, - 800 zł. Tymowa, tel. 076/843-55-72 
FIAT 126p, 1984 r., 100 tys. km, 650 ccm, orzechowy, stan do
bry, .na chodzie*, w ciągłej eksploatacji, alternator, • 700 zł. 
Wrocław, tel. 0604/60-66-72
FIAT 126p, 1984 r., 650 ccm, biały, po remoncie hamulców, nowy 
akumulator, zwrotnice, resor, przegląd do 2002 r, - 650 zł. Żóra
wina, tel. 071/316-50-54, 0600/19-93-28 
FIAT 126p, 1984/85 r., kolor wiśniowy, hak, przegląd do
24.11.2001 r., I właściciel, stan opon dobry, tylna szyba ogrze
wana, - 500 zł. Grodków, tel. 077/415-65-02 
FIAT 126p, 1984/85 r., 650 ccni, benzyna, żółty, alternator, lotni
cze fotele, nowe opony, szerokie zderzaki, nowe łożyska, stan 
b. dobry, nowy akumulator, - 850 zl. Karpacz, tel. 075/761-60-37, 
0602/27-73-56
FIAT 126p, 1984/85 r., 79 tys. km, 650 ccm, benzyna, kolor - 
kość słoniowa, nowy lakier i akumulator, pokrowce, po wymia
nie drzwi, garażowany, I właściciel, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 
071/362-16-17
FIAT 126p, 1984/90 r., pomarańczowy, stan b. dobry, • 800 zl. 
Sobótka, tel. 071/316-24-75
FIAT 126p, 1984/93 r., 60 tys. km, 650 ccm, błękitny, nadwozie 
z 93 r, udokum. pochodzenie, alternator, deska rozdz. nowego 
typu, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, szerokie plastikowe 
zderzaki, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm. zielony, lotnicze fotele, alternator, 
nowa deska rozdzielcza, po remoncie blacharki, -1.000 zl. No
wogrodziec, tel. 0603/20-78-38, 075/731-71-73 
FIAT 126p, 1985 r., 120 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, w 
ciągłej eksploatacji, - 750 zl. Wrocław,, tel. 0501/96-64-19 
FIAT 126p, 1985 r., 80 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, po 
przeglądzie, po remoncie blacharki I lakierowaniu, uchylne tyl
ne szybki, alternator, stan dobry, • 870 zl. Biały Kościół, gm. 
Strzelin, tel. 071/392-66-73
FIAT 126p, 1985 r., szałwiowy, stan dobry, karoseria z 1987 r., 
duży licznik, szerokie zderzaki, lotnicze fotele, na białych tabli
cach • 1.750 zł lub zamienię. Brzeg, woj. opolskie, tel. 
0608/57-38-92

FIAT 126p, 1985 r., 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, po remoncie kapitalnym blacharki, po malowaniu, silnik 
w stanie idealnym, nowe opony, w ciągłej eksploatacji, -1.300 
zł. Chróścina, woj. leszczyńskie, teł. 0607/71-32-13 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, niebieski, tylne szyby uchylane, 
RO Kenwood, nowe sprzęgło, alternator, zawieszenie i przegu
by, stan dobry + dużo części, - 1.500 zl. Dębnica, gm. Prusice, 
tel. 0608/68-57-14
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, zielony, deska nowego typu, al
ternator po lakierowaniu i konserwacji, RO Opel auto-reverse, 
głośniki, zwrotnice po regeneracji, nowe opony, • 1.900 zl lub 
zamienię na większy. Grodków, woj. opolskie, tei. 0603/36-51-55 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, nowe lotnicze fo
tele, po remoncie kapitalnym silnika, kołpaki, RM, tylna szyba 
ogrzewana, nowy tłumik, stan b. dobry - 1.250 zł. Lubin, tel. 
0607/50-02-34
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, brązowy, lotnicze fotele, alterna
tor, pasy bezwł., zarejestrowany, • 750 zl. Lubin, tel. 
076/817-42-09, 0604/26-55-79
FIAT 126p, 1985 r. nowe opony, szyberdach, silnik z 1993 r., 
stan b. dobry, • 1.300 zl. Namysłów, tel. 0607/84-22-89 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie blacharki, 
alternator, plastikowe zderzaki, rozruch w stacyjce, lotnicze fo
tele, • 900 zl. Ocice, gm. Bolesławiec, teł. 075/736-10-43 ' 
FIAT 126p, 1985 r., 44 tys. km, 650 ccm, niebieski, po lakiero
waniu, szyberdach, lotnicze fotele, alternator, - 1.700 zł. Olszy
ny, tel. 075/742-22-35
FIAT 126p, 1985 r., czerwony, stan b. dobry, po remoncie silni
ka, po remoncie blacharki, szerokie zderzaki, halogeny, lotni
cze fotele, alternator, - 1.200 zł. Pobiel, tel. 065/543-81-90 
FIAT 126p, 1985 r., 40 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, po 
remoncie kapitalnym silnika, blacharka do małych poprawek, 
deska rozdzielcza nowego typu, hak holowniczy, konserwowa
ny, RM, - 1.250 zł. Polkowice, tel. 076/749-35-12 
FIAT 126p, 1985 r, 650 ccm, turkusowy, kubełkowe fotele, nowe 
opony, - 1.100 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
31.2-63-41
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, żółty, stan dobry, garażowany, 
nowy akumulator, układ hamulcowy po remoncie, przegląd do
06.2002 r., bagażnik dachowy, - 1.200 zł. Stary Węgliniec, tel. 
075/771-11-99
FIAT 126p, 1985 r., 30 tys. kin, 650 ccm, morski, stan dobry, 
alarm, nowa deska, lotnicze siedzenia, nowy welur, nowe opo
ny bezdętkowe, tylne 13", RO i 3 głośniki 260 W, alternator, 
halogeny, • 1.800 zl. Świdnica, tel. 074/853-54-92 
FIAT 126p, 1985 r., 82 tys. km, 650 ccm po remoncie silnika, 
alternator, nowe opony, fotele lotnicze, nowe tablice, przegląd 
do 05. 2002 r., stan b. dobry, • 1.200 zl. Świdnica, tel. 
074/853-44-83
FIAT 126p, 1985 r., zielony, stan dobry, -1.000 zl. Świebodzice, 
tel. 074/854-70-98
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, stan dobry, .na 
chodzie*, zarejestrowany, zapłon w stacyjce, nowe opony, lot
nicze fotele, - 1.350 zl. Wrocław, tel. 071/345-39-36, 
0604/25-06-84
FIAT 126p, 1985 r., 50 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, orygi
nalny lakier, po wymianie zawieszenia, sprzęgła, hamulce, prze
guby, wahacz, po remoncie silnika, stan b. dobry, RM Sony + 
głośniki, -1.300 zł. Wrocław, tel. 071/336-91-03,0602/88-39-41 
FIAT 126p, 1985 r. po remoncie blacharki, lakierowaniu, prze
gląd do 03.2002 r., stan b. dobry, - 2.200 zl. Wrocław, tel. 
071/353-13-02
FIAT 126p, 1985 r., 17 tys. km, 652 ccm, czerwony, fotele lotni
cze, akumulator na gwarancji, tecnicznie sprawny, w ciągłej eks
ploatacji, przegląd ważny do 19.02.2002 r, • 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-75-84
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, pomarańczowy, ważny przegląd, 
w ciągłej eksploatacji, • 750 zł. Wrocław, tel. 0501/96-64-19 
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, biały, lakier do poprawek, stan 
dobry, - 850 zl. Wrocław, tel. 071/348-96-78, 0602/62-57-38 
FIAT 126p, 1985 r., 80 tys. km, 650 ccm, biały, alternator, nowe 
opony i deska rozdz., ważny przegląd, • 800 zl. Wrocław, tel. 
071/327-76-23, 0601/42-11-02
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, czerwony, szeroki licznik, alterna
tor, rozrusznik na elektromagnes, lotnicze fotele, aktualny prze
gląd i OC, silnik i skrzynia biegów w dobrym stanie, - 750 zł. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-54
FIAT 126p, 1985 r., 650 ccm, benzyna, pomarańczowy, po prze
glądzie, - 650 zł. Żagań, tel. 0607/34-70-76 
FIAT 126p, 1985/86 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie silnika, 
blacharki i lakierowaniu, ogrz. tylna szyba, przegląd do 02.2002 
r., 4 nadkola plastikowe, • 1.400 zł lub zamienię na młodszego 
Fiata 126p. Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 074/868-72-31 
FIAT 126p, 1985/86 r., niebieski, stan dobry, -1.100 zl. Oława, 
tel. 071/313-00-62, 0503/08-89-06 
FIAT 126p, 1985/86 r., 650 ccm, benzyna, zielony, alternator, 
gruba kierownica, tylna szyba ogrzewana, po remoncie blachar
ki, atrakc. wygląd, stan techn. dobry, - 1.000 zl. Polkowice, tel. 
076/845-47-89
FIAT 126p, 1985/86 r., biały, duża deska rozdzielcza, nowy aku
mulator, stan dobry, - 1.200 zł. Wrocław, teł. 071/345-78-54 
FIAT 126p, 1985/91 r, 30 tys. km, 650 ccm, czerwony, nadwo
zie z 91 r., alternator, szeroka deska rozdzielcza, po remoncie 
kapitalnym silnika w 2000 r., stan b. dobry, • 1.300 zł. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-35
RAT 126p FL, 1986 r., 3 tys. km, piaskowy, szerokie zderzaki, 
deska rozdz. nowego typu, alternator, garażowany, po remon
cie silnika i skrzyni biegów, - 1.300 zl. Lubin, tel. 076/844-32-02 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, czerwony, do częściowego re
montu blacharki, alternator, lotnicze fotele, listwowa przekład
nia kierownicy, - 1.300 zł. Wałbrzych, teł. 074/841-55-96 wie
czorem, 0608/43-99-97
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm I właściciel od 1986 r., przegląd do
10.2001 r, - 750 zl. Wrocław, tel. 071/368-71-06 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zielony, lotnicze fotele, alternator, 
dmuchawa, nowe opony (x2), szerokie zderzaki, zapłon w sta
cyjce, po wymianie przednich zwrotnic, łożysk, bębnów, stan b. 
dobry, - 1.000 zl. Wrocław, tel. 071/342-45-44,0604/31-77-32 . 
FIAT 126p, 1986 r., 72 tys. km, 650 ccm, bordowy, skrzynia 
biegów po remoncie, nowa pompa paliwa, łożyska, akumulator 
(gwaranqa), H4, - 850 zł. „  tel. 074/856-85-36 
FIAT 126p, 1986 r, niebieski, stan dobry, lotnicze fotele, nowa 
tablica rozdzielcza, zarejestrowany, • 1.400 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/830-27-18
FIAT 126p, 1986 r., 70 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan b. do
bry, kubełkowe fotele, • 1.100 zl. Kamieniec Ząbk., tel. 
074/819-91-70
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, zielony, - 650 zl. Kąty Wrocław
skie, tel. 071/390-55-58, 0609/40-01-55 
FIAT 126p, 1986 r., 70 tys. km, 650 ccm, żółty, ciemne szyby, 
szerokie zderzaki, alum. felgi, alternator, po remoncie blachar
ki, lotnicze fotele, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, -1.400 zł. Krzeszów, gm. Kamienna Góra, 
tel. 075/744-76-58, 0607/53-81-45 
FIAT 126p, 1986 r., czerwony, tapicerka z wersji EL, alternator, 
gruba kierownica, tylna szyba ogrzewana, w ciągłej eksploata
cji, przegląd do 08.2001 r, • 1.200 zł. Krzyżowa, gm. Gromad
ka, tel. 076/817-31-42
FIAT 126p, 1986 r., 64 tys. km, niebieski, po remoncie blachar
ki ł silnika, nowe opony, hak, nadkola, przegląd do 02.2002 r, •
1.650 zł. Legnica, teł. 076/857-51-07, 0603/19-43-16

FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, piaskowy, nowa deska, alternator, 
stan dobry, -1.100 zł. Lubin, tel. 076/847-50-06,0601/88-12-16 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, żółty, pełny lifting, szeroka deska 
rozdz., szerokie zderzaki, lusterka od modelu Bis, zapłon w sta
cyjce, RM cyfrowy, po remoncie silnika i skrzyni biegów, nowe 
sprzęgło i zwrotnice, stan b. dobry, • 1.450 zł. Lubin, tel. 
076/844-32-02
FIAT 126p, 1986 r. stan b. dobry, szeroka deska, - 1.400 zl. 
Lubnów, tel. 074/819-91-70
FIAT 126p, 1986 r., 60 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, II wła
ściciel, nowa deska rozdzielcza, alternator, lotnicze fotele, nowy 
akumulator, stan b. dobry, nowe tablice, -1.150 zl. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-84-63
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, żółty, po remoncie silnika i bla
charki, kubełkowe fotele, alternator, dużo nowych części, • 1.300 
zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-67-11, 0606/17-65-31 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, pomarańczowy, nowy akumula
tor, stan blacharki b. dobry, stan silnika, opon i podzespołów 
dobry, alternator, plastikowe zderzaki, gruba kierownica, waż
ne OC, pasy bezwł, • 850 zł. Oleśnica, tel. 071/315-53-56 
FIAT 126p, 1986 r.,'650 ccm, kolor wiśniowy, deska rozdzielcza 
nowego typu, nowe opony, nowy akumulator, radioodtwarzacz, 
tylna szyba ogrzewana, garażowany, stan dobry, • 1.000 zł lub 
zamienię. Paczków, tel. 0606/50-82-16 
FIAT 126p, 1986 r., żółty, stan dobry, - 1.600 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-70-98
FIAT.126p, 1986 r., 49 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, lotni
cze fotele, stan dobry, • 1.000 zl. Świebodzice, tel. 0605/38-96-43 
FIAT 126p, 1986 r. zapłon w stacyjce, opłacony, zarejestrowa
ny, • 1.200 zł.. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, biały, • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/349-25-28 po godz.16, 0601/44-99-18 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm lotnicze fotele, alternator, stan do
bry, • 1.500 zl. Wrocław, tel. 071/329-09-10 po godz. 18 
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm, pomarańczowy, alternator, nowy 
akumulator, stan dobry, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 0605/48-53-60 
RAT 126p, 1986 r., seledynowy, po remoncie blacharki i po la
kierowaniu, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/341-42-93, 
0604/81-55-02
FIAT 126p, 1986 r. nowy akumulator, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/785-54-07, 361-18-11
RAT 126p, 1986 r., 98 tys. km, 650 ccm, niebieski, • 1.400 zł. 
Wrocław, tel. 071/350-27-57
FIAT 126p, 1986 r, 650 ccm, zielony, nowy akumulator i deska, 
po remoncie silnika, nowe opony, bez przeglądu, techn. spraw
ny, • 590 zl. Wrocław, tel. 071/398-78-88 
FIAT 126p, 1986 r., 69 tys. km, 650 ccm, żółty, alternator, sze
roka deska rozdzielcza, zapłon w stacyjce, alarm ♦ pilot stan 
dobry, - 650 zl. Wrocław, teł. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1986 r., 95 tys. km, 650 ccm, zielony, po remoncie 
silnika, szeroka deska rozdz., szerokie zderzaki, zielone szyby, 
halogeny, sportowe fotele, koła 13*. centr. zamek, nowe opony, 
stan dobry, - 1.550 zł. Wykroty, woj. jeleniogórskie, tel. 
0609/38-00-79
FIAT 126p, 1986 r., pomarańczowy, bagażnik dachowy, oryg. 
lakier, I właściciel, książka serwisowa, - 950 zł. Żary, tel. 
068/374-02-43, 0607/78-34-02
FIAT 126p, 1986/87 r., 650 ccm, biały, Jifting', lotnicze fotele, 
koła 13", nowe opony, alternator, szeroka deska rozdz., zapłon 
w stacyjce, przegląd do końca roku, - 1.600 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/764-73-48
FIAT 126p, 1986/90 r., 50 tys. km lotnicze fotele, deska rozdz. 
nowego typu, tylna szyba ogrzewana, pasy bezwł., łożyska kół, 
nowe amortyzatory, stan dobry, -1.300 zł. Jaroszówka, gm. Choj
nów, woj. legnickie, tel. 0604/56-57-75 
FIAT 126p FL, 1987 r., żółty, lotnicze fotele, stan b. dobry, •
1.450 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-39-48, 0608/55-41-87 
FIAT 126p FL, 1987 r., biały, stan b. dobry, halogeny, • 1.600 zl. 
Kowary, tel. 0604/68-51-74
FIAT 126p, 1987 r., 79 tys. km, 650 ccm, zielony, po remoncie 
blacharki, stan bardzo dobry, • 1.650 zł. Legnica, tel. 
0501/60-30-44
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, benzyna, bordowy, szeroka de
ska rozdz., tylna szyba ogrzewana, nowe bębny i szczęki ha
mulcowe, nowe łożyska kół przednich, gruba kierownica, prze
gląd do 10.2001 r., stan b. dobry, • 1.550 zł. Pieszyce, tel. 
0608/03-86-47
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm po remoncie silnika, blacharki i 
lakierowaniu, dużo nowych części, ważne OC i przegląd, • 1.700 
zl. Świdnica, tel. 0600/20-24-17, 074/850-13-53 
FIAT 126p, 1987 r., 95 tys. km, 652 ccm, czerwony, RO z pilo
tem, głośniki, po lakierowaniu w 2000 r., atrakcyjny wygląd, stan 
b. dobry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-71-10 
FIAT 126p, 1987 r., 65 tys. km, 650 ccm, czerwony, po remon
cie blacharki i lakierowaniu, sportowy tłumik, lotnicze fotele, al
ternator, tylna szyba ogrzewana, szerokie zderzaki, dużo no
wych części, - 1.650 zł. Wrocław, tel. 071/329-55-24 
FIAT 126p, 1987 r., 78 tys. km, czarny, zapłon w stacyjce, po 
remoncie kapitalnym blacharki, lotnicze fotele, nowy akumula
tor, tylna szyba ogrzewana, sportowy tłumik, zapłon w stacyjce, 
stan b. dobry, - 1.600 zł. Bielawa, tel. 074/833-71-56, 
0602/49-38-54
FIAT 126p, 1987 r., 78 tys. km, 650 ccm, niebieski, nowe opo
ny, po remoncie silnika, stan dobry, przegląd do 06.2002 r., sze
roka deska, - 1.400 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/4J1-47-21, 
0605/68-91-01
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, szeroka deska rozdziel
cza i szerokie zderzaki, hak, stan dobry, do niewielkich popra
wek, • 800 zł. Kłębanowice, gm. Legnickie Pole, tel. 
076/866-47-24
FIAT 126p FL, 1987 r., 650 ccm, niebieski, stan dobiy, szeroka 
deska, szerokie zderzaki, alternator, zapłon w stacyjce, kołpa
ki, po przeglądzie, - 1.500 zl. Kłodzko, tel. 074/867-58-06 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, beżowy, stan b. dobry, szeroka 
deska, alternator, zapłon w stacyjce, szerokie zderzaki, roczny 
akumulator, • 1.750 zł. Kłodzko, tel. 074/867-92-98, 
0607/18-24-35;
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, zielony, nowe opony, po wymianie 
przednich nadkoli i progów, stan dobry, - 1.600 zł. Legnica, tel. 
076/841-86-35
FIAT 126p, 1987 r., 120 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan bla
charki dobry, stan silnika b. dobry, - 1.800 zl. Łozina, tel. 
071/399-78-00, 0604/29-21-46
FIAT 126p, 1987 r. po remoncie silnika, stan dobry, - 1.200 zl. 
Myslaków, gm. Świdnica, tel. 074/850-57-84 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, kość słoniowa, po remoncie kapi
talnym silnika, nowe tylne zawieszenie, nowe sprzęgło, plasti
kowa atrapa z halogenami, nowe opony, nowy ukł. kierowniczy, 
stan b. dobry, - 1.700 zl lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-70-09
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, alternator, szeroka de
ska rozdz., fotele lotnicze, z zagłówkami, nowe opony, -1.500 
zl. Parchów, tel. 076/817-11-44, 0607/51-83-83 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, beżowy, szeroka deska rozdziel
cza, alternator, zapłon w stacyjce, nowy akumulator i opony, 
Stan b. dobry, - 1.800 zl. Ruszowice, gm. Kłodzko, tel. 
074/867-92-98, 0607/18-24-35
FIAT 126p BIS, 1987 r., 700 ccm, biały, nowe opony, lotnicze 
fotele, obrotomierz, RO, szyberdach, nowa tarcza i docisk sprzę
gła, po remoncie kapitalnym silnika, po regeneracji gażnika, wy
cieraczka z tylu, tylne szyby uchylane, stan b. dobry, • 2.450 zi. 
Smolice, gm. Kobylin, tel. 0607/15-25-47 
FIAT 126p, 1987 r., 650 tys. km, niebieski metalic, stan dobry, -
1.000 zl. Strzeszów, tel. 071/312-83-27 
FIAT 126p, 1987 r., 50 tys. km, granatowy, stan b. dobry, bez 
korozji, - 2.000 zl. Wrocław, tel. 071/330-28-08 
FIAT 126p, 1987 r., 49 tys. km, niebieski, nowe tablice, garażo
wany, zadbany, fotele lotnicze, • 1.700 zl. Wrocław, tel. 
071/353-16-36
FIAT 126p, 1987 r., niebieski, alternator, tylna szyba ogrzewa
na. • 1.700 zł. Wrocław, tel. 071/332-37-64 
FIAT 126p, 1987 r., 60 tys. km, 652 ccm, granatowy, szeroka 
deska rozdz. nowego typu, alternator, nowe pokrowce, stan 
dobry. - 1.400 zl. Wrocław, tel. 071/364-16-65, 0606/73-98-09 
FIAT 126p, 1987 r., 5 tys. km po remoncie silnika i po tunłngu, 
stan b. dobry, sportowy tłumik GTX, aluminiowa gałka, lotnicze 
fotele, - 1.600 zl. Wrocław, tel. 071/363-11-11 
FIAT 126p, 1987 r., 90 tys. km I właściciel, deska rozdz. nowe
go typu, katalizator, alternator, tylna szyba ogrzewana, • 1.250 
zł. Wrocław, tel. 0503/58-00-02
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, czerwony, nowy akumulator, po 
remoncie silnika (wzmocniony), sprzęgła i hamulców, haloge
ny; trzecie światło .stop*, ciemne szyby, alarm, stan dobry, techn. 
sprawny, OC, - 590 zł. Wrocław, tel. 071/787-47-50 
FIAT 126p, 1987 r., 63 tys. km, 650 ccm, kolor piaskowy, prze

gląd do 05.2002 r., stan b. dobry. Wrocław, tel. 071/780-26-22 
po godz. 20
FIAT 126p, 1987 r., czerwony, po remoncie blacharki, lotnicze 
fotele, szerokie zderzaki, - 1.600 zl. Ziębice, tel. 074/819-69-12 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, niebieski, po remoncie silnika, 
stan blacharki b. dobry, garażowany, po przeglądzie, radiood
twarzacz, stan opon dobry, • 1.000 zł. Ziębice, tel. 0604/65-71*42 
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm, zielony, szeroka deska, alterna
tor, dmuchawa, lotnicze fotele, pokrowce, listwy boczne, kołpa
ki, stan dobry, • 1.300 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-57-93, 
0608/49-74-01
FIAT 126p, 1987/88 r., 650 ccm, kolor piaskowy, stan b. dobry, 
kubełkowe fotele, zapłon w stacyjce, alternator, atrakcyjny wy
gląd, • 1.800 zł. Dziewiętlice, tel. 077/431-37-22 
FIAT 126p, 1987/88 r., 67 tys. km, 650 ccm, czerwony, 4 nowe 
opony, konserwacja, garażowany, alternator, - 1.550 zl. Kamie
niec Ząbk., tel. 074/M 7-34-95
FIAT 126p FL, 1987/91 r., 600 ccm, benzyna, czerwony, pełny 
lifting, nowy lakier, zapłon w stacyjce, stan dobry, - 2.500 zl. 
Wrocław, tel. 0603/44-38-93
FIAT 126p, 1988 r., czerwony, szyberdach, dmuchawa, lotnicze 
fotele, alternator, stan dobry, - 1.100 zł. Bierutów, tel. 
071/314-61-78, 0601/71-99-01
.FIAT 126p, 1988 r., 80 tys. km, 650 ccm, niebieski, nowe opony 
i akumulator, tylna szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, RO 
+ głośniki, stan techn. dobry, pilnie, - 1.900 zł. Biskupice 37, 
gm. Syców, tel. 0502/40-09-97
FIAT 126p, 1988 r., 80 tys. km, 650 ccm, niebieski, nowe opony 
i akumulator, pełna konserwacja, garażowany, • 1.800 zl. Do- 
maszków, gm. Międzylesie, tel. 074/813-21-68 po godz. 20 
FIAT 126p, 1988 r., 67 tys. km, 650 ccm, czerwony, 2. właści
ciel, felgi alum., siedzenia od modelu .el*, po remoncie przed
niego zawieszenia, tylne szybki uchylne, szyba ogrzewana, kon
serwacja, nowa tapicerka, nadkola, ładny wygląd, - 2.500 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/846-19-35, 0601/50-99-56 (Paweł)
FIAT 126p BIS, 1988 r., 73 tys. km, 700 ccm, czerwony, nowa 
przekładnia kier., końcówki i akumulator, zadbany, stan b. do
bry, po przeglądzie, • 1.300 zł. Wrocław, tel. 071/327-49-02 
O FIAT 126p, 1988 r. po wymianie: błotnik, nadkola 

zewnętrzne blaszane ♦ plastikowe, zawieszenie 
tylnego lewego koła (cały komplet), przedni płat 
(atrapa), resor, zbiornik oraz nowe koła (opony z 
dętkami), cena do uzgodnienia. Rawicz, tel. 
065/545-50-04 po godz. 17 01035921

FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, biały, nowa skrzynia biegów, po 
wymianie progów, zapłon w stacyjce, alternator, nówe 4 opony, 
po wymianie rozrządu, szeroka deska rozdzielcza, przegląd do
10.2001 r. - 1.800 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/416-97-62
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, benzyna, niebieski, szeroka de
ska rozdzielcza, zapłon w stacyjce, przegląd do 04.2002 r, -
1.500 zł. Chełmsko Śląskie, gm. Lubawka, tel. 075/742-27-84 
FIAT 126p, 1988 r., 72 tys. km, 650 ccm, niebieski, zadbany, 
radio, hak, pasy bezwł., alternator, dmuchawa, - 2.300 zł. Kra- 
siejów, gm. Ozimek, tel. 077/465-37-60 
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie blacharki,
• 1.300 zl. Nowojowlce, tel. 071/302-73-30
FIAT 126p, 1988 r., 86 tys. km, 650 ccm, żółty, zadbany, -1.900
zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-11-58 wieczorem
FIAT 126p, 1988 r., 86 tys. km, 650 ccm, benzyna, bordowy,
brak rejestracji, stan dobty • 1.000 zł. Rosochata, gm. Kunice,
tel. 076/857-56-36 po godz.19
FIAT 126p BIS, 1988 r. lotnicze fotele, po remoncie silnika, za
wieszenia, nowy ukł. kierowniczy, - 1.800 zl. Stanowice, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0601/14-88-60 
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., 650 ccm, zielony, zarejestrowany do
08.2001 r., stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, ciemne szyby, spo- 
iler, halogeny, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, -1.450 zl 
lub zamienię na maszyny stolarskie. Szczytna, woj. wałbrzy
skie, tel. 0605/37-73-41
FIAT 126p FL, 1988 r., 22 tys. km, 650 ccm. niebieski, po re
moncie silnika, skrzyni biegów, zwrotnic, ham., rozrządu, sprzę
gła, konserwowany, zadbany, garażowany, ładny lakier, dobre 
opony, roczny akumulator, zapłon w stacyjce, alternator, dmu
chawa, stan b. dobry • 1.950 zł. Świebodzice, teL 074/854-51-61 
FIAT 126p, 1988 r., 72 tys. km, 650 ccm, biały, szerokie zderza
ki, deska rozdz. nowego typu, szyberdach, stan dobry, - 2.000 
zl. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 076/818-94-66,0606/75-05-31 
FIAT 126p, 1988 r., 78 tys. km, 650 ccm, piaskowy, siedzenia 
lotnicze, RO, garażowany, stan b. dobry, pełny lifting, przegląd 
ważny do 17.05.2002 r, - 2.500 zł. Ujeżdziec Wielki, gm. Trzeb
nica. tel. 071/312-89-72
FIAT 126p, 1988 r.', żółty, • 1.300 zł. Wałbrzych, tel. 
074/846-43-01
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, żółty, pełny lifting, alternator, sze
roka deska rozdzielcza, zapłon w stacyjce, 4 nowe amortyzato
ry, 2 nowe opony (na gwarancji), lotnicze fotele, przegląd do~
06.2002 r., stan dobry, -1.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/843-65-31, 
0603/05-59-16
FIAT126p, 1988 r, 60 tys. km, 650 ccm, niebieski, nowa deska 
rozdz., nowy akumulator, pełny lifting, dmuchawa, • 1.600 zł. 
Wrocław, teł. 0603/19-42-71
FIAT 126p, 1988 r. garażowany, stan b. dobry - 2.000 zl. Wro
cław, tel. 071/328-97-45, 0600/69-04-38 
FIAT 126p, 1988 r., niebieski, alarm, lotnicze fotele (oryginal
ne), stan dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 0503/96-88-00 
FIAT 126p, 1988 r., 96 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, deska rozdzielcza nowego typu, 4 nowe opony (na gwa
rancji), nowy akumulator, stan b. dobry, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
071/342-72-21, 0501/83-82-18
FIAT 126p, 1988 r., 650 ccm, żółty, alternator, lotnicze fotele, 
pasy bezwł., tylne szyby uchylane, szerokie zderzaki, brak prze
glądu, • 1.300 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 0607/28-20-82 
FIAT 126p, 1988 r., 80 tys. km, 650 ccm, jasnozielony, I właści
ciel, nowy tłumik, rejestracja do 02.2002 r, - 1.400 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-80-63

FIAT 126p, 1988 r., 50 tys. km, 650 ccm, kolor wiśniowy meta
lic, po remoncie nadwozia i malowaniu, uruchamiany na klu
czyk, alternator, szeroka deska rozdz., stan idealny, - 2.000 zł. 
Zagrodno, woj. legnickie, tel. 076/877-36-26 
FIAT 126p FL, 1988 r., 650 ccm, piaskowy, zapłon w stacyjce, 
alternator, tylna szyba ogrzewana, garażowany, - 2.100 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/771-98-07
FIAT 126p, 1988/89 r., 700 ccm; czerwony, nowe opony I aku
mulator, ciemne lampy, sportowy tłumik, stan b. dobry, -1.650 
zl lub zamienię. Lutynia, gm. Miękinia, woj. wrocławskie, tel. 
0607/82-60-10
FIAT 126p FL, 1988/89 r., 650 ccm, niebieski, zapłon w stacyj
ce, dmuchawa, szerokie zderzaki, oryg. lakier, nadkola, gara
żowany, nez korozji, • 1.800 zl. Nysa, tel. 0600/43-27-65 
FIAT 126p, 1988/89 r., 650 ccm, czerwony, zadbany, garażo
wany, tylna szyba ogrzewana, nowy akumulator, stan idealny, -
2.500 zł. Starczów, gm. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/816-08-67, 074/815-18-59
FIAT 126p, 1988/89 r., 650 ccm, biały, techn. sprawny, -1.350
zł. Wrocław, tel. 071/329-25-26
FIAT 126p FL, 1988/91 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, fotele
lotnicze, garażowany, bez korozji, nadwozie z 1991 r. z Polmo-
zbytu, stan b. dobry, • 1.650 zl. Boguszów-Gorce, tel.
074/844-87-29
FIAT 126p, 1989 r., 600 ccm, biały, fotele lotnicze, RO, nowe 
opony, ważna rejestracja, stan dobry, garażowany, ,- 1.550 z ł.., 
tel. 0606/92-62-55
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, zielony, w bardzo dottrym stanie, 
nowy akumulator, opony i amortyzatory, - 2.000 zł. Rawicz, tel. 
0605/37-39-37
FIAT 126p, 1989 r., 100 tys. km, 652 ccm, biały, do poprawek 
lakierniczych, przegląd do 06.2002 r., nowe opony, 2 szt., róż
ne części, - 1.700 zł. Baszków, gm. Zduny, tel. 0603/81 -99-88 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, wymienione, wszystkie 
blachy, po lakierowaniu, nowe wnętrze, oprócz siedzeń, alum. 
felgi, - 2.500 zł. Bolesławiec, teł. 075/784-11-81 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, kolor wiśniowy, brak przeglądu, 
nowe hamulce, amortyzatory, drążki kierownicze i łańcuszek 
rozrządu, - 600 zl lub zamienię z dopłatą na Opla Kadetta kom
bi, z 1980/83 r. Bolesławiec, tel. 075/734-25-05 po godz. 20 
FIAT 126p, 1989 r., 120 tys. km, biały, lotnicze fotele, stan do
bry, - 2.000 zł. Bolków, tel. 075/741-32-04 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, po remoncie blacharki, 
nowy lakier, plastikowe nadkola, szerokie zderzaki, kubełkowe 
fotele, szeroka deska rozdz., stan idealny, - 2.500 zl. Domano- 
wice, tel. 071/312-87-00
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, szary, I właściciel. Głogów, tel. 
076/834-53-32, 0603/62-83-42
FIAT 126p, 1989 r., czerwony, po remoncie silnika, fotele lotni- 
cze, stan b. dobry, - 2.100 zl. Gryfów Śl„ tel. 0606/28-97-37 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, biały, lotnicze fotele, przegląd 
cały rok, - 2.400 zł. Kamienica, woj. opolskie, tel. 077/431-71-40 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, kość słoniowa, lotnicze fotele, 
alternator, nowe opony, zapłon w stacyjce, stan dobry, -1.700 
zł. Karpacz, tel. 0503/09-13-41
FIAT 126p, 1989 r., czerwony, pokrowce, RO, stan b. dobry, •
1.800 zl. Kąty Wrocławskie, tel. 0609/16-01-10 
FIAT 126p, 1989 r., 60 tys. km, 650 ccm, benzyna, biały, zapłon 
w stacyjce, lotnicze fotele, alternator, deska nowego typu, dmu
chawa, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, - 1.950 zł. Kępno, 
tel. 0605/52-79-78
FIAT 126p, 1989 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan b. do
bry, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, - 2.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-99-28
FIAT 126p FL, 1989 r., 73 tys. km, biały, - 2.500 zł. Kłodzko, teł. 
074/871-46-59
FIAT 126p, 1989 r., 71 tys. km, 650 ccm, kość słoniowa, lotni
cze fotele, nowy akumulator, stan b. dobry, • 2.000 zł. Legnica, 
tel. 076/854-13:29
FIAT 126p, 1989 r., 76 tys. km, 650 ccm. czerwony, drugi wła
ściciel, alternator, nadkola plastikowe, szerokie zderzaid, stan 
b. dobry - 1.900 zł. Lubin, tel. 076/846-30-99, 0603/27-02-09 
FIAT 126p FL, 1989 r., czerwony, po remoncie blacharki i lakie
rowaniu, stan b. dobry, - 2.100 zl. Namysłów, tel. 077/410-27-42, 
0604/12-82-15
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, kość słoniowa, garażowany, stan 
techn. b. dobry, - 2.000 zl. Ogrodnice, gm. Środa śląska, tel. 
071/317-41-00
FIAT 126p, 1989 r., 100 tys. km, zielony, - 1.500 zł. Oleśnica, 
teł. 071/798-19-95
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, biały, stan dobry, lotnicze fotele, 
nie wymaga wkładu finansowego, - 2.000 zl. Opole, tel. 
0606/12-81-05
FIAT 126p, 1989 r., 130 tys. km, biały, - 2.400 zl. Otmuchów, 
tel. 0608/86-83-17
FIAT 126p FL, 1989 r., 652 ccm, piaskowy, dużo nowych czę
ści, stan dobry, • 2.300 zl lub zamienię na Mercedesa 240 123 
D, od 1980 r.. Paczków, tel. 0600/65-46-89 
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, czerwony, zarejestrowany do
04.2002 r.,'stan dobry, nowe tablice rejestracyjne, uchylane szy
by, dmuchawa, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, -1.600 
zł lub zamienię na przyczepę bagażową, lawetę. Polanica Zdrój, 
tel. 0603/16-55-95
FIAT 126p, 1989 r., 103 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze
fotele, po remoncie blacharki i silnika, nowe zwrotnice, stan
dobry, • 2.250 zł. Praszka, tel. 0608/73-51-87
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, stan b. dobry,
RM, zadbany, garażowany, • 1.950 zł. Prudnik, tei.
077/437-61-30
FIAT 126p, 1989 r., 75 tys. km, 650 ccm, biały, oryg. lakier, ga
rażowany, 2 nowe opony, dmuchawa, nowy akumulator, szero
ka deska rozdz., lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, stan 
dobry, - 2.000 zł. Ratno Górne, woj. wałbrzyskie, tel. 
0601/08-69-85
FIAT 126p, 1989 r., 95 tys. km, 650 ccm, zielony, alternator, 
nowy rozrusznik, szeroka deska, lotnicze fotele, - 2.100 zł. Ra
wicz, tel. 065/545-28-42, 0503/51-16-50 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 703 ccm, biały, stan b. dobry, po lakie
rowaniu, nowa blacharka, ciemne szyby, mało używany, - 2.500
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zł lub zamienię, Inne propozycje. Srebrna Góra, tel. 
0607/28-55-54
FIAT 126p FL, 1989 r., 75 tys. km, 650 ccm stan b. dobry, lotni
cze fotele, garażowany, bez korozji, • 2.350 zl. Stolec, tel. 
074/815-33-43
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, kolor szary, lotnicze fotele, plasti
kowe nadkola, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, • 2.200 zł. Świer
czów, woj. opolskie, tel. 0600/83-51 
FIAT 126p, 1989 r., 109 tys. km, 650 ccm, niebieski, zapłon w 
stacyjce, alternator, po lakierowaniu, stan dobry • 2.090 zl. Trze
bień, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-51-10 po godz.17 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, wysokie fotele, szero
kie zderzaki, szyberdach, nowe opony, zwrotnice, dmuchawa, 
białe kierunkowskazy, bez korozji, - 2.300 zl. Wałbrzych, tel. 
074/848-16-05, 0605/85-03-16
FIAT 126p, 1989 r, 650 ccm, żółty, po wymianie blach, opon, 
rozrządu, lotnicze fotele, po remoncie skrzyni biegów, nowe 
sprzęgło i docisk, zadbany, zarejestrowany, - 2.000 zl. Wiadrów, 
gm. Paszowice, tel. 076/870-18-48, 076/870-12-51 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, lotnicze fotele, alterna
tor, nowy akumulator i opony, obcięcie zapł., zadbany, stan b. 
dobry, • 2.500 zl. Wołów, tel. 071/389-48-06 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, lotnicze 
fotele, - 2.500 zl lub zamienię. Wrocław, tel. 071/348-71-86 
FIAT 126p, 1989 r., 78 tys. km, czerwony, • 2.000 zl. Wrocław, 
tel. 0503/84-59-56
FIAT 126p, 1989 r., biały, przegląd do 2002 r., stan dobry, -1.880 
zl. Wrocław, tel. 0602/88-09-79 
FIAT 126p, 1989 r., 93 tys. km, 650 ccm, groszkowy, szerokie 
zderzaki, alternator, zapłon w stacyjce, stan b. dobry, - 2.000 zl. 
Wrocław, tel. 071/345-41-57, 0604/15-35-28 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czerwony, wymienione progi, po 
naprawie podłogi, zapłon w stacyjce, alternator, szeroka pólka, 
dmuchawa, stan dobry, - 1.900 zl lub zamienię na inny, w gor
szym stanie, z dopłatą. Wrocław, tel. 0607/84-40-52 
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm, beżowy, tylna szyba ogrzewa
na, zapłon w stacyjce, dmuchawa, szeroka deska, stan b. do
bry, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-00-42 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 78 tys. km, 650 ccm, niebieski, stan 
dobry, - 1.900 zl. Wrocław, tel. 0601/77-51-89 
FIAT 126p, 1989 r.t 650 ccm, biały, do drobnych poprawek, ak
tualny przegląd i OC, opony w dobrym stanie, • 750 zl. Wro
cław, tel. 0501/40-31-54
FIAT 126p, 1989 r., 617 tys. km, 650 ccm, czerwony, alternator, 
zapłon w stacyjce, deska rozdz. nowego typu, lotnicze fotele, •
1.100 zl. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1989 r., 650 ccm, czeiwony, po remoncie silnika i 
ham., fotele lotnicze, przegląd ważny do 2002 r. -1.800 zl. Wro
cław, tel. 071/352-61-90
FIAT 126p, 1989 r. oryg. lakier, - 2.000 zl. Zawady, gm. Rawicz, 
tel. 065/546-92-02
FIAT 126p BIS, 1989 r., biały, po remoncie, • 3.500 zł. Żórawi
na, tel. 071/316-52-31
FIAT 126p FL, 1989/90 r., czerwony, oryg. lakier, po remoncie 
silnika i ukł. ham. ♦ dużo nowych części, nowy akumulator i 2 
opony, lotnicze fotele, pokrowce, plastikowe nadkola, RM, stan 
b. dobry - 2.350 zi. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-19-60 
FIAT 126p, 1989/90 r. zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, nowe 
opony, - 2.500 zł. Opole, tel. 077/441-00-18, 0606/51-48-48 
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 650 ccm, seledynowy, stan b. dobry, 
zadbany, • 2.400 zł lub zamienię. Paczków, tei. 077/431-69-94 
FIAT 126p, 1989/90 r., 68 tys. km, 704 ccm, czerwony, stan 
dobry, - 1.250 zl. św. Katarzyna, woj. wrocławskie, tel. 
0606/75-89-22
FIAT 126p FL, 1989/90 r., 650 ccm, niebieski, uszczelniony sil
nik, po remoncie skrzyni biegów, zwrotnic, ham. i rozrządu, kon
serwacja, nowy akumulator, zadbany, lotnicze fotele, szyby 
uchylne, nadkola, zapłon w stacyjce, alternator, dmuchawa, stan 
b. dobry - 2.200 zł. Świebodzice, tel. 074/854-36-50 
FIAT 126p FL, 1989/90 r., czerwony, - 2.300 zl. Wrocław, tel. 
071/326-07-73
FIAT 126p, 1989/90 r., 650 ccm, biały, zapłoń w stacyjce, alter
nator, lotnicze fotele, nowe opony, I właściciel, garażowany, stan 
b. dobry, - 2.050 zł. Ziębice, tel. 0602/88-26-86 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, niebieski, |l właściciel, bez wy
padku, stan b. dobry, • 2.550 zl. Bierzów, gm. Brzeg, tel. 
077/415-61-10, 0601/98-54-07
FIAT 126p, 1990 r., 75 tys. km, 650 ccm, bordowy, stan silnika 
bardzo dobry, stan blacharki średni, atrakcyjny wygląd, obroto
mierz, dodatkowe światło .stop’, podgrzewane tylne szyby, tłu
mik sprtowy, nowe zamki, pierwszy właściciel, • 2.290 zł. Dzier
żoniów, tel. 0606/40-69-72
FIAT 126p BIS, 1990 r., 56 tys. kmr-700 ccm, biały, zadbany, 
stan dobry, przegląd do 06.2002 r, - 2.450 zl. Wrocław, tel. 
352-90-60 lub 0501/93-11-35
FIAT 126p BIS, 1990 r., 56 tys. km, 700 ccm, biały, nowe amor
tyzatory, sprzęgło i opony, lotnicze fotele, stan dobry, zadbany, 
- 2.450 zł. Wrocław, tel. 352-90-60 
FIAT 126p, 1990 r., 130 tyś. km, 650 ccm, ciemnoniebieski, roz
kładane lotnicze fotele, alternator, zapłon w stacyjce, deska 
rozdz. nowego typu, elektroniczna dysza wolnych obrotów, dwu
letni akumulator .Bosch*, stan techniczny dobry, do wymiany 
progi, ważny przegląd techniczny, - 1 -700 zl. Wrocław, tel. 
071/325-85-04, od 18 do 21
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, biały, stan b. dobry, po remoncie 
silnika (12 tyś. km), nowe opony (gwarancja), lotnicze fotele, 
ciemne boczne szyby, głośniki, plastikowe nadkola, halogeny, 
dmuchawa, - 2.600 zł. Bielawa, gm. Dzierżoniów, tel. 
074/833-78-12 po godz. 15
FIAT 126p BIS, 1990 r., 70 tys. km, 700 ccm, benzyna, niebie
ski, po remoncie blacharki i silnika, po wymianie gażnik, alter
nator i zawieszenie przednie, zadbany, pilne, - 1.600 zł. Biela
wa, tel. 074/833-68-27
FIAT 126p FL, 1990r., 85 tyś. km, 650 ccm, biały, nowe hamul
ce, lotnicze fotele, nowe opony i akumulator, reflektory H4, za
płon w stacyjce, plastikowe nadkola, nowy rozrząd, • 3.000 zł. 
Brzeg Dolny, tel. 071/319-57-47 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, biały, beż wypadku, lotnicze fote
le, tylna szyba ogrzewana, zapłon w stacyjce, garażowany, -
2.900 zł. Dąbrowa 7, gm. Polkowice, tel. 076/847-95-42 
FIAT 126p, 1990 r., 70 tys. kni, 650 ccm, czerwony, bez wypad
ku, oryginalny lakier, lotnicze fotele, nadkola, garażowany, peł
ny lifting, konseroacja, - 2.200 zł. Grodków, tel. 0608/02-64-74 
FIAT 126p, 1990 r., 65 tys. km, brązowy, lotnicze fotele, stan b. 
dobry, pełny lifting, - 2.900 zł. Kowary, tel. 075/642-34-52 
FIAT 126p, 1990 r., 80 tys. km, 650 ccm, beżowy, po przeglą
dzie, nowy akumulator, wełurowa podsufitka, bez wypadku, stan 
b. dobry, - 2.600 zł. Lubin, tel. 076/846-06-29

FIAT 126p, 1990 r., 48 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
zapłon w stacyjce, alternator, dmuchawa, lotnicze fotele, plasti
kowe nadkola, konserwacja, po remoncie silnika (rachunki), 
nowy akumulator, resor, lampy H4, - 2.450 zl. Lubin, tel. 
076/847-38-54, 0606/61-45-30
FIAT 126p FL, 1990 r., czerwony, lotnicze fotele, przegląd do
12.2001 r. - 1.680 zl. Lwówek Śląski, tel. 0600/18-17-59, 
0600/65-22-26
FIAT 126p, 1990 r., 57 tys. km, 650 ccm, ciemnoczerwony, sze
rokie zderzaki, dmuchawa, ogrzewana tylna szyba, alternator, 
RO Pioneer, głośniki, lotnicze fotele przód i tył, do poprawek 
blacharskich, - 1.800 zl. Lwówek śląski, tel. 075/782-25-47 
FIAT 126p, 1990 r., 87 tys. km, 650 ccm, beżowy, stan b. dobry, 
2 nowe opony, nowy akumulator, tylne szyby uchylane, dodat
kowe światło .stop', centr. zamek + pilot i alarm, dodatkowy 
wyłącznik zapłonu, pełny lifting, • 2.600 zł. Milicz, tel. 
071/384-28-81
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, czerwony, stan dobry, nowe opo
ny, oryg. lakier, lotnicze fotele, RM, zapłon w stacyjce, • 2.500 
zł. Myslaków, tel. 074/850-57-01 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, niebieski, RO, stan dobry, prze
gląd do 2002 r., nowe opony, zwrotnice, amortyzatory, garażo
wany, nowe końcówki, - 1.980 zł. Oława, tel. 071/313-94-08 
FIAT 126p FL, 1990 r., 88 tys. km, 650 ccm, biały, garażowany, 
stan b. dobry, kubełkowe fotele, szerokie zderzaki, szerokie wlo
ty, szeroka deska, zapłon w stacyjce, zadbany, atrakcyjny wy
gląd, - 2.150 zl lub zamienię. Paczków, tel. 0603/42-81-86 
FIAT 126p, 1990 r., 61 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze fotele, 
tylna szyba, ogrzewanie, szerokie zderzaki, dmuchawa, rozruch 
w stacyjce, - 2.200 zl. Paczków, woj.opolskie, tel: 0600/36-52-88 
FIAT 126p, 1990 r., 80 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan dobry, 
reflektory H4, nowe amortyzatory, przegląd do 05.2002 r., nowe 
opony, uchylne tylne szyby, pasy bezwl., bagażnik, - 2.900 zl. 
Sobótka, tel. 071/316-26-74
FIAT 126p, 1990 r., 80 tys. km, 650 ccm, biały, odcięcie'zapło
nu, nowe resory i ukl. kierowniczy, stan b. dobry, • 3.000 zi. 
Sosnówka, gm. Podgórzyn, tel. 075/761-08-14 .
FIAT 126p, 1990 r., brązowy, hak, lotnicze fotele, II właściciel, 
bez wypadku, • 2.500 zł. Stoszowice, tel. 074/818-10-28 
FIAT 126p FL, 1990 r., 650 ccm, niebieski, oryg. lakier, dmu
chawa, alternator, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, uchylne 
tylne szyby, szerokie zderzaki, przegląd do 2002 r., stan b. do- 
bry - 2.500 zl. Ścinawa, tel. 076/843-60-63, 0607/67-47-27 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, benzyna, biały, zapłon w stacyj
ce, alternator, lotnicze fotele, deska rozdz. nowego typu, szero
kie zderzaki, po remoncie blacharki, stan b. dobry, • 2.350 zl. 
Ścinawa, tel. 076/843-65-65
FIAT 126p BIS, 1990 r., 80 tys. km, 700 ccm, benzyna, czerwo
ny, po remoncie silnika, stan dobry, garażowany, siedzenia lot
nicze, • 2.500 zl. Trzebnica, tei. 071/387-02-85 
FIAT 126p BIS, 1990 r, 78 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan 
idealny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, nowe opo
ny, przegląd do 2002 r, • 2.800 zl. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 126p, 1990 r., 26 tys. km, beżowy, aktualny przegląd, lot
nicze fotele, szeroka deska, zapłon w stacyjce, tylna szyba 
ogrzewana, - 2.100 zł. Wartowice, woj. jeleniogórskie, tel. 
0605/64-64-04, 0503/04-88-14
FIAT 126p, 1990 r., - 1.100 zl. Wieruszów, woj. kaliskie, tel. 
0608/78-46-19
FIAT 126p, 1990 r., zielony, lotnicze fotele, zapłon w stacyjce, -
2.200 zl lub zamienię na VW Golfa I. Włoszakowice, woj. lesz
czyńskie, tel. 065/537-03-38, 0605/83-36-13 
FIAT 126p, 1990 r., zielony, pełny lifting, stan b. dobry, - 2.300 
zl. Wrocław, tel. 071/353-45-10, 0503/07-67-61 
FIAT 126p, 1990 r. pełny lifting, stan dobry, przegląd 05.2002 r.
- 2.100 zł. Wrocław, tel. 0607/65-78-82
FIAT 126p, 1990 r., 81 tys. km, 650 ccm, turkusowy, pełny li
fting, zapłon w stacyjce, tylne szyby uchylane, dodatkowe światło 
.stop*, lotnicze fotele, stan b. dobry, • 2.400 zl. Wrocław, tel. 
071/343-95-60
FIAT 126p FL, 1990 r., 107 tys. km, 650 ccm, beżowy, zapłon w 
stacyjce, lotnicze fotele, tylna szyba ogrzewana, nowy akumu
lator, przegląd do 06.2002 r, - 2.100 zl. Wrocław, tei. 

'071/327-73-46
FIAT 126p, 1990 r., 63 tys. km, 650 ccm, kolor kasztanowy, rocz
ny akumulator, pasy bezwl., szerokie zderzaki, zapłon w stacyj
ce, stan b. dobry, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/351-06-57, 
0607/71-45-57
FIAT 126p FL, 1990 r., 73 tys. km, 650 ccm, biały, stan idealny,
- 2.600 zl. Wrocław, tel. 071/329-71-79, 0607/59-62-28
FIAT 126p, 1990 r., 62 tys. km, 650 ccm, biały, pełny lifting, 
lotnicze fotele, radio, stan dobry, - 1.450 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
FIAT 126p FL, 1990 r., 89 tys. km, 650 ccm, jasnozielony, stan 
b. dobry, zadbany, nowe opony, tylna szyba ogrzewana, elektr. 
nawiew, uchylane szybki, nadkola plastikowe, • 2.450 zł. Wro
cław, tel. 071/336-38-22
FIAT 126p BIS, 1990 r. silnik Rata Seicento, po remoncie kapi
talnym, • 1.800 zl. Złotoryja, tel. 076/878-57-90 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, czerwony, pełny lifting, lotnicze 
fotele, alternator, nowe amortyzatory, pasy bezwl., po remoncie 
silnika, zapłon w stacyjce, zadbany, - 2.350 zl. Żmigród, gm. 
Żmigród, tel. 0503/78-84-50
FIAT 126p, 1990/91 r., 86 tys. km, 650 ccm, błękitny, ętan -do
bry, szerokie zderzaki, nowa deska rozdzielcza, tylna szyba 
ogrzewana, lotnicze fotele, garażowany, pełny lifting - 3.100 zł. 
Bukowice, tel. 0605/39-14-99
FIAT 126p, 1990/91 r., 40 tys. km, biały, nowe zwrotnice, kon- 
seiwacja, lotnicze fotele, stan b. dobry, - 2.400 zl. Golędzinów, 
gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-20-24 
FIAT 126p, 1990/91 r., 652 ccm. niebieski, lotnicze fotele; spor
towy Uumik i wałek rozrządu, ciemne szyby i lampy, alum. felgi 
13* (gwiazdy), spoilery, RO z RDS + głośniki, obrotomierz, do
datkowe światło .stop*, atrakc. wygląd, stan b. dobry • 3.500 zł 
lub zamienię na inny, chętnie Polonez Caro lub Ford XR3i, może 
być uszkodzony. Wałbrzych, tel. 074/846-38-57 
FIAT 126p, 1991 r, 44 tys. km, groszkowy, hak • 2.300 zł. Kąt
ków, woj. opolskie, tel. 077/435-73-24 
FIAT 126p, 1991 r., 85 tys. km, 650 ccm, biały, zadbany, stan 
dobry, w ciągłej eksploatacji • 2.300 zl. Środa Śląska, tel. 
071/795-13-87
FIAT 126p, 1991 r., 86 tys. km, 650 ccm, czerwony, po remon
cie skrzyni biegów i blach., loti^cze fotele, dmuchawa, RM, blo
kada zapłonu, zadbany - 2.600 zł. Wałbrzych, tel. 0602/70-68-56 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, czerwony, oryg. lakier, wełurowa 
tapicerka, szerokie zderzaki, listwa kierów, od bisa, bez korozji, 
stan b. dobry - 2.900 zł. Wałbrzych,.tel. 074/848-16-43, 
0609/03-67-16
FIAT 126p FL, 1991 r., 40 tys. km, 652 ccm, biały, potuningu,

przyciemnione szyby, bardzo dużo nowych części, przegląd do 
marca 2002 r., nie wymaga wkładu finansowego, stan silnika i 
podzespołów idealny, blacharka do małych poprawek, -3.100 
zł. Wrocław, tel. 0603/28-47-00 
FIAT 126p FL, 1991 r., 30 tys. km, 650 ccm, biały, II właściciel, 
fotele lotnicze, aktualny przegląd, bez korozji, garażowany, po 
remoncie kapitalnym, stan b. dobry, • 1.850 zł. Boguszów-Gor- 
ce, tel. 074/844-87-29
FIAT 126p, 1991 r., 70 tys. km, 650 ccm, biały, nowe opony, 
szeroka deska, tylne szyby uchylane, stan b. dobry, - 3.400 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/830-28-36 
FIAT 126p, 1991 r, biały, stan b. dobry, - 2.500 zł. Gajków, tel. 
071/318-52-66, 0603/34-42-31
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, kolor groszkowy, nowe zwrotnice, 
sprzęgło i końcówki, fotele lotnicze, RM, garażowany, stan tech
niczny b. dobry, - 3.100 zł. Kotliska, gm. Lwówek Śląski, tel. 
0602/17-96-45
FIAT 126p, 1991 r., 92 tys. km, biały, stan dobry, - 2.700 zl. 
Lubań, tel. 075/646-35-59
FIAT 126p BIS, 1991 r., 73 tys. km, 700 ccm, benzyna, czerwo
ny, tylne szyby uchylane, lotnicze fotele, szerokie zderzaki, nowy 
gażnik, - 2.300 zl. Lubin, tel. 076/846-98-16,0604/97-67-04 
FIAT 126p, 1991 r. stan dobry, • 3.000 zl. Lubnów, gm. Ziębice, 
tel. 074/819-91-18
FIAT 126p, 1991 r., 56 tys. km, 650 ccm, zielony, stan dobry, I 
właściciel, rej. do 04.2002 r, - 2.800 zl lub zamienię na Polone
za, dopłacę. Nowa Ruda, tel. 074/872-18-11 
FIAT 126p BIS, 1991 r., 87 tys. km, 700 ccm, benzyna, czerwo
ny, tylne szyby uchylane, dzielona tylna kanapa, zadbany, stan 
b. dobry, - 2.900 zł lub zamienię. Otmuchów, tel. 077/431-53-44, 
0606/75-43-47
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, niebieski, szyberdach, alarm, cen
tralny zamek, lotnicze fotele, RO * głośniki, nowe opony, po 
remoncie zawieszenia, • 2.800 zł. Radwanice, tel. 071/311-76-17 
FIAT 126p, 1991 r., 80 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan dobry,
- 2.500 zł lub zamienię na młodszy. Wałbrzych, tel. 
074/848-10-23
FIAT 126p, 1991 r., 67 tys. km, 650 ccm, czerwień meksykań
ska, oruyginalny lakier, bez wypadku, nowe opony, szerokie 
zderzaki, tylna szyba ogrzewana, pełny lifting, stan b. dobry, •
2.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-28-34 
FIAT 126p, 1991 r., 71 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, ważny przegląd, opony zimowe, nowy akumulator, po 
remoncie silnika i zawieszenia, zadbany, - 2.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 0601/18-14-91
FIAT 126p, 1991 r, 652 ccm, biały, stan dobry, - 2.600 zł lub 
zamienię na Forda Fiestę, 80-83 r., do 2000 zi. Wiechlice, tel. 
068/376-76-30
FIAT 126p, 1991 r, 650 ccm, biały, lotnicze fotele, ogrzewana 
tylna szyba, pasy bezwl., pełny lifting, RM, przegląd do 02 r, 
stan dobry, • 2.300 zł. Wrocław, tel. 0604/61-44-15 
FIAT 126p, 1991 r, 75 tys. km, czerwony, bez wypadku, lotni
cze fotele, II właściciel, dmuchawa, nadkola, H4, RM, pasy 
bezwl., oryg. lakier, szerokie zderzaki, pełny lifting, stan b. do
bry. • 3.100 zł. Wrocław, tel. 071/782-98-58, 0603/08-79-04 
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, pomarańczowy, bez wypadku, 
pełny lifting, kubełkowe fotele, RO, nowy akumulator i opony, 
tylna szyba ogrzewana, przegląd do 11.2001 r., dużo nowych 
części, stan b. dobry, • 3.100 zł. Wrocław, tel. 071/330-08-31, 
0501/75-46-24
FIAT 126p, 1991 r., 66 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze fotele, 
pełny lifting, radio, aktualne OC, stan b. dobry, • 1.700 zl. Wro
cław, tel. 0501/40-31-35
FIAT 126p, 1991 r., 650 ccm, niebieski, techn. sprawny, nowy 
silnik, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 071/364-45-83,0602/29-44-35 
FIAT 126p, 1991/92 r., 650 ccm, niebieski, oryginalny lakier, 
bez korozji, I właściciel, garażowany, zadbany, centralny za
mek + pHot, - 2.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-76-76, 
0604/67-97-14
FIAT 126p, 1991/92 r. lotnicze fotele, dmuchawa, szerokie zde
rzaki, stan b. dobry, • 2.900 zł. Stare Bogaczowice, tel. 
074/845-23-93, 0600/52-83-53
FIAT 126p, 1992 r., 61 tys. km, 652 ccm, czerwony, przegląd do
02.2002 r., oryg. lakier, bez wypadku, garażowany, lotnicze fo
tele, tylna szyba ogrzewana, alternator, - 3.600 zł. Czamy Bór, 
woj. wałbrzyskie, tel. 074/84545-39 po godz. 16 
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, turkusowy metalic, lotnicze fotele, 
nowa deska rozdzielcza, tylna kanapa z zagłówkami, tylna szy
ba ogrzewana, cały konserwowany, atrakc. wygląd, w wewn. 
stan b. dobry - 3.000 zl. Piotrowice M, gm. Jemielno, tel. 
065/544-75-09 po godz.18
FIAT 126p, 1992 r., 88 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan dobry, 
nowe opony, centr. zamek, po remoncie skrzyni biegów, • 3.600 
zl. Bielawa, tel. 074/645-53-88
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, RM, lotnicze 
fotele, alternator, zapłon w stacyjce, bez wypadku, • 3.200 zł. 
Czernina, tel. 065/543-16-35
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, atrakcyj
ny wygląd, - 3.300 zl. Kamienica, tel. 077/431-71-40 
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, zielony, nowe opony, dodatkowe 
światło .stop*, RM, stan dobry, - 3.300 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-74-17
FIAT 126p, 1992 r., 67 tys. km, zielony, nowe opony i felgi, stan 
b. dobry, - 3.400 zl. Kowary, tel. 0601/75-58-01 
FIAT 126p, 1992 r., 650 ccm, Gi, czerwony, • 2.600 zł. Krobia, 
tel. 065/571-13-79
FIAT 126p, 1992 r., niebieski metalic, - 3.5Ó0 zl lub zamienię na 
Opla Kadetta, VW Golfa, do remontu blach.. Oleśnica, tel. 
0605/83-78-18
FIAT 126p, 1992 r., 82 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, stan dobry, - 2.900 zł. Szalejów Górny, tel. 074/866-71-98 
FIAT 126p, 1992 r., 61 tys. km, 650 ccm, czerwony, pełny li
fting, garażowany, bez wypadku, lotnicze fotele, dmuchawa, 
Wina szyba ogrzewana, pasy bezwładnościowe. RM, -3.100 zł. 
Ścinawa, tel. 0608/35-69-82
FIAT 126p, 1992 r., 45 tys. km, czerwony, garażowany, stan 
dobry, RO Philips, • 2.700 zi. Środa Śląska, tel. 071/317-06-12, 
0502/39-80-70
FIAT 126p, 1992 r., 75 tys. km, 650 ccm, czerwony, szerokie 
zderzaki, zapłon w stacyjce, alternator, - 3.600 zl. Wiązów, tel. 
071/393-14-21, 0607/15-27-43
FIAT 126p FC, 1992 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, oryg. 
lakier, zadbany, lotnicze fotele, • 3.900 zł- Wrocław, tel.
787-89:24 .
FIAT 126p, 1992 r., 903 ccm, żółty, przygotowany do rajdów, 
obniżony, zawieszenie Bilstein, klatka, ręczny hydrauliczny, ha
logeny, przegląd do 2002r, stan techniczny bardzo dobry, - 3.700 
zl. Wrocław, tel. 0601/08-44-76 
FIAT 126p FL,) 1992 i.', 650 ccm, niebieski (morski), zadbany, 
radioodtwarzacz, zapłon w stacyjce, lotnicze fotele, plastikowe 
nadkola, oznakowany, przegląd do 04.2002 r.. stan b. dobry, -
2.800 zł. Zloty Stok, tel, 074/817-50-82,0603/76-55-88 
FIAT 126p, 1992/93 r., 87 tys. km, 650 ccm, biały, II właściciel, 
szerokie zderzaki, konserwacja, nowe opony, rozrząd, tłumik, 
sprzęgło, łożyska, - 3.100 zł. Lubin, tel. 076/842-26-09 
FIAT 126p, 1992/93 r., 60 tys. km, morelowy, zadbany, atrakc. 
wygląd, - 3.250 zł. Michałowice, woj. opolskie, tel. 077/411-90-08 
FIAT 126p, 1993 r., 65 tys. km, biały, lotnicze fotele, alternator, 
dmuchawa, • 3.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-27*61, 
0603/84-86-70
FIAT 126p, 1993 r, 80 tys. km, 650 ccm, jasnoczerwony, za
dbany, garażowany, pasy bezwl., rozkl. siedzenia, RM, el. od
cięcie zapłonu, tylna szyba ogrzewana, alternator, zagłówki, 
przegląd do 03.2002 r. - 3.700 zł. Skarbimierz, gm. Brzeg Opol
ski, tel. 077/415-61-68
FIAT 126p, 1993 r., 49 tys. km, czerwony, stan idealny, garażo
wany, • 3.500 zl. Strzelin, tel. 071/786-19-99 
FIAT 126p, 1993 r., 60 tys. km, 650 ccm, turkusowy, oryg. lakier 
i przebieg, tylne szyby uchylane, dmuchawa, wełurowa tapicer
ka, nowe opony, I właściciel, faktura zakupu, garażowany, za
dbany, bez wypadku, stan b. dobry, - 3.700 zl. Złotoryja, tel. 
076/877-53-31
FIAT 126p, 1993 r., czerwony, stan b. dobry, garażowany, - 3.400 
zł lub zamienię na VW Golfa, diesel, z dopłatą lub bez. Ciecha- 
nowice, gm. Marciszów, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/58-37-57 
FIAT 126p, 1993 r., 65 tys. km, 650 ccm, biały, alternator, dmu
chawa, pełny lifting, lotnicze fotele, 2 nowe opony, RO, II wła
ściciel, zadbany, garażowany, przegląd do 05.2002 r., stan b. 
dobry, - 3.300 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-27-61, 
0603/03-05-68
FIAT 126p, 1993 r., 60 tys. km, 650 ccm, seledynowy, stan b. 
dobry, - 4.000 zł. Lubin, tal. 076/847-39-82 
FIAT 126p FL, 1993 r., 54 tys. km, 650 ccm, czerwony, II właści
ciel, oryginalny lakier, bez wypadku, garażowany, 4 nowe opo
ny, peina dokumentacja, stan b. dobry, - 3.500 zi. Lubin, tel. 
0605/64-85-53

FIAT 126p FL, 1993 r., 50 tys. km, 650 ccm, żółty, bez wypad
ku, garażowany, konserwacja, nadkola, kubełkowe fotele, po
krowce, zadbany, stan b. dobry, - 2.600 zł. Lubnów, tel. 
074/819-91-41
FIAT 126p, 1993 r., 56 tys. km, 650 ccm, zielony, oryginalny 
lakier, bez wypadku, I właściciel, tylne szyby uchylane, alarm, 
nowy akumulator, garażowany, lotnicze fotele, stan b. dobry, -
3.600 zł. Nowaki, woj. opolskie, tel. 077/431-70-81 
FIAT 126p, 1993 r., 85 tys. km, 650 ccm, zielony, lotnicze fote
le, pasy bezwl., pełny lifting, dmuchawa, tylna szyba ogrzewa
na, bez wypadku, oryg. lakier, rozkładane fotele, alternator, 
garażowany, - 3.900 zł. Oleśnica, tel. 071/398-61-95 
FIAT 126p el, 1993 r., 28 tys. km, 652 ccm, zielony, I właściciel, 
bez wypadku, oryginalny przebieg, stan b. dobry, zadbany, •
3.700 zl. Syców, tel. 062/785-46-36 do godz. 17 
FIAT 126p, 1993 r„ 650 ccm, biały, lotnicze fotele, pasy z tylu, 
wełurowa tapicerka, do poprawek blacharsko-lakiemiczych + 2 
silniki, 2 skrzynie biegów i wiele innych części, - 2.500 zł. Świd
nica. tel. 074/852-60-67, 0606/35-02-36 
FIAT 126p, 1993 r., 40 tys. km, 650 ccm, biały, lotnicze fotele, 
stan dobry, • 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-54-94 
FIAT 126p, 1993 r., 33 tys. km, 650 ccm, zielony, kubełkowe 
fotele, nowe opony i akumulator, garażowany, bez wypadku, CD 
panel, alarm, I właściciel, pasy bezwładnościowe, konserwa
cja, nadkola, alum. felgi, stan b. dobry, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 
0503/92-68-42
FIAT 126p, 1993 r., biały, stan dobry, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-50-71
FIAT 126p, 1993 ̂ ,63 tys .'km, 650 ccm, czerwony, techrr. spraw
ny, nowy akumulator, nowe opony,’ RO, aiarm, bagażnik, tylna 
szyba ogrzewana, pasy bezwładnościowe, zagłówki, szerokie 
zderzaki. • 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/785-0743 
FIAT 126p FL, 1993 r., 74 tys. km, 650 ccm, żółty, przegląd do
04.2002 r., nowe opony, lotnicze fotele, tylne pasy, stan dobry,
• 3.100 zł. Zawidów, tel. 075/778-80-46 
FIAT I26p, 1993/94 r., 56 tys. km, 650 ccm, biały, alarm, I wła
ściciel, pełny lifting, pasy bezwl. przednie i tylne, nadkola, ozna
kowany, garażowany, stan b. dobry, • 3.200 zl. Nysa, tel. 
077/448-37-57, 0604/09-16-43
FIAT 126p, 1993/94 r, 40 tys. km, 652 ccm, SX, turkusowy, 
tylne szyby uchylane, lotnicze fotele, oryg. lakier, bez wypad
ku, garażowany, tylna szyba ogrzewana, konserwacja, nadko
la, reguł. wys. mocowania pasów przednich i tylnych, • 4.000 zl. 
Żarów, tel. 074/858-90-01
FIAT 126p, 1994 r., 74 tys. km, 652 ccm, czerwony, stan b. do
bry, nowy lakier, garażowany, - 3.700 zl. Czamowąsy, gm. Do
brzeń Wielki, tel. 0606/98-47-40 
FIAT 126p EL, 1994 r., 48 tys. km, 652 ccm, czerwony, zadba
ny, radio, blokada skrzyni biegów, tylne szyby uchylane, stan b. 
dobry, • 4.100 zl. Wałbrzych, tel. 074/842-22-70 
FIAT 126p el, 1994 r., 75 tys. km, 652 ccm, turkusowy, lotnicze 
fotele, hak, - 4.100 zl. Zbytowa 57, gm. Bierutów, tel. 
071/314-80-53
FIAT 126p SKŁADAK, 1994 r., 40 tys. km, 600 ccm, biały, stan 
b. dobry, po remoncie silnika i karoserii, lotnicze fotele, Z tylu 
zagłówki, tylna szyba ogrzewana, tylne szybki uchylne, RM, pla
stikowe nadkola, przegląd do 05.2002 r, - 3.000 zl. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-91-13, 0602/19-69-36 
FIAT 126p, 1994 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, lotnicze 
fotele, zadbany, stan b. dobry, • 3.900 zł. Brzeg, tel. 
077/411-90-08, 0503/84-86-50
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm, zielony, lotnicze fotele, radiood
twarzacz, zadbany, garażowany, stan b. dobry, • 3.950 zl. Dusz
niki Zdrój, tel. 074/866-91-61
FIAT 126p, 1994 r., 50 tys. km, 650 ccm, czerwony, bez wypad
ku, oryginalny lakier, RO, lotnicze fotele, szyberdach, przegląd, 
konserwacja, faktura zakupu, stan idealny, pełny lifting, • 3.950 
zl. Grodków, tel. 0604/09-15-64 
FIAT 126p FL, 1994 r., 85 tys. km, 650 ccm, seledynowy, za
dbany, garażowany, - 3.600 zł. Kąty Wrocławskie, fel. 
071/316-70-34 po godz. 17
FIAT 126p EL, 1994 r., 70 tys. km, 652 ccm, biały, stan b. dobry,
- 4.500 zl. Krotoszyn, tel. 062/721-10-16 
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm sportowy, spoilery, aluminiowe fel
gi, sportowy wydech, wzmocniony silnik, sportowe zegary, gał
ka skrzyni biegów, nakładki na pedały, bez wypadku, atrakcyj
ny wygląd, - 4.400 zl. Polanica Zdrój, tel. 074/868-41 -37 
FIAT 126p, 1994 t ,  652 ccm, biały, lotnicze fotele, • 4.000 zł. 
Sobótka, tel. 071/316-24-15
FIAT 126p, 1994 r., 70 tys. km, 650 ccm, niebieski, RO, lotnicze 
fotele, tapicerka z materjalu, oryg. lakier, przegląd do 05.2002 
r, • 3.700 zl. Syców, tel. 062/785-02-33 
FIAT 126p, 1994 r., 54 tys. km, 650 ccm, czerwony, pasy bezwl. 
(przednie i tylne), lotnicze fotele, dmuchawa, szerokie zderzaki 
w kolorze nadwozia, garażowany, • 3.700 zł. Ścinawica, gm. 
Kłodzko, tel. 074/867-19-25
FIAT 126p, 1994 r., czerwony, alarm, oznakowany, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, dmuchawa, pasy tylne, atrakc. wygląd, -
4.000 zl. Wrocław, tel. 0600/14-59-37 
FIAT 126p, 1994 r., 93 tys. km, 650 ccm, granatowy, po remon
cie silnika, • 4.000 zł. Wrocław, tel. 0503/90-55-68 .
FIAT 126p ELEGANT, 1994 r., 71 tys. km, 650 ccm, turkusowy, 
dmuchawa, RM, tylna szyba ogrzewana, plastikowe nadkola, 3 
stop, lotnicze fotele, halogeny, nowy akumulator, przegląd do
11.2001r, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 0501/29-77-20 
FIAT 126p el, 1994 r., 650 ccm, ciemnożółty, pełne wyposaże
nie, lotnicze fotele, radioodtwarzacz, • 4.800 i .  Złoty Stok, tei. 
0600/85-16-94
FIAT 126p FL, 1994/95 r., czerwony, bez wypadku, pelńe wypo
sażenie, zadbany, oryginalny lakier, • 3.900 zl. Kłodzko, tel. 
074/64748-42
FIAT 126p el, 1994/95 r., 650 ccm, benzyna, czerwony, bloka
da skrzyni biegów, pasy z tylu, dmuchawa, tylna szyba ogrze
wana, garażowany, akumulator na gwarancji, stan b. dobry, -
4.200 zł. Paczków, tel. 077/431-74-82 
FIAT 126p EL, 1995 r., 49 tys. km, 650 ccm, biały, alarm + pilot 
blokada skrzyni biegów, blokada kól, lotnicze fotele, el. dmu
chawa, uchylne tylne szyby, tylna szyba ogrzewana, RM, nowe 
opony, przegląd do 03,2002 r. • 5.200 zł. Lubin, tel. 
076/846-2648, 0603/70-83-16
FIAT 126p, 1995 r., 60 tys. km, 650 ccm, niebieski, bez wypad
ku, nowe opony, uchylne szyby, blokada, pełny lifting - 4.300 zi. 
Lubin. tel. 076/840-88-36 .
FIAT 126p EL, 1995 r., 56 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwo
ny, najbogatsza wersja, garażowany, t 4.300 zł. Kłodzko,̂  tel. 
074/867-75-05
FIAT 126p EL, 1995 r., 56 tys. km, 1350 ccm, benzyna, zielony, 
blokada skrzyni biegów, - 4.350 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
076/846-82-24
FIAT 126p EL, 1995 r, 49 tys. km, zielony, • 4.300 zł. MHoradzi- 
ce, gm. Lubin, tel. 0608/5247-82 :
FIAT 126p, 1995 r., 650 ccm, niebieski, zadbany, - 5.200 zł. 
Nowogrodziec, tel. 075/731 -64-95 
FIAT 126p, 1995 r., 48 tys. km, 650 ccm, biały, alarm, tylne 
szyby uchylane, radio, stan dobry, - 4.700 żł. Oleśnica, tel. 
071/398-80-61 po godz. 20, 0502/63-23-66 
FIAT 126p, 1995 r., 56 tys: km, 650 ccm, czerwony, tylne szyby 
uchylane, dmuchawa, lotnicze fotele, nadkola, tapicerka mate
riałowa, RO, tylna szyba ogrzewana, stan techn. b. dobry, • 4.700 
zl. Strzelin, tel. 071/392-19-39, 0503/76-13-80 
FIAT 126p el, 1995 r., 44 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan ide
alny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, faktura zakupu 
z Polmozbytu, - 5.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
FIAT 126p el, 1995 r„ 48 tys. km, 652 ccm, żółty, nowe opony, 
szyberdach, Mul-T-Lock, nadkola, garażowany, • 4.300. zł lub 
zamienię na tańszy, może być uszkodzony. Wrocław, tel. 
071/302-75-88, 0603/52-88-17 «
FIAT 126p el, 1995 r., 52 tys. km, 650 ccm, zielony, 2 nowe 
opony, pokrowce, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, zadba
ny, - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0608/09-31-95 
FIAT 126p el, 1995 r, 650 ccm, ciemnożółty, lotnicze fotele, 
tylne szyby uchylane, wełurowa tapicerka, • 4.800 zł. Zloty Stok, 
tel. 0600/85-16-94
FIAT 126p, 1995/96 r., 652 ccm, czeiwony, bez wypadku, alarm, 
akumulator na gwarancji, tylna szyba ogrzewana, boczne listwy, 
pełna dokumentacja, - 4.300 zl. Brzeg, tel. 077/416-11-05, 
0604/44-18-52
FIAT 126p EL, 1995/96 r., 46 tys. km, 650 ccm, zielony, I wła
ściciel, garażowany, boczne szybki uchylne, RM, lotnicze fote
le, najbogatsza wersja, stan b. dobry, • 4.800 zi. Paczków, tel. 
077/431-70-81
FIAT 126p EL, 1995/96 r., 42 tys. km, 650 ccm, czerwony, tylne 
szyby uchylane, tylna szyba ogrzewana, nowe łożyska i aku

mulator, RÓ Blaupunkt + 2 głośniki Pioneer, immobilizer, - 4.900 
zi. Polkowice, tel. 076/845-68-08 
FIAT 126p el, 1995/96 r., 40 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 
oryginalny lakier, plastikowe nadkola, garażowany, dużo dodat
ków, RO, tylne szyby uchylane, stan b. dobry, - 4.500 zł. Strze
lin, tel. 071/392-22-80, 0607/82-88-62 
FIAT 126p, 1996 r., 62 tys. km, 650 ccm, niebieski, II właściciel, 
blokada skrzyni biegów, plastikowe nadkola, garażowany, stan 
b. dobry, - 5.100 zl. Lubin, tel. 076/846-30-99, 0603/27-02-09 
FIAT 126p SKŁADAK, 1996 r., turkusowy, - 1.500 zl. Zielona 
Góra, tel. 0608/29-36-29
FIAT 126p el, 1996 r., 40 tys. km, zielony, lotnicze fotele, immo- . 
bilizer, alarm, uchylne szyby, aktualny przegląd, • 5.500 zl. Brzeg, 
tel. 077/411-90-08, 0503/84-86-50 
FIAT 126p el, 1996 r., 34 tys. km, 652 ccm, benzyna, jasnozie
lony, Mul-T-Lock, hak, dodatkowo 4 opony wielosezonowe, II 
właściciel, • 5.600 zł.lub zam. na Fiata Seicento z 1999-2000 r„ 
z małym przeb.. Głogów, teł. 076/835-50-37 
FIAT 126p, 1996 r., 17 tys. km, 650 ccm, biały, dmuchawa, tyl
na szyba ogrzewana, tylne szyby uchylane, garażowany, bez 
wypadku, stan b. dobry, - 5.500 zł. Gubin, tel. 068/455-11-33 
FIAT 126p el, 1996 r., 49 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan ide
alny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, konserwacja 
od nowości, faktura zakupu z Polmozbytu, - 5.600 zł. Andrzej 
Byczkowski, 58-372II Kuźnice Świdnickie, gm. Boguszów-Gor- 
ce, ul. Promyka 1/6
FIAT 126p, 1996 r., 650 ccm, czerwony, - 4.800 zl. Katowice, 
tel. 032/331-2248, 0608/52-23-27 
FIAT 126p ELEG, 1996 r., 31 tys. km, biały, garażowany, I wła
ściciel, radio, zadbany, • 5.800 zł. Kwieciszowice, gm. Stara Ka
mienica, tel. 075/751-42-27
FIAT 126p EL, 1996 r., 60 tys. km, 652 ccm, ciemnoniebieski, 
stan b. dobry, garażowany, blokada skrzyni biegów, RO, rozkła
dane siedzenia, • 5.500 zł. Lubań, tel. 075/721-39-54 
FIAT 126p el, 1996 r., 51 tys. km, 650 ccm, biały, bez wypadku, 
garażowany, nowy akumulator, odcięcie zapłonu, radioodtwa
rzacz, nowy łańcuszek rozrządu, • 4.800 zl. Lubnów, woj. wał
brzyskie, teł. 0608/41-95-91
FIAT 126p el, 1996 r., zielony, stan b. dobry, konserwacja, nad
kola od nowości, aktywny przegląd, tapicerka w kolorze nadwo
zia, tylna szyba ogrzewana, -5.100 zł. Otmuchów, woj. opol
skie, tel. 0600/16-57-08
FIAT 126p EL SX, 1996 r., 62 tys. km, 650 ccm, biały, tylne 
pasy, rozkładane siedzenia, tylna szyba ogrzewana, konserwa
cja, I właściciel, ważny przegląd, stan b. dobry, - 4.500 zl. Raci
borowice Dolne, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-06-32 
FIAT 126p el, 1996 r., 30 tys. km, 650 ccm, żółty, alarm, konser
wacja, plastikowe nadkola, hak, bagażnik dachowy, garażowa
ny, dodatkowe światło .stop*, bez wypadku, zadbany, - 6.000 
zl. Rzeszotary, gm. Miłkowice, tel. 076/857-02-51 po godz. 17 
FIAT 126p, 1996 r., 49 tys. km, 650 ccm, zielony, I właściciel, 
alarm, centr. zamek, nowe opony, akumulator, przegląd do 04.02 
r lub zamienię, - 5.500 zł. Stronie Śląskie, tel. 074/814-26-13, 
0605/26-13-06
FIAT 126p EL, 1996 r., 52 tys. km, benzyna, jasnogranatowy, 
atermiczne szyby, aiarm, lotnicze fotele, trzecie światło .stop*, 
stan idealny, stan techniczny b. dobry, - 5.500 zl. Syców, tel. 
062/78541-84
FIAT 126p el, 1996 r., 52 tys. km, 652 ccm, czerwony, I właści
ciel, pasy z tyłu, garażowany, wysokie siedzenia, - 5.100 zl. 
Wiązów, woj. wrocławskie, tei. 0605/05-93-66 
FIAT 126p el, 1996 r., 48 tys. km, 650 ccm, zielony, nowy aku
mulator, nowe opony, stan b. dobry, • 5.300 zł. Wrocław, tel. 
0604/51-08-03
FIAT 126p EL SX, 1996 r., 26 tys. km, 650 ccm, czerwony, I 
właściciel, garażowany, tylne szyby uchylane, tylna szyba ogrze
wana, nadkola, oznakowany, konserwacja, ważny przegląd, lot
nicze fotele, stan idealny, - 6.000 zl. Zębowice 28, k. Jawora, 
tel. 076/870-29-85, 0607/7846-52 
FIAT 126p el, 1996 r„ 65 tys. km, 650 ccm,.czerwony, zadbany, 
RO, lotnicze fotele, tylne szyby uchylane, przegląd do 06.2001 
r., nowe opony, plastikowe nadkola, stan b. dobry, - 4.900 zi lub 
zamienię na Fiata 126p. Zloty Stok, tel. 074/817-50-82, 
0603/76-55-88 5
FIAT 126p el, 1996 r., 28 tys. km, 650 ccm, Pb/, czerwony, bez 
korozji, oryginalny lakier, książka serwisowa, garażowany, mało 
używany, stan idealny, • 5.500 zl lub zamienię na droższy. Zloty 
Stok, tel. 074/817-54-18
FIAT 126p EL, 1996/97 r., 43 tys. km, zielony, konserwacja, po
krowce, alarm + 2 piloty, garażowany, stan b. dobry, -.5.500 zi. 
Biskupice Oławskie, tel. 071/318-64-16 
FIAT 126p, 1996/97 r., 650 ccm, EL, zielony, oryg. siedzenia z 
zagłówkami, Mul-T-Lock, stan b. dobry, - 4.800 zl lub zamienię. 
Zgorzelec, tel. 075/775-38-30, 0603/22-50-23 
FIAT 126p SX, 1997 r., 45 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, 
immobilizer, RO Pioneer, bagażnik, tylne szyby uchylane, tapi
cerka z materiału, zadbany, I właściciel, - 6.300 zl. Wrocław, tel. 
071/373-83-71 po godz. 17, 0601/31-30-38 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 46 tys. km, 650 ccm. fioletowy, katali
zator, alarm + piloty, pasy bezwładnościowe tylne, tylna szyba 
ogrzewana, zagłówki, - 5.400 zl. Czamy Bór, tel. 074/845-01 -63 
FIAT 126p, 1997 r., 650 ccm, granatowy, konserwacja, plasti
kowe nadkola, el. reg. lusterka, tylne szyby uchylane, kataliza
tor, nowe zwrotnice i przeguby, • 5.900 zł. Dąbrowa Niemodliń
ska, tel. 077/464-1346
FIAT 126p el, 1997 r., 32 tys. km, 650 ccm, pomarańczowy, l  
właściciel, bez wypadku, kupiony w salonie, pełna dokumenta
cja, alarm, radioodtwarzacz, stan b. dobry, • 5.500 zl. Kłodzko, 
tel. 0607/36-32-73
FIAT 126p ELX, 1997 r., 36 tys. km, 650 ccm, granatowy, kata
lizator, RM, zadbany, garażowany, • 5.600 zł lub zamienię na 
notebooka (64-128 RAM, HDD 6-10 GB). Krotoszyn, tei. 
0606/24-8342
FIAT 126p elx, 1997 r., .30 tys. km, 650 ccm, czerwony, bez 
wypadku, konserwacja, garażowany, dmuchawa, zadbany, pasy 
przednie i tylne, stan idealny, - 6.200 zl lub zamienię na star
szego Fiata 126p. Lubnów, tel. 074/819-9141 
FIAT 126p elx, 1997 r., 38 tys. km, 652 ccmr granatowy, II wła
ściciel, bez wypadku, oznakowany, dmuchawa, boczne szyby 
uchylnê  tylna szyba ogiZewana, katalizator, RO, plastikowe 
nadkola, hak, - 6.800 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-75-58 
FIAT 126p elx, 1997 r., 35 tys. km, 650 ccm, granatowy, dmu
chawa, tylna szyba ogrzewana, lusterka boczne, dodatkowy- 
.stop’, rozkl. siedzenia, stan dobry, • 5.800 zl lub zamienię na 
Poloneza. Paczków, tel. 077/431-71-09, 0600/85-51-96 
FIAT 126p ELX, 1997 r., 33 tys. km, 652 ccm, kolor wrzosowy, I. 
właściciel, faktura zakupu, oznakowany, konserwcja, nadkola, 
tylne szyby uchylne, tylna szyba ogrzewana, katalizator, prze-, 
gląd do 2002 r., garażowany, - 6.700 zł. Szklarska Poręba, tel. 
075/7 17t24-59, 0603/26-3946
FIAT 126p ELX, 1997 r, 48 tys. km, zielony, • 6.100 zl. Ścinaw- 
ka Górna, gm. Radków, tel. 074/871-17-11, 0602/31-91-94 
FIAT 126p EŁX, 1997 r., 30 tys. km. zielony, nadkola, czujnik 
temp. oleju, halogeny, dodatkowe światło .stop*, dmuchawa, -
6.100 zł. Wrocław, tel. 0600/18-18-74 
FIAT 126p EL, 1997 r., 42 tys. km, 650 ccm, zielony, tylne szy
by uchylane, konserwacja, nadkola, zabezp. przed kradzieżą, 
RO * głośniki, dmuchawa, zadbany, stan b. dobry, - 6.100 zł lub 
zamienię na Poloneza od 1994 r. Wrocław, tel.- 071/321-74-03, 
0608/65-93-56
FIAT 126p elx, 1997 r., 40 tys. km, 650 ccm faktura zakupu, 
katalizator, garażowany, zadbany, bez korozji, stan blacharki i 
silnika idealny, • 5.700 zl lub zamienię na starszego Fiata 126p, 
z dopłatą. Ziębice, tel. 0604/65-71 -42 
FIAT 126p elx, 1997 r., 31 tys. km, 650 ccm, czerwony, bez 
wypadku, katalizator, garażowany, konserwacja, dobrze utrzy
many, oryginalny lakier, I właściciel, stan idealny, • 6.100 zl.- 
Ziębice, tel. 074/819-9141
FIAT 126p el, 1997/98 r., 44 tys. km, 650 ccm, Pb/, czerwony, I 
właściciel, garażowany, konserwacja, nadkola, komputer, do
kumentacja, serwisowany, • 5.950 zł. Kłodzko, tel. 
.074/867-80-57, 0604/89-34-28
FIAT 126p elx, 1997/98 r., 33 tys. km, 650 ccm, żółty, kupiony w 
salonie, I właściciel, alarm, dmuchawa, wełurowa tapicerka, lot
nicze fotele, stan b. dobry, • 6.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-97-99, 0604/28-52-65
FIAT 126p ELX SX, 1998 r., 40 tys. km, 650 ccm. czerwony, 
alarm, oznakowany, stan bardzo dobry, RO, • 6.500 zł. Bytom, 
tel. 0603/88-15-99
FIAT 126p ELX, 1998 r., 650 ccm, zielony, 1. właściciel, serwi
sowany, stan dobry, katalizator, nowe opony, - 6.700 zi. Opole,, 
tel. 0601/40-11-86
FIAT 126p ELX, 1998 r., 40 tys. km, 650 ccm, czerwony, I wła
ściciel, książka serwisowa, faktura zakupu, zadbany, tylne szy
by uchylane, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, tapicerka ma
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teriałowa, katalizator, ekonomiczny, - 6.400 zł. Kępno, tel. 
062/782-45-83, 0600/56-01-78
FIAT 126p elx, 1998 c.,-31 tys. km, ciemnozielony, boczne szy
by uchylane, alarm, rozkl. siedzenia, - 7.200 zl. Legnica, tel. 
076/851-12-12 do godz. 14, 854-74-91 
FIAT 126p eix, 1998 r., czerwony, tylna szyba ogrzewana, centr. 
zamek, - 7.200 zl. Miejska Górka, tel. 0605/10-60-42 
FIAT 126p elx, 1998 r., 42 tys. km, 650 ccm, granatowy, kupio
ny w salonie, I właściciel, blokada skrzyni biegów, dmuchawa, 
stan idealny, • 7.900 zl. Wałbrzych, tel. 074/843-97*99, 
0602/44-72-34
FIAT 126p, 1998 r., 31 tys. km, 650 ccm, czerwony, uchylane 
szyby, rozkładane siedzente, konserwacja, RM, dmuchawa, we
lurowa tapicerka, garażowany, hak, - 7.220 zł. Wrocław, tel. 
071/393-32-04 po godz. 20
FIAT 126p, 1998 r., 35 tys. km, 650 ccm, zielony, I właściciel, 
garażowany, blokada skrzyni biegów, nowe opony, oryginalny 
lakier, zadbany, stan techn. b. dobry, - 7.400 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 071/324-90-23, 0600/29-87-84 
FIAT 126p elx, 1998 r., 50 tys. km, 650 ccm, ciemnoniebieski, i 
właściciel, garażowany, bez wypadku, katalizator, Immobilizer,
- 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-17-10
FIAT 126p, 1998/99 r., 25 tys. km, 650.ccm, zielony, I właści
ciel, nadkola, konserwacja, RO # głośniki, blokada skrzyni bie
gów, dmuchawa, stan b. dobry, • 7.200 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-34-93
FIAT 126p, 1999 r., 29 tys. km, 650 ccm, benzyna, czerwony, 
katalizator, dmuchawa, tylna szyba ogrzewana, alarm z pilo
tem, oznakowany, 2 opony zimowe z felgami, - 8.000 zl lub za
mienię na Fiata Cinąuecento 900, 97/98 r., z dopłatą. Kowary, 
tel. 075/718-30-24, 0601/54-02-83 
FIAT 126p, 1999 r., 30 tys. km, 650 ccm, benzyna, granatowy, I 
właściciel, z salonu, bez wypadku, serwisowany, blokada skrzyni 
biegów, stan b. dobry, - 7.300 zl. Wrocław, tel. 071/357-24-20, 
0605/62-33-21
FIAT 126p TOWN, 2000 r., 652 ccm, czerwony, na gwarancji do 
końca września, bezwypadkowy, stan idealny, • 10.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/67-65^39
FIAT 126p, 2000 r., 650 ccm, czerwono-żółty, 35 KM, terenowy, 
oddzielna rama, 1-osobowy, • 4.500 zl. Jeszkowice, teł. 
071/318-03-40 po godz.16 *
FIAT 126p TOWN, etx, 2000 r., granatowy, katalizator, faktura 
zakupu, książka serwisowa, bez wypadku, przegląd do 06.2003 
r., stan idealny, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 0607/56-71-37 
FIAT 126p, 2000 r., 12 tys. km, 650 ccm, zielony, katalizator, 
najbogatsza wersja, welurowa tapicerka, 4 zagłówki, tylna szy
ba ogrzewana, tylne szyby uchylane, 4 pasy bezwł., sten Ideal
ny, • 7.400 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 127,1980 r., 1050 ccm, benzyna, czerwony, nowe opony, 
lotnicze fotele, gażnik po regeneracji, garażowany, dużo czę
ści, - 1.000 zl. Krotoszyn, tel. 062/722-09-36 
FIAT 127 A, 1984 r., 1050 ccm, czarny, zadbany, stan technicz
ny dobry, 5-biegowy, hak, 3. światło .stop’, radio, obrotomierz, 
ekonomiczny, - 1.600 zł. Pasiecznik, tel. 075/751-44-50 
FIAT 127,1985 r, 6 tys. km, 900 ccm, benzyna, czerwony, ubez
pieczony, przegląd do 10.2001 r., 3-drzwiowy, składana kana
pa, tylna szyba ogrzewana (z wycieraczką), szerokie zderzaki,
- 2.500 zl lub zamienię na auto do 1200 ccm. Wałbrzych, tel. 
074/880-91-66
FIAT 128 KOMBI, 1986 r., 1100 ccm, benzyna, żółty metalic, 
nowy akumulator (na gwarancji), po remoncie skrzyni biegów, 
sprzęgła, hamulców, trzecie światło .stop’, po remoncie blacharki
1 lakierowaniu, białe zegary, stan b. dobry, ważny przegląd, zniż
ka OC 50%, • 1.300 zl lub zamienię. Wrocław, tel.D71/787-89-68 
FIAT 131 MIRAFiORI, 1980 r., 148 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
DOHC, srebrny metalic, stan b. dobry, - 800 zł lub zamienię na
2 rowey górskie. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 0604/46-88-42 
FIAT 131,1984 r., 1600 ccm, DOHC, srebrny, inst. gazowa, peine 
wyposażenie, stan dobry, • 1.700 zł lub zamienię na VW Golfa, 
BMW 3 lub inny. Wrocław, tel. 071/315-23-73 po godz. 16, 
0607/73-36-98
FIAT 132 ARGENTA, 1981 r, 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
złoty metalic, el. otw. szyby, komputer, wspomaganie, szyber
dach, • 3.000 zl. Lubin, tel. 076/844-50-08 
FIAT BRAVA SX, 1995/96 r., 99 tys. km, 1400 ccm, 12V, niebie
ski metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, 2 x im
mobilizer, lakierowane zderzaki i lusterka, RM, el. reguł, reflek
tory, inst. gazowa, • 21.000 zł. Bralin, tel. 062/781-27-26, 
0605/22-04-32
FIAT BRAMA, 1996 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, ABS, immobilizer, wspomaganie, el. otw. szyby, el. otw. 
szyberdach, reg. kierów, i fotel kierowcy, centr. zamek + pilot, 
RM z RDS, dzielona tylna kanapa, stan idealny, w kraju od
12.2000 r., zarej., zdjęcia do wglądu - 20.500 zł. Piaski Wlkp., 
tel. 065/571-94-32
FIAT BRAVA, 1996 r., 1600 ccm, 16V, bordowy metalic, wspo
maganie, 2 poduszki pow., radio, • 21.900 zł lub zamienię, raty. 
Legnica, tel. 0604/05-94-52
FIAT BRAVA SX, 1996 r., 90 tys. km, 1400 ccm, złoty metalic, 
katalizator, klimatyzacja, wspomaganie, el. otw. szyby, RO, reg. 
kierownica, alarm, stan b. dobry, - 19.500 zl lub zamienię na 
dostawczy. Praszka, woj. częstochowskie, tel. 034/359-19-94 
FIAT BRAVA, 1996 r, 55 tys. km, 1400 ccm, 12V, kolor perło- 
woniebieski, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, 
el. otwierane szyby, regulowana kierownica, centralny zamek, 
immobilizer, radioodtwarzacz + CD, garażowany, poduszka po
wietrzna, I właściciel, sprowadzony w całości, reg. fotel kierow
cy, - 21.000 zł lub zamienię na Peugeota Experta, Fiata Scudo. 
Strzelin, tel. 071/392-17-93
FIAT BRAVA, 1997 r., 42 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebieski me
talic, wspomaganie, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, reg. 
fotel kierowcy, poduszka pow., garażowany, serwisowany, bez 
wypadku, stan b. dobry - 24.500 zl. Opole, tel. 077/453-02-60 
FIAT BRAVA, 1997 r., 15 tys. km, 1600 ccm, 16V, benzyna, bor
dowy metalik, 103 KM, zderzaki w kolorze nadwozia, atermicz- 
ne, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, Mini lock, im
mobilizer, RO, I właściciel w kraju, kpi. dokumentacja, rej. do
05.2002 r., zadbany, stan idealny, • 25.500 zl. Wrocław, tel. 
071/353-03-66, 0601/92-49-11
FIAT BRAMA, 1997 r., 67 tys. km, 1900 ccm, TD, grafitowy me-- 
talie, 100 KM, poduszka powietrzna, el. otw. szyby, centr. za
mek, RO, wspomaganie, reg. wysokości fotela I kierownicy, za
dbany, - 25.500 zl. Wrocław, tel. 071/355-77-02 lub 
0604/57-75-53
FIAT B$AVA, 1997 r., 32 tys. km, 1600 ccm, 16V, wrzosowy 
metalic, klimatyzacja, centr. zamek, drewno, wspomaganie, 
pełna elektryka, RM, welur, stan b. dobry, - 23.800 zł. Chojnów, 
tel. 076/818-19-91, 0602/89-20-52 
FIAT BRAVA, 1997 r., 67 tys. km, 1600 ccm, 16 V, zielony meta
lic, klimatyzacja, alum. felgi, reg. kierownica, fotel kierowcy, re
gulacja świateł, el. otw. szyby, alarm + pilot, centr. zamek, im
mobilizer, wspomaganie, sten b. dobry, RO, • 22.900 zl. Legni
ca, tel. 076/862-79-23 wieczorem, 0603/43-92-05 
FIAT BRAMA, 1997 r., 89 tys. km, 1600 ccm, benzyna, szary 
metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, 
el. otw. szyby RO, reg. kierownica, w kraju od 1998 r, - 22.000 zl 
lub zamienię na tańszy, do 12.000 zł. Lubin, tel. 076/749-55-53, 
0608/07-12-96
FIAT BRAMA, 1997 r., 60 tys. km, 1400 ccm, 12V, czerwony, 
centralny zamek ♦ pilot, aluminiowe felgi, • 22.000 zł. Namy
słów, tel. 077/410-47-78
FIAT BRAVA SX, 1997 r., zielony metalik, el. otw. szyby, bloka
da skrzyni biegów, wspomaganie kler., centr. zamek, RO, sten 
b. dobry, kupiony w salonie, - 24.500 zl. Oleśnica, tel. 
071/398-42-50, 0609/51-30-50
RAT BRAMA, 1997 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, • 23.000 zł. Wałbrzych, 
teł. 074/846-33-55 po godz. 16
FIAT BRAMA SX, 1998 r., 1400 ccm, 12V el. otw. szyby, RO, 
immobilizer, kupiony w salonie, - 26.000 zl. Milicz, tel. 
071/384-12-34
FIAT BRAVA SX. 1998 r., 75 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielony, 
pod. pow., wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, kom
plet opon zimowych, - 24.000 zł. Oława, tel. 071/313-68-75, 
0605/67-65-90
FIAT BRAMA, 1998/99 r., 14 tys. km, 1200 ccm, kolor morski, 
ABS, pełne wyposażenie elektr., do sprowadzenia, - 19.000 zł. 
Wrocław, tel. 0502/26-27-37
FIAT BRAMA, 1999 r., 60 tys. km, 1200 ccm, 16M, zielony meta
lic, kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowany w ASO, ga
rażowany, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, wspomaga
nie, centr. zamek, poduszka pow., el. otw. szyby, RO, • 29.500 
zł. Ligota, woj. kaliskie, tel. 062/731-62-15 
FIAT BRAMA, 2000 r., 20 tys. km, 1600 ccm, 16M, srebrny meta
lic, ABS, centralny zamek, el. otwierane szyby, 2 poduszki pow., 
el. reguł, lusterka, podgrz. fotele, gwarancja 6 miesięcy, alumi
niowe felgi, - 38.800 zł. Syców, tel. 062/785-46-36 do godz. 17

FIAT BRAMO, 1996 r., 1600 ccm, 16M, czerwony, wspomaganie 
kier., centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, alum. felgi 16”, 
atrakc. wygląd, - 20.500 zł. Brenno, woj. leszczyńskie, tel. 
0603/91-51-63
FIAT BRAMO, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, 12M, kolor stalowy 
metalic, kupiony w salonie, wspomaganie, centr. zamek, alum. 
felgi, alarm, immobilizer, kpi. dokumentacja, • 22.000 zl lub za
mienię. Wrocław, tel. 071/329-88-11, 090/27-87-16 
FIAT BRAMO GT, 1996 r., 1800 ccm, 16M, perłowogranatowy, 
tuning Novitec, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, szerokie aluminiowe felgi, halogeny, peł
na dokumentacja, stan idealny, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-36-56
FIAT BRAMO, 1997 r., 72 tys. km, 1400 ccm, wiśniowy metalic, 
klimatyzacja, centralny zamek, el. otw. szyby, wspomaganie kie
rownicy, immobilizer, kupiony w Polsce, regularnie serwisowa
ny, zadbany, garażowany, bezwypadkowy, stan b. dobry, - 23.900 
zł. Wschowa, teł. 0606/38-04-84.
FIAT BRAMO, 1997 r., 79 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony meta
lic, 105 KM, wspomaganie, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, szy
berdach, zadbany, - 29.000 zl. Oleśnica, tel. 071/314-91-86, 
0601/72-56-81
FIAT BRAMO, 1998 r., czarny metalik, radio, felgi alum., ABS, 
właściciel, - 31.000 zl. Strzegom, tel. 0602/54-43-56 
FIAT BRAMO, 1998 r., czerwony, radio, felgi alum., ABS, pod. 
powietrzna. 1. właściciel, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/58-29-45
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FIAT BRAMO GT, 1998 r., 94 tys. km, 1900 ccm, TDi, granatowy 
metalic, 100 KM, klimatyzacja, ei. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, wspomaganie kier., RM + RDS, centralny zamek, 4 
zagłówki, kubełkowe fotele, stan b. dobry, pełna dokumentacja, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 26.500 zł. Rawicz, tel. 
065/546-10-46, 0603/85-26-46- 
FIAT BRAMO, 1998 r., 29 tys. km, 1400 ccm, 12M, czerwony, 
ABS, centr. zamek + pilot, 2 poduszki pow., wspomaganie, po 
przeglądzie u dilera, • 23.500 zl. Zielona Góra, tel. 
0605/11,11-25, 0603/32-29-27
FIAT BRAMO, 1999 r., czerwony, ABS, 2 pod. powietrzne, •
33.000 zl. Wałbrzych, tel. 0603/43-54-67 
FIAT CINOUACENTO, 1993 r., 91 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
centralny zamek, radioodtwarzacz, • 8.000 zł. Opole, tei. 
0604/85-49-11
FIAT CINOUECENTO, 1991 r., 82 tys. km, 900 ccm, biały, sten 
dobry, - 8.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-89-41 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 51 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
stan dobry, - 7.400 zł. Lubin, tel. 076/846-57-84 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 72 tys. km, 900 ccm, biały, mało 
używany, przegląd do 2002 r., regularnie serwisowany, 
Mul-T-Lock, 5-biegowy, pełna konserwacja antykorozyjna, tyl
ne szyby uchylane, zagarek cyfrowy, • 9.200 zl (możliwe raty). 
Wrocław, tel. 0604/62-64-73
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 100 tys. km, kolor morski, nowe 
amortyzatory, 2 nowe opony + opony zimowe, • 7.100 zl. Kudo
wa Zdrój. tel. 0601/95-09-64
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm wersja eksportowa, •
7.700 zł. Wrocław, tel. 327-41-74, 0607/17-99-33 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 150 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, uchylne tylne szyby, zegarek, radioodtwarzacz, 
plastikowe nadkola, • 8.300 zł. Wrocław, tel. 071/788-80-33 
FIAT CINOUECENTO, 1992 r., 700 ccm, benzyna, niebieski, 
radioodtwarzacz, stan b. dobry, • 7.300 zł. Wrocław, tel. 
071/787-44-01, 0502/67-51-76
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 108 tys. km. 700 ccm, turkuso
wy, I właściciel, kupiony w salonie, zegarek, atermiczne szyby, 
tylne szyby uchylane, sten dobry, - 8.000 zl. tel. 062/785-29-95 
po godz. 16.30
FIAT CINOUECENTO, 1993'r., 52 tys. km, 700 ccm blokada 
skrzyni biegów, RO, • 6.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-22-19 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 75 tys. km, 903 ccm, granatowy, 
tylne szyby uchylane, opony zimowe, - 8.800 zł. Ludwikowice, 
gm. Nowa Ruda, tel. 074/871-62-86 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 76 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalik, I właściciel, stan b. dobry, • 7.600 zl. Świebodzice, tel. 
0607/16-96-26
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 68 tys. km, 700 ccm. niebieski 
metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, garażowany, nowe opo
ny, radioodtwarzacz, stan b. dobry, - 8.400 zl. Brzezia Łąka, tel. 
071/315-52-31
FIAT CINOUECENTO. 1993 r.. 76 tys. km. 900 ccm. benzyna, 
turkusowy, bez wypadku, immobilizer, tylne szyby uchylane, ze
garek, atermiczne szyby, plastikowe nadkola, garażowany, stan 
b. dobry, • 9.500 zł lub zamienię na Rata 126p. Kłodzko, tel. 
074/867-75-05, 0607/04*31-76
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 67 tys: km, 700 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, oryg. lakier, zegarek, plastikowe nadkola, tyl
na szyba ogrzewana, bez wypadku, zadbany; • 7.800 zl. Lubin, 
tel. 076/724-68-23, 0607/13-36-14 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 100 tys. km, 704 ccm, zielony 
metalic, stan b. dobry, garażowany, - 8.500 zł. Łomnica, tel. 
0607/54-59-92
FIAT CINOUECENTO. 1993 r., 700 ccm, czarny, II właściciel, 
ciemne szyby, RO, nowe opony, - 8.200 zl. Namysłów, tel. 
077/410-22-41
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 704 ccm, czerwony, pełna doku
mentacja, bez wypadku, szyby atermiczne (tylne uchylane), RO, 
zegarek el., nowe opony i akumulator, nadkola, garażowany, 
sten b. dobry, - 7.900 zł. Nysa, tel. 077/431-25-68,0606/50-04-52 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 61 tys. km, 704 ccm, srebrny, 
nowe opony, RO, garażowany, stan b. dobry, - 8.700 zl. Opole, 
tel. 077/455-86-61, 0602/72-21-93 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 94 tys. km. 903 ccm, zielony 
(morski), tylne szybki uchylne, alarm, opony zimowe, RO, - 9.000 
zł. Opole. tel. 077/442-39-05, po 17 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 76 tys. km, 700 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, faktura zakupu, garażowany, bez wypad
ku, stan b. dobry, - 7.600 zł. Świebodzice, tei. 0607/16-96-26 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 50 tys. km, 900 ccm, wtrysk, czer
wony, alarm ♦ pilot, el. otwierane szyby, szyberdach, Obiego
wy, centralny zamek, tylne szyby uchylane, tylna wycieraczka,
- 9.500 zł łub zamienię na Fiata 126p. Wiązów, woj. wrocław
skie, tel. 0605/05-93-66
FIAT CINOUECENTO, 1993‘ r., 900 ccm, - 8.500 zl. Wrocław, 
tel. 071/337-17-51
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 85 tys. km, 900 ccm, czerwony, 
blokada skrzyni biegów, odcięcie zapłonu, tylne szyby uchyla
ne, zegarek, plastikowe nadkola, zadbany, stan b. dobry, • 9.400 
zł. Wrocław, teł. 071/350-16-85 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 97 tys. km, 903 ccm, benzyna, 
zielony metalic, alarm, centralny zamek ♦ pilot, 4 głośniki, zde
rzaki w kolorze nadwozia, zegarek, roleta, • 9.500 zl. Wrocław, 
tel. 071/327-42-85, 0600/51-86-07 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r, 40 tys. km, 703 ccm, czerwony,
- 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/350-83-50, 0501/34-78-00
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 59 tys. km, 700 ccm, biały, bez 
wypadku, garażowany, atermiczne szyby, tylna szyba ogrzewa
na, Mul-T-Lock, oznakowany, stan b. dobry, • 7.300 zł. Wro
cław, tel. 071/339-88-77
FIAT CINOUECENTO, 1993/94 r., 67 tys. km, 700 ccm, benzy
na, niebieski, bez wypadku, dzielona kanapa, tylna szyba ogrze
wana, alarm, el. zegarek, opony zimowe, stan b. dobry, r 8.200 
zl. Wrocław, tel. 071/357-48-22 po 16 
O FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 40 tys. km, 700 ccm, 

zielony metalic, bez wypadku, RM, alarm, nowy 
akumulator I amortyzatory, po przeglądzie, stan 
b. dobry, garażowany, - 8.600 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-55-80,0607/83-71-95 84020031

FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 75 tys. km, 700 ccm, jasnozielo
ny metalik, li właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, zega
rek, atermiczne szyby, RO, tylne szyby uchylane, dzielona tyl
na kanapa, stan b. dobry, - 10.000 z l.., tel. 062/785-29-95 po 
godz. 16.30
RAT CINOUECENTO, 1994 r., 110 tys. km, 889 ccm, niebieski, 
stan dobry, w ciągłej eksploatacji, garażowany, RO, -10.800 zł. 
Głogów, teł. 0608/68-71-74

FIAT CINOUECENTO, 1994 r„ 73 tys. km, 700 ccm, niebie- 
sko-zielony metal., stan bardzo dobry, szyberdach, blokada 
skrzynni biegów, - 8.500 zł. Świdnica, tel. 0604/64-69-36 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 700 ccm, srebrny metalic, za
dbany, stan b. dobry, bagażnik dachowy, dzielona tylna kana
pa, zegar cyfrowy, tylne szyby uchylane, nowe amortyzatory, 
tylna szyba ogrzewana, szyberdach, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/11-63-64, 071/328-33-02 (k00093)
FIAT CINOUECENTO, 1994 r„ 75 tys. km, 700 ccm, benzyna, 
niebieski, zegar, pokrowce, RO Kenwood, • 8.000 zl. Głubczy
ce, tel. 077/485-95-56
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 60 tys. km, 700 ccm, benzyna, 
czerwony, alarm, nadkola, garażowany, - 7.200 zł lub raty przez 
komis. Kostomłoty, tel. 071/317-01-43 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 45 tys. km, 700 ccm, biały, sten 
b. dobry, I właściciel, pełna dokumentacja, garażowany, orygi
nalny lakier i przebieg, alarm ♦ pilot, oznakowany, odcięcie za
płonu, radioodtwarzacz, nadkola, konserwacja, - 9.000 zl lub 
zamienię na Fiata 126p. Kunice, tel. 076/852-59-46 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 90 tys. km, 899 ccm, niebieski 
metalic, stan b. dobry, uchylne tylne szyby, 5-biegowy, - 9.900 
zł lub zamienię, raty. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 70 tys. km, 704 ccm, niebieski 
metalic, zadbany, sten idealny, garażowany, tylne szyby uchy
lane, tylna wycieraczka, - 10.000 zł. Oława, tel. 0603/09-95-63 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 52 tys. km, 704 ccm, kolor mali
nowy, I właściciel, garażowany, bez wypadku, zadbany, RM, 
atrakc. wygląd, - 8.300 zl lub zamienię na Fiata 126pt Paczków, 
tel. 077/431-70-81, 0600/16-19-90 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 52 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
I właściciel, serwisowany, stan b. dobry, • 8.700 zł. Syców, tel. 
062/785-46-36 do godz. 17
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 72 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
oryginalny lakier, li właściciel, alarm, otwierane tylne szyby, ze
garek, stan dobry, - 8.000 zl lub zamienię na inny samochód. 
Wałbrzych, tel. 074/843-97-99 do godz. 19, 844-27-29 po 
godz. 19
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 900 ccm kupiony w salonie, I 
właściciel, stan b. dobry, - 10.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-96-36 do godz. 16
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 61 tys. km. 900 ccm, biały, zde
rzaki w kolorze nadwozia, dzielona tylna kanapa, uchylne tylne 
szyby, - 10.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/846-33-55 po godz. 16 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 85 tys. km, 700 ccm, czarny, i 
właściciel, Mul-T-Lock, RM ♦ 4 głośniki, uchylane szyby tylne, 
spoiler na,klapie tylnej, sten idealny, • 9.400 zl. Wrocław, tel. 
071/337-04-39, 0604/63-36-28
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 76 tys. km, 700 ccm, zielony 
metalic, RO, zadbany, garażowany, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/359-14-97, 0503/55-18-67
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 700 ccm, czerwony, centralny 
zamek, dzielone siedzenia, - 8.200 zl. Wrocław, tel. 
0608/01-23-78
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., cytrynowy, nowe sprzęgło, listwy 
boczne, RO Panasonic, • 8.000 zl. Wrocław, tel. 071/785-64-92 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 60 tys. km, 704 ccm, biały, i wła
ściciel, alarm, • 8.500 zl. Wrocław, tel. 071/362-33-89 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 52 tys. km, 900 ccm kupiony w 
salonie, • 11.200 zł. Wrocław, teł. 071/784-88-42,0603/13-91-80 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 71 tys. km, 900 ccm, czarny, 
boczna listwa, oznakowany, nowy akumulator i opony, - 9.000 
zl. Wrocław, teł. 071/312-74-74 po godz. 18, 0602/64-43-80 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 6 tys. km, 704 ccm, czarny, II 
właściciel, zadbany, stan b. dobry, alarm, oznakowany, bez 
wypadku, przegląd do kwietnia 2002 r, • 9.200 zł. Wrocław, tel. 
071/789-39-34 po godz. 16, 0607/23-97-46 
FIAT CINOUECENTO, 1994 r., 700 ccm, zielony metalic, bez 
wypadku, zegarek cyfrowy, tylne szyby uchylane, oznakowany, 
dzielona tylna kanapa, zadbany, garażowany, stan b. dobry, -
8.800 zl (możliwość rat lub zamiany). Zloty Stok, tel. 
074/817-50-01, 0604/17-19-85
FIAT CINOUECENTO. 1994/95 r, 59 tys. km, 704 ccm, chabro
wy, stan b. dobry, książka serwisowa, alarm, nadkola, pokrow
ce w kolorze nadwozia, dodatkowe światło .stop*, bez wypad
ku, oznakowany, - 8.500 zł. Chałupki, tel. 074/819-91*47 
RAT CINOUECENTO, 1994/95 r., 85 tys. km, czarny, • 10.500 
Zł. Kępno, tel. 0601/65-53-22
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 47 tys. km, 704 ccm, czerwony, 
po wymianie łańcuszka rozrządu, nowy akumulator, opony zi
mowe, • 9.000 zł. Domaszkowice, tel. 077/435-43-10 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 44 tys. km, 900 ccm, wtrysk, biały, 
garażowany, nadkola, tylne szyby uchylne, pokrowce, konsola 
środkowa, zegarek, tylna szyba ogrzewana, nowy ukł. wyde
chowy, amortyzatory tylne, akumulator, stan b. dobry -12.000 
zł. Karpacz, teł. 075/761-81 -31
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 52 tys. km, 700 ccm. zielony 
metalic, alarm, bez wypadku, sten b. dobry, - 8.900 zl. Wałbrzych, 
tel. 0602/45-10-74
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 30 tys. km, 700 ccm, zielony 
metalic, I właściciel, centr. zamek, el. otw. szyby, blokada skrzyni 
biegów -11.300 zł. Wrocław, tel. 071/372-79-29,0601/71-07-85 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 60 tys. km, 700 ccm, czarny, 
stan techn. b. dobry, garażowany, Mul-T-Lock, zderzaki w kolo
rze nadwozia, atrakc. wygląd, • 8.500 zł., tel. 075/783-44-95 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 77 tys. km, 700 ccm, srebrny 
metalic, blokada skrzyni biegów, szyberdach, nowe opony, prze
gląd do 04.2002 r., oznakowany, • 9.700 zl. Dzierżoniów, tel. 
0604/06-94-31
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 704 ccm, biały, szyberdach, im
mobilizer, zadbany, stanb. dobry, • 9.500 zł. Legnica, tel. 
076/854-09-95
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 70 tys. km, 700 ccm^biały^gara- 
żowany, sten b. dobry, - 8.900 zł. Lubin, tel. 076/749-46-24, 
0600/22-67-08
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 61 tys. km, 700 cęm, benzyna, 
czarny, bez wypadku, tylne szyby uchylane, RM, blokada skrzyni 
biegów, dzielona tylna kanapa, listwy drzwiowe, • 9.500 zł. Lub
nów, tel. 074/819-90-62, 0600/81-45-48 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 44 tys. km. 704 ccm. czerwony, 
I właściciel, garażowany, bez wypadku, oryg. lakier, alarm ♦ pi
lot, centr. zamek + pilot, boczne szybki uchylne, zegarek, sten 
b. dobry, - 9.200 zł lub zamienię na Fiata 126p. Paczków, tel. 
077/431-70-81, 0608/15-08-68
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 74 tys. km, 704 ccm, benzyna, 
stalowy metalic, wyłącznik zapłonu, alarm ♦ pilot, RM, pokrow
ce, hak, • 9.500 zl. Płóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, tel. 
075/784-60-87
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 120 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
czerwony, el. otw. szyby, centr. zamek, tylne szyby uchylane, 
zderzaki w kolorze nadwozia, - 11.800 zl. Świebodzice, tel. 
074/854-22-64, 0602/43-25-47
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 704 ccm stan b. dobry, • 9.900 
zł. Tułowice, tel. 077/460-03-82, 0600/34-72-49 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r, 52 tys. km. 700 ccm, zielony 
metalic, alarm, bez wypadku, sten b. dobry, - 8.900 zł: Wałbrzych, 
tel. 0602/45-10-74
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 704 ccm, czarny metalic, zadba
ny, uchylne tylne szyby, katalizator, alarm, blokada skrzyni bie
gów, radioodtwarzacz, listwy boczne, • 7.900 zł. Wałbrzych, teł. 
074/842-65-93
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 67 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
oznakowany, alarm, dzielona tylna kanapa, nowy akumulator, 
sten dobry, - 8.400 zł. Wrocław, tel. 071/352-74^87 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 70 tys. km, 900 ccm garażowa
ny, zadbany, I właściciel, nowe opony, zegar, tylne szyby'uchy
lane, wersja eksportowa, • 12.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-32-98, 0602/17-31-23
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ctm, czarny, garażowany, 
hak, RM, stan b. dobry, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 0601/70-50-71 
FIAT CINOUECENTO, 1995 r., 700 ccm, Pb/, zielony metalic, 
bez korozji, oryginalny lakier, bogate wyposażenie, konserwa- 
cja, garażowany, zadbany, - 8.800 zł lub zamienię na droższy, 
diesel, kombi. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 70 tys. km, 900 ccm, niebie
ski, zegarek, dzielona tylna kanapa,-uchylne tylne szyby, -
11.500 zl. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 0603/97-31 -96 
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 54 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, oryginalny lakier, oznakowany, tylne szyby uchylane, plasti
kowe nadkola, RO, zegarek cyfrowy, sten techn. b. dobry, • 9.000 
zł. Paczków, tel. 077/431-70-29 
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r., 66 tys. km, 704 ccm, czerwo
ny, 1. właściciel, bezwypadkowy, kupiony w salonie, alarm, cen
tralny zamek, ciemne szyby, obniżony, bardzo atrakcyjny wy
gląd, - 10.300 zł. Świdnica, tel. 0603/64-16-21 
FIAT CINOUECENTO. 1995/96 r., 55 tys. km, 900 ccm, biały, 
kubełkowe fotele, obrotomierz, pasy bezwładnościowe, tylne

szyby przyciemniane, dodatkowe światło stopu, Mul-T-Lock, 
centralny zamek + pilot, -11.500 zł. Wrocław, teL0604/28-26-80 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 704 ccm, niebieski, stan b. do
bry, kupiony w salonie, po przeglądzie, RM, szyby atermiczne, 
tylna wycieraczka, bez wypadku, oryg. lakier - 9.000 zl lub za
mienię. Bolesławiec, tel. 075/735-12-92, 0605/52-34-13 
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r., 70 tys. km, 900 ccm, bordo
wy metalic, centralny zamek, el. otw. szyby, RO, katakizator, 
dzielone siedzenie, uchylane szyby, akumulator na gwarancji, •
14.900 zl. Wrocław, tel. 0606/37-31-93, 351-95-54 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 70 tys. km, 900 ccm, niebieski, 
RO, katalizator, - 12.000 zł. Lewin Brzeski, tei. 0604/07-80-66. 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 70 tys. km, 900 ccm, biały, alarm, 
immobilizer, dzielona kanapa, tylne szyby uchylne, • 10.800 zł. 
Oława, tel. 071/313-93-90, 0502/59-07-81 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 41 tys. km, 900 ccm, niebieski, 
RO Sony, głośniki Kenwood, fotele Sparco, stan b. dobry, -
15.000 zl. Bielawa, Tel. 074/833-41-20
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 61 tys. km, 704 ccm, czarny, 
alarm, immobilizer, RM, • 9.500 zł. Brzeg, tel. 077/411-33-44, 
0604/37-12-30
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 704 ccm,źrebmy metalic, I wła
ścicieli katalizator, szyby atermiczne (boczne uchylane), 4 za
główki, boczne listwy, bez wypadku, • 9.700 zł. Brzeg, tel. 
077/416-11-05, 0604/44-18-52

■ FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1996 r., 23 tys. km. 1100 ccm, 
czerwony, serwisowany, aluminiowe felgi, RM + komplet głośni
ków, alarm, skórzane dodatki, stan idealny, - 14.900 zł. Gło
gów, tel. 0604/23-24-05
FIAT CINOUECENTO, 1996 r„ 62 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
żółty, przystosowany do rajdów, sportowe fotele i kierownica, 
atrakc. wygląd, alarm, centr. zamek, radio + 6 głośników, alum. 
felgi, halogeny, twarde zawieszenie, dużo dodatków, zadbany, 
serwisowany, • 14.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/93-17-15 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 60 tys. km, 900 ccm, srebrny 
metalic, katalizator, kupiony w salonie, garażowany, stan b. do
bry, • 13.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-17-42, 0604/93-45-26 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 700 ccm, zielony, blokada skrzyni 
biegów, bez wypadku, garażowany, ł właściciel, -10.200 zł. Lu
bin, tel. 076/842-51-62
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 57 tys. km, 700 ccm, benzyna, 
błękitny, RO. nowy akumulator, - 8.800 zł. Milicz, tel. 
071/383-10-31, 0605/03-77-22
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 1100 ccm, czerwony, kubełkowe 
fotele, aluminiowe felgi, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia, el. reguł, reflektory, tylny szyby uchylane, sten b. dobry, -
14.500 zł. Rawicz, tel. 0501/70-22-06 
FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 75 tys. km, 700 ccm odcięcie 
zapłonu, alarm, dzielona tylna kanapa, szyberdach, RO, tylna 
szyba ogrzewana, II właściciel, stan dobry, • 10.000 zł. Świebo
dzice, tel. 0603/54-50-09
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 55 tys. km kupiony w salonie, I 
właściciel, faktura zakupu, książka serwisowa, katalizator, do
datkowy .stop’, tylne 6zyby uchylane, alarm, oznakowany, blo
kada skrzyni biegów, plastikowe nadkola, garażowany, sten b. 
dobry, - 9.700 zł lub zamienię na droższy. Wałbrzych, tel. 
074/848-56-66, 0502/30-96-66
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1996 r., 61 tys. km, 1100 ccm, 
wtrysk, żółty, immobilizer, centralny zamek, alarm + pilot, skó
rzana kierownica, kubełkowe fotele, hak, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, aluminiowe felgi, serwisowany, po wymianie 
akumulatora, tłumika i amortyzatorów, stan idealny, • 15.000 zł. 
Wieruszów, tel. 0600/38-21-79
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 40 tys. km, 900 ccm, szary me
talic, blokada skrzyni biegów, alarm, - 12.300 zł. Wrocław, tel. 
0601/24-38-27
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 40 tys. km, 700 ccm, niebieski 
metalic, garażowany, nowe opony, zadbany, sten idealny, -
11.400 zl. Wrocław, tel. 071/354-32-98, 0602/17-31-23 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 80 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
czarny, tylne siedzenia rozkładane, pasy bezwładnościowe, 
okna tylne uchylne, immobilizer, I właściciel, opony zimowe 4 
szt, • 11.900 zl. Wrocław, tel. 0501/18-53-16 
FIAT CINOUECENTO YUONG, 1996/97 r., 52 tys. km, 700 ccm, 
ciemnoniebieski, kupiony w salonie, - 10.500 zl. Legnica, tel. 
076/722-17-74
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 48 tys. km. 700 cćm. niebie
ski, szyby tylne uchylane, garażowany, li właściciel, ABS, po
duszka pow., alum. felgi, obniżony, alarm, centr. zamek, klima
tyzacja, tuning niemiecki, -15.000 zł. Lubin, tel. 0600/50-57-29 
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 46 tys. km, 704 ccm, niebie
ski metalic, I właściciel, pełna dokumentacja, bez wypadku, ater
miczne szyby, alarm, dzielona tylna kanapa, pasy bezwł., nad
kola, garażowany, • 10.300 zł. Nysa, tel. 077/431-25-68, 
0606/50-04-52
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 52 tys. km, 704 ccm, czerwo
ny, tylne szyby uchylane, 4 zagłówki, sportowy wydech, sten b. 
dobry, - 9.300 zł lub zamienię na Fiata 126p. Strzelin, tel. 
071/392-19-39, 0503/66-97-84
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 25 tys. km, 900 ccm, wtrysk, 
czerwony, bez wypadku, oryginalny lakier, tylne szyby uchyla
ne, alarm, blokada skrzyni biegów, zadbany, pełna dokumenta
cja, atermiczne szyby, stan idealny, • 13.000 zł. Środa Śląska, 
tel. 071/317-07-55, 0601/92-49-01 
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 48 tys. km, 700 ccm, niebie
ski, atermiczne szyby, tylne szyby uchylne, II właściciel, bez 
wypadku, garażowany, oznakowany, 4 zagłówki, pokrowce, do
datkowe światło .stop*, blokada skrzyni biegów, listwy boczne, 
nadkola, stan b. dobry, • 10.400 zł. Tymowa, gm. Ścinawa, tel. 
0607/64-44-74
FIAT CINOUECENTO, 1996/97 r., 98 tys. km, ciemnoniebieski, 
bez wypadku, garażowany, dzielona tylna kanapa, - 11.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/347-66-09, 0503/50-51-67 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 704 ccm, benzyna, czerwony, 
immobilizer, uchylne szyby atermiczne, hak • 11.000 zł. Cho
cianów, tel. 076/818-45-96
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 50 tys. km. 704 ccm, czerwony, 
blokada skrzyni biegów, korekcja świateł, zadbany, piewsza re
jestracja w grudniu 1997 r, - 10.400 zł. Wrocław, tel. 
0501/80-53-36
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 40 tys. km, 700 ccm, zielony 
metalic, centr. zamek, alarm + pilot, I właściciel, kupiony w sa
lonie, • 10.500 zŁ-Zielona Góra, tel. 0605/92-24-47 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 700 ccm, benzyna, czerwony, 
immobilizer, hak, • 11.000 zł. Chocianów, tel. 076/818-45-96 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 59 tys. km, 704 ccm, bordowy 
metalic, katalizator, • 10.500 zł lub zamienię na Rata 126p z 
dopłatą. Długie, gm. Szprotawa, tel. 068/376-82-37 lub, 
0606/35-63-46
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 57 tys. km, 704 ccm, różowy, 
nowe opony, akumulator, po wymianie oleju i filtrów, nowy roz
rząd, stan bardzo dobry, • 11.000 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-32-79
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 53 tys. km, 704 ccm, kolor wrzo
sowy metalic, I właściciel, garażowany, Immobilizer, pokrowce 
na siedzeniach, - 12.500 zł. Krasiejów, gm. Ozimek, tel. 
077/465-37-60
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 32 tys. km. 700 ccm, czerwony, 
katalizator, dzielone tylne siedzenia, - 10.300 zl. Legnica, tel. 
076/866-44-37
FIAT CINOUECENTO, 1997 r.. 55 tys: km, 700 ccm, czerwony, 
RM, blokada skrzyni biegów, dodatkowe światło .stop*, pokrow
ce, tylna szyba ogrzewana, stan idealny, - 12.500 zł. Legnica, 
tel. 0601/91-03-96
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 45 tys. km, 704 ccm, biały, -
11.000 zł. Opole, tel. 077/454-90-79
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 37 tys. km, 704 ccm, niebieski, 
serwisowany, sten b. dobry, nadkola, fartuchy przeciwbłotne, -
11.700 zł. Syców, tel. 062/785-46-36 do godz. 17 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 40 tys. km, 700 ccm, biały, i wła
ściciel, stan idealny, - 11.800 zł. Wrocław, tel. 071/783-66-15 
FIAT CINOUECENTO 704,1997 r., 49 tys. km, 704 ccm, czer
wony, 1 właściciel, bez wypadku, przeglądy, blokada skrzyni 
biegów, uchylne tylne zyby, • 11.900 zł. Wrocław, tel. 348-97-62 
FIAT CINOUECENTO SPORTING, 1997 r., 39 tys. km, 1108 ccm, 
żółty, pod. powietrzna, alum. felgi, el. otw. szyby, centr. zamek 
+ pilot, alarm, immobilizer, skórzana kierownica i lewarek zmia
ny biegów, napinacze pasów, el. reg. reflektory, 4 głośniki, ater
miczne i uchylne szyby, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia,
- 16.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-83-46 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 17 tys. km. 704 ccm, czerwony 
metalic, katalizator, tylne szyby uchylane, dzielona tylna kana
pa, atermiczne szyby, autoalarm, I właściciel, kupiony w salo
nie, zegar cyfrowy, stan idealny, • 13.500 zl. Wrocław, tel. 
071/363-37-40
FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1997/98 r., 35 tys. km. 704 ccm,

zielony, kupiony w salonie, i właściciel, - 11.000 zł. Świdnica.
tel. 074/852-94-53, 0501/04-03-23
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 76 tys. km. 700 ccm, niebieski
metalic, nowe amortyzatory, nowe opony, stan b. dobry - 8.300
zl. Myszołowice, tel. 075/714-10-74
FIAT CINOUECENTO MAN, 1998 r., 40 tys. km, 900 ccm, biały,
książka serwisowa, homologacja, faktura MAT, -10.500 zl + MAT.
Oleśnica, tel. 071/314-35-01
0  FIAT CINOUECENTO, 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, - 1£000 zł., tel. 
0601/56-19-06 02028781

FIAT CINOUECENTO YOUNG, 1998 r., 47 tys. km, 704 ccm, 
czerwony, szyby atermiczne uchylane, opony zimowe, garażo
wany, I właściciel, sten b. dobry, - 13.900 zl. Bolesławiec, teł. 
075/734-74-30
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 60 tys. km, 900 ccm, czerwony, 
katalizator, alarm, immobilizer, el. reg. reflektory, stan b. dobry, 
- 13.200 zł. Krotoszyn, tel. 062/588-00-97 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 37 tys. km, 700 ccm, czarny me
talic, RO, uchylne szyby, sten b. dobry, - 13.200 zł lub zamie
nię. Oleśnica, tel. 071/398-53-34 
FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 35 tys. km, 704 ccm, granatowy,
1 właściciel, z salonu, immobilzer, el. reg. reflektory, bez wypad
ku, garażowany, -12.500 tS. Opole, tel. 0605/44-67-82

'FIAT CINOUECENTO MAN, 1998 r., 79 tys. km, 900 ccm, biały, 
katalizator, blokada skrzyni biegów, stan b. dobry, • 11.500 zl. 
Ścinawa, tel. 076/843-63-39, 0604/36-94-31 
FIAT CINOUECENTO MAN, 1998 r., 55 tys. km, 900 ccm, ben
zyna, biały, katalizator, stanb. dobry, -13.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/324-03-15, 0601/78-84-87 
FIAT CINOUECENTO, 1999 r., 900 ccm, granatowy metalic, -
15.500 zl. Głogów, tel. 0608/66-02-36
FIAT COUPE, 1995 r., 72 tys. km, 2000 ccm, 16M, czerwony, 
pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, po tuningu firmy Abarth, 
koła 16*, - 35.000 zl lub zamienię. Krotoszyn, tel. 062/588-00-97 
FIAT COUPE, 1998/99 r., 45 tys. km, 1800 ccm. 16M, błękitny 
metalic, pełne wyposażenie elektr., ABS. klimatyzacja, 2 pod. 
powietrzne, stan b dobry, - 42.000 zł. Legnica, tei. 
076/856-25-14, 0601/77-18-53
FIAT CROMA, 1987 r., 124 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, niebie
ski, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, nowy akumula
tor (gwarancja) i przeguby, RO, udokum. pochodzenie, sten b. 
dobry, • 4.500 zł. Opole, tel. 0604/79-00-72 
FIAT CROMA, 1987/96 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, centralny zamek, szyberdach, 5-blegowy, aluminio
we felgi, nowe opony, garażowany, • 6.500 zl. Nowogrodziec, 
tel. 075/736-32-37
FIAT CROMA TD, 1990 r., 134 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
ciemnozielony metalic, 5-biegowy, centr. zamek, el. otw. szyby, 
wspomaganie, welurowa tapicerka, spoiler, alum. felgi - 8.000 
zl lub zamienię. Nowa Sól. tel. 068/387-54-92, 0603/65-33-25 
FIAT CROMA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk stan b. dobry, na bia
łych tablicach • 2.300 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
FIAT CROMA, 1992 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D, szary, 
centralny zamek, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, wspo
maganie kier, • 12.200 zl. Wrocław, tel. 0604/97-98-07 
FIAT CROMA, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, zielony, centr. za
mek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. felgi, zadbany, •
12.200 zł., tel. 0604/97-98-07
FIAT CROMA, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 
alum. felgi, sprowadzony w całości, -12.000 zł lub zamienię na 
inny pick-up. Opole, tel. 0601/52-42-43 
FIAT MAREA WEEKEND. 1997 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 16M, 
zielony metalic, kombi, kupiony w salonie, w Polsce, bez wy
padku, I właściciel, poduszka pow., wspomaganie, centr. za
mek + pHot, 2 alarmy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RM fabr., 
relingi, roleta, dodatkowo odpinany hak, nowe opony, zadbany, 
serwisowany - 28.900 zł lub zamienię na tańszy. Syców, teł. 
062/785=35-03
FIAT MAREA KOMBI, 1997 r., 117 tys. km, 1900 ccm. TDI. 105 
KM, srebrny, relingi, roleta, immobilizer, alum. felgi 15", podło- 
kietnik, reguł, fotel kierowcy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, eL 
reg. reflektory (soczewkowe), radio, alarm * pilot, sten b. dobry, 
• 26.400 zl. Zielona Góra, tel. 0600/32-89-91, 068/324-16-32 
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r., 75 tys. km, 1500 ccm, 16M, 
granatowy metalic, RO z RDS, ABS, wspomaganie, ei. otw. szy
by, relingi dachowe; klimatyzacja, alum. felgi, stan b. dobry, •
26.500 z|. Lubin, tel. 076/844-53-79, 0606/75-10-32
FIAT MAREA WEEKEND, 1997 r., 150 tys. km, 1600 ccm, me
talic, i właściciel, ćentr. zamek, bez wypadku, sten dobry, -
25.000 zl. Wrocław, tel. 071/341-68-56 
RAT MAREA, 1997/98 r., 100 tys. km, 1600 ccm, 16M, niebie
ski metalic, centr. zamek, wspomaganie, alarm, RQ, reflektory 
soczewkowe, kupiony w salonie • 24.500 lub zamienię. Prud
nik, tel. 0604/60-81-13
FIAT MULTIPLA, 1993 r., 35 tys. km, 1600 ccm, benzyna, brą
zowy, ABS, radio, 2 poduszki pow., 3-łetni leasing (do spłaty 16 
rat), • 30.000 zł. Wrocław, tel. 0603/76-56-46 
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 32 tys. km, 1400 ccm, czerwo
ny, I właściciel, zakupiony w salonie,, garażowany, wspomaga
nie, relingi i bagażnik, bez wypadku, stan idealny, immobilizer, 
kierowca niepalący • 23.000 zł. Nysa, tel. 077/431-00-57 
FIAT PALIO, 1998 r., 38 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grafitowy 
metalic, garażowany, relingi, zadbany, • 19.500 zł. Brzeg, tel. 
077/416-39-16
FIAT PALIO WEEKEND, 1998 r., 1600 ccm, 16M, czerwony, el. 
otw. szyby, alarm, centr. zamek, relingi dachowe, zderzaki i lu
sterka w kolorze nadwozia, - 21.000 zł. Głogów, teł. 
0608/74-62-87, 0600/30-94-67
FIAT PAUO WEEKEND, 1998 r., 60 tys. km, 1400 ccm, biały, 
garażowany, Mul-T-Lock, stan b. dobry, • 20.500 zl. Oława, tel. 
071/303-28-02, 0601/93-46-85
FIAT PAUO WEEKEND, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, bez wypadku, po przeglądzie, stan dobry, • 21.000 zł. 
Przewóz, woj. lubuskie, tel. 068/375^10-74 
FIAT PAUO WEEKEND, 1998/99 r., 25 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, niebieski, serwisowany, RO, relingi dachowe, oznakowa
ny, alarm, ważny przegląd, • 24.000 zł lub zamienię. Legnica, 
tel. 0502/15-76-33
FIAT PAUO WEEKEND, 1999 r. I właściciel, garażowany, stan 
b. dobry, • 29.000 zł. Oleśnica, tei. 071/314-98-47 
FIAT PAUO WEEKEND, 1999 r., zielony metalic, poduszka po
wietrzna, sten b. dobry, • 24.000 zł. Przejęslaw, gm. Osieczni
ca, tel. 075/732-12-85
FIAT PAUO WEEKEND. 2000 r.. 15 tys. km. 120ąccm, kolor 
wiśniowy metalic, HL, Immobilizer, pod. powietrzna kierowcy, 
atermiczne szyby, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
relingi dachowe, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, pasy 
bezwl., stan idealny, kupiony w salonie, - 33.500 zł. Wrocław, 
teł. 071/314-28-27
FIAT PANDA, 1982 r., 180 tys. km, 837 ccm, czarny, po remon
cie kapitalnym + silnik i skrzynia biegów, • 4.000 zł. Gostyń, tel. 
0504/98-18-81
FIAT PANDA, 1982 r., 900 ccm, szara, po remoncie silnika, -
2.100 zł. Wrocław, tel. 0607/48-24-08 
FIAT PANDA, 1983 r.. - 2.500 zl. Wrocław, tel. 071/372-01-93 
FIAT PANDA, 1987 r., 800 ccm, czerwony, • 3.500 zl. Niemo
dlin. tel. 077/460-70-59
FIAT PANDA, 1989 r., 750 ccm, czerwony, sten dobry, na za
chodnich tablicach - 800 DEM. Gubin, tel. 0503/98-81-94 
FIAT PANDA, 1991 r., 800 ccm, benzyna sten b. dobry, na za
chodnich tablicach • 1.300 zł. Chojnów, tel. 0600/16-48-26 
FIAT PANDA, 1991 r., 80 tys. km, 1000 ccm, szarozielony, na 
zachodnich tablicach - 1.500 zł. Paszowice, woj. legnickie, tel. 
0602/53-84-55
FIAT PANDA, 1992 r., 750 ccm, FIRE, czarny, stan b. dobry, na 
białych tablicach, - 2.000 zl. KaNsz. tei. 062/508-06-26 
FIAT PUNOT SX, 1994 r., 63 tys. km, 1242 ccm, bordowy meta
lic, 3-drzwiowy, poduszka powietrzna, centr. zamek, szyberdach, 
el. otw. szyby, I właściciel, • 14.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0602/67-41-26
FIAT PUNTO 55 SX, 1907 r., 58 tys. km. 1100 ccm, benzyna, 
błękitny, 5-drzwiowy, z salonu, RO + głośniki, el. otw. szyby, 
centr. zamek, immobilizer, alarm + pilot, lakierowane zderzaki, 
owiewki, alum. felgi, dod. halogeny Helia, spoiler, listwy, białe 
zegary, nowe amortyzatory tylne, bagażnik dachowy, koła z 
oponami zim, • 19.500 zl. Wrocław, tel. 0601/58-05-75 
FIAT PUNTO SX, 1993 r., 120 tys. km, niebieski, - 18.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 0501/22-32-16
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FIAT PUNTO XS 75 SKŁADAK, 1993/94 r., 130 tys. km, 1300 
ccm, morski metalic, alum. felgi, RO, - 13.500 zl. Wrocław, tei. 
071/373-14^48
FIAT PUNTO, 1994 r., 110 tys. km, niebieski, - 19.500 zł. Ole
śnica, tel. 0502/23-54-94
RAT PUNTO, 1994 r.; 110 tys. km, czerwony, radio, felgi alum.,
1. właściciel, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 0606/28-28-45
FIAT PUNTO, 1994 r., biały, -16.500 zl. Wrocław, teł. 317-20-41,
0601/95-75-14
FIAT PUNTO, 1994 r., 50 tys. km, 1100 ccm, czerwony, alumi
niowe felgi, 5 nowych opon, szyberdach, wełurowa tapicerka, 4 
zagłówki, poduszka powietrzna kierowcy, bez wypadku, i wła
ściciel w Polsce (i w Niemczech), w kraju od 8 miesięcy, 3-drzwio- 
wy, • 13.700 zł. Grodków, woj. opolskie, tel. 0608/74-02-04 
FIAT PUNTO, 1994 r., 97 tys. km, 1200 ćcm. benzyna, złoty 
metalic, odońy w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, bez 
wypadku, wełurowa tapicerka, pod. powietrzna, szyberdach, 
stan idealny, - 14.500 zł. Legnica, tel. 076/862-04-09 
FIAT PUNTO, 1994 r., 80 tys. km, 1400 ccm, niebieski metalic,
I właściciel, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm + 
pilot, wełurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, spoiler 
z tyłu, halogeny, zadbany, stan b. dobry, • 15.800 zł. Lubin, tel. 
0601/55-71-65
FIAT PUNTO, 1994 r., niebieski, wełurowa tapicerka, wspoma
ganie, ei. otw. szyby, centr. zamek, alarm, 5-drzwiowy, -14.500 
zł. Rozstępniewo, gm. Miejska Górka, tei. 065/547-49-99 
FIAT PUNTO CABRIO, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, stan dobry, szyberdach el., el. otw. szyby, wspomaga
nie, RO, alum. felgi, • 15.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-39-83 
FIAT PUNTO, 1994 r., 51 tys. km, 1100 ccm, bordowy metalic, 
5-drzwiowy, aiarm, oznakowany, listwy boczne, kupiony w salo
nie, serwisowany, stan idealny, radioodtwarzacz, - 15.500 zł. 
Wrocław, teł. 071/322-26-47
FIAT PUNTO 55 S, 1994 r., 109 tys. km, 1100 ćcm, benzyna, 
niebieski metalic, aiarm, immobilizer, centr. zamek, szyberdach, 
tylne szyby uchylane, poduszka pow., spoiler, katalizator, reg. 
reflektory, 3-drzwiowy, • 14.500 zł. Wrocław, tel. 0601/57-69-93 
FIAT PUNTO 75 SX, 1994 r., 63 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, 3-drzwiowy, centralny zamek, poduszka pow., 
szyberdach, I właściciel, obrotomierz, • 14.500 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0602/67-41-26
FIAT PUNTO elx, 1994 r., 1600 ccm, srebrny metalic, 90 KM, w 
kraju od tygodnia, wspomaganie, ABS, centr. zamek, wełurowa 
tapicerka, alarm, el. otw. szyby, poduszka pow., zadbany, uchyl
ne tylne szyby, • 14.300 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
0608/55-63-26
FIAT PUNTO 75,1995 r., 64 tys. km, 1200 ccm, niebieski meta
lic, 3-drzwiowy, garażowany, immobilizer, oznakowany, pokrow
ce, stan idealny, RO Sony (dzwonić do godz. 11 lub wieczo
rem), -16.200 zł., teł. 077/444-39-72 
FIAT PUNTO, 1995 r., 86 tys. km, 1100 ccm, biały, cetralny za
mek, el. otw. szyby, alarm, immobilizer, 3-drzwiowy, -15.000 zł. 
Ozimek, teł. 0503/09-46-16, 077/465-27-57 
FIAT PUNTO ELX, '1995 r., 105 tys. km, zielony metalik, • 20.500 
zi. Wrocław, tel. 0603/54-46-56 
FIAT PUNTO, 1995 r., 68 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czerwo
ny, alum. felgi, 2 poduszki pow., halogeny, 3-drzwiowy, -15.000 
zł. Legnica, tel. 0604/61-62-72
FIAT PUNTO, 1995 r., 69 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, blokada skrzyni biegów, wspomaganie kier., centralny 
zamek + pilot, alarm, el. otwierane szyby, dzielona tylna kana
pa, radioodtwarzacz Sony, kupiony w salonie, -16.700 zł. Nowa 
Ruda, tel. 0602/59-12-16
FIAT PUNTO 60 SX, 1995 r., 70 tys. km, turkusowy metalic, 
5-drzwiowy, pełne wyposażenie elektr., wspomaganie, -14.500 
zł. Ostrów Wlkp., teł. 062/593-03-75 
FIAT PUNTO, 1995 r., 90 tys. km, 1200 ccm, benzyna, turkuso
wy, kupiony w salonie, II właściciel, centr. zamek, halogeny, el. 
otw. szyby, pokrowce, RM, garażowany, zadbany, - 17.000 zł 
lub zamienię na większy, do 20.000 zł. Rudna, tel. 
076/843-50-68, 0608/50-37-21
FIAT PUNTO, 1995 r., 35 tys. km, 1700 ccm, turbo D, czerwony, 
centralny zamek, zderzaki w kolorze nadwozia, radioodtwarzacz, 
el. otwierane szyby, reg. pasy, wspomaganie kier., alarm, im
mobilizer, • 19.800 zł. Wrocław, tel. 071/354-24-92 
FIAT PUNTO SX, 1995 r., 100 tys. km, 1000 ccm, czerwony. 
3-drzwiowy, el. otwierane szyby, centralny zamek, obrotomierz, 
dzielona tylna kanapa, stan dobry, • 13.500 zl. Wrocław, tel. 
071/782-22-04
FIAT PUNTO, 1995 r., 86 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 55 S, 
5-drzwiowy, alarm ♦ pilot + blokada, kupiony w salonie, I wła
ściciel, garażowany, stan b. dobry, - 14.900 zł. Wrocław, tel. 
071/788-18-38, 0604/28-74-04
FIAT PUNTO, 1995 r., 1700 ccm. turbo D, żółty metalic, 5-drzwio
wy, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, - 17.500 zł. Wlro- 
cław, tel. 0604/58-61-65
FIAT PUNTO SX, 1995 r., 99 tys. km, 1100 ccm, biały, centr. 
zamek, alarm, immobilizer, RO, el. otw. szyby, 3-drzwiowy, ob
rotomierz, kupiony w salonie, stan b. dobry, - 16.000 zł. Wro
cław, tel. 071/373-71-28
FIAT PUNTO 55,1995 r.. 64 tys. km, 1100 ccm, benzyna, szary 
metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, el. otwierane szyby, im
mobilizer, blokada skrzyni biegów, nowe opony, nowy akumula
tor, stan b. dobry, - 16.800 zł. Wrocław, tel. 071/357-88-39 
FIAT PUNTO 55 SX, 1995/96 r., 85 tys. km, 1100 ccm, żółty 
metalic, 3-drzwiowy, z salonu, el. otw. szyby, immobilizer, centr. 
zamek, RO, tylna kanapa dzielona, -16.700 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-82-61, 0503/35-89-36
FIAt PUNTO, 1995/96 r., 72 tys. km, 1108 ccm, zielony metalic. 
drzwiowy, oznakowany, opony zimowe, poduszka pow., gara
żowany, stan b. dobry, -16.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-46-49 
po godz. 18
FIAT PUNTO, 1996 r., 68 tys. km, 1100 ccm, niebieski, 2 po
duszki powietrzne, RO, kpi. opon zimowych, - 16.700 zł. Sy
ców, tel. 0606/95-72-08
FIAT PUNTO, 1996 r., 58 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, im
mobilizer, wspomaganie kier., RO, ekonomiczny, garażowany, •
16.300 zł. Baszków, gm. Zduny, tel. 062/721-11-2.1 
FIAT PUNTO 75 elx, 1996 r., 88 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, kupiony w salonie, bez wypadku, zderzaki w kolorze 
nadwozia, centralny zamek + pilot, el. reguł, reflektory, el. otwie
rane szyby, immobilizer, blokada skrzyni biegów, dzielona tylna 
kanapa, wełurowa tapicerka, atermiczne szyby, 3-drzwiowy, ga
rażowany, - 18.000 zł. Kostomłoty, tel. 071/795-18-23, 
0607/86-71-32
FIAT PUNTO, 1996 r., 50 tys. km, 1200 ccm. benzyna, czamy, 
wspomaganie, centr. zamek, niebieskie lusterka, - 15.000 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/725-33-63
FIAT PUNTO 75,1996 r., 53 tys. km, 1300 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, kupiony w salonie w kraju, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, immobilizer, alarm, • 18.000 zł. Piotro
wice, gm. Chojnów, tel. 076/818-15-87 
FIAT PUNTO GT, 1996 r, 62 tys. km, 1400 ccm, turbo, czamy, 
140 KM, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, alarm, - 23.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-68,
840-27-58
FIAT PUNTO, 1996/97 r., 52 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, benzy
na, pertowozielony, I rejestracja w 02.1997 r, centr. zamek, el. 
otw. szyby, reg. kierownica, poduszka pow., dzielone tylne sie
dzenia, obrotomierz, el. otw. szyby, stan b. dobry, - 15.500 zl. 
Oleśnica, tel. 071/315-47-81
FIAT PUNTO SX, 1996/97 r., 63 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, 
centralny zamek, alarm, RO Pioneer, dzielona tylna kanapa, 
stan b. dobry, • 18.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/643-97-99. 
0604/28-52-65
FIAT PUNTO 55 SX, 1996/97 r., 80 tys. km, 1100 ccm, benzy
na, 18,5-drzwiowy, i właściciel, książka serwisowa, garażowa
ny, centr. zamek, el. reg. lusterka, RO, • 18.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/48-19-65
FIAT PUNTO, 1997 r:, 55 tys. km. 1100 ccm, perłowobordowy 
metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, oryginalny lakier, I 
właściciel, el. reg. reflektory, immobilizer, Mul-T-Lock, 4 zagłówki, ' 
5-drzwiowy, pełna dokumentacja, stan idealny, • 19.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-18-20, 0603/41-81-96 
FIAT PUNTO SX, 1997 r., 50 tys. km, 1700 ccm. TD, zielony, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 3 elementy do la
kierowania, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -19.000 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17, 0601/53-46-55 
FIAT PUNTO, 1997 r., 1100 ccm, czamy, centralny zamek, el. 
otwierane szyby, alarm, immobilizer, nowe opony, stan b. do
bry, - 16.900 zl lub zamienię na tańszy samochód. Wołów, tel. 
071/389-48-06
RAT PUJ4TO 55 SX, 1997/98 r., 60 tys. km, 1100 ccm, srebrny 
metalic, kupiony u dealera, zadbany, serwisowany, bezwypad
kowy, 5-drzwiowy, z kontyngentu, - 20.000 zl. Kępno, tel. 
062/781-99-99

FIAT PUNTO, 1997/98 r., 60 tys. km, 1100 ccm, zielony metalic, 
bez wypadku, 5-drzwiowy, kpi. dokumentacja, 2 pod. powietrz
ne, immobilizer, stan b. dobry - 18.500. zł. Rydzyna, tel. 
065/538-02-99, 0607/15-54-36
FIAT PUNTO, 1998 r.. 18 tys. km, 1100 ccm, ciemnozielony me
talic, pierwszy właściciel, z salonu, bez wypadku, kompletna 
dokumentacja, serwisowany w autoryzowanym punkcie obsłu
gi, immobilizer, 3-drzwiowy, komplet dywaników, listwy boczne, 
uchylne tylne szyby, el. reg. reflektorty, • 19.800 zl. Wrocław, 
tel. 071/330-30-3.0
FIAT PUNTO SX, 1998 r., 39 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, kupiony w salonie, centralny zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. reflektory, RO, 5-drzwiowy, rozkładane fotele, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 20.800 zł (możliwe raty lub 
zamiana). Kamienna Góra, tel. 0603/77-93-71 
FIAT PUNTO 75 SX, 1998 r., 1250 ccm, wtrysk, zielony, kupio
ny w salonie, i właściciel, 5-drzwiowy, oryg. lakier, bez wypad
ku, immobilizer, el. otw. szyby, centr. zamek, obrotomierz, gara
żowany, stan b. dobry, • 21.500 zł lub zamienię na Fiata Cinqu- 
ecento. Kłodzko, tel. 074/867-75-05, 0607/04-31-76 
FIAT PUNTO 75 SX, 1998 r, 75 tys. km, 1242 ccm, benzyna, 
ciemnozielony, el. otw. szyby, centr. zamek, - 19.400 zl. Kudo
wa Zdrój, tel. 074/866-43-44
FIAT PUNTO, 1998 50 tys. km, 1100 ccm, zielony metalic,
kupiony w salonie, 5-drzwiowy, I właściciel, książka serwisowa, 
zegarek, immobilizer, oryginalny, lakier,, garażowany, stan b. 
dobry, • 21.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/850*62*64, 
0606/13-93-48
FIAT PUNTO 55 S, 1998 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
czerwony metalic, centr. zamek, nowe zawieszenie, ukl. hamul
cowy, kierowniczy i wydechowy, garażowany, 5-drzwiowy, ser
wisowany, I właściciel, - 17.000 zł. Lubań, tel. 075/722-46-73 
FIAT PUNTO 60 SX, 1998 r., 40 tys. km, niebieski metalic, 4 
zagłówki, 3-drzwiowy, zadbany, kpi. dokumentacja, - 17.800 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-22-85, 0603/93-60-02 
RAT PUNTO, 1998 r., 28 tys. km, 1200 ccm, błękitny metalic, 
5-drzwiowy, RO, - 19.400 zł lub zamienię. Oleśnica, tel. 
071/314-33-69
FIAT PUNTO SX, 1998 r , 90 tys. km, 1100 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, RO, stan dobry, I właści
ciel, garażowany, • 20.000 zł. Ostrów Wlkp, tel. 062/737-17-15, 
0600/23-23-26
FIAT PUNTO, 1998 r., 39 tys. km, 1100 ccm, SX, zielony, immo
bilizer, centr. zamek, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. reflek
tory, dzielona tylna kanapa, kupiony w salonie, stan b. dobry, -
19.000 zł. Piława Dolna, tel. 074/833-92-23
FIAT PUNTO SX, 1998 r., 40 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, złoty 
metalic, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, centralny zamek, im
mobilizer, dzielona tylna kanapa, z salonu, zderzaki w kolorze 
nadwozia, - 18.800 zł. Rawicz, tel. 065/547-48-11, 
0604/94-24-50
FIAT PUNTO, 1998 r., 1200 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, centralny zamek, alarm. I właściciel, - 19.400 zł. Wołów, 
tel. 071/389-48-06
FIAT PUNTO, 1998 r., 37 tys. km, 1300 ccm, czamy, książka 
serwisowa, wspomaganie, el. otw. szyby, obrotomierz, immobi
lizer, centr. zamek, - 21.700 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
FIAT PUNTO, 1998 r., 36 tys. km, 1100 ccm, diesel spoiler tyl
ny, sprowadzony w 05.2000 r, • 17.780 zl. Żary, tel. 
0604/50-59-32, 0604/50-85-58
FIAT PUNTO 55 S, 1998/99 r., 50 tys. km, 1100 ccm, benzyna *  
gaz, czerwony, stan b. dobry, 3-drzwiowy, immobilizer, inst. ga
zowa, el. reg. reflektory, 4 zagłówki, tytne szyby uchylane, bez 
wypadku, oryginalny lakier, serwisowany, kupiony w salonie, 
nowe opony, pełna dokumentacja, - 18.700 zł lub zamienię. 
Paczków, tel.'0606/94-20-14
FIAT PUNTO S, 1998/99 r., 42 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
zielony metalic, kupiona w salonie, i właściciel, dzielona tylna 
kanapa, alarm, RO, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 21.300 zl. Wał
brzych. tel. 074/843-97-99, 0602/44-72-34 
FIAT PUNTO SX, 1998/99 r. 5-drzwiowy, • 22.500 zl. Wałbrzych, 
tel. 0601/99-24-58
FIAT PUNTO 55 S, 1998/99 r., 1100 ccm, wiśniowy metalik, 
pierwszy właściciel, kupiony w salonie, do drobnych poprawek 
lakierniczych, • 18.000 zł. Zgorzelec, tel. 0607/28-77-05 
FIAT PUNTO, 1998/99 r., 1100 ccm, wtrysk, miedziany metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, garażowany, i właściciel, 
z salonu, zadbany, oryginalny lakier, listwy boczne, stan ideal
ny, • 21.900 zi. Złotoryja, tel. 076/877-57-66 
FIAT PUNTO, 1999 r., 13 tys. km, 1200 ccm, srebrny metalic, 
klimatyzacja, centr. zamek, 2 poduszki powietrzne, radioodtwa
rzacz, immobilizer, - 22.000 zl. Jarocin, tel. 062/747-06-07 do 
godz. 17, 0603/33-82-02
FIAT PUNTO, 1999 r:, 35 tys. km, srebrny, 3-drzwiowy, wspo
maganie, centr. zamek, el. otw. szyby, ARB, reg. fotele, -19.000 
zł. Leszno, tel. 065/529-07-06, 0601/57-13-80 
FIAT FINTO, 1999 r., 35 tys. km. 1200 ccm. srebrny, 3-drzwio- 
wy, centr. zamek, poduszka pow., wspomaganie, radio, haloge
ny, 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., 30 tys. km, 1800 ccm, diesel, błały, 2-oso- 
bowy, van • 22.000 zł, raty. Malczyce, tel. 0601/41-83-67 
FIAT PUNTO, 1999 r., 36 tys. km, 1200 ccm, biały, 5-drzwiowy, 
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 meta- 

JiCf 5-drzwiowy, poduszka powietrzna, do lakierowania, kupują
cy zwolniony z opłaty skarbowej, - 19.000 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz.. 9-17, 0601/53-46-55 
FIAT PUNTO 55,1999 r., 41 tys. km, 1100 ccm, Pb/, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, RO, poduszka pow., immobilizer, kodowa
ny zapłon, el. reg. reflektory, z salonu, stan b. dobry, • 20.500 
zl. Strzelin, tel. 071/392-38-29, 0602/88-41-53 
FIAT PUNTO, 1999/00 r.. 15 tys. km, 1100 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, kupiony w salonie, 5-drzwiowy, pod. powietrzna, centr. 
zamek, RM, stan b. dobry, - 21.500 zł. Legnica, tel. 
0602/74-48-90
RAT PUNTO, 1999/00 r., 30 tys. km. 1200 ccm, niebieski meta
lic, wspomaganie, immobilier, 3-drzwiowy, sprow., zderzaki w 
kol. nadwozia, stan b. dobry - 18.900 zł. Legnica, tel. 
0601/50-97-44
FIAT PUNTO II, 1999/00 r., 7 tys, km, 1200 ccm, zielony meta
lic, 5-drzwiowy, poduszka pow., ABS, centr. zamek, wspomaga
nie kier., reg. kierownica, el. otw. szyby, roleta, stan Idealny, •
27.900 zi. Leszno, tel. 0605/44-73-47 
FIAT PUNTO II ELX, 1999/00 r., 10 tys. km. 1200 ccm, benzy
na, zielony metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, ABS, 4 gło
śniki, RM Blaupunkt z kodem, el. otw, szyby, wspomaganie, reg. 
kierownica, reg. fotel kierowcy, 5-drzwiowy, centr. zamek, do
datkowe wspomaganie CIT, komputer, immobilizer, listwy bocz
ne, nadkola, dzielona kanapa, • 30.500 zł. Opole, tel. 
077/416-61-69 po 17
FIAT PUNTO II, 1999/00 r., 37 tys. km. 1800 ccm, 16V, HGT, 
perłowy metalic, klimatyzacja, GPS, ABS, 4 pod. powietrzne, 
CTS, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, RO ♦ kompakt na 5 płyt 
1 subwoofer, komputer, skórzane dodatki, I właściciel, pełna 
opcja, stan idealny, • 33.500 zł lub zamienię. Złotoryja, tel. 
076/878-63-77. 0604/83-26-46
FIAT REGATA, 1984 r., 1600 ccm, E zarejestrowany, stan do
bry, alum. felgi, centr. zamek, RO, el. otw. szyby, - 2.700 zl. 
Wałbrzych, tel. 0608/18-36-49 po godz.18 
FIAT REGATA, 1985 r., 1700 ccm pełna dokumentacja, • 1.300 
zł. Kamienna Góra, tel. 0501/09-82-86, 0604/75-49-98 
FIAT REGATA KOMBI, 1985 r., 1900 ccm, diesel, metalic, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, regulowana kierownica, hak, 
RO Panasonic, nowe opony Michelln, nowe amortyzatory przed
nie, alarm, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0602/62-87-13 ,
FIAT REGATA KOMBI, 1987 r.. 1879 ccm, diesel, srebrny me
talic, stan silnika i blacharki b. dobry, zadbany, garażowany, I 
właściciel, z urzędu celnego, relingi dachowe, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, 5-biegowy, stan b. dobry, - 6.200 zł lub za
mienię. Paczków, tel. 077/431-76-76, 0604/67-97-14 
FIAT REGATA, 1988 r., 1700 ccm, diesel, niebieski metalic, 
5-biegowy, reg. kierownica, hak, nowy akumulator, hamulce, linki 
hamulca ręcznego, amortyzatory, RO i 4 głośniki, - 5.600 zł lub 
zamiana na inny, nowszy, z dopłatą. Legnica, tel. 076/851-11-48 
do 15, 076/862-15-95 po 16. 0604/12-81-53 
RAT RITMO CL, 1981 r., 140 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony,, techn. sprawny, brak sprawnego akumulatora, • 900 zł. 
Prusice, tel. 071/312-60-09
FIAT RITMO, 1982 r., 180 tys. km, 1500 ccm, biały, • 1.000 zł. 
Leszno, tei. 0502/44-45-61
FIAT RITMO, 1982 r.. 1700 cćm, diesel, czerwony, 5-biegowy. -
2.000 zł lub zamienię na Fiat 126p. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-14-49
FIAT RITMO CABRIO, 1983 r.. 1500 ccm, żółty, 4 lampy, szero

kie zderzaki, alum. felgi, sportowa kierownica i siedzenia, • 3.300 
zł lub zamienię. Lubin, tel. 076/846-15-61 
FIAT RITMO, 1983 r., 315 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary, 5-bie
gowy, po wymianie sprzęgła, szyberdach, RO, - 2.200 zł. Sła
wa, tel. 068/356-74-52, 0607/58-08-88 
RAT RITMO, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic, •
1.200 zl. Wrocław, tel. 0602/87-46-22
FIAT RITMO, 1983 r., 1500 ccm, czerwony, stan silnika b. do
bry, blacharka dobra, 5-drzwiowy, szyberdach, w ciągłej eks
ploatacji, - 1.000 zl lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 
071/353-76-34, 0609/16-96-85
FIAT RITMO, 1984 r, 1700 ccm, diesel, czerwony, bez silnika i 
skrzyni biegów, 4-drzwiowy, zadbany środek, • 1.000 zł. Zielo
na Góra, tel. 0604/66-60-47
FIAT RITMO, 1985 r., 14 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebieski, 
po remoncie blacharki, po lakierowaniu, stan silnika b. dobry, 
po remoncie zawieszenia i hamulców, 5-drzwiowy, 5-biegowy, -
4.200 zł. Prochowice, tel. 0603/17-37-40.
FIAT RITMO CABRIO, 1986 r., 1500 ccm, fioletowy, alum. felgi, 
RO, sportowy ukl. wydechowy, inst. gazowa, stan b. dobry, •
5.000 zł lub zamienię na droższy. Wrocław, tel. 071/346-43-17, 
0609/16-81-51 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem • A00490 www.autogielda.com.pl)
FIAT RITMO, 1986 r., 86 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
kolor stalowy, stan dobry, na białych tablicach • 600 DEM. Świd
nica, tel. 068/327-30-33, 0607/74-40-68 
FIAT SEICENTO, 1998 r., 15 tys. km. 900 ccm, biały, -12.800 
zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39
FIAT SEICENTO, 1998 r., 40 tys. km, 900 ccm, granatowy me
talic, garażowany, RM, I właściciel, el. otw. szyby, zderzaki w 
kolorze nadwozia, • 15.000 zl. Czernica, tel. 071/318-03-72, 
0607/62-51-01
FIAT SEICENTO, 1998 r.. 11 tys. km, 900 ccm, kolor ceglasty 
metalic, I właściciel, el. otwierane szyby, szyberdach, zderzaki 
i lusterka w kolorze nadwozia, immobilizer, półautomat, -19.000 
zł. Kępno, tel. 062/782-23-99 do godz. 15, 062/782-42-22 po 
godz. 15
RAT SEICENTO SX, 1998 r., 38 tys. km, 900 ccm, miedziany 
metalic, oryginalny lakier, I właściciel, pełna dokumentacja, zde
rzaki w kolorze nadwozia, el. otwierane szyby, dzielona tylna 
kanapa, listwy boczne, immobilizer, zegarek, garażowany, stan 
b. dobry, -17.000 zi. Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-93-48 
FIAT SEICENTO, 1998 r., 900 ccm, benzyna, rudy metalic, z 
salonu, udokum. pochodzenie, I właściciel, lakierowane zde
rzaki, -.17.300 zł. Świdnica, tel. 074/853-31-10 
FIAT SEICENTO, 1998 r., 22 tys. km, 900 ccm, benzyna, złoty 
metalic, z salonu, bez wypadku, alarm, zadbany, zdjęcia w In
ternecie (www.gosia.gratka.pl), • 15.300 zł. Wrocław, tel. 
071/357-24-52, 0607/58-43-49
O FIAT SEICENTO VAN, 1998/99 r., 30 tys. km, bia

ły, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, 
bez wypadku, stan techn. i wizualny idealny, 
książka przeglądów, faktura zakupu, eksploato
wany przez kobietę, • 13.600 zł lub zamienię. Wał
brzych, te l. 074/841-03-31, 0604/83-74-39 
84019661

FIAT SEICENTO CITY MATIC, 1998/99 r., 900 ccm, wtrysk, czer
wony, immobilizer, el. otwierane szyby, RO Pioneer, z salonu, 
stan b. dobry, -15.900 zl lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-63-31. 0604/36-35-85
FIAT SEICENTO SX, 1998/99 r., 900 ccm, miedziany metalic, 
bez wypadku, oryginalny lakier, immobilizer, blokada skrzyni 
biegów, el. otwierane szyby, dzielona tylna kanapa, zegarek, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, RO, stan b. dobry, •
16.200 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-07-55, 0601/92-49-01 
FIAT SEICENTO, 1998/99 r.. 18 tys. km, 900 ccm, czerwony. I 
właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, blo
kada skrzyni biegów, dzielona tylna kanapa, pasy bezwl., po
krowce, stan b. dobry, -17.200 zł. Wrocław, teł. 071/342-58-12 
FIAT SEICENTO S, 1998/99 r., 900 ccm, wtrysk, srebrny meta
lic, katalizator, garażowany, konserwacja, immobilizer, el. reg. 
reflektory, listwy boczne, 4 zagłówki, - 16.700 zł lub zamienię 
na tańszy. Wrocław, tel. 0601/76-64-36
FIAT SEICENTO SPORTING, 1999 r.. 1108 ccm. żółty, pakiet 
Abarth, kupiony w Polsce w salonie, bezwypadkowy, stan b. do
bry, - 23.600 zł. Wrocław, tel. 071/372-80-15 lub 071/348-48-74 
FIAT SEICENTO, 1999 r., 28 tys. km, 1100 ccm, srebrny meta
lic, el. otw. szyby, dzielona tylna kanapa, • 18.300 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/831-75-65
FIAT SEICENTO YOUNG, 1999 r„ 17 tys. km, 900 ccm. srebrny 
metalic, z salonu, udokum. pochodzenie, RO, dzielona kanapa,
-17.500 zł. Gostyń, teł. 0603/35-11-37 
FIAT SEICENTO, 1999 r.. 41 tys. km. 900 ccm. srebrny metalic. 
el. otw. szyby, tylne szyby uchylane, centr. zamek, alarm + pi
lot, blokada skrzyni biegów, RO z CD, bagażnik dachowy, ku
piony w salonie, kierowca niepalący, • 17.500 zł. Kąty Wrocław
skie, tel. 071/316-67-34
RAT SEICENTO YOUNG, 1999 r., 19 tys. km, 899 ccm, czer
wony, kupiony w salonie, garażowany, I właściciel, immobilizer, 
4 zagłówki, stan idealny, - 17.500 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/481-89-42
FIAT SEICENTO VAN, 1999 r., 29 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, 
blaty, bez wypadku, I rej. 09.1999 r., blokada skrzyni biegów, 
radioodtwarzacz Pioneer, stan b. dobry, • 14.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-19-39 po godz. 20
FIAT SEICENTO, 1999 r., 15 tys. km, 900 ccm, czerwony, RM 
Sony, plastikowe nadkola, listwy boczne, alarm, zadbany, stan 
idealny, przegląd do 2002 r. Legnica, tel. 076/855-34-52. 
0607/46-68-27
FIAT SEICENTO, 1999 r., 22 tys. km, 900 ccm, benzyna, czer
wony, instał. gazowa, RO Blaupunkt, ekonomizer, obrotomierz 
do założenia, zimowe koła, bez wypadku, Tytan Dipol, • 18.500 
zl. Lubin, tel. 076/842-30-68
FIAT SEICENTO, 1999 r., 54 tys. km, 900 ccm, złoty metalic, 
ciemne szyby, RO, opony zimowe, • 17.000 zł. Namysłów, tel. 
077/410-07-26, 0602/39-30-86
FIAT SEICENTO, 1999 r.. 42 tys. km, 1100 ccm, błękitny, po- 
.dusżka pow.. el. otw. szyby, dzielona tylna kanapa, zderzaki w 
koi. nadwozia, RM, I właściciel - 17.800 zł: Ostrzeszów, tel. 
062/730-48-71
FIAT SEICENTO YOUNG, 1999 r., 15 tys. km, 899 ccm, błękit
ny metalic. głośniki, antena, bez wypadku, stan b. dobry, -16.900 
zl. Syców, tel. 062/785-46-36
FIAT SEICENTO, 1999 r,. 10 tys. km, 1100 ccm, kolor wiśniowy 
metalic, el. otwierane szyby, poduszka pow., immobilizer, listwy 
boczne, pokrowce, dywaniki, nadkola, RM, zadbany, bez wy
padku, stan idealny, - 20.500 zł. Wrocław, tel. .071/329-02-32 
po godz. 18
FIAT SEICENTO, 1999 r., 23 tys. km, 900 ccm, czerwony, bez 
wypadku, alarm, RM, stan idealny, • 17.800 zł (możliwe raty). 
Wrocław, tel. 071/315-13-47
FIAT SEICENTO VAN, 1999 r., 1100 ccm, niebieski, stan b. do
bry. - 13.000 zl. Wrocław, tel. 071/338-41-48 
FIAT SEICENTO SPORTING, 1999 r., 15 tys. km, 1100 ccm, 
żółty, kupiony w salonie, pakiet Abarth, bez wypadku, nie eks
ploatowany w kraju, - 23.600 zł. Wrocław, tel. 071/348-48-74, 
0601/31-37-07
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, 1999 r., 50 tys. km, 900 ccm, srebrny metalic, 
bez wypadku • 15.900 zl. Zielona Góra, tel. 0607/32-49-43 
FIAT SEICENTO VAN, 1999 r., 1100 ccm, benzyna, biały, z sa
lonu, serwisowany, bez wypadku, stan silnika i blacharki b. do
bry, -13.100 zł + VAT. Ziębice, tel. 0602/37-79-98 
FIAT SEICENTO FUN, 2000 r., 21 tys. km, 900 ccm, błękitny 
metalic, I właściciel, garażowany, hak, 4 zagłówki, RM Clarion 
z panelem, zderzaki w kolorze nadwozia, stan idealny, - 20.000 
zł lub zamienię na Fiata Palio Weekend, z lat 1998/99. Borek 
Strzeliński, woj. wrocławskie, tel. 0601/14-69-02 
FIAT SEICENTO, 2000 r.. 8 tys. km, srebrny metalic. poduszka 
powietrzna, immobilzier, el. otw. szyby, zderzaków kolorze nad
wozia, stan b. dobry, - 20.500 zł. Brzeg Opolski, tel. 
077/444-52-30
FIAT SEICENTO SX, 2000 r., 9 tys. km, 900 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. reflektory, 
uchylne tylne szyby, dzielona tylna kanapa, szyby atermiczne, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, białe kierunkowskazy, 
bez wypadku, kpi. dokumentacja, kpi. kluczyków, stan b. dobry, 
- 17.700 zl. Leszno, tel. 065/526-88-98 
FIAT SEICENTO SPORTING, 2000 r., 16 tys. km. 1108 ccm, 
żółty, alum. felgi, centr. zamek, el. otw. szyby, immobilizer, po
duszka pow, • 23.900 zł. Leszno, tel. 0607/35-04-10 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 22 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zloty 
metalic, el. otwierane szyby, poduszka pow., uchylne tylne szy

by, książka serwisowa, -17.500 zl. Wrocław, tel. 071/315-52-59, 
0605/21-58-14
FIAT SEICENTO, 2000 r., 900 ccm, granatowy metalic, I właści
ciel, zderzaki w kolorze nadwozia, tylne szyby uchylane, immo
bilizer, katalizator, RO z RDS, garażowany, dodatkowe światło 
.stop’, - 17.800 zł (możliwe raty) lub zamienię na tańszy samo
chód. Zloty Stok. tel. 074/817-50-01. 0604/17-92-85 
FIAT SIENA HL, 1997 r.. 50 tys. km, 1600 ccm, biały, 101 KM, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, reg. kierow
nica, halogeny, serwisowany, garażowany, - 20.900 zl. Wał
brzych, tel. 074/843-54-60 wieczorem 
FIAT SIENA HL, 1997/98 r., 53 tys. km, 1600 ccm, 16V, bordo
wy metalic, el. otwierane szyby, centralny zamek, RM Kenwo- 
od, blokada skrzyni biegów, wspomaganie kier., halogeny, ser
wisowany, stan b. dobry, opony zimowe, • 18.800 zl lub zamie
nię na tańszy. Nieciszów, tel. 071/399-04-24, 0603/50-66-80 
FIAT SIENA, 1998 r., 37 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, 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 HL, 1998 r.. 56 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy 
metalic, serwisowany, książka serwisowa, centr. zamek, el. otw. 
szyby, immobilizer, I właściciel, garażowany, wspomaganie, ha
logeny, RO, opony zimowe i letnie, bez wypadku, a larm, • 17.000 
zl. Wałbrzych, tel. 0605/62-02-55 
FIAT SIENA, 1998 r., 38 tys. km, 1400 ccm, biały, książka ser
wisowa, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, centr. zamek, inst. 
gazowa, I właściciel, - 21.000 zi. Wrocław, tel. 0601/77-51-69 
RAT SIENA, 1998/99 r.,50 tys. km, 1400 ccm, grafitowy, I wła
ściciel, serwisowany, garażowany, RO + CD, stan b. dobry, •
20.500 zł. Nysa, tel. 077/435-96-09
FIAT SIENA, 1999 r. 1200 ccm, czamy metalici el. otw. szyby, 
halogeny, dod. światło .stop*, wspomaganie, RO Philips, • 24.000 
zł. Jaworzyna śl., teł. 0609/27-43-00 
FIAT SIENA, 1999 r., 24 tys. km, 1200 ccm, bordowy metalic, 
stan idealny, bogate wyposażenie, właściciel niepalący, RO 
SOny z panelem, • 21.900 zl. Wrocław, tel. 0605/57-00-15 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 129 tys. km, 1600 ccm, ie, szary meta
lic, w kraju od pół roku, sprowadzony w całości, wspomaganie 
kier., centr. zamek, RM, reg. kierownica, el. otw. szyby, kpi. do
kumentacja, alum. felgi, • 8.600 zł. Wschowa, tel. 065/540-19-73, 
0602/34-17-57
FIAT TEMPRA, 1991 r., 150 tys. km. 2000 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, el. reguł, lusterka, deska digital, inst. 
gazowa na gwarancji, - 9.700 zł lub zamienię na tańszy. Legni
ca, tel. 076/854-32-16
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm, kolor grafitowy, el. otw. szy
by, wspomaganie, radio, stan techn. b. dobry, do sprowadzenia 
z Niemiec, - 7.500 zi. Legnica, tel. 076/857-45-15 
FIAT TEMPRA, 1991/92 r., 2000 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, deska digital, el. 
otwierane szyby, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, el. reguł, 
lusterka, wełurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, regulo
wana kierownica, sprowadzony w całości, - 11.000 zł lub za
mienię na busa. Wrocław, teł. 071/345-68-79, 0601/75-49-59 
FIAT TEMPRA SEDAN, 1992 r.. 127 tys. km, 1597 ccm, czer
wony, relingi, roleta, el. otw. szyby i szyberdach, wspom. kie
rownicy, centr. zamek, • 10.500 zł (możliwe raty). Żary, tel. 
0603/39-04-87
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, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kremo
wy, nowe opony, wszystkie el. dodatki, stan idealny, na zachod
nich tablicach - 2.500 DEM. Zgorzelec, tei. 0604/89-53-53 
FIAT TEMPRA, 1992 r.. 1600 ccm. benzyna wspomagańie kier., 
hak, el. otw. szyberdach, wełurowa tapicerka, ocynkowany, dzie
lona tylna kanapa, RO, przegląd do 06.2002 r., stan b. dobry, •
11.000 zl lub zamienię na dostawczy, diesel, w tej cenie. Żary, 
tel. 068/374-21-78
FIAT TEMPRA KOMBI, 1993 r., 300 tys. km, 1900 ccm. turbo D.
beżowy, demne szyby, na białych tablicach - 2.000 DEM. Żary,
tel. 068/470-50-85, 0606/36-50-95
FIAT TEMPRA 1994 r., 1600 ccm, wtrysk, niebieski metalic,
centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, • 10.000 zł. Gubin, tel.
068/359-64-49
FIAT TEMPRA, 1994 r., 78 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, ciemno
zielony, składak, centr. zamek z pilota, alarm, el. otw. szyby, 
wspomaganie, reg. kierownica, wełurowa tapicerka, magnety- 
zer, RO. - 10.000 zł. Wrocław, teł. 071/328-92-02 
FIAT TEMPRA, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, inst. gazowa, 
bordowy, 2. właściciel, el. otw. szyby, centralny zamek, alarm, 
blokada skrzyni biegów, regulowaany fotel, stan b. dobry, -
18.500 zł. Wałbrzych, tel. 0503/02-42-53
FIAT TEMPRA, 1995 r., 140 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, 
dużo dodatków, stan b. dobry, • 13.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/58-13-54
FIAT TIPO SKŁADAK, 1988/92 r., 147 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, deska rozdzielcza Digi
tal, hak, garażowany, przegląd do 04.2002 r, - 6.000 zł. Walim, 
tel. 074/845-72-89, 0604/53-33-93 
FIAT TIPO, 1989 r., 1600 ccm, granatowy metalic, 5-drzwiowy, 
ei. otw. szyby, szyberdach, deska digital, wspomaganie kier., 
stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 2.100 zl. Zbąszyń, tel. 
068/386-08-78, 0607/76-67-37
FIAT TIPO, 1990 r„ 200 tys. km, diesel, niebieski metalic, centr. 
zamek, alarm, szyberdach, nowy akumulator (gwarancja), -
10.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-73-50
FIAT TIPO, 1990 r., 112 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony 
metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, ekonomizer, 
komputer, stan techn. dobry, - 8.000 zł. Legnica, tel. 
0604/29-84-28
O FIAT TIPO, 1991 r., 132 tys. km, 1400 ccm, srebr

ny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oryg. lakier, 
stan b. dobry, • 9.000 zł. Jawor, tel. 076/870-41-10, 
076/871-10-71 01035741

FIAT TIPO, 1991 r., czerwony, stan bardzo dobry, zadbany, el. 
otw. szyby, wspomaganie i reg. kierownicy, przyciemniane tyl
ne szyby, - 11.900 zł. Dobrzeć, woj. kaliskie, tel. 062/739-32-02 
lub 0502/12-00-51
FIAT TIPO, 1991 r., 110 tys. km. 1900 ccm, diesel, TDX, czer
wony metalic, stan techn. silnika i karoserii b. dobry, kubełkowe 
fotele, reg. kierownica (2 poziomy), el. reg. szyberdach (2 po
ziomy), w kraju od pół roku, 5-biegowy, 5-drzwiowy, centr. za
mek, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., oszczędny, zadbany, 
garażowany, - 9.500 zł. Bobrowice 126, woj. lubuskie, tel. 
068/391-33-88, 0600/43-51-68
FIAT TIPO, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, szaro-sta- 
lowy metalic, alum. felgi 15". obniżony, spoiler, centr. zamek, 
alarm + pilot, lampy soczewkowe, stan idealny, zadbany, • 12.000 
zł. Brzeg Dolny, tel. 0605/69-85-96 
FIAT TIPO, 1991 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, stan b. dobry, wspomaganie kier., RO, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, sprowadzony w całości, • 8.500 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-95-60
FIAT TIPO, 1991 r., 125 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czamy, 
centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. 
otwierany szyberdach, wspomaganie kier., kubełkowe fotele, ra
dioodtwarzacz, • 10.700 zl. Legnica, tel. 0603/07-30-67 
FIAT TIPO, 1991 r., 1700 cćm, diesel, srebrny metalic, 5-drzwio
wy, szyberdach, • 9.800 zł. Leszno, teł. 065/527-12-86 w 
godz. 9-17
FIAT TIPO, 1991 r., 1400 ccm, bordowy metalic, katalizator, 
5-drzwiowy, ei. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, wspoma
ganie, 5-biegowy, na białych tablicach -1.650 DEM. Żagań, tel. 
0602/11-40-63
FIAT TIPO, 1992 r., 430 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor morski 
metalic, wspomaganie, cena: 1.400 DEM + cło i transport. Góra, 
tel. 065/543-33-02
FIAT TIPO, 1992 r., 87 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 5-drzwio
wy, bez wypadku, szyberdach, RM, książka serwisowa, I wła
ściciel, tydzień w kraju, stan b. dobry • 9.800 zł. Jasień, tel. 
0600/60-19-74
FIAT TIPO, 1992 r., 170 tys. km, 1597 ccm, TD, czerwony, spro
wadzony, oclony, w kraju 3 dni, welur, centr. zamek, wspom. 
kierownicy, el. otw. szyby, RO, - 13.400 zł (możliwe raty). Żary, 
tel. 0603/39-04-87
FIAT TIPO, 1992 r., 121 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 5-bie
gowy, 5-drzwiowy, stan techn. b. dobry, -10.800 zł. Nowa Wieś, 
tel. 062/722-22-79
FIAT TIPO, 1992 r., szary metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, 
wełurowa tapicerka, wspomaganie, reg. kierownica, stan dobry, 
- 8.800 zł. Wrocław, tel. 0605/09-51-39.
FIAT TIPO, 1992/93 r., 1400 ccm, kolor srebrny, kupiony w sa
lonie, I właściciel, immobilizer, alarm, 5-biegowy, stan b. dobry, 
faktura zakupu, - 8.900 zl. Strcelin, tel. 071/392-01-01

FIAT TIPO, 1993 r., 120 tys. km, 1372 ccm, benzyna, biały, inst. 
gazowa, RO> stan b. dobry, • 11.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-21-16
FIAT TIPO, 1993 r., 103 tys. km, .1400 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie, faktura zakupu, książka serwisowa, zderza
ki w kolorze nadwozia, halogeny, alarm + pilot, 5-drzwiowy, li
stwy boczne, trzecie światło .stop’, oryginalny lakier, garażo
wany, stan b. dobry, - 11.600 zł lub zamienię. Legnica, tei. 
0606/13-93-48, 076/850-62-64
FIAT TIPO, 1993 r., 147 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bordowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, szyberdach, wspo
maganie kier., radioodtwarzacz, sprowadzony z Niemiec, w kraju 
od tygodnia, oclony, stan idealny, • 12.700 zł. Sobótka, tel. 
071/316-30-57, 0608/87-22-61
FIAT TIPO, 1993 r., 123 tys. km, 1926 ccm, turbo D. brązowy 
metalic, 3-drzwiowy, el. otwierane szyby, el. otwierany szyber
dach, ABS, wspomaganie kier., regulowana kierownica, central
ny zamek, - 11.500 zi. Wrocław, tel. 071/365-57-00 
FIAT TIPO, 1993/94 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D. bordo
wy metalic, w kraju od tygodnia, bez wypadku, ABS, poduszka 
pow., pełne wyposażenie elektr., szyberdach, wspomaganie 
kier., wełurowa tapicerka, po przeglądzie, serwisowany, stan b. 
dobry, • 14.900 zł. Rawicz, tel. 0602/58-37-06 
FIAT TIPO, 1994 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, kupiony w salonie. -12.900 zl lub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 075/734-72-65, 0604/67-86-93 
FIAT TIPO, 1994 r., 1400 ccm, kolor grafitowy metalic, 5-drzwio
wy, alarm, blokada, nowe paski i tarcze hamulcowe, do lakiero
wania błotniki • 11.500 zł lub zamienię na diesla. Jugowiec, gm. 
Środa Śląska, tel. 071/795-13-00 
FIAT TIPO, 1994 r., 64 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtrysk, 
czerwony, alum. felgi, sportowe zawieszenie, sportowe zawie
szenie, ABS, wspomaganie, poduszka pow., el. otw. szyby, szy
berdach, centr. zamek, garażowany, stan b. dobry, -13.900 zł. 
Kudowa Zdrój, tei. 074/866-26-68 
FIAT TIPO, 1995 r.. 93 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, granatowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., ABS, poduszka pow. 
kierowcy, pirotechniczne napinacze pasów, el. otw. szyby. el. 
reg. i podgrzewane lusterka, alum. felgi, • 15.500 zi. Lubin, tel. 
076/847-51-03
FIAT ULYSSE, 1997 r., 20 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, minivan, klimatyzacja, wspomaganie, 2 pod. powietrz
ne, ABS, radio, sprowadzony z Niemiec, 5 osobowy, immobili
zer, centr. zamek, I właściciel w kraju, • 36.000 zł lub zamienię 
na busa, podwyższonego. Dobroszyce, tel. 071/314-14v42, 
0603/51-45-33
FIAT UNO, 1983/84 r., 135 tys. km, 1100 ccm, niebieski, nowe 
opony, zadbany, dużo nowych części, aktualny przegląd, • 4.500 
zi lub zamienię na Fiata 126p. Radków, woj. wałbrzyskie, teł. 
0605/23-67-59
FIAT UNO, 1984/89 r., 1100 ccm, FlRE, czerwień meksykań
ska, silnik i skrzynia biegów z 1989 r., dzielona tylna kanapa, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, tylne szyby uchylane i przyciemniane, 
ekonomiczny, 75 KM, stan idealny, atrakcyjny wygląd, • 4.800 
zl lub zamienię na Poloneza Caro, od 1993 r., z inst. gazową. 
Legnica, tei. 0605/05-44-21
FIAT UNO, 1985 r., 227 tys. km, 1300 ccm, diesel, srebmo-szary 
metalic, RO, tylna szyba ogrzewana, amortyzatory przednie na 
gwarancji, stan opon b. dobry, po remoncie silnika (60 tys. km), 
stan dobry, przegląd do 01.2002 r. - 4.700 zi lub zamienię na 
młodszy, D, E + inst. gaz (możliwa dopłata do 2.500 zł). Wro
cław, tel. 071/783-00-22
FIAT UNO, 1985/91 r., 903 ccm, czerwony, po remoncie kapi
talnym silnika, nowe amortyzatory, przegląd do 01.2002 r. - 4.600 
zi lub zamienię. Kudowa Zdrój, teł. 074/866-42-16 
FIAT UNO, 1986 r., 900 ccm, benzyna, granatowy, oryginalny 
lakier, nowe opony, z urzędu celnego, - 5.500 zł. Prusice k. Trzeb
nicy, tel. 071/312-53--41, 312-63-41 
FIAT UNO 75,1986 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, el. otw. szyby, 
po remoncie silnika, nowe amortyzatory, 2 nowe opony, stan 
blacharki i podzespołów b. dobry, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 
071/781-85-14. 0606/16-73-15
FIAT UNO, 1986 r„ 18 tys. km, 1300 ccm, diesel, niebieski, 
5-drzwiowy, nowe opony, amortyzatory i łożyska, po remoncie 
silnika, bez korozji, bez wypadku, stan b. dobry, • 7.400 zł. Wro
cław, teł. 071/372-68-74
FIAT UNO, 1987 r., 1500 ccm, MPI na zachodnich tablicach - 
500 DEM. Zielona Góra, tei. 0607/27-58-43, 0607/27-58-34 
FIAT UNO, 1987 r., 100 tys. km, 1300 ccm, TEI, grafitowy meta
lic, 115 KM, tarcze hamulcowe, tablica elektroniczna, blacha 
do poprawek, - 4.000 zł. Jawor, tel. 076/870-55-12, 
0600/83-18-05
FIAT UNO, 1987 r., 1700 ccm, diesel, kolor wiśniowy metalic, 
5-drzwiowy, centr. zamek, stan techn. b. dobry, białe tablice, -
1.800 zł. Jawor. teł. 076/870-47-23 
RAT UNO, 1987 r., 1300 ccm, diesel, zielony, 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, wyłącznik zapłonu, hak, zadbany, - 6.200 zł. Legnica, tel. 
0608/18-90-35
FIAT UNO. 1987 r., 1500 ccm, benzyna, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, silnik 75 KM, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oryg. szyberdach 
z roletą, nowe łożyska, RO + głośniki, pilnie, • 3.800 zł (możliwe 
raty przez komis). Świdnica, tei. 0600/85-69-54 
FIAT UNO 45,1988 r., 99 tys. km, 1000 ccm, czamy, RO ♦ gło
śniki, przegląd do 12.2001 r., 3-drzwiowy, tylne szyby uchyla
ne, dużo nowych części, b. oszczędny, pilnie, • 3.900 zl. Zielo
na Góra, tel. 0608/80-01-44
FIAT UNO, 1988 r., 223 tys. km, 1300 ccm, diesel, metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, do małych poprawek lakierniczych, dużo 
nowych części, stan silnika b. dobry, • 6.500 zł. Bytom Odrzań
ski, tel. 068/388-90-31, 0606/64-52-70 
RAT UNO, 1988 r., 177 tys. km, 1700 ccm, diesel, bordowy, 
nowy akumulator (gwarancja), RO, lakierowane zderzaki, po
krowce .miś’ , przegląd do 2002 r.. garażowany, - 6.000 zł. Ja
nowice Włk., tel. 075/751-55-86 
FIAT UNO, 1988/89 r.. niebieski, na białych tablicach • 1.100 
DEM. Wrocław, tel. 0606/49-47-39 
FIAT UNO, 1989 r.,44ys. km, 1300 ccm. czerwony metalic, 105 
KM, po remoncie silnika i blacharki, halogeny, atrakc. wygląd, -
7.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-98-03 wieczorem 
FIAT UNO, 1989 r., 249 tys. km, 1300 ccm, diesel, niebieski, 
stan dobry, części, - 5.800 zł. Świdnica, tel. 074/852-10-04 
FIAT UNO, 1989 r., 1000 ccm 3-drzwiowy, szyberdach, na bia
łych tablicach, - 1.600 zł. Zgorzelec, tel. 0609/64-41 -34 
FIAT UNO, 1990 r., 130 tys. km, 1372 ccm, benzyna, wtrysk, 
czamy metalic, katalizator, nowe opony, amortyzatory i tłumiki, 
po wymianie płynów i filtrów, - 7.800 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/830-10-93
FIAT UNO, 1990 r., 141 tys. km, biały, prod. włoskiej, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, - 7.000 zi. Kluczbork, teł. 077/418-46-29 
FIAT UNO, 1990 r., 98 tys. km, 999 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, stan dobry, - 5.900 zl. Krotoszyn, tel. 062/725-24-55, 
0603/25-21-77
FIAT UNO, 1990/91 r.. 1000 ccm 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan 
dobry, na zachodnich tablicach - 1.100 DEM. Żagań, tel. 
0602/11-40-63
FIAT UNO, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, stan b. do
bry, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby - 5.500 zl. Wro
cław, tel. 0605/22-41-57
FIAT UNO, 1991 r., 1000 ccm, biały, zderzaki w kolorze nadwo
zia, szyberdach, białe zagary, 4 głośniki, zadbany, - 8.400 zł. 
Wrocław, tel. 367-41-06 lub 0502/33-76-37 
FIAT UNO, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk centr. zamek, alarm, im
mobilizer, - 7.000 ẑi Nowa Ruda, tel. 074/873-30-28, 
0606/65-23-68
FIAT UNO, 1991 r., 116 tys. km, 999 ccm, benzyna, czamy, nowe 
opony (2 szt ), katalizator, 5-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, 
tylna szyba ogrzewana, radioodtwarzacz, pokrowce, • 8.200 zl. 
Stronie Śląskie, tel. 0600/70-45-71,0600/12-42-05 
FIAT UNO, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 5-biego
wy, oryginalny szyberdach, el. otwierane szyby, centralny za
mek, stan b. dobry, - 6.800 zi. Strzelin, tel. 071/392-08-36. 
0605/57-95-49
FIAT UNO, 1991 r., 1400 ccm, biały, ii właściciel, 5-biegowy, 
RO, zadbany, stan b. dobry, - 7.900 zł lub zamienię na inny 
samochód. Wołów, tel. 071/389-48-06 
FIAT UNO, 1991/92 r., 1100 ccm, wtrysk, bordowy, bez wypad
ku, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, halogeny, reg. pasów i 
reflektorów, radioodtwarzacz, rozkl. siedzenia, I właściciel, peł
na dokumentacja, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 8.400 zł 
lub zamienię na większy. Strzelin, tel. 071/392-34-50, 
0608/46-89-32
FIAT UNO, 1992 r., 140 tys. km. 999 ccm. czerwony, szyber
dach, 5-biegowy, nowy akumulator, RM, trzecie światło .Stop*, 
opony zimowe, zadbany - 8.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-30-93
FIAT UNO, 1992 r., 100 tys. km, 1372 ccm, wtrysk, koior mor-
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Wrocław, ul. Grabiszyńska 163/Auto-Gaz
Serwis 24 h. tel. 0-602 24 84 57

ski, alarm, hak, stan bardzo dobry - 10.000 zl lub zamienię na 
większy (Toyotę Corollę, Carinę II). Żagań, tel. 0602/88-75-23 
FIAT UNO, 1992 r., 105 tys. km, 1100 ccm, granatowy metalic, 
3-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, skórzana tapicerka 
• 1.200 DEM + do i transport. Góra, tel. 065/543-32-41 
FIAT UNO, 1992 r., 85 tys. km, 1000 ccm, benzyna, szary me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oznakowany, z salonu, alarm, ga
rażowany, zadbany, stan b. dobry, - 9.500 zł. Sobótka, tel. 
071/316-30-47, 0605/63-18-27
FIAT UNO 45,1992 r., 64 tys. km, 1000 ccm, czerwony, kupiony 
w salonie, alarm, blokada skrzyni biegów, 5-drzwiowy, bez wy
padku, oznakowany, udokumentowany przebieg, stan b. dobry,
- 10.500 zl. Wrocław, tel. 071/343-94-61 po godz. 19
FIAT UNO, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, radio, skóra, wszystkie el. dodatki, centr. 
zamek, alum. felgi, na zachodnich tablicach - 2.500 zł. Zgorze
lec, tel. 0606/70-84-68
FIAT UNO, 1992 r., 200 tys. km, 1000 ccm, FIRE, czarny, 
3-drzwiowy, • 6.700 zl. Żodyń, gm. Siedlec, woj. zielonogórskie, 
tel. 0605/05-46-74
FIAT UNO 45 S, 1992/93 r, 73 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
kupiony w salonie w Polsce, uchylane tylne szyby, tylna wycie
raczka, alarm, RO Pioneer, 3-drzwiowy, oryg. lakier, książka ser
wisowa, stan b. dobry • 9.500 zł lub zamienię na Volvo 440, 
Opla Omegę, w tej cenie. Wrocław, tel. 0600/83-18-24 
FIAT UNO, 1993 r., 1400 ccm, czarny, 5-drzwiowy, relingi da
chowe, szyberdach, - 9.300 zl. Leszno, tel. 065/527-12-86 w 
godz. 9-17
FIAT UNO, 1993 r., 68 tys. km nowe amortyzatory, II właściciel, 
RM, pokrowce, oznakowany, - 10.000 zł. Głogów, tel. 
076/835-65-10
FIAT UNO 45,1993 r., 78 tys. km, 1000 ccm, czerwony, - 9.500 
zł. Grochowy, gm. Rychwał, tel. 063/248-33-61 
FIAT UNO, 1993 r., 130 tys. km, 1100 ccm; czarny, katalizator, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, skrzynia biegów Fiata Punto, szyber
dach, dzielone tylne siedzenia, II właściciel, kpi. dokumenta
cja, bez wypadku, zadbany, garażowany, stan b. dobry, • 9.000 
zl. Legnica, tel. 076/862-88-35
FIAT UNO 60S, 1993 r., 85 tys. km, 1100 ccm, czerwony, kupio
ny w salonie, pełna dokument., 5-drzwiowy, 5-biegowy, listwy 
boczne, alarm na pilota, immobilizer, zegarek, 4 nadkola, ory
ginalny lakier, garażowany, stan b. dobry, • 11.200 zl. Legnica, 
tel. 0606/13-93-48, 076/850-62-64 
FIAT UNO, 1993 r., 100 tys. km. 1000 ccm, kolor morski meta
lic, pełna dokumentacja, RM, alarm, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/325-58-()4, 0601/82-22-25
FIAT UNO 45,1993 r., 78 tys. km, kolor grafitowy metalic, 5-bie- 
gowy, RO Blaupunkt, stan dobry, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 
0603/59-70-63
FIAT UNO, 1993 r., 1180 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, I właści
ciel, kpi. dokumentacja, -10.500 zł. Wrocław, tel. 071/322-18-38 
FIAT UNO 45,1993 r., 92 tys. km, 999 ccm, benzyna, ciemno
zielony, kupiony w salonie, RM, garażowan/, obrotomierz, ha
logeny, zegary, zadbany, - 11.000 zł. Zawidów, tel. 
075/778-84-94, 0603/11-16-87
FIAT UNO, 1993 r., 13 tys. km, 113 ccm, granatowy, -10.400 zl. 
Żary, tel. 0604/50-59-32, 0604/50-85-58 
FIAT UNO, 1993/94 r., 195 tys. km, 1100 ccm, niebieski, dużo 
nowych części, • 4.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, zadbany. 
Radków, tel. 0605/23-67-59
FIAT UNO, 1994 r., 67 tys. km, 1000 ccm, granatowy, 5-drzwio- 
wy, kupiony w Polsce, - 12.500 zł. Leszno, tel. 065/520-53-19, 
0601/83-65-55
FIAT UNO, 1994 r., 34 tys. km, 1100 ccm, srebrny metalic, ku
piony w salonie, I właściciel, serwisowany, stan idealny, • 14.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/59-73-63, 071/368-70-72 
FIAT UNO, 1994 r., 1000 ccm, wiśniowy metalic, alarm + pilot, •
10.900 zl.;Żary, tel. 068/374-02-43, 0607/78-34-02 
FIAT UNO, 1994 r., 74 tys. km, 1000 ccm, bordowy, kupiony w 
kraku, II właściciel, blokada skrzyni biegów, centr. zamek, im
mobilizer, alarm, radio, stan b. dobry, - 11.000 zł. Brzeg, tel. 
077/411-75-06, 0604/07-27-43
FIAT UNO 45, 1994 r., 63 tys. km, 1000 <xm, benzyna, biały, 
zadbany, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, ekonomiczny, 
alarm + pilot, po wymianie przedniego zawieszenia, stan techn. 
b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, serwisowany, • 12.000 zl. Dzier
żoniów, tel. 074/831-86*43
FIAT UNO 45, .1994 r., 71 tys. km, 999 ccm, czerwień meksy
kańska, I właściciel, bez wypadku, garażowany, blokada skrzy
ni biegów, alarm ♦ pilot, 5-drzwiowy, nowe amortyzatory przed
nie, stan b. dobry, • 10.500 zł lub zamienię na Rata 126p, Ci- 
nquecento. Paczków, tel. 0606/88-29-83 
FIAT UNO, 1994 r., 104 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
inst. gazowa, Mul-T-Lock, alarm, • 12.000 zł. Prudnik, tel. 
077/436-82-64
FIAT UNO. 1994 r., 85 tys. km, czerwony, stan b. dobry, • 15.200
zl. Środa Śląska, tel. 071/317-84-32 do godz. 16
FIAT UNO, 19941., 1400 ccm stan b. dobry, -14.800 zł. Środa
śląska, tel. 071/317-81-82 po godz. 16
FIAT UNO, 1995 r., 1400 ccm, wtrysk, niebieski metalic,
5-drzwiowy, 5-biegowy. - 12.300 zł (możliwe raty przez komis).
Legnica, tel. 0604/41 -80-47
FIAT UNO, 1995 r., 65 tys. km, 1400 ccm, czerwony, kupiony w 
salonie, 5-drzwłowy, blokada skrzyni biegów, RM, książka ser
wisowa, garażowany, stan b. dobry, - 10.800 zł. Lubin, tel. 
076/842-51-25
FIAT UNO, 1995 r., 70 tys. km, 1400 ccm, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, białe kierunkowskazy, tylna kanapa składana, po 
przeglądzie, kupiony w salonie, bez wypadku, - 9.600 zł. Pacz
ków, tel. 0602/33-69-85, 0604/63-73-60 
FIAT UNO 45, 1995 r„ 65 tys. km, 1000 cćm, benzyna, biały, 
kupiony w salonie, I właściciel, 5-drzwiowy, blokada skrzyni bie
gów, stan b. dobry, - 12.900 zl. Wałbrzych, tel. 074/843-97-99, 
0602/44-72-34
FIAT UNO, 1995 r., 61 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, szaiy metalic, 
5-drzwiowy, zadbany, - 12.000 zl. Żary, tel. 068/374-30-87 
FIAT UNO, 1995/96 r., 83, tys.. km, 1400 ccm, wtrysk, perłowo- 
biały, kupiony w salonie, plastikowe nadkola, garażowany, Im
mobilizer, oznakowany, radio + 4 głośniki, 5-drzwiowy, • 13.500 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-04-08 
FIAT UNO, 1996 r., 76 tys. km, 1372 ccm, srebrny metalic, I 
właściciel, z salonu, serwisowany, garażowany, alarm + pilot, 
el. reg. reflektory, RO, katalizator, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe 
opony, nowy akumulator (gwarancja), stan idealny, - 14.500 zł. 
Legnica, teł. 076/862-33-95, 0604/12-68-50 
FIAT UNO, 1996 r., 56 tys. km, 1400 ccm, ie, szary metalic, 
halogeny, relingi dachowe, bagażnik dachowy, centr. zamek, 
el. otw. szyby, RO ♦ 4 głośniki, bez wypadku, alum. felgi, I wła
ściciel, kupiony w kraju, alarm, - 15.500 zł. Legnica, tel. 
076/866-43-66 po godz. 16
FIAT UNO, 1996 r., 1000 ccm, biały, stan idealny, zadbany, 
5-drzwiowy, kupiony w salonie, - 11.990 zl lub zamienię, raty. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
FIAT UNO, 1996 r., 63 tys. km, 1400 ccm, niebieski metalic, z 
salonu, 5-drzwiowy, Mul-T-Lock, oznakowany, immobilizer, •
13.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-33-70 po godz. 18, 392-23-41 
do godz. 18
FIAT UNO, 1996 r., 80 tys. km, 1400 ccm, benzyna ESI, fioleto
wy metalic, alarm, Immobilizer, 5-drzwiowy, kupiony w salonie, 
bez wypadku, aluminiowe felgi, dodatkowe światło .stop*r hak, 
przegląd do 06.2001 r., stan b. dobry, - 13.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/41-86-20
FIAT UNO, 1996 r., 1400 ccm, benzyna, bordowy metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, centr. zamek, alarm ♦ pilot, bloka
da skrzyni biegów, nowe amortyzatory, zagłówki, stan b. dobry,
- 13.500 zl. Wrocław, tel. 0605/32-42-99
FIAT UNO, 1997 r., 38 tys. km, 1000 ccm, błękitny metalik, pię- 
ciodrzwiowy, alarm, stan bardzo dobry, zadbany, - 15.500 zl. 
Legnica, tel. 076/850-19-29
FIAT UNO. 1997 r., 1400 ccm, niebieski metalik, - 14.500 zl. 
Warszawa, tel. 0602/58-33-80

FIAT UNO, 1997 r., 70 tys. km, 1000 ccm, biały, -12.500 zł., tel. 
0601/92-44-40
FIAT UNO, 1997 r.,-40 tys. km, 1700 ccm, turbo O, czerwony, 
bez wypadku, kupiony w salonie w Polsce, centralny zamek, 
alarm, stan iSealny, pełna dokumentacja, radio, • 15.700 zl. 
Kłodzko, tel. 074/865-80-08 po godz. 20, 0603/50-41-74 
FIAT UNO, 1997 r., 55 tys. km, 1000 ccm, FIRE, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, RO, alarm, kupiony w salonie, stan b. 
dobry, - 13.500 zl. Lubin, tel. 076/846-50-42,0605/63-90-36 
FIAT UNO, 1997 r., 65 tys. km, 1400 ccm, wtrysk 5-drzwiowy, 
el. otw. szyby, centr. zamek t  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, 1997 r., 60 tys. km, 999 ccm, wtrysk, FIRE, bordowy 
metalic, I właściciel, bez wypadku, oryg. lakier, kupiony w salo
nie, 5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, immobilizer, oznakowa
ny, dodatkowe światło .stop*, nowe opony i tłumik, stan idealny, 
• 12.600 zł lub zamienię, (możliwe raty). Paczków, tel. 
077/431-60-09, 0606/50-19-62
FIAT UNO, 1998 r., 48 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebieski me
talic, alarm, centr. zamek, immobilizer, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, 5-drzwiowy, katalizator, stan b. dobry, • 15.800 
zł. Brzeg, tel. 077/412-56-56
FIAT UNO, 1998 r., 30 tys. km, 1000 ccm 5-drzwłowy, kupiony 
w salonie, I właściciel, • 16.500 zł. Krosno Odrzańskie, woj. zie
lonogórskie, tel. 0601/31*34-61 
FIAT UNO, 1998 r., 67 tys. km, 1000 ccm, niebieski metalic, 
kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, ł>ez wypadku, blo
kada skrzyni biegów, atermlczne szyby, zadbany, - 16.400 zl. 
Lubin, tel. 076/749-30-81
FIAT UNO VAN, 1998 r., 48 tys. km, 1400 ccm, biały, • 13.000 
zł. Prudnik, tel. 077/436-23-65
FIAT UNO VAN, 1998 r., 105 tys. km, 1000 ccm, biały, -11.200 
zł. Wrocław, teł. 071/352-89-55, 0602/22-00-70 
FIAT UNO, 1999 r., 22 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, FIRE, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oddęcie zapłonu, zagłówki, ser
wisowany, garażowany, I właściciel, • 19.000 zl. Leśnica, woj. 
opolskie, tel. 0609/52-51-55
FIAT UNO FIRE, 1999 r., 22 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, odcięde zapłonu, zagłówki, głośni
ki, serwisowany, garażowany, i właśddel, - 19.000 zł. Leśnica 
k. Opola, tel. 0609/52-51-55
FIAT UNO, 1999 r., 26 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, czerwony, 
listwy boczne, RO, dod. światło .stop', dod. światło w kabinie, I 
właśddel, niepalący, zadbany, stan b. dobry, • 16.500 zl. Ma
słów, tel. 071/312-31-53
FIAT UNO, 2000 r., 900 ccm, niebieski metalik, stan idealny, 
pierwszy właśddel, z salonu, dwa zabezpieczenia antywłama- 
niowe, radioodtwarzacz stereo, • 19.000 zl. Wałbrzych, tel. 
0600/56-90-15
FIAT UNO, 2000 r., 6 tys. km, 900 ccm, czerwony metalic, 
3-drzwiowy, I właściciel, alarm - 19.000 zi. Strzegom, tel. 
074/855-38-98
FIAT UNO, 2000 r., 26 tys. km, 900 ccm, wtrysk, niebieski, ka
talizator, 5-biegowy, radio (panel), immobilizer, zagłówki tylne, 
el. reg. reflektory, serwisowany, garażowany, bez wypadku, ku
piony w salonie, stan idealny, - 18.400 zl lub zamienię. Żary, 
tel. 068/375-90-90

FORD
O AUTON - sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

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

FORD AEROSTAR, 1989 r., 3000 ccm, V6, kolor pertowozielo- 
ny, - 13.500 zł tub zamienię na Chevroleta Camaro, terenowy. 
Kępno, tel. 062/781-02-60, 0601/89-10-61 
FORD AEROSTAR SPORT, 1993 r., 3000 ccm, V6, srebrny me
talic, 7-osobowy, ład. 350 kg, klimatyzacja, pod. powietrzna, spo- 
ilery, instalacja gazowa, faktura VAT, • 21.000 zł. Świdnica, tel. 
074/853-71-24, 0601/62-66-05
FORD AEROSTAR, 1994 r., 105 tys. km, 4000 ccm, zielony, 
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, centr. zamek, • 28.400 
zl. Wrocław, tel. 071/783-99-69 
FORD AEROSTAR, 1994 r., 150 tys. km, 4000 ccm, srebrny 
metalic, automatic, klimatyzacja, 4 WD, ABS, RO, alarm, immcn 
bilizer, • 18.600 zł. Wrocław, tel. 071/322-23-37 '
FORD CAPRI, 1995 r., 42 tys. km, 1800 ccm, TDI, granatowy 
metalic, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, 
regulacja świateł, RO, 5-drzwiowy, halogeny, lakierowane zde
rzaki, dzielona kanapa, lotka, welur, centr. zamek, immobilizer, 
garażowany, - 23.800 zl. Kłodzko, tel. 074/867-24-19. 
0601/40-99-52
FORD COUGAR, 1999 r., 37 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, klimatyzacja, skórzana tapicerka, alum. felgi, RM + 
CD, ABS, 4 pod. powietrzne, stan b. dobry - 64.000 zl. Ostrów 
Wlkp., tel. 0600/37-28-47
FORD ESCORT, 1979 r. tylny napęd, - 1.000 zl. Trzebnica, tel. 
071/387-21-49
FORD ESCORT, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, ważny przegląd, - 3.200 zl. Dębnica, 
tei. 071/312-62-96, 071/312-60-92 po godz. 18 
FORD ESCORT, 1981 r., 130 tys. km, 1300 ccm, niebieski, w 
dobrym stanie technicznym, lakierowany w 2000 r., dodatkowo 
komplet kół i opon zimowych, - 3.200 zl. Chocianów, tel. 
0604/68-82-51
FORD ESCORT, 1981 r., 1300 ccm, czerwony, po remonde bla
charki i lakierowaniu, silnik, skrzynia biegów, zawieszenia i wnę
trze z 1990 r., nowe łożyska, klocki, amortyzatory, podzespoły i 
felgi, stan idealny, - 5.000 zł. Kłodzko, tel. 074/865-82-36 
FORD ESCORT XR3i, 1981 r., 1600 ccm, granatowy metalic, 
3-drzwiowy, szyberdach, stan dobry, • 3.500 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 0605/54-30-44
FORD ESCORT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, zielony metalic, 
stan dobry, 3-drzwiowy, szyberdach, - 3.300 zl. Podolany, tel. 
076/877-20-17
FORD ESCORT KOMBI, 1982 rM 180 tys. km, 1300 ccm 4-bie
gowy, 3-drzwiowy, zadbany, • 2.800 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-59-07, 0608/76-09-76
FORD ESCORT, 1982 r., 127 tys. km, 1300 ccm, biały, szerokie 
zderzaki, 4-drzwiowy, aluminiowe felgi, stan b. dobry, - 3.760 zł 
lub zamienię na inny samochód. Lutynia, teł. 071/396-50-41 
FORD ESCORT, 1982 r , 1100 ccm, zielony metalic, stan dobry, 
inst. gazowa, oryg; lakier, dodatkowo opony zimowe, hak, nowy 
akumulator, ham. - 3.500 zl. Olszyna, tel. 075/721*25-24 
FORD ESCORT, 1982 r., 1100 ccm, benzyna, czarny, po re
monde blacharki, nowe opony, - 3.200 zł lub zamienię na Fiata 
126p, po 1992 r. Pobiel, woj. leszczyńskie, tel. 065/543-81-90 
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm, beżowy metalic, • 2.900 zl 
lub zamienię na Wartburga Golfa z dopłatą. Mariusz Gode.k,
68-132 Sanice, gm. Przewóz, ul. Wojska Polskiego 15 
FORD ESCORT XR3i, 1982 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, 
szyberdach, 5-biegowy, dużo nowych częśd, zadbany, atrak
cyjny wygląd, • 3.300 zł. Skoroszyce, woj. opolskie, tel. 
077/431-81-43 po południu, 0600/54-98-58 
FORD. ESCORT, 1982 r.. 1100 ccm, benzyna, niebieski, gara
żowany, 5-drzwiowy, alum. felgi, szyberdach, RO i 4 głośniki, 
korektor, hak, bez rdzy, - 5.000 zl. Świerzawa, teł. 075/713-59-07 
po 15
FORD ESCORT, 1982 r., 90 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, 
nowe amortyzatory, garażowany, zadbany, stan techn. b. do
bry, - 3.900 zl lub zamienię. Wrodaw, tel. 071/78^34-11 
FORD ESCORT KOMBI, 1982 r., 1597 ccm, złoty metalic, techn. 
sprawny, 4 kola, zapasowy gażnik, - 2.500 zl. Wrocław, tel. 
071/351-32-17
FORD ESCORT, 1982/83 r., 145 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zloty metalic, sprowadzony w calośd, kpi. dokumentacja, oryg. 
lakier, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, zadbany, stan techn, b. do
bry, - 3.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/324-10-18, 
0603/77-90-48
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, złoty, oryg. lakier, 
5-drzwiowy, RO, garażowany, stan b. dobry, • 4.600 zł. Wał
brzych, tel. 0605/35-26-21
FORD ESCORT, 1983 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benf^a, czer
wony, 4-drzwiowy, sprowadzony w całości, RO, 5-biegowy, stan

b. dobry, - 4.200 zl lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza. Wro
daw, tel. 071/396-50-41, 0603/19-13-93 
FORD ESCORT, 1983 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, • 3.000 zł. Wrodaw, tel. 071/353-42-93 
FORD ESCORT, 1983 r , 1300 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, po remonde silnika, blacharka do remontu, polska doku
mentacja, - 2.600 zł. Wrodaw, tel. 0503/36-50-04,
FORD ESCORT, 1983 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna nowe 
amortyzatory, wszystkie tuleje gumowe, łożyska, końcówki, drąż
ki • po remoncie blacharki, do malowania częściowo, • 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/785-96-42 do godz.17, 0503/93-28-42 
FORD ESCORT, 1&83 r„ 1300 ccm, benzyna, niebieski, 
3-drzwiowy, 4-biegowy, nowe amortyzatory, kołpaki, listwy, reg. 
pasy, garażowany, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 3.600 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Zloty Stok, tel. 0605/37-82-58 
FORD ESCORT, J984 r., 1300 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, szyberdach oryginalny, RM, zadbany, garażowany, -
3.300 zł lub zamienię. Nysa, tel. 077/433-10*2,0604/68-43-18 
FORD ESCORT, 1985 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, sza
ry metalic, stan dobry, 5-drzwiowy, szyberdach, przegląd do
06.2002 r, • 4.000 zł. Jugów, tel. 074/871-80-38 
FORD ESCORT, 1985 r., 1600 ccm, wtrysk, niebieski, szyber
dach, zadbany, - 4.500 zł. Miękinia, tel. 0609/38-49-15 
FORD ESCORT, 1985 r., 165 tys. km, 1597 ccm, diesel, Kary 
metalic, 5 biegowy, 5 drzwiowy, tylna kanapa dzielona, szyber
dach, nowy akumulator, nowe tarcze hamulcowe, ekonomicz
ny. - 5.200 zł. Wrocław, tel. 342-98-29,0503/18-73-03 • "  
FORD ESCORT XR3i, 1986 r., 1600 ccm, biały, zderzaki w kol. 
nadwozia, sportowe zawiesz., kubełkowe fotele, alum. felgi, ob
niżony, RM, kpi. dokumentacja, zadbany • 4.800 zł. Lubin, tel. 
076/846-51-03, 0604/11-36-86
FORD ESCORT, 1986 r., 19 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny 
metalic, nowy lakier i amortyzatory, silnik z 1989 r., zadbany, •
5.700 zl. Lubin. tei. 076/846-56-54 
FORD ESCORT, 1986 r., 1300 ccm szyberdach, kpi. dokumen
tacja. - 3.900 zl. Opole, tel. 0601/55-07-32 
FORD ESCORT, 1986 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, nowe opony, atrakc. 
wygląd, II właśddel, - 5.800 zł. Polkowice, tel. 0605/34-19-17 
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 zł. Brzeg, tel. 077/411-53-19 
po 20
FORD ESCORT, 1987 r., 152 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, alarm ♦ pilot, centr. za
mek, • 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-07-16 
FORD ESCORT, 1987 r., 122 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, 5-błegowy, szyberdach, nowe częśd, zadbany, -
6.200 zł lub zamienię na diesla, lub na benzynę z inst. gazową. 
Żagań, tel. 068/477-34-07
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy, • 6.500 
zi. Kamienica, gm. Paczków, tel. 077/431-76-12 
FORD ESCORT, 1987 r., 1100 ccm, czarny, zadbany, 3-drzwio- 
wy, kpi. nowych letnich kół i zimowych, radioodtwarzacz, kon
serwacja, • 7.300 zl. Kłodzko, tel. 074/865-50-84 
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 zl. Legnica, 
tel. 076/856-11-31 po godz. 17, 0606/14-43-22 
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, brązowy metalic, 
stan b. dobry, • 6.000 zł. Lubin, teł. 076/847-21-89 
FORD ESCORT XR3i, 1987 r., srebrny metalic, 105 KM, zde
rzaki w kolorze nadwozia, ABS, radioodtwarzacz, szyberdach, 
białe zegary, sportowy wydech, aluminiowe felgi BBS, zadbany, 
- 6.500 zł. Mieroszów, tel. 074/845-81-67, 0604/61-94-23

FORD ESCORT, 1987 r, 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, brą
zowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdadi, spoiler, skła
dana kanapa, listwy, kołpaki, - 5.200 zl lub zamienię. Paczków, 
tel. 0602/33-69-85, 0604/63-73-60 
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, fioletowy metalic, 
szyberdach, 5-biegowy, lotka, • 5.800 zi. Prusice k. Trzebnicy, 
tel. 071/312-53-41, 312-63-41
FORD ESCORT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, stan b. dobry, - 7.950 zł. 
Świdnica, tel. 0605/35-26-21
FORD ESCORT RS, 1987 r., turbo, biały, sportowe zawiesze
nie, alum. felgi, obniżony, ospoilerowany, stan b. dobry, • 6.500 
zl. Wrocław, tel. 0602/18-92-54
FORD ESCORT, 1987 r., 1400 ccm, wtrysk, kolor grafitowy me
talic, stan b. dobry, zadbany, 5-biegowy, radio, szyberdach, hak, 
pełna dokumentacja, sprowadzony w calośd, dzielone tylne sie
dzenia, - 5.900 zl. Wrocław, tel. 071/315-13-47 
FORD ESCORT, 1987 r., 125 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdadi, po wymianie sprzęgła, 
dodsku i amortyzatorów, stan b. dobry, - 6.100 zł lub zamienię 
na diesla, lub samochód z instal. gazową. Żagań, tel. 
068/477-34-07
FORD ESCORT, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel, kolor wiśniowy, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, po remonde ukł. hamulcowego, po wy- 
mianje oleju, filtrów, przegląd do 06.02, dokumentacja celna, 
stan b. dobry, • 5.950 zł. Nysa, tel. 077/448-62-58 
FORD ESCORT. 1987/88 r., 60 tys. km. 1300 ccm, biały, nowe 
tablice i dowód, nowe sprężyny, opony, ospoilerowany, alum. 
felgi, sportowy układ wydechowy, zderzaki i lusterka w kol. nad
wozia, RM + głośniki, alarm ♦ pilot, zadbany, garażowany, stan 
idealny • 6.600 zł lub zamienię na Poloneza Caro. Wielolęka 
12, gm. Domaszowice, tel. 077/419-40-57 wieczorem 
FORD ESCORT, 1987/88 r., 1400 ccm, benzyna, zloty metalic, 
garażowany, zadbany, RO, 4-drzwiowy, stan b. dobry, - 7.400 zl 
lub zamienię na inny samochód. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/815-46-78, 0600/19-76-82
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy, 5-bie
gowy, centralny zamek, el. otw. szyby, immobilizer, spoiler, bia
łe zegary, obrotomierz, bez wypadku, atrakcyjny wygląd + drugi 
silnik po remonde z dokumentacją, przegląd do 06.2002 r, •
6.900 zł. Strzelin, tel. 071/796-23-66 
FORD ESCORT, 1988 r, 1300 ccm, benzyna, czarny, 5-biego
wy, szyberdach, spoiler, stan b. dobry, udokum. pochodzenie, -
6.700 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
FORD ESCORT, 1988 r., 175 tyś. km, 1900 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, wersja amerykańska, komputer, 3-drzwiowy, 
garażowany, automatyczne zapinanie pasów, i właśddel w kra
ju, katalizator, RO, - 6.800 zł. Długołęka, tel. 071/315-26-05 ■ 
FORD ESCORT RS, 1988 r., 168 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
ospoilerowany, wloty powietrza na masce, spoiler, alum. felgi, 
zamek centralny, szyberdach, el. otw. szyby, cb-radio, RO, -
6.500 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-64-79 lub 
0607/36-64-84
FORD ESCORT, 1988 r., 110 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
stan b. dobry, na białych tablicach - 1.500 DEM. Legnica, tel. 
0601/73-42-88
FORD ESCORT, 1988 r., 123 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor
dowy, 5-biegowy. 3-drzwiowy, tylna szyba ogrzewana, CD + gło
śniki, nowe sprzęgło, po remonde silnika, dzielona tylna kana
pa, stan dobry - 7.650 zł. Lubin, tel. 076/846-50-85, 
0605/41 -96-26
FORD ESCORT XR3i,' 1988 r., 1600 ccm, wtrysk 5-biegowy, stan 
b. dobry, na białych tablicach - 2.300 zł. Wrocław, teł. 
0605/40-30-03
FOPD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, 
3-drzwiowy, szyberdach, na białych tablicach, - .1.600 źi. Zgo
rzelec, tel. 0605/37-60-35
FORD ESCORT, 1988 r., 1300 ccm,'benzyna, szary metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, białe tablice - 950 DEM. 
Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
FORD ESCORT, 1988/89 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, bia
ły, szyberdach, 2-drzwiowy, techn. sprawny, na zachodnich ta
blicach, • 3.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 
FORD ESCORT, 1989 r., 91 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO, katalizator, nowe 
opony i amortyzatory, II właśddel, garażowany, przegląd do 
01.01.20021.\ stan techn. b. dobry, pokrowce, • 7.800 zł. Prze
wóz, tel. 068/375-13-89
FORD ESCORT, 1989 r, 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, zadbany, - 7.400 zł lub zamienię. Wschowa, tel 
065/540-24-76, 0601/75-14-17
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, oddęde

zapłonu, zadbany, garażowany, kpi. dokumentacja, • 7.800 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/644-90-56, 0604/07-18-88 
FORD ESCORT KOMBI, 1989 r., 161 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, szary metalic, stan b. dobry, szyberdach, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, 5-drzwfowy, dobre opony, na białych tabli
cach • 2.500 zl lub zamienię na Fiata 1?6p. Grodków, tel. 
077/415-51-49
FORD ESCORT XR3i, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
ABS, alarm, aluminiowe felgi, szyberdach, ospoilerowany, ku
bełkowe fotele, opony zimowe, hak, atrakcyjny wygląd, ozna
kowany, • 8.300 zł. Januszkowlce, gm. Długołęka, woj. wrocław
skie, tel. 090/33-09-57, 0502/29-35-91 
FORD ESCORT, 1989 r., 190 tys. km, 1300 ccm, czerwony, szy
berdach, RO oryginalny, stan dobry, • 5.800 zl. Krotoszyn, tel. 
0600/45-88-83
FORD ESCORT XR31,1989 r., 1600 ccm, wtrysk, 105 KM, czar
ny, ospoilerowany, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, - 8.400 zl. 
Lubin. lei. 0604/70-73-34
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel szyberdach, alum. 
felgi, zadbane wnętrze, do małych poprawek lakierniczych, 
ważny przegląd I opłaty, - 5.000 zł lub zamienię na inny w tej 
cenie. Ostrów Wlkp., tel. 0608/80-18-06, 0604/60-97-63 
FORD ESCORT, 1989 r., 122 tys. km, 1400 ccm, wtryśk, biały, 
nie składak, nowe opony, nowy akumulator (gwarancja), bez 
korozji, zadbany, atrakcyjny wygląd, szyberdach, katalizator, we
lurowa tapicerka, zegar, reg, światła, 5-biegówy, stan b. dobry, 
3-drzwlóWy, - 6.400 zł. Paczków, tel. 077/431-75-36 
FORD ESCORT, 1989 r., 165 tys. km, 1300 ccm, benzyna, sza
ry metalic, 5-biegowy, 5-drzwiowy, szyberdach, alarm ♦ pilot, 
nowe wahacze i ukł. wydechęwy, - 7.500 zł. Polkowice, tel. 
076/749-88-40
FORD ESCORT, 1989 r., 1400 ccm, czerwony, 5-biegowy, szy
berdach, RO, stan b. dobry, • 7.900 zł. Raciborowice, tel. 
076/818-04-17
FORD ESCORT, 1989 r., 115 tys. km, 1800 .ccm, diesel, szary 
metalic, szyberdach, hak, 5-biegowy, stan opon b. dobry, nowe 
amortyzatory, kubełkowe fotele, RO, garażowany, stan b. do
bry, • 9.300 zl. Rudna, tei. 076/843-50-17 
FORD ESCORT, 1989 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czar
ny, nowe opony, radio, zadbany, - 7.800 zl. Stronie Śląskie, tel. 
074/814-10-43
FORD ESCORT GL, 1989 r., 185 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, • 6.800 zi. Wschowa, tel. 0603/94-73-89 
FORD ESCORT, 1989 r., 187 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, szyberdach, I właśddel, kpi. dokumentacja, 
garażowany, RM, zadbany, kpi. opon zimowych, przegląd do
06.2002 r, - 7.000 zi. Wysocko, gm. Złotoryja, teł. 076/878-69-16 
FORD ESCORT, 1989/90 r., 1600 ccm białe zegary, ekonomi- 
zer, sportowy układ wydechowy, zderzaki w kol. nadwozia, okrą
głe lampy, wzmocnione ham., 5-drzwiowy, 5-biegowy - 8.000 zł 
lub zamienię na inny z dopłatą. Wałbrzych, tel. 074/844-64-04 
FORD ESCORT, 1989/90 r., 1300 ccm, benzyna, zloty metalic, 
garażowany, zadbany, katalizator, RO, 4-drzwiowy, 5-biegowy, 
stan b. dobry, - 8.800 zl lub zamienię na inny samochód. Ząb- 
kowice Śląskie, lei. 074/815-46-78, 0600/19-76-02 
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., 110 tys. km, 1400 ccm, XR3i, czarny 
metalic, ospoilerowany, alum. felgi, szyberdach, stan b. dobry, 
- 8.500 zi. Lubin, tel. 076/840-85-79 
FORD ESCORT, 1990 r., 118 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, alarm, szyberdach, 3-drzwiowy, stan b. dobry, bez wy
padku • 9.000 zł. Lubin, tel. 076/844-36-43

FORD ESCORT, 1990 r., 89 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, szyberdach, stary model, stan b. dobry, na 
zachodnich tablicach • 2.250 zł. Żary, tel. 0604/98-65-56 
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1600 ccm, czarny, szyberdach, 
centr. zamek, RO, stan dobry, - 8.900 zl. Brzeg, tel. 
077/416-10-95, 0604/82-79-82
FORD ESCORT CLX, 1990/91 r., 1800 ccm, turbo D, czerwony 
akryl, 5-biegowy, hak, radioodtwarzacz + 4 głośniki, dzielona 
tylna kanapa, szyberdach, el. reg. reflektory, spoiler, kubełko
we fotele, atrakcyjny wygląd, kołpaki, sprowadzony w calośd, 
przegląd do 02.2002 r., stan b. dobry, • 7.700 zl. Kamienica, tel. 
077/431-79-56, 0606/48-91-65
FORD ESCORT, 1990/91 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, stan 
idealny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, sprowadzony w ca
łości, pełna dokumentacja, garażowany, - 10.500 zł. Stolec, tel. 
074/815-92-29
FORD ESCORT, 1990/97 r., 180 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, op[ony zimowe, RM, zadbany, - 9.500 zi. Mietków, 
tel. 0504/99-23-49
FORD ESCORT, 1991 r.; 4400 ccm, benzyna, błękitny metalic, 
szyberdach, centr. zamek, bez wypadku, nie używany w Polsce 
- 9.800 z l.., tel. 075/746-24-60, 0604/56-46-30 
FORD ESCORT, 1991 r., 107 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, zderzaki w kolorze nadwozia, ospoilerowany, 
alarm, RO, 5-drzwiowy, oryg. przebieg, książka serwisowa, ga
rażowany, zadbany, - 10.800 zł. Brochodn, gm. Złotoryja, tel. 
076/877-36-45, 0501/62-29-36
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, czarny, 3-drzwiowy, - 8.500 
zl. Leszno, tel. 065/512-13-60. 0602/57-31-49 
FORD ESCORT, 1991 r., 168 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, biały, porysowana maska, stan dobry, • 12.100 zł. 
Lubin, tel. 0606/34-22-29
FORD ESCORT, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, szyberdach, zielone atermiczne szyby, welurowa 
tapicerka, el. reg. reflektorów, nowe klocki ham., po wymianie 
oleju i filtrów, ekonomiczny, Z mies. w kraju, atrakcyjny wygląd, 
bez śladów korozji, stan b. dobry, - 11.250 zl. Lubin, tel. 
0605/08-71-48
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 120 tys, km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, centr. zamek, RM, bez Wypadku - 9.700 zł. Lubsko, 
tel. 068/372-11-66, 0601/68-97-94 
FORD ESCORT, 1991 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, wersja CLX, welurowa tapicerka, szyberdach, 
centr. zamek, RM, el. reg. światła, kilka dni w kraju, stan b. do
bry, bez uszkodzeń - 9.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 0606/53-67-57 
FORD ESCORT, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, EFI, szary 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, obrotomierz, nie 
eksploatowany w kraju, • 8.900 zl. Nowogrodziec, tel. 
075/731-62-76, 0602/85-29-65
FORD ESCORT, 1991 r.< 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, bez śladów korozji, szyberdach 2-funkcyjny, welu
rowa tapicerka, el. reg. reflektory, w kraju 7 mies., nowe klocki 
ham., wymienione oleje i filtry, stan idealny, ekonomiczny -
11.800 zl lub zamienię zamienię na inny. Poznań, tel. 
0605/08-71-48 (sms)
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 15 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
szary metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, weluro
wa tapicerka, relingi, stan b. dobry • 12.500 zl. Rawicz, tel. 
0601/79-05-39
FORD ESCORT, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, EFI. czerwo- 

. ny, 5-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, ABS, el. reg. luster
ka, centr. zamek, w kraju od tygodnia, z pełną dokumentacją, 
stan b. dobry, • 12.900 zl. Żary, tel. 0602/34-76-10 ,
FORD ESCORT, 1991 r., 155 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, klimatyzacja, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, cen
tralny zamek, stan b. dobry, 5-drzwiowy, • 9.600 zl. Bierutów, 
tel. 0609/48-26-74
FORD ESCORT CL, 1991 r., 62 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czarny, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, RM, ciemne szyby, tyl
na wycieraczka, kładzione tylne siedzenia, • 8.3Ó0 zł lub za
mienię. Bolesławiec, tel. 075/794-57-52 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 87 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy, szyberdach, ABS, RO, immobilizer, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa,, reg. reflektory, czarne 
szyby, sprowadzony w calośd, I właściciel w kraju, stan b. do
bry, • 11.000 zi. Bolesławiec, tel. 075/644-03^7 
FORD ESCORT Ghla, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, szary meta
lic, 5-drzwiowy, centr. zamek, welurowa tapicerka, el. otw. szy
by, tylna szyba ogrzewana, zderzaki w kolorze nadwozia, szy
berdach, sprowadzony w całości, • 10.900 zl. Chojnów, tel. 
076/819-11-48
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, welurowa tapicerka, centr. zamek, alarm (pilot), RO (panel),

zimowe I letnie opony, reg. reflektory i kierownica, sprowadzo
ny w calośd (08.2000 r.), bez wypadku, kpi. dokumentacja, za
dbany. stan b. dobry, - 11.900 zł. Głogów, tel. 076/834-30-69, 
0600/41-03-97
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach, relingi, immobilizery, wspomaganie, we? 
lur, - 11.500 zl. Jelenia Góra, tel. 075/754-38-73 
FORD ESCORT, 1991 r., 109 tys. km, 1400 ccm, szary metalic, 
sprowadzony w calośd, I właśddel, centralny zamek, szyber
dach, el. reg. światła, bez wypadku, radioodtwarzacz, książka 
serwisowa, stan b. dobry, • 10.800 zi. Legnica, tel. 0603/07-30-67 
FORD ESCORT, 1991 r., 94 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, szary 
metalic, nie eksploatowany w Polsce, centr. zamek, szyberdach
2-stopniowy, welur, immobilizer, • 11.400 zl lub zamienię, raty. 
Legnica, tel. 076/866-33-33, 0602/71-07-00
FORD ESCORT, 1991 r., 69 tys. km, 1400 ccm, turkusowy me
talic, 5-drzwiowy, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
centr. zamek, • 10.500 zł. Leszno, tel. 0501/40-69-37 
FORD ESCORT, 1991 r„ 1800 ccm, diesel, niebieski, 3-drzwio
wy, szyberdach, radio, alum. felgi, - 9.000 zi. Leszno, tel. 
0605/08-92-81
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, stan do
bry, • 12.000 zl. Lubin, tel. 076/749-04-85 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 82 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czarny, 3-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, kpi. dokumentacja, 
RM, 5-biegówy, szyberdach, • 10.000 zł. Lubin, tel. 
076/840-87-49
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy, obrotomierz, szyberdach, welurowa tapicerka, dem- 
ne szyby, zderzaki i spoilery w kolorze nadwozia, kpi. doku
mentacja, nie składak, el. reg. światła, reguł. wys. mocowania 
pasów, centr. zamek, nowy olej, zadbany, garażowany, kierow
ca niepalący, - 11.800 zl. Lwówek Śląski, tel. 075/782-26-14, 
0606/80-34-43
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, zielony 
metalic, szyberdach, centr. zamek, katalizator, - 12.500 zl. Na
mysłów, tel. 0605/25-96-60
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, niebieski, 3-drzwiowy, hak, 
w kraju od tygodnia, stan dobry, - 10.500 zi. Nowa Sól, tel. 
0503/64-00-72
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, srebrny metaiic, 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, 1991 r., 1900 ccm, diesel, demny metalic, stan 
idealny, pełna dokumentacja, centralny zamek, RM Ford, szy
berdach, aluminiowe felgi, - 12.800 zl lub zamienię. Nysa, tel. 
077/433-67-24, 0604/08-58-29, 0608/23-73-03 
FORD ESCORT, 1991 r., 144 tys. km, 1600 ccm, EFI, biały. inst. 
gazowa, alarm, immobilizer, centr. zamek, alum. felgi, spoiler, 
szyberdach, ekonomiczny, zadbany, garażowany, RM Sony, -
12.300 zł. Nysa, tel. 077/431-83-63 
FORD ESCORT, 1991 r., 108 tys. km, 1600 ccm, EFi, niebieski 
metalic, pełna dokumentacja, 5-drzwiowy, szyberdach, el. reg. 
reflektory, centralny zamek, alarm, odcięde zapł., dzielona tyl
na kanapa, RO, nowe opony, po przeglądzie, • 10.400 zł. Pacz
ków, tel. 077/431-73-47, 0604/94-51-32 
FORD ESCORT, 1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, tydzień w kraju, książka 
przebiegu, zwolniony z opłat skarbowych, przegląd, • 10.900 
zl. Rawicz, tel. 065/573-18-45. 0601/77-37-17 
FORD ESCORT, 1991 r., 113 tys. km, 1600 ccm, EFi, czarny, el. 
reguł, lusterka, el. reg. reflektory, spoiler, szyberdach, zderzaki 
w kolorze nadwozia, radioodtwarzacz Ford, welurowa tapicer
ka, zadbany, - 11.000 zł. Syców, tel. 062/785-82-89, 
0602/15-93-43, 0608/16-80-19
FORD ESCORT, 1991 r., 112 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, bez wypadku, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, 
odony, przegląd do 06.2002 r., w kraju od 2 tygodni, stan b. 
dobry, - 10.200 zł. Syców, tel. 062/785-17-05,0608/05-30-70 
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 160 tys. km, 1598 ccm, ER, 105 
KM, szary metalic, 3-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, RM 
* głośniki, welurowa tapicerka, obrotomierz, zderzaki w kolorze 
nadwozia, spoiler, alum. felgi, - 10.000 zl. Szymonków, tel. 
0503/80-73-53, 071/348-08-67
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, ER, niebieski metalic, szy
berdach, wspomaganie, centr. zamek, 5-drzwiowy, zderzaki i 
lusterka w kol. nadwozja, spoiler ze światłem .stop", garażowa
ny, stan b. dobry, - 11.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-27-64 
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 zł. Wałbrzych, tel. 
074/848-53-96, 0608/45-97-13,
FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, centralny zamek, alarm, szyberdach, zadbany, stan b. 
dobry/- 11.500 zl. Wołów. tel. 071/389-48-06 
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, sprowadzony w 97r, pełna dokumentacja, 5 drzwio
wy, 5 biegowy, RM z panelem, nowe opony, tylna kanapa dzie
lona, garażowany, atrakcyjny wygląd, stan bardzo dobry, • 9.900 
zł lub zamiana. Wrocław, teł. 071/338-02-78, 0601/67-73-07 
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. Wrodaw, tel. 071/346-51 -33 wie
czorem
FORD ESCORT, 1991 r., 90 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
nowe opony, 4-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, stan b. do
bry, na zachodnich tablicach - 2.000 DEM. Zgorzelec, tel. 
0604/89-53-53
FORD ESCORT KOMBI, 1991 r.71800 ccm, diesel, czerwony, 
zderzaki w kolorze nadwozia, centralny zamek, regulowana kie
rownica, pełna dokumentacja, • 12.000 zl. Zgorzelec, tel. 
075/776-15-45
FORD ESCORT, 1991 r., 118 tys. km', 1800 ccm, diesel, siwy 
metalic, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, atrakc. wygląd, •
10.800 zl. Złotoryja, tel. 0604/88-58-19 
FORD ESCORT, 1991/92 r., 1600 ccm, EFI, kolor grafitowy me
talic,'5-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, centr. za
mek, obrotomierz, spoiler tylny, do sprowadzenia z Niemiec -
I.600 DEM. Bolesławiec, teł. 0603/10-25-21
FORD ESCORT, 1991/92 r., 1800 ccm, diesel, czarny metalic, 
centralny zamek, szyberdadi, welurowa tapicerka, aluminiowe 
felgi, stan idealny, pełna dokumentacja, • 12.900 zł lub zamie
nię, chętnie na diesla. Nysa, tel. 077/433-67-24,0608/23-73-03 
FORD ESCORT, 1991/92 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski me
taiic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, aluminiowe felgi, możliwe raty, -
II.000 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
FORD ESCORT, 1991/92 r., 101 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
niebieski, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, welurowa ta
picerka, el. reg. reflektory, książka serwisowa, bez wypadku, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 9.400 zl. Wałbrzych, tel. 
074/843-66-49, 0608/47-18-88
FORD ESCORT KOMBI, 199t/92 r„ 150 tys. km, 1400 ccm, 
czerwony, katalizator, pełne wyposażenie febryczne ♦ RO Pio
neer, hak, nowe tarcze hamulc., garażowany, atrakcyjny wygląd, 
kompl. dokumentacja, - 10.000 zł. Wilków, tel. 076/833-17-18 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, grana
towy, instalacja gazowa, szyberdach, radio, 8 miesięcy w kraju, 
ekonomiczny, - 12.000 zl. Bielawa, tel. 0607/69-25-72 
FORD ESCORT, 1992 r., 130 tys. km, 1400 ccm, morski meta
lic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, we
lurowa tapicerka, RM, zderzaki w kol. nadwozia, tydzień w kra
ju - 11.800 zl. Chojnów, tel. 076/818-78-18, 0607/05-07-75 
FORD ESCORT, 1992 r., 1800 ccm, 16V, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, centr. zamek, alum. 
felgi, białe zegary, sportowy ukł. wydechowy, r 12.000 zł lub 
zamienię na diesla, z dopłatą. Kargowa, woj. zielonogórskie, 
tel. 0603/62-46-99, 0603/44-61-54 
FORD ESCORT, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały,
3-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, dzielona kanapa, 
bez wypadku, oclony w calośd, techn. sprawny - 10.900 zł. 
Kłodzko, tel. 074/868-75-94
FORD ESCORT, 1992 r., 70 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny, 
szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, ABS, książka serwi
sowa, RM, do sprow. z Niemiec - 2.000 DEM całość - 9.000 zł. 
Legnica, tel. 076/862-32-03, 0603/91-07-42 
FORD ESCORT, 1992 r., 150 tys. km, 1800 ccm, diesel, morski 
metalic, stan b. dobry, 5-drzwiowy, wersja Ghia, wspomaganie, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, centr. zamek, ABS, 
reg. wys. kierów, foteli - 11.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-61-91, 0604/08-40-56
FORD ESCORT. 1992 r.. 1800 ccm, 16V, czerwony, ABS. fotele 
Recaro, - 8.500 zl. Zielona Góra, tel. 0607/27-58-43. 
0607/27-58-34
FORD ESCORT, 1992 r., 72 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, wspomaganie, bez wypadku, Mul-T-Lock, RO, weluro-
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wa tapicerka, 3-drzwiowy, nowy model, spoiler, 5-biegowy, 
atrakc. wygląd, w Polsce od 1 mies, • 12.000 zl. Bielawa, tel. 
074/833-15-35
FORD ESCORT, 1992 r., 1400 ccm nowy model, 5-drzwiowy, 
do sprowadzenia z Niemiec, cena 2.500 DEM. Chojnów, tel. 
076/818-71-35
FORD ESCORT, 1992 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, centr. zamek, wspomaganie, nowe opony, szy
berdach, alum. felgi, relingi dachowe, stan b. dobry, • 12.500 zl. 
Chojnów, tel. 076/818-67-41, 0607/56-81-30 
FORD ESCORT CLX KOMBI, 1992 r., 1300 ccm, srebrny meta
lic, katalizator, szyberdach, relingi dachowe, welurowa tapicer
ka, centr. zamek, RO, reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, el. 
reg. reflektory, - 12.800 zł. Gostyń, tel. 065/572-34-59 
FORD ESCORT, 1992 r.. 101 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, stan b. dobry, w 
kraju od 3 tygodni, - 11.500 zł. Kłodzko, tel. 0601/57-54-44 
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 1300 ccm, czarny, alarm, immo
bilizer, centralny zamek, szyberdach, welur, zadbany, • 13.500 
zl. Lądek Zdrój, tel. 0601/15-50-04, 074/814-69-65 
FORD ESCORT, 1992 r., 75 tys. km, 1400 ccm.-wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, radio, centralny zamek, szyberdach, welurowa 
tapicerka, bez wypadku, • 12.500 zl lub zamienię na tańszy. 
Legnica, tel. 076/854-57-13, 0602/38-55-22 
FORD ESCORT XR3i, 1992 r., 1800$ęm, niebieski metalic, ABS. 
wspomaganie, centrrTafrieK,' el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, podgrzewana przednia szyba, spoiler, kubełkowe 
fotele, halogeny, sportowy tłumik, - 11.400 zł lub zamienię. Le
gnica, tel. 0604/41 -80-47
FORD ESCORT, 1992 r., 106 tys. km, 1400 ccm, czarny meta
lic, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, nie uszkodzony • 
2.600 DEM ♦ cło i transport po sprowadzeniu • 11.000 zł. Lesz
no, teł. 0502/16-00-17
FORD ESCORT, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 16V, kolor gra
fitowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, szy
berdach, spoiler, zegar, - 11.500 zl. Leszno, tel. 0501/40-69-37 
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 90 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, welurowa tapicerka, luster
ka w kolorze nadwozia, atrakcyjny wygląd, - 15.000 zl. Namy
słów, tel. 077/419-62-47
FORD ESCORT, 1992 r., 1300 ccm, wtrysk, czerwony, 3-drzwio
wy, oryg. lakier, el. reg. reflektory, reg. kierownica, dzielona ka
napa, sprawny, welurowa tapicerka, RO, -11.600 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-58-14
FORD ESCORT CLX, 1992 r., 140 tys. km, 1300 ccm, grafitowy, 
5-drzwiowy, dużo dodatków, garażowany, stan b. dobry, -12.800 
zł. Oława, tel. 071/313-76^34
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 65 tys. km, 1300 ccm. mono 
wtrysk, ciemnozielony metalic, centralny zamek, regulowana kie
rownica, RM Ford, książka serwisowa, roleta, stan idealny, przy
wieziony w całości, - 12.300 zl. Paczków, tel. 077/431-71-04. 
0602/66-63-43
FORD ESCORT, 1992 r., 130 tys. km, 1300 ccm, granatowy, 
3-dizwiowy, immobilizer, centr. zamek, szyberdach, spoiler, el. 
reg. lusterka, welurowa tapicerka, radio, nowy model, • 11.100 
zł. Polkowice, tel. 076/845-35-67, 0601/67-22-09 
FORD ESCORT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, diesel, srebrny me
talic, centralny zamek, relingi dachowe, reg. wys. pasów, szy
berdach, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -12.900 zł. Środa 
Śląska, lei. 071/317-49-74
FORD ESCORT, 1992 r., 188 tys. km, 1400 ccm, niebieski, ga
rażowany, nowy akumulator, nowy ukł. wydechowy, radio, alarm, 
szyberdach, - 11.500 zl. Wrocław, tel. 071/359-14-97, 
0604/95-93-70
FORD ESCORT, 1992 r.. 128 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy, 5-drzwiowy, centr. zamek, welurowa tapicerka, do spro
wadzenia z Niemiec, • 10.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771 -36-43, 
0502/66-20-42
FORD ESCORT, 1992 r., 99 tys. km,.1300 ccm, benzyna, nie
bieski metalic. bez wypadku, centr. zamek, wspomaganie, ra
dio, szyberdach, sprowadzony, zadbany, • 12.500 zł. Żary, tel. 
0604/50-59-32, 0604/50-85-58
FORD ESCORT COUPE. 1992/93 r., 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, katalizator, RO, nowe nadwozie, zadbany, alum. felgi, stan 
idealny • 3.600 DEM *  cło. Lubań. tel. 0608/17-64-53 
FORD ESCORT, 1992/93 r., 125 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, gra
natowy, welurowa tapicerka, centr. zamek, szyberdach, obroto
mierz, stale kierunkowskazy, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, 5-drzwiowy, - 11.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-81-92 
FORD ESCORT SEDAN, 1992/93 r., 16 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
perłowoniebieski, el. reg. reflektory, szyberdach, ABS, wspo
maganie, reg. kierownica, alum. felgi, atermiczne szyby, centr. 
zamek, alarm + pilot, I właściciel, w kraju od roku, kupiony w 
salonie, na gwarancji, • 15.700 zł. Zielona Góra, tel. 
0608/66-01-58
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V 4-drzwiowy. szyber
dach, centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie, w kraju od tygo
dnia, - 13.500 zł. Bielawa, tel. 074/645-53-85.0608/68-17-53 
FORD ESCORT, 1993,129 tys. km, 1600 ccm, 16V, grafitowy 
met., garażowany* I właściciel, RM, alaram, centralny zamek, 
stan bardzo dobry, - 14.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-03-52 
FORD ESCORT, 1993 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, popielaty 
metalic, szyberdach, centr. zamek, ABS, wspomaganie, książ
ka serwisowa, stan b. dobry, RM - 11.500 zl. Legnica, tel. 
076/862-32-03, 0603/91-07-42
FORD ESCORT, 1993 r., 118 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, centr. zamek, welurowa tapicerka, RM, szyberdach, reg. 
kierownica, el. reg. reflektory, obrotomierz, książka serwisowa, 
stan idealny, • 12.500 zł. Leszno, tel. 065/527-00-12, 
0603/92-41-50
FORD ESCORT, 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, nowe opony, aku
mulator, garażowany, zadbany, - 11.000 zl. Dobrzeń, tel. 
071/314-83-42
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 1400 ccm, wtrysk, bordowy, 
stan b. dobry, - 15.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -77-03, 
0603/45-35-13
FORD ESCORT Ghia, 1993 r., 107 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
wtrysk, ciemnozielony metalic, RM, katalizator, wspomaganie, 
centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, alarm, immobilizer, dzielona 
tylna kanapa, 4 zagłówki, atrakc. wygląd, zderzaki w kolorze 
nadwozia, alum. felgi, spoiler z tyłu, kpi. kół zimowych, bez 
wypadku, stan idealny, • 16.500 zl lub zamienię na Hondę Ci- 
vic, od 1992 r.. Głogów, teł. 076/834-41-07 
FORD ESCORT, 1993 r., 88 tys. km, 1300 ccm, granatowy, 
3-drzwiowy, RM, alarm, hak, garażowany, kupiony w salonie, • 
12.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-65-90 po godz. 16, 
0604/73-10-08
FORD ESCORT, 1993 r., 78 tys. km, 1800 ccm, benzyna, ciem
ny metalic, 5-drzwiowy, alum. felgi, wspomaganie, ABS, szy
berdach, atrakcyjny wygląd, bez wypadku, • 14.700 zl. Nowa 
Sól, tel. 068/356-99-22
FORD ESCORT, 1993 r., 95 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, nowy aku
mulator, nowe klocki ham., I właściciel, w kraju od 2 lat, alumi
niowe felgi, RO JVC, zadbany, garażowany, • 12.500 zl. Nowo
grodziec, tel. 075/736-30-71
FORD ESCORT Ghia, 1993 r., 100 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
16V, zielony metalic, centralny zamek, 5-drzwiowy, ABS, wspo
maganie kier., pełne wyposażenie ei., welurowa tapicerka, 4 
zagłówki, el. otwierany szyberdach, RO Ford, podłokietnik, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, sprowadzony w całości, 
zadbany, - 13.200 zł łub zamienię na inny samochód. Rawicz, 
tel. 0603/68-79-10
FORD ESCORT, 1993 r., 114 tys. km, 1600 ccm, 16V, DOHC, 
bordowy metalic, wspomaganie, radio, szyberdach, welur, ze
garek, - 14.200 zł (zwolnienie z opłaty skarb.K Rawicz, tel. 
065/546-47-49, 0606/51-38-01
FORD ESCORT KOMBI. 1993 r.. 106 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
bordowy metalic, wspomaganie, roleta, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
RM, -12.500 zł. Rydzyna, woj. leszczyńskie, tel. 0601/07-86-42, 
0605/35-03-01
FORD ESCORT, 1993 r., 143 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski, 5-drzwiowy, bez wypadku, - 13.000 zł. Syców, tel. 
062/785-29-14, 0607/30-88-08
FORD ESCORT, 1993 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, per- 
łowoczamy, cabrio, stan b. dobry, bez wypadku, 3 dni w kraju, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 13.000 zł. śmigieł, 
tel. 0600/37-50-44
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r. klimatyzacja, welurowa tapi
cerka, - 13.500 zł. Trzebnica, teł. 0601/77-55-84 
FORD ESCORT KOMBI, 1993 r., 150 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna, biały, roleta, relingi, centr. zamek, szyberdach, RO, bez 
wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, - 11.800 zł na gotowo. 
Zielona Góra. tel. 068/320-71-96, 0604/60-82-80 
FORD ESCORT, 1993 r., 70 tys. km, 1300 ccm, czerwony, lam
py tylne, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz ♦ głośniki, sprowa

dzony w całości, pełna dokumentacja, -16.700 zl. Złotoryja, tel. 
076/878-52-75. 0604/22-43-22
FORD ESCORT, 1993 r.. 96 tys. km, 1800 ccm, diesel, szary 
metalic, na białych tabl., stan idealny, - 12.500 zl., na gotowo 
lub 4.000 DEM. Złotoryja, tel. 0605/85-58-00 *
FORD ESCORT, 1993 r., 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna,
wtrysk, czerwony, 3-drzwiowy, RO, w kraju od roku, • 13.000 zl.
Żagań, tel. 068/477-19-21, 0609/27-90-53
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy, 2 pod.
powietrzne, • 14.000 zl. Żmigród, woj. wrocławskie, tel.
0601/79-47-23
FORD ESCORT, 1993/94 r., 88 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, 
granatowy, I właściciel w kraju, spoiler, RO, nowy akumulator, 
zadbany, stan b. dobry, - 14.300 zł., tel. 074/817-42-70 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 113 tys.'km, 1600 ccm, DOHC, bia
ły, wspomaganie, RO i 4 głośniki, el. otw. szyby, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, welur, w Polsce od bm., ważny przegląd, bez wy
padku, I właściciel w Niemczech, • 13.000 zł. Domaszowice, 
tel. 077/419-45-61
FORD ESCORT CLX, 1993/94 r., 1400 ccm, wtrysk, niebieski, 
serwo, 5-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach 2-stopniowy, el. 
reg. reflektory i kierownica, -13.500 zł. Leśna, tel. 075/724-21-43 
FORD ESCORT, 1993/94 r., 1300 ccm, wtrysk, granatowy, spro
wadzony w całośćł na kołach, bez wypadku, 1 dzień w kraju, 
5-drzwiowy, centr. zamek.. RM, welur, el. reg. reflektory, pełna 
dokument., stan idealny, -13.400 zl. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
FORD ESCORT KOMBI CLX, 1993/94 r., 117 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czarny metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. 
otwierane szyby, dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, 
tylna i przednia szyba ogrzewana, RM Philips, relingi dachowe, 
zderzaki w kolorze nadwozia, w kraju od 2 miesięcy, książka 
serwisowa, • 13.500 zl. Sobótka, tel. 071/316-26-63, 
0603/47-24-40
FORD ESCORT CLX. 1993/94 r., 85 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, zadbany, garażowany, centr. zamek, nowy 
akumulator, wspomaganie, szyberdach, koła zimowe i letnie, 
reg. światła, pasy i siedzenia, - 17.000 zł/Syców, tel. 
062/785-26-38
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 98 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
czerwony, wspomaganie, centr. zamek, RM, 2 pod. powietrzne, 
bez wypadku, w kraju od tyg., oclony, po przeglądzie, stan ide
alny • 17.400 zł. Chocianów, tel. 076/818-58-41,0608/01-77-13 
FORD ESCORT KOMBI, 1994 r., 80 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, RM, wspomaganie, poduszka, et. reg. refl., sygnalizator 
świateł, dzielona tylna kanapa, roleta bagażnika, sprow., bez 
wypadku, zarej., garażowany, zderzaki w kol. karoserii -17.700 
zł. Krotoszyn, tel. 062/722-65-36

FORD ESCORT, 1994 r., 128 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., alum. felgi, el. reg. 
reflektory, sprowadzony w 2000 r., bez wypadku, zadbany, stan 
techn. b. dobry, • 13.600 zł. Legnica, tel. 076/856-41-03, 
0604/40-38-15
FORD ESCORT, 1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, TD, niebieski 
metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, szyberdach, cent. zamek, alarm 
Prestige, welur, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, garażowany, 
w kraju od 3 lat, - 18.500 zl. Świdnica, tel. 0605/13-56-02 
FORD ESCORT SEDAN, 1994 r., 82 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
granatowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, 2 pod. powietrz
ne, blokada skrzyni biegów, do małych poprawek lakierniczych,
- 14.300 zl. Głogów, tel. 076/834-69-30, 0502/63-02-38 
FORD ESCORT, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, DOHC, 
bordowy metalic, 2 poduszki pow., centr. zamek, wspomaga
nie, immobilizer, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, RM, 
szyberdach, białe zegary, -16.800 zł lub zamienię na Opla albo 
Skodę, z dopłatą do 5.000 zł. Głogów, tel. 076/835-61 -52 
FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm, 16V, kolor grafitowy, za
dbany, po tuningu, pełne wyposażenie, • 17.500 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-83-43. 0605/42-49-96
FORD ESCORT, 1994 r., 98 tys. km, 1300 ccm, kolor morski 
metalic, szyberdach, zadbany, - 13.800 zl. Leszno, tel. 
065/518-92-92, 0606/48-25-32
FORD ESCORT, 1994 r., czerwony, sprowadzony w całości, ABS, 
poduszka powietrzna, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, szyberdach, alum. felgi, przednia szyba 
ogrzewana,- 167700 zł. Lisowice, woj. legnickie, tel. 
0606/35-84-70
FORD ESCORT, 1994 r., 134 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, nowy model, 3-drzwiowy, szyberdach, • 13.200 
zł. Radwanice, tel. 0502/50-39-28 
FORD ESCORT, 1994 r., 1600 ccm, 16V, zielony metalic, I wła
ściciel, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, klimatyza
cja, pod. powietrzna, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, stan b. 
dobry, • 14.600 zł. Tymowawoj. legnickie, tel. 076/843-40-31 
FORD ESCORT, 1994 r., 1600 ccm składak, techn. sprawny, na 
gwarancji, - 5.800 zł. Wrocław, tel. 0601/73-56-80 
FORD ESCORT, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebieski 
metalic, stan bardzo dobry, spoilery i reflektory, szyberdach, ha
logeny, 2 x poduszka, centralny zamek, RM Blaupunkt, skórza
na kierownica, głośnik w drzwiach, atrakcyjny wygląd, bez wy
padku, - 14.500 zł lub zamienię na VW Golfa diesla. Wrocław, 
tel. 361-55-32, 0606/82-53-26
FORD ESCORT, 1994 r., 128 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ko
lor stalowy metalic, 5-drzwiowy, bez wypadku, wspomaganie, 
szyberdach, do sprowadzenia z Niemiec - 7.200 zł + cło - 3.800 
zł. Wschowa, tel. 065/540-66-43 
FORD ESCORT CLX, 1994/95 r., 104 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
EFI, ciemnozielony metalic, ABS, wspomaganie, szyberdach, 
5-drzwiowy, welurowa tapicerka, RO, centr. zamek, - 15.900 zł 
lub zamienię na tańszy. Piaski, tel. 065/571 -94-24 
FORD ESCORT KOMBI, 1994/95 r., 88 tys. km, 1800 ccm, die
sel, granatowy, centr. zamek, poduszka pow., szyberdach, wspo
maganie, welurowa tapicerka, RO, relingi dachowe, -18.000 zł. 
Rudna, tel. 076/846-40-33
FORD ESCORT SEDAN, 1994/95 r., 1600 ccm, diesel, granato
wy, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie kier., aluminiowe fel
gi, obniżone zawieszenie, kubełkowe fotele, 5-biegowy, pełna 
dokumentacja, stan b. dobry, • 16.000 zł. Sobótka, tel. 
071/316-21-83, 0602/50-64-80
FORD ESCORT KOMBI, 1994/95 r., 1300 ccm, wtrysk, biały, 
kupiony w salonie, centralny zamek, wspomaganie kier., el. reg. 
reflektory, radioodtwarzacz, blokada skrzyni biegów, 5-drzwio- 
wy, stan b. dobry, - 17.500 zl. Wrocław, tel. 071/353-07-89 
FORD ESCORT, 1994/95 r., 130 tys. km,.1600 ccm, EFI, 16 V, 
pertowozielono-niebieski, RO z CD Kenwood, alum. felgi, alarm 
♦ immobilizer, spoilery, chromowania, szyberdach, dzielona ka
napa, regulacja świateł, zimowe kola, przegląd do 2002 r, 
3-drzwiowy, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-91-39, 
0600/30-81-20
FORD ESCORT, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, turbo D, zielo
ny metalic, bez wypadku, 3-drzwiowy, centr. zamek, szyberdach, 
serwo, fotele lotnicze, RM - 19.700 zl lub zamienię. Bolesła
wiec, tel. 0503/08-10-25, 0604/91-44-76 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., ciemnozielony, stan idealny, 
klimatyzacja, 2 poduszki pow, - 18.000 zł. Leszno, tel. 
0503/82-24-05
FORD ESCORT, 1995 r., 66 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 2 
pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, RM, ABS, welu
rowa tapicerka, podgrzew. fotele, 4 zagłówki, sprow. w całości, 
garażowany • 15.900 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-49-44 
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, diesel relingi, szy
berdach, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, RM, 
blokada skrzyni, alarm, serwisowany, kpi. dokumentacja, roleta
- 21.500 zł. Oława, tei. 0606/95-63-60
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 1753 ccm, diesel, granatowy, 
relingi, roleta, wspomaganie kierownicy, 1 mies. w kraju • 17.800 
zł (możliwe raty). Żary, tel. 0603/39-04-87 
FORD ESCORT, 1995 r., 55 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebrny

metalic, stan b. dobry, nowy model, poduszka pow., el. otw. szy
by, wspomaganie, centr. zamek, - 21.000 zł. Brzeg, tel. 
077/416-77-17, 0603/04-31-62
FORD ESCORT KOMBI. 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czerwony, relingi, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, 
welur, roleta, • 15.500 zł. Legnica, tel. 0604/61-62-72 -
FORD ESCORT, 1995 r., 62 tys. km, 1800 ccm, TDi, 90 PS, 
kolor wiśniowy metalic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, ser
wo, el. otw. szyby, centr. zamek, RO, stan idealny, - 23.500 zl. 
Świdnica, tel. 074/851-33-88, 0501/72-86-22 
FORD ESCORT, 1995 r., 67 tys. km, 1400 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. 
reguł..lusterlfa, centralny zamek, szyberdach, welurowa tapi
cerka, poduszka pow, • 17.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-59-51, 
0604/28-54-36
FORD ESCORT, 1995 r., 113 tys. km, 1900 ccm, biały, bez wy
padku, kpi. dokumentacja, klimatyzacja, wspomaganie, zadba
ny, -16.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-31-12, 0605/07-77-88 
FORD ESCORT, 1995 r., 101 tys. km, 1800 ccm, turbo D, biały, 
wspomaganie kier., 2 poduszki pow., radio, el. reg. reflektory, 
SRS, kpi. dokumentacja, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, 
stan idealny, - 19.200 zl. Złotoryja, tel. 076/878-41-94, 
0605/53-18-09
FORD ESCORT, 1995/96 r., 63 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
16V, bordowy metalic, nowy model, zderzaki w kolorze nadwo
zia, RM Blaupunkt, centr. zamek, alarm, wspomaganie, • 16.900 
zl lub zamienię na inny-Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
FORD ESCORT GhiaJ995/96 r., 66 tys. km. 1800 ccm, TDi, 
zielony metalic, bez wypadku, pełna dokumentacja, centralny 
zamek, wspomaganie kier., radioodtwarzacz Ford RDS, drew
no, 2 poduszki powietrzne, el. szyberdach, el. reguł, lusterka, 
el. otwierane szyby, welurowa tapicerka, oryginalny lakier, re
gulowana kierownica, alarm, - 24.600 zł. Kłodzko, teł. 
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 godz. 9-17, 0601/53-46-55 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 94 tys. km, 1300 ccm, biały, I wła
ściciel, kupiony w salonie, serwisowany, stan b. dobry, podusz
ka kierowcy, RM, immobilizer, dzielona tylna kanapa, bez wy
padku, alarm, - 15.900 zl. Wrocław, teł. 788-90-10, 
0609/42-45-41
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 90 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
granatowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. za

mek, immobilizer, szyberdach, relingi dach., halogeny, bez wy- - 
padku • 23.500 zl. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 115 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
pertowociemnozielony, serwo, ABS, RM, welurowa tapicerka, 
immobilizer, relingi, hak, centr. zamek + pilot, - 21.600 zł. Prze
mków, tel. 076/831-91-79
FORD ESCORT, 1996 r., 93 tys. km, 1600 ccm, 16V, czarny 
metalic, silnik Zetec, pod. powietrzna, klimatyzacja, el. otw. szy
by, centralny zamek, wspomaganie, immobilizer, - 20.800 zł. 
Opole, tel. 077/458-15-42 lub 0606/71-43-23 
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)
O FORD ESCORT XR3i,1996 r., 1800 ccm, 16VABS, 

el. otw. szyby, alum. felgi, centr. zamek, reguł. el. 
fotel kierowcy, wspomaganie I reg. kierownicy, 
immobilizer, alarm, antynapad, szyby I zamek ste
rowane pilotem, atrakc. wygląd, • 20.700 zł. Wał* 
brzych, tel. 074/840-23-36 01033171

FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 68 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
czerwony, centr. zamek, ciemne szyby, roleta, relingi, 2 pod. 
powietrzne, garażowany, możliwe raty, • 25.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-07-79
FORD ESCORT, 1996 r., 1300 ccm, granatowy metalic, 5-drzwio
wy, garażowany, • 19.000 zł. Milicz, tel. 383-16-16, 
0607/66-07-69
FORD ESCORT, 1996 r.; 45 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, 
garażowany, konserwacja, nadkola, poduszka, alarm, zegarek, 
regulowana kierownica, 5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, bez 
wypadku, kupiony w salonie w kraju, - 18.500 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 0603/13-84-99
FORD ESCORT, 1996 r., 70 tys. km, 1300 ccm, benzyna nowe 
opony, garażowany, • 18.500 zł. Siechnice, tel. 071/311-59-17 
FORD ESCORT KOMBI, 1996 r., 118 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, relingi dachowe, 2 pod. powietrzne, immo
bilizer, welurowa tapicerka, książka serwisowa, I właściciel, - 
19.800 zł. Ścinawa, tel. 0607/45-51-17- 
FORD ESCORT Ghia KOMBI, 1996 r., 124 tys. km, 1800 ccm, 
TDi, bordowy, mowy model, dodatki z imitacji drewna, wspoma
ganie kierownicy, 2 pod. powietrzne, szyberdach, ei. reg. fote
le, roleta, relingi dachowe, oszczędny 4.51 na 100 km, relingi 
dachowe, RO z CD Ford, stan b. dobry, - 22.500 zł. Wrocław, 
tel. 0607/72-63-79
FORD ESCORT, 1996 r., 64 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 2 poduszki powietrzne, 3-drzwiowy, centralny zamek, 
alarm, immobilizer, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, pełna 
dokumentacja, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, • 
21.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-19-63, 0601/57-54-77 
FORD ESCORT, 1996/97 r., 90 tys. km, -18.600 zł. Brzeg Dol
ny, tel. 071/319-75-61
FORD ESCORT, 1996/97 r„ 79 tys. km, 1600 cćm, 16V, ZE
TEC, niebiesko-błękitny, RO, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, immobilizer, kupiony w.salonie w kraju, • 17.900 zł. Lubin, 
tel. 0605/33-23-70 po godz. 15
FORD ESCORT, 1996/97 r., 105 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
czarny metalic, centr. zamek, poduszka pow., immobilizer, el. 
otw. szyby, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-99-40, 
0502/34-10-43
FORD ESCORT GLX, 1997 r., 68 tys. km, 1600 ccm, 16V, perło
woniebieski metalic, kombi, RM, 5-biegowy, wtrysk, katalizator, 
ABS, wspomaganie, reg. kierów., centr. zamek, hak, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, relingi, 
roleta, podgrzew. przednia szyba, stan idealny - 23.000 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/734-83-44, 0607/74-57-44 
FORD ESCORT, 1997 r., 86 tys. km, 1300 ccm, biały, alarm, 
immobilizer, 5-drzwiowy, ABS, poduszka powietrzna, • 21.500 
zl. Ozimek, tel. 0503/09-46-16, 077/465-27-57 
FORD ESCORT, 1997 r., 80 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 16V, 
czarny, 115 KM, do sprowadzenia z Niemiec, klimatyzacja, ABS, 
2 pod. powietrzne, stan b. dobry, zadbany, cena • 7.600 DEM 
lub na gotowo • 21.000 zł. Iłowa, tel. 068/360-08-82, 
0609/27-07-61
FORD ESCORT, 1997 r., 1300 ccm, ENDURA, biały, poduszka 
pow., RO, pasy bezwł., kupiony w salonie, bez wypadku, -19.600 
zl. Legnica, tel. 0604/78-91-81
FORD ESCORT, 1997 r., 60 tys. km, 1300 ccm, ESi, ENDURO, 
bordowy metalic, kupiony w salonie, bez wypadku, serwisowa
ny, 5-drzwiowy, poduszka pow., radio, stan idealny, - 24.000 zł. 
Leszno, tel. 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 zł. Myszęcin, gm. Szczaniec, woj. zielonogórskie, 
tel. 0603/07-54-49

FORD ESCORT, 1997 r., 1600 ccm, benzyna, 16V, bordowy me
talic, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, ABS, wspo
maganie kierownicy, szyberdach, el. otw. szyby, reg. reflektory, 
welurowa tapicerka, RO, stan idealny, • 23.000 zl. Strzelce Kra
jeńskie, tel. 095/763-15-31, 0603/83-31-22 
FORD ESCORT KOMBI GHIA, 1997 r., 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, klimatyzacja, ABS, pełna elektryka, relingi dachowe, podusz
ka pow., do sprowadzenia, • 23.500 zł. Żary, tel. 068/374-97-42, 
0604/60-38-82
O FORD ESCORT SEDAN, 1997/98 r., 60 tys. km, 

2000 ccm, 16V, zielony metalic, klimatyzacja, 2 
poduszki pow., wspomaganie kier., centr. zamek, 
RO + 6 głośników, tempomat, el. reg. reflektory, 
alum. felgi 16", alarm, immobilizer, bez wypad
ku, model USA, stan b. dobry, - 21.900 zł. Świd
nica, tel. 0605/55-78-78 01035981

FORD ESCORT, 1997/98 r., 82 tys. km, 1600 ccm. 16V. zetec, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, pod. powietrzna, wspomaganie, 
el. ottf. szyby, 4 x zagłówki, dzielona tylna kanapa, dodatkowe 
światło .stop", alum. felgi, RO, sprowadzony na nowych zasa
dach, zadbany, kpi. dokumentacja, - 21.800 zl. Bojanowo, tel. 
065/545-62-51, 0603/89-50-63
FORD ESCORT, 1997/98 r7773 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, śliw- 
kowo-fioletowy, silnik Enduro, 5-drzwiowy, centralny zamek, 
alarm, kupiony w kraju, bez wypadku, stan idealny, - 23.600 zl. 
Kłodzko, tel. 074/867-72-55
FORD ESCORT KOMBL 159.8.^ ,30 tys. km, 1800 ccm. 16V, 
brązowy metalic, klimatyzacja, welurowa tapicerka, centr. ?.ą: . 
mek, udokum. przebieg, 2 pod. powietrzne, immobilizer, RM* 
ABS - 27.500 zł. Bolesławiec, tel. 0602/84-22-10 .
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r.. 40 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
śliwkowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, 'klimatyzacja, 
ABS, drewno, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, relingi, roleta, książ
ka serwisowa, elektryka - 25.500 zł. Jasień, tel. 0604/26-97-08, 
0607/34-91-45
FORD ESCORT, 1998 r., 13 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czarny, 
fotele Recaro, alum. felgi, spoiler, centr. zamek - 22.000 zl. 
Wschowa, tel. 0601/99-10-02
FORD ESCORT, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, granatowy 
metalic.. klimatyzacja, immobilizer, ABS, 2 pod. powietrzne, el. 
otw. szyby, alum. felgi, welurowa tapicerka, • 27.000 zl. Brzeg, 
tel. 077/416-64-91
FORD ESCORT, 1998 r., 10 tys. km, 1400 ccm, niebieski meta
lic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 2 pod. powietrzne, alum. 
felgi, konserwacja, stan idealny, - 25.000 zl. Brzeg Dolny, tel. 
0502/26-45-73
FORD ESCORT, 1998 r., 50 tys. km, 1800 ccm, turbo D, stalo
wy metalic, ABS, klimatyzacja, immobilizer, 2 poduszki powietrz
ne, zderzaki w kolorze nadwozia, radioodtwarzacz, 4 głośniki, 
aluminiowe felgi, • 32.000 zł. Jaszkowa Dolna, tel. 074/868-76-84 
FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 26 tys. km, 1600 ccm, 16V Ze
tec, biały, garażowany, radioodtwarzacz, el. otwierane szyby, 
immobilizer, centralny zamek, wspomaganie kier., halogeny, 
poduszka pow., serwisowany, kupiony w salonie, • 28.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-47-26 wieczorem 
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 72 tys. km, 1800 ccm, TDi 
centr. zamek, el. otw. szyby, do sprowadzenia, zadbany. Legni
ca, tel. 0600/19-29-37, 0503/66-18-92 
FORD ESCORT BOLERO, 1998 r.. 41 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony metalic, kupiony w salonie, kompl. dokumentacja, wspo
maganie, centr. zamek, alarm, poduszka pow., blokada skrzyni 
biegów, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, stan b. dobry,: 25.100 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-71-38 
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r.. 63 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
srebrny metalic, opony zimowe, ciemne szyby, ABS, 2 pod. po
wietrzne, halogeny, el. otw. szyby, centr. zamek, radio, el. reg. 
reflektory, przednia szyba ogrzewana, klimatyzacja, alum. fel
gi, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-89-43 
FORD ESCORT, 1999 r., 1600 ccm, 16V, srebrny metalic, kpi. 
dokumentacja, II właściciel, alarm, immobilizer, blokada skrzy
ni biegów, centr. zamek, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-03-11, 
0603/38-86-69
FORD ESCORT BOLERO 2,1999 r., 52 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, kombi, 2 pod. powietrzne, ABS, szyby 
ogrzewane, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, H-4, regulacja sie
dzenia, centr. zamek, • 31.000 zł. Opole, tel. 0501/51-09-38 
FORD ESCORT BOLERO, 1999 r.. 27 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
niebieski, • 29.100 zł. Wrocław, tel. 0603/59-9.1 -46 
FORD FESTIVA, 1990 r.,1300 ccm, czerwony, sprow. w cało
ści, I właściciel, stan dobry, alarm, bez wypadku, • 7.000 zł.

‘ Legnica, tel. 0601/08-70-04. 076/722-28-08 
FORD FIESTA, 1979 r., 50 tys. km, 1100 ccm, benzyna, grana
towy metalic, RO, nowe klocki ham., po wymianie łańcuszka 
rozrządu, stan dobry, przegląd do 09.2001 r, - 1.900 zl. Budzi- 
wojów 17, gm. Chojnów, tel. 076/819-19-29 
FORD FIESTA, 1979 r., 1100 ccm, czerwony, ospoilerowany, 

*alum. felgi, atrakc. wygląd, dużo nowych części, RO, ekono
miczny, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 01.2002 r, - 3.100 zl 
lub zamienię na VW Golfa II, Fiata Uno, z dopłatą. Jelcz-Lasko- 
wice, tei. 071/318-49-21
FORD FIESTA, 1979 r., 1100 ccm, czerwony, stan dobry, nowy 
akumulator, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/351-79-43, 
0501/32-07-85
FORD FIESTA, 1979/80 r., 65 tys. km, 900 ccm, benzyna, szary 
metalic, stan dobry, ekonomiczny, 3-drzwiowy, bez korozji, małe 
opłaty, - 2.400 zl. Sława, tel. 0605/40-01-13 
FORD FIESTA, 1980 r., 90 tys. km, 1100 ccm, czerwony, stan 
dobry, b. ekonomiczny (5.51/100 km), techn. sprawny, • 1.900. 
zl lub zamienię na Mercedesa 123, do remontu lub po wypad
ku. Wrocław, tel. 0603/18-42-04 
FORD FIESTA, 1980 r., 935 ccm, błękitny metalic, stan dobry, 
garażowany, • 2.500 zł. Legnica, tel. 0503/07-67-82 
FORD FIESTĄ, 1980/85 r., 82 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony po remoncie, zabezpieczony antykorozyjnie, nowe opo
ny, alum. felgi, nowy akumulator, pokrowce, zagłówki, pasy 
bezwł., ważny przegląd, • 1.900 zł. Wrocław, tel. 0607/63-23-05 
FORD FIESTA, 1981 r., 1600 ccm, diesel hak, stan b. dobry, • 
3.400 zł. Zagrodno, tel. 076/877-36-25 
FORD FIESTA XR21,1981/82 r., 1300 ccm, czerwony, alum. fel
gi, kubełkowe fotele, obrotomierz, szyberdach, sportowe zawie
szenie, atrakcyjny wygląd, • 3.600 zl. Zielona Góra, teł. 
0602/10-83-41
FORD FIESTA, 1982/92 r., 107 tys. km, 934 ccm, benzyna, czer
wień meksykańska, nowy akumulator, przegląd do 06.2002 r., 
dużo części zamiennych, - 3.000 zl. Niegosławice, tel. 
068/378-11-47
FORD FIESTA, 1983 r., 1100 ccm 3-drzwiowy, I właściciel, na 
białych tablicach, - 2.200 zł. Karpacz, tel. 0607/65-59-61 
FORD FIESTA, 1985/86 r., 5 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, szyberdach, 5-biegowy, RO, sprowadzony w całości, kompl. 
dokumentacja, - 4.400 zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-75-07 
po godz. 20, 0608/67-29-31 ^  -
FORD FESTA, 1985/92 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
niebieski, składak, nowy akumulator (gwarancja), przegląd do 
03.2002 r., stan b. dobry, - 4.300 zl lub zamienię na Fiata 126p. 
Lubin, tel. 076/749-06-63, 0600/87-86-15 
FORD FIESTA, 1986 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski, skrzynia 5-biegowa, ekonomiczny, po wymianie amortyza
torów, sprzęgła, sprowadzony w całości, • 4.200 zł. Wrocław, 
tel. 0603/81-06-95 (od 10 do 21) *
FORD FIESTA, 1986 r., 1000 ccm, benzyna, czarny, model przej
ściowy, 3-drzwiowy, zadbany, 2 nowe opony, stan tech. dobry, 
garażowany, bez wypadku, • 5.200 zl. Bolesławiec, tel. 
075/736-99-16
FORD FIESTA, 1986 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski, 3-drzwiowy, 5-biegowy, nowy akumulator (gwarancja), nowe 
amortyzatory, sprzęgło, wtryski, • 4.200 zł. Kąty Wrocławskie, 
teł. 0603/81-06-95
FORD FIESTA, 1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwo
ny, stan dobry, - 4.950 zl. Wrocław, tel. 071/338-38-25, 
0503/81-00-01
FORD FIESTA, 1987 r., 110 tys. km, 1100 ccm, srebrny, na za
chodnich tablicach'- 1.000 DEM. Sokola, woj. legnickie, tel. 
0602/53-84-55
FORD FIESTA, 1987 r., 1100 ccm, biały, katalizator, bez wy
padku, 3-drzwlowy, 5-biegowy, ważny przegląd, stan dobry, • 
4.900 zł. Żagań, tel. 068/377-66-69 
FORD FIESTA, 1987 r., 194 tys. km. 1600 ccm. diesel, biały, po 
wymianie wielu części, ekonomizer, 5-biegowy, stan b. dobry, • 
6.300 zł lub zamienię na uszkodzony. Lubań, tel. 075/721-65-05, 
0607/18-85-54
FORD FIESTA, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, - 6.800 zl. Świdnica, tel. 
0601/57-86-65
FORD FIESTA, 1988 r., 1100 ccm, niebieski, stary model, stan

b. dobry, na zachodnich tablicach • 800 DEM. Gubin, tel. 
0503/98-81-94
FORD FIESTA, 1988 r., 1600 ccm, diesel 3-drzwiowy, na bia
łych tablicach • 1.250 DEM. Lubsko, tel. 0604/27-91-97 
FORD FIESTA, 1988 r., 156 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, katalizator, blacharka 
do małych poprawek, - 5.200 zł lub zamienię na Fiata 126p, po 
1990 r., do 2.500 zł. Nowa Wieś Grodziska, gm. Pielgrzymka, 
tel. 076/877-56-75
FORD FIESTA, 1988 r., 1400 ccm, kolor perłowoczamy, 5-bie- 
gowy, RM, alarm + pilot, zadbany, stan b. dobry, szyberdach, - 
5.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-08-36, 0605/57-95-49 
FORD FIESTA, 1988 r. 1100 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
RO, głośniki, 3 .stop*, halogeny, szyberdach, tylna szyba ogrze
wana, w Polsce od 98 r., sprowadzony na mienie, - 5.600 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-96-19
FORD FIESTA, 1988/92 f., 100 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
przegląd do 03.02, • 5.300 zł. Wrocław, tel. 321-22-65 
FORD FIESTA CLX, 1989 r., 1100 ccm, granatowy, zadbany, 
sprowadzony w całości, w kraju od 2,5 roku, RO z CD, - 8.500 
zl. Oława, tel. 071/313-81-27 po godz. 19, 0502/41-11-17 
FORD FIESTA, 1989 r., 147 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie
ski, nowe opony, nowy akumulator, szyberdach, hak, po prze
glądzie, blacharka do małych poprawek, techn. sprawny, - 3.900 
zł lub zamienię. Oława, tel. 071/303-79-69, 0502/20-60-92 
FORD FIESTA, 1989 r., 1800 ccm, diesel, metalic, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, RM Sony, stan b. dobry, - 7.900 zł. Rydzyna, tel. 
065/538-88-37
FORD FIESTA, 1989 r., 1800 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, el. 
otw.-szyby, ABS, centr. zamek, szyberdach, udokum. pocho
dzenie, -5.500 zł. Wrocław, tel. 071/364-45-83, 0602/29-44-35 
FORD FIESTA, 1989 r., 100 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, dzielona kanapa tylna, RO, alum. felgi, obniżony, ospo
ilerowany, atrakc. wygląd, obrotómierz, 5-biegowy, - 8.500 zł. 
Zielona Góra. tel. 068/454-85-91 
FORD FIESTA, 1989/90 r., 80 tys. km, 1100 ccm, benzyna, gra
natowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, • 7.200 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-26-40 
FORD FIESTA, 1989/90 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, stan 
b. dobry, sprowadzony w całości, bez wypadku, 5-biegowy, - 
8.300 zł lub zamienię na większy. Rawicz, tel. 065/545-16-42, 
0602/79-04-72
FORD FIESTA, 1989/90 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, garażowany, komplet opon zimowych, stan b. dobry,
• 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/396-35-09 po godz. T7. 
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
FORD FIESTA, 1990 r„ 160 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebie
ski metalic, szyberdach, obrotomierz, dzielona tylna kanapa, 
zadbany, bez rdzy, stan techn. b. dobry, - 8.200 zl. Złotoryja, 
tel. 076/878-37-54, 0604/43-12-55 
FORD FIESTA, 1990 r., 49 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, alarm + pilot, techn. sprawny, - 6.900 
zl. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-21-11 po 16,0502/60-89-44 
FORD FIESTA, 1990 r., czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, oryg. 
spoilery, alum. felgi, atrakc. wygląd, na zachodnich tablicach, •
1.700 z ł. lub 950 DEM. Gubin, teł. 0502/16-94-74
FORD FIESTA, 1990 r., 103 tys. km, 1100 ccm, czerwony,;centr. 
zamek, alarm * pilot, stan dobry, I właściciel, • 7.800 zl. Legni
ca, tel. 0601/42-59-45
FORD FIESTA, 1990 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, szyber
dach, składak, -8.000 zł. Oława, tel. 071/303-21-54 po godz. 18, 
0605/55-75-74
FORD FIESTA XR21,1990 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czar
ny, stan b. dobry, szyberdach, welurowa tapicerka, kpi. doku
mentacja, - 9.500 zł lub zamienię na Mercedesa. Opole, tel. 
0608/22-93-38
FORD FIESTA, 1990 r., 110 tys. km, 1100 ccm, Pb/, czarny, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, zadbane wnętrze, właściciel niepalący, 
stan b. dobry, zadbany, garażowany, atrakcyjny wygląd, - 7.400 
zl lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-71-33, 0604/22-02-69 
FORD FIESTA, 1990 r., 110 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, - 9.900 z l, 
możliwe raty lub zamienię. Paczków, tel. 077/431-78-88, 
077/431-75-08
FORD FIESTA, 1990 r., 94 tys. km, 1100 ccm, biały, el. reg. 
świateł, instalacja radiowa, 2 głośniki w drzwiach, dodatkowe 
światło .stop*, bezwładnościowe pasy, obrotomierz, składak, 
pełna dokumentacja, - 8.300 zł. Pleszew, tel. 062/741 -55-89, 
0606/46-33-18
FORD FIESTA, 1990 r., 1200 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, stan 
b. dobry, RO, na białych tablicach - 1.350 DEM. Słubice, tel. 
0609/63-83-84
FORD FIESTA, 1990 r., 117 tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, na zachodnich tablicach • 1.850 zł. Żary, 
tel. 0604/98-65-56
FORD FIESTA, 1990/91 r„ 112 tys. km, 1800 ccm, diesel, bor
dowy metalic, stan b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegówy, centralny 
zamek, el. otwierane szyby, aluminiowe felgi, pełna dokumen
tacja, oryginalne spoilery, • 9.400 zl. Lubiąż, tel. 071/389-75-97, 
0603/59-73-81
FORD FIESTA, 1990/95 r., 73 tys. km, 1100 ccm, niebieski me
talic, 5-drzwiowy, pełna dokumentacja, stan dobry, • 8.300 zł. 
Trzcinica, tel. 062/781-5943
FORD FIESTA, 1991 r, 75 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, sprow. w całości, kpi. dokumentacja, stan idealny, 
5-drzwiowy, szyberdach, el. otw. szyby, hak, centr. zamek • 
10.500 zł. Lubin, tel. 076/749-23-28, 0607/12-22-00 
FORD FIESTA, 1991 r., 108 tys. km, 1000 ccm, czarny, II wła
ściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, RM, kpi. kół zimowych
• 9.000 zl. Bytom Odrzański, tel. 068/388-51-33
FORD FIESTA, 1991 r, 49 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, szyberdach • 1.300 DEM + cło i transport, po spro
wadzeniu - 8.000 zl. Góra, tel. 065/543-33-02 
FORD FIESTA, 1991 r., 130 tys. km, 1100 ccm, czarny, bez wy
padku, 3-drzwiowy, RM, do pomalowania tylny błotnik, 70 km. 
od granicy - 1.400 DEM * cło (ok. 3000 zl). Jelenia Góra, tel. 
0604/46-34-26 -
FORD FIESTA, 1991 r., 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, czarny; 
metalic, stan b. dobry, nie eksploatowany w Polsce, radiood
twarzacz, - 10.500 zł. Kłodzko, teł. 074/867-76-42 
FORD FIESTA, 1991 r., 110 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny metalic, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, i właściciel, 
alarm ♦ pilot, odcięcie zapłonu, dzielona tylna kanapa, dodat
kowe światło .stop’, nowe sprzęgło i opony, stan b. dobry, - 9.300 
zl. Legnica, tel. 0609/17-82-11, 076/854-27-30 
FORD FIESTA, 1991 r., 32 tys. km, 1100 ccm, czarny metalic, 
3-drzwiowy - 1.300 DEM *  cło i transport lub na gotowo 8.000 
zł. Leszno, teł. 0502/16-00-17
FORD FIESTA, 1991 r., 1400 ccm, benzyna przegląd do 2002 
r., welur, spoilery, wersja RS, stan b. dobry, - 6.900 zl. Lwówek 
Śląski, lei. 0608/19-39-91
FORD FIESTA, 1991 r., 84 tys. km, 1800 ccm, diesel, niebieski 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, dzielona tylna kanapa, weluro
wa tapicerka, szyberdach, reguł. wys. mocowania pasów, • 
11.100 zl lub zamienię na inny, może być uszkodzony. Nowa 
Ruda. tel. 0608/44-55-89, 0605/62-69-98 
FORD FIESTA, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, biały, stan b. 
dobry, - TO .000 zł. Oława, tel. 071/313-68-98 
FORD FIESTA, 1991 r., 84 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-biegowy, oszczędny, kpi. dokumentacja, RO, stan b. do
bry. - 8.700 zł. Potoczek, tel. 076/831-23-70, 0604/22-09-51 
FORD FIESTA, 1991 r., 1800 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
radioodtwarzacz, Mul-T-Lock, dzielona tylna kanapa, zadbany, 
stan b. dobry, nowy akumulator i rozrząd, -12.600 zl. Wałbrzych, 
tel. 0604/63-34-85
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm szyberdach, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, - 9.300 zl. Wrocław, tel. 071/339-86-69, 
0501/18-20-11
O FORD FIESTA, 1991/92 r., 115 tys. km, 1800 ccm, 

diesel, czerwony, 5-biegowy, szyberdach, radio, 
w kraju od tygodnia, bez wypadku, stan b. do
bry, • 9.800 zł. Żagań, te l. 068/477-74-27, 
0603/13-02-07 84019981

FORD FIESTA, 1991/92 r.. 135 tys. km, 1300 ccm. El, czerwo
ny, 5-biegowy, oclony, w Polsce od bm., techn. sprawny, prze
gląd do 06.2002 r., bez wypadku, nowy akumulator, nowe opo
ny, RO, • 8.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-71-11, 0604/53-91-70 
FORD FIESTA, 1991/92 r., 92 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, ekonomiczny, atrakcyjny wygląd, pełna dokumentacja, 
5-biegowy, reguł. wys. mocowania pasów, RO, 3-drzwiowy, •
8.700 zl. Legnica, tel. 0501/53-16-68
FORD FIESTA, 1991/92 r., 95 tys. km, 1800 ccm. diesel, nie-
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bieski, 3-drzwiowy, 5-biegowy, ekonomiczny, stan b. dobry, kpi. 
dokumentacja • 10.800 zi. Nowogrodziec, tel. 075/731 -68-61, 
0608/23-52-71

0  FORD FIESTA, 1991/92 r., 1000 ccm, benzyna, czerwony, ory
ginalny lakier, stan b. dobry, - 10.800 zl (możliwe raty). Prusice 
k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 312-63-41 
FORD FIESTA, 1992 r., 50 tys. km, bordowy, 5-biegowy, 
3-drzwiowy, kpi. dokumentacja • 9.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0602/84-22-10
FORD FIESTA, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, bordowy, automa
tic, alum. felgi, jasne wnętrze, garażowany, 3-drzwiowy, RO, w 
kraju od mies., stan b. dobry, • 9.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-75-12, 0606/73-63-74
FORD FIESTA, 1992 r., 95 tys. km, 1100 ccm,.benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wełurowa tapicerka, RM, bez wy
padku, oclony w całości -10.700 zł. Dobroszyce, gm. Wrocław, 
tel. 071/314-11-83
FORD FIESTA 1992 r., 110 tys. km, 1100 ccm, biały, 5-biego
wy, 3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, alum. felgi, szyberdach, 
przyciemniane szyby, zadbany, atrakc. wygląd - 9.500 zł lub 
zamienię na 4-drzwiowy do 1600 ccm. Lubin, tel. 076/844-49-84, 
0604/34-33-58
FORD FIESTA, 1992 r., 1800 ccm, diesel, granatowy, I właści
ciel, • 11.200 zi lub zamienię. Oleśnica, tel. 0604/88-52-31 
FORD FIESTA, 1992 r., 109 tys. km, 1300 ccm, czerwony,
3-drzwiowy, nowy model zaokrąglony, ABS, szyba ogrzew., wy
cieraczka z tyłu, b. oszczędny, szyberdach - 8.400 zi. Parchów, 
gm. Chocianów, tel. 076/817-11-44, 0607/51-83-83
FORD FIESTA, 1992 r., 108 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwo
ny 3 dni w kraju, bez wypadku, stan idealny, zadbany • 8.700 
zl. Rawicz, tel. 065/546-33-22, 0503/14-48-60 
FORD FIESTA, 1992 r., 32 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, ważny TUV, do spro
wadzenia z Niemiec • 1.800 DEM + cło (.na gotowo* - 8.000 zł). 
Bolesławiec, tel. 075/734-66-45, 0604/75-02-92 
FORD FIESTA, 1992 r., 980 ccm, zielony metalic, RO, szyber
dach, nowe opony, sprowadzony w całości, zarejestrowany, stan 
b. dobry, - 9.500 zł. Chojnów, tel. 0600/83-52-18 
FORD FIESTA, 1992 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. do
kumentacja, wełurowa tapicerka, książka serwisowa, RM, stan 
idealny, - 10.000 zl. Legnica, tel. 076/862-69-12 
FORD FIESTA, 1992 r, 90 tys. km, 1300 ccm, kolor grafitowy 
metalic, I właściciel, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, wełu- 
rowa tapicerka, bez wypadku, zadbany, stan b. dobry, -10.900 
zł. Lubin. tel. 076/842-51-25
FORD FIESTA CLX, 1992 r., 1300 ccm, niebieski, 3-drzwiowy, - 
9.500 zł. Oława, tel. 071/313-55-55, 0603/21-46-25 
FORD FIESTA, 1992 r., 1.10 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czar
ny, I właściciel w kraju, niepalący, kpi. dokumentacja, centr. 
zamek, el. otw. szyby, szyberdach, halogeny, wełurowa tapicer
ka, RM z RDS, 4 głośniki, el. zegarek, tylna kanapa dzielona, - 
12.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-73-50 
FORD FIESTA, 1992 r., 55 tys. km, 1800 ccm, diesel, srebrny 
metalic, 3-drzwiówy, 5-biegowy, szyberdach, w kraju od 
18.06.2001 r.; stan b. dobry, - 10.000 zl. Wrocław, tel. 
071/350-76-27
FORD FIESTA, 1992 r., 1300 ccm, niebieski, 5-drzwiowy, szy
berdach, el. otw. szyby, alum. felgil, RO, - 8.600 zl. Wrocław, 
tel. 071/361-87-43, 0601/58-05-55 
FORD FIESTA, 1992 r., 120 tys. km, 1100 ccm, bordowy meta
lic, sprowadzony w 97r, pełna dokumentacja, 5 biegowy, tylna 
kanapa dzielona, uchylane szyby tylne, RM, garażowany, za
dbany, przegląd do 02.2002r, • 9.900 zł lub zamiana. Wrocław, 
tel. 071/338-02-78, 0601/67-73-07 
FORD FIESTA, 1992 r., 97 tys. km, 1800 ccm, diesel, czamy, 
stan b. dobry, • 9.700 zł lub zamienię. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-11-78
FORD FIESTA; 1992 r., 1100 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, stan b. dobry, - 9.700 zł. Żary, tel. 068/374-56-50, 
0602/67-59-71
FORD FIESTA, 1992 r., 99 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, bez wypadku, sprowadzony w całości, centr. zamek, szy
berdach, radio, wspomaganie, nie zarejestrowany, - 11.900 zł. 
Żary, tel. 0604/50-59-32, 0604/50-85-58 
FORD FIESTA 1993 r., 85 tys. km, 1100 ccm, biały, 5-drzwio
wy, katalizator, ABS, immobilizer, RM, zadbany - 9.600 zi. Brzeg 
Dolny, tel. 071/319-50-14
FORD FIESTA 1993 r., 60 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebie
ski, RM, 4 opony zapasowe, zimowe, książka serwisowa, wspo
maganie, 3-drzwiowy, stan b. dobry - 10.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-32-03, 0603/91-07-42
FORD FIESTA, 1993 r., 93 tys. km, 1100 ccm, czerwony, kupio
ny w salonie, serwisowany, bez wypadku, I właściciel, 3-drzwio
wy, el. reg. światła, radioodtwarzacz, stan b. dobry, - 10.800 zł. 
Legnica, tel. 0603/07-30-67
FORD FIESTA, 19,93 ty 76 tys. km, 1100 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, oclony w całości, bez wypadku, i właściciel, 

-kpi. dokumentacja, wełurowa tapicerka, el. otw: szyby, 5-biego
wy, 5-drzwiowy, centr. zamek, RM, książka serwisowa, stan ide
alny, - 12.500 zł. Legnica, tel. 076/862-04-09 
FORD FIESTA 1993 r., 145 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czamy, 
centr. zamek, 5-biegowy, szyberdach, RM Blaupunkt z CD, za
dbany, garażowany, atrakc. wygląd, ospoilerowany, - 11.000 zł. 
Nysa, tel. 0600/39-71-94
FORD FIESTA 1993 r., 123 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwo
ny meksykański, bez wypadku, 3-drzwiowy, 1 tydzień w kraju, 
5-biegowy, RM, el. reg. reflektory, stan b. dobry, przegląd, tłu
maczenia, - 9.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/546-52-76, 0604/26-53-15
FORD FIESTA, 1993 r., 1100 ccm, benzyna, czamy, 5-drzwio
wy, alarm, • 12.000 zl. Wałbrzych, teł. 074/841-62-63, 
0600/37-58-20
FORD FIESTA, 1993/94 r., 72 tys. km, 1100 ccm, ciemnozielo
ny metalic, od kilku dni w kraju, bez wypadku, I właściciel, 5-bie
gowy, el. reg. lampy, RM, dzielone tylne siedzenia, ciemne szy
by, zadbany, stan b. dobry, • 10.900 zl. Bolesławiec, tel. 
0602/63-54-25
FORD FIESTA, 1994 r., 70 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic,
4-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, zde
rzaki w kolorze nadwozia, zadbany, do sprowadzenia, -14.000 
zł. Legnica, tel. 0600/19-29-37
FORD FIESTA, 1994 r., 1100 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, sprow. 
w całości, stan b. dobry -12.500 zł. Rydzyna, tel. 065/538-02-99, 
0607/15-54-36
FORD FIESTA, 1994 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 16V DOHC, 
czerwony, kubełkowe fotele, aluminiowe felgi, komplet kół zi
mowych z felgami, - 13.800 zł. Wrocław, tel. 0608/55-39-75 
FORD FIESTA, 1994 r., 1400 ccm, bordowo-śliwkowy metalic, 
wspomaganie kier., reg. kierownica, 2 poduszki pow., alum. fel
gi, szyberdach, bez wypadku, I właściciel, garażowany, po tu- 
ningu, - 14.300 zł lub zamienię na tańszy., woj. wielkopolskie, 
tel. 061/292-19-14, 061/292-20-54 
FORD FIESTA 1994 r., 1100 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, zare
jestrowany jako składak, 5-biegowy, dzielona kanapa, uchylne 
tylne szybki, RO Blaupunkt (na kartę), stan b. dobry, garażowa- 

|  ny, • 10.500 zl. Brzeg, tel. 077/416-54-86 po godz. 16
*  FORD FIESTA, 1994 r., 40 tys. km, 1100 ccm, benzyna, wiśnio

wy, pod. powietrzna, 5-drzwiowy, książka serwisowa, RM + gło
śniki, stan idealny, - 13.500 zł. Chojnów, tel. 076/818-67-41, 
0607/56-81-30
FORD FIESTA, 1994 r., 84 tys. km, 1300 ccm, granatowy, po
duszka powietrzna, RM, 3-drzwiowy, wspomaganie, welur, stan 
idealny, po przeglądzie technicznym, przetłumaczone dokumen
ty, faktura VAT, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -12.700 
zł. Kępno, tel. 062/782-08-22, 0603/39-31-25 
FORD FIESTA, 1994 r., 70 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, 
4-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, zde
rzaki w kolorze nadwozia, do sprowadzenia, lewarek biegów w 
podłodze, - 14.000 zł. Legnica, tel. 0600/19-29-37, 
0503/58-27-07
FORD FIESTA, 1994 r., 96 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, bordowy, 
wspomaganie, 3-drzwiowy, 5-biegowy, 2 pod. powietrzne, zde
rzaki w kolorze nadwozia, RO, - 12.400 zł. Legnica, tel. 
076/866-44-41
FORD FIESTA 1994 r., 130 tys. km, 1100 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, el. reg. reflektory, RM, kubełkowe fotele, kpi. dokumen
tacja, 3-drzwiowy, - 10.700 zl. Leszno, tel. 065/527-00-12, 
0603/92-41-50
FORD FIESTA CHIANTI, 1994 r., 84 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
fioletowy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. reflektory, 
zderzaki w kolorze nadwozia, alum. felgi, RO, książka serwiso
wa, zadbany, w kraju od roku, • 14.000 zl. Rawicz, tel. 
065/545-33-92
FORD FIESTA 1994/95 r., 1300 ccm, perłowobordowy, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, alarm, blokada skrzyni biegów, kpi.
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kół zimowych, garażowany, zadbany, • 12.500 zł. Legnica, tel. 
076/887-87-15, 0604/09-35-19
FORD FIESTA, 1994/95 r., 105 tys. km, 1100 ccm, czamy me
talic, poduszka pow., radio, serwisowany, zadbany, - 12.900 zl. 
Opole, tel. 0601/55-07-32
FORD FIESTA, 1995 r., 35 tys. km, 1300 ccm, granatowy, udo
kum., 3-drzwiowy, sprow. z Niemiec -12.500 zl. Lwówek Śląski, 
tel. 075/782-21-67 wieczorem
FORD FIESTA, 1995 r., 1100 ccm, granatowy metalic, sprowa
dzony, zarejestrowany, bez wypadku, - 11.900 zl. Zielona Góra, 
tel. 0607/32-49-43
FORD FIESTA, 1995 r., 80 tyś. km, 1100 ccm, wtrysk, czerwo
ny, RO, zderzaki w kolorze nadwozia, sprowadzony w całości,
3-drzwiowy, stan b. dobry, • 12.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/784-32-27, 0607/83-68-25
FORD FIESTA 1995 r., 83 tys. km, 1300 ccm, benzyna, ciem
nozielony metalic, RO, otwierany dach, centr. zamek, wspoma
ganie, nowy akumulator (gwarancja), nowe opony uchylne szy
by tylne, zderzaki w kolorze nadwozia, stan idealny, • 14.700 zl. 
Plóczki Dolne, gm. Lwówek Śląski, tel. 075/784-61-03, 
0600/65-64-92
FORD FIESTA, 1995 r., 94 tys. km, 1800 ccm, diesel, pertowo
zielony metalic, bez wypadku, 2 poduszki pow., wspomaganie, 
szyberdach, RM, ABS, 3-drzwiowy, przednia szyba ogrzew., 
zderzaki w kolorze nadwozia, 3 dni w kraju, stan idealny, prze
gląd, tłumaczenia, • 14.900 zi (zwolnienie z opłaty skarb.). Ra
wicz, tel. 0605/40-95-94, 0604/26-53-15 
FORD FIESTA, 1995 r., 83 tys. km, 1800 ccm, diesel, wiśniowy,
I właściciel, w kraju od 2 dni, bez wypadku; Zadbany, centralny 
zamek, wspomaganie kier., nowe opony, (Oryginalny lakier,
4-drzwiowy, stan b. dobry, - 15.600 zl. Sobótka, tel. 
071/390-31-69, 0604/29-95-43
FORD FIESTA, 1995 r., 42 tys. km, 1300 ccm, benzyna, grana
towy, w Polsce od 8 mies., stan dobry, • 13.500 zi. Wrocław, tel. 
0607/66-69-80
FORD FIESTA, 1995/96 r., 1200 ccm, 16V, granatowy, 5-drzwio
wy, wspomaganie, centr. zamek, zderzaki w kolorze nadwozia, 
RO, - 15.900 zi. Milicz, tel. 0606/22-08-16 
FORD FIESTA, 1995/96 r., 45 tys. km, 1300 ccm, fioletowy, 
wspomaganie, RM, el. reg. reflektory, immobilizer, • 16.500 zl. 
Syców, tel. 0603/24-54-22
FORD FIESTA 1996 r., 40 tys. km, 12Ó0 ccm, benzyna, srebr
ny, 5-drzwiowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie, automatic, 
el. otw. szyby, atrakc. wygląd - 16.000 zl. Bolesławiec, tel. 
075/734-54-87
FORD FIESTA, 1996 r., 65 tys. km, 1100 ęcm, 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., 50 tys. km, 1300 ccm, srebrny metalic,
5-drzwiowy, katalizator, pod. powietrzna, wspomaganie, RM, 
nowy akumulator (gwarancja), • 19.000 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-34-41
FORD FIESTA, 1996 r., 1800 ccm, diesel, zielony metalic, ABS, 
klimatyzacja, el. otwierane szyby, szyberdach, pełna dokumen
tacja, w kraju od 3 dni, stan b. dobry, -16.600 zl. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-22-56, 0602/34-43-18 
FORD FIESTA, 1996 r., 62 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 4-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, centr. zamek, ob
rotomierz, sprowadzony w całości, radio, • 17.500 zi. Syców, 
tei. 062/785-94-95, 0604/27-78-61 
FORD FIESTA 1996 r., 80 tys. km, 1300 ccm, niebieski meta
lic, 2 poduszki powietrzne, el. reguł, lusterka, szyberdach, bez 
wypadku, - 17.500 zl. Świdnica, tel. 0602/80-49-36 
FORD FIESTA, 1996 r., 29 tys. km, 1800 ccm, diesel, czerwo
ny, 3-drzwiowy, RO, alarm * pilot, wspomaganie, • 17.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/351 -00-44
FORD FIESTA, 1996 r., 90 tys. km, 1100 ccm, wtiysk, biały, 
katalizator, 5-biegowy, 5-drzwiowy, immobilizer, kupiony w sa
lonie, I właściciel, alarm, RO JVC, kpi. dokumentacja, przegląd 
do 02.2002 r, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 0502/20-57-94 
FORD FIESTA 1997 r., 36 tys. km, 1300 ccm, biały, pod. po
wietrzna, wsp. kierownicy, 5Alrzwiowy, 1. właściciel w kraju, - 
19.500 zi. Borek Wielkopolski, tel. 0600/92-54-06 
FORD FIESTA, 1997 r., 25 tys. km, 1300 ccm, fioletowy, I wła
ściciel w Polsce, garażowany, wspomaganie, RM oryg., sprow. 
w całości • 18.500 zł. Grębocice, tel. 076/832-50-16 
FORD FIESTA, 1997 r., 29 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, granato
wy, 3-drzwlowy, RM, uchylne tylne szyby, nie eksploatowany w 
kraju - 17.500 zł. Leszno, tel. 065/543-26-95, 0603/70-95-52 
FORD FIESTA, 1997 r., 20 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały,
3-drzwiowy - 22.000 zł lub zamienię, raty. Malczyce, tel. 
0601/41-83-87
FORD FIESTA, 1997 r., 30 tys. km, 1300 ccm, benzyna, fioleto
wy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM + RDS, welur, zderzaki i luster
ka w kol. nadwozia, książka pojazdu, pełna dokument, -17.200 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75, 0608/10-08-32 
FORD FIESTA, 1997 r., 98 tys. km, 1800 ccm, diesel, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, radio, centr. zamek, wspo
maganie, - 19.000 zl. Bralin, tel. 062/781 -20-97 
FORD FIESTA, 1997 r., 29 tys. km, 1300 ccm, fioletowy, zde
rzaki w kolorze nadwozia, RM fabryczny, wspomaganie kierow
nicy, immobilizer, - 17.600 zi. Kępno, tel. 062/782-04-88, 
0607/34-68-48
FORD FIESTA. 1997 r., 34 tys. km, 1800 ccm, diesel, Enduro, 
perlowowiśniowy metalic, 5-drzwiowy, ARB, wspomaganie kier., 
stan b. dobry. RO Ford, - 20.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/721-19:83 
po godz. 21
FORD FIESTA EFI, 1997 r., 46 tys. km. 1300 ccm. Enduro, bor
dowy metalic, 3-drzwiowy, CD z RDS, klimatyzacja, el. otw. szy
by, centr. zamek, wspomaganie, zderzaki w kolorze nadwozia, 
- 19.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-83-18 
FORD FIESTA, 1997 r., 55 tys. km, 1300 ccm, zielony metalic, 
pełne wyposażenie, - 21.000 zł. Stawiszyn, tel. 062/752-89-13 
FORD FIESTA, 1997 r., 43 tys. km, 1300 ccm, EFi, srebrny me
talic, wspomaganie, el. reg. reflektory, zderzaki w kolorze nad
wozia, oryg. RM, dzielona tylna kanapa, garażowany, 3-drzwio
wy, kpi. dokumentacja, zadbany, -18.300 zł. Włodzice Wielkie, 
tel. 075/784-11-08
FORD FIESTA, 1997/98 r., 72 tys. km, 1300 ccm, enduro, bor
dowy metalic, 5-drzwiowy, atermiczne szyby (zielone), koła zi
mowe + felgi stalowe, nowe opony + felgi alum., reg. wysokość 
pasów, el. reg. reflektory, wspomaganie, pod. powietrzna, ABS, 
klimatyzacja, radio Ford 5000 z RDS, Immobilizer, alarm ♦ pi
lot, centr. zamek, sta, • 22.750 zł. Świdnica, tel. 074/850-96-30, 
0603/97-23-63
FORD FIESTA 1997/98 r., 55 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
poduszka pow., wspomaganie kier., immobilizer, centralny zâ  
mek, - 21.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-55-10,0608/13-59-35 
FORD FIESTA 1998 r., 1250 ccm, zielony metalic, - 25.500 zł. 
Katowice, tel. 0604/96-33-34
FORD FIESTA, 1998 r., 33 tys. km, 1300 ccm, czerwony, RM, 
welur, garażowany, stan b. dobry, -19.900 zi lub zamienię, raty. 
Legnica, tel. 0604/05-94-52
FORD FIESTA, 1998 r., 6 tys. km, 1300 ccm, Zetec, 16V, nie
bieski, 3-drzwiowy, automatic, wspomaganie, immobilizer, kli
matyzacja, stan idealny, -19.900 zł lub zamienię na tańszy, do 
10.000 zł. Lubin, tel. 076/840-86-05, 0600/31-36-17 
FORD FIESTA, 1998 r., 32 tys. km, 1300 ccm, ENDURA, EFI, 
czerwony, 5-drzwiowy, ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., 
centr. zamek, immobilizer, oryg. RO, el. reg. reflektory, dzielo
ne tylne siedzenia, I właściciel, stan b. dobry, - 23.800 zl. No
wogrodziec, tel. 075/731-66-30 
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 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17, 0601/53-46-55
FORD FIESTA, 1998 r., 19 tys. km, 1300 ccm, niebieski, bez 
wypadku, 2 pod. powietrzne, katalizator, 5-drzwiowy, i właści
ciel, spoiler, • 20.000 zl. Rawicz, tel. 065/545-33-08 
FORD FIESTA 1998 r., 50 tys. km, 1300 ccm, benzyna, cha
browy, sprowadzony w całości, w kraju od tygodnia, po przeglą
dzie w kraju, oclony, bez wypadku, 5-biegowy, 5-drzwiowy, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, - 21.000 zł. Sobótka, tel. 
0605/32-21-98
FORD FIESTA, 1998 r., 34 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, z salonu, I właściciel, el. otw. szyby, centr. zamek, 
immobilizer, oryginalny RM, el. reg. reflektory, • 18.500 zl. Wał
brzych, tel. 0503/73-28-27
FORD FIESTA, 1998 r„ 30 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebie
ski, stan idealny, • 19.500 zl. Wrocław, tel. 071/338-02-01, 
0601/55-35-64
FORD FIESTA, 1999 r., 1800 ccm, diesel, srebrny metalik, kli
matyzacja, 4 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka,
4-drzwiowy, • 26.000 zi. Ostrzeszów, tel. 0503/57-62-04

FORD FIESTA, 1999 r., 8 tys. km, 1300 ccm, srebrny, 4 pod. 
powietrzne, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie kier, 
radio, halogeny, alum. felgi, • 24.900 zl. Leszno, tel. 
065/534-09-04 do godz. 19, 0503/57-01-53 
FORD FIESTA, 1999/00 r., 22 tys. km, 1800 ccm, diesel, nie
bieski metalic, najnowszy model, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
centr. zamek, wspomaganie, RM oryg., 3 światło .stop*, 2 pod. 
powietrzne, 5-drzwiowy, - 18.000 zł. Kalisz, tel. 062/739-01 -67, 
0600/14-78-56
FORD FIESTA 1999/00 r., 1300 ccm, czerwony, 4-drzwiowy, 2 
pod. powietrzne, serwo, klimatyzacja, - 25.500 zł. JCępno, tel. 
062/781-52-59, 0601/46-32-34
FORD FIESTA, 20001, 7 tys. km, 1242 ccm, 16V, zielony meta
lic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaga
nie kier., RO, stan idealny, • 29.500 zl. Świdnica, tel. 
0604/09-25-86
FORD FOCUS Ghia, 1998/99 r., 15 tys. km, 1600 ccm, 16V 2 
pod. powietrzne, - 33.500 zl. Szprotawa, tel. 068/376-27-33 
FORD FOCUS, 1999 r., 18 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony me
talic, ABS, centr. zamek ♦ pilot, wspomaganie, reg. kierownica, 
el. otw. szyby, alarm, radio t  CD, klimatyzacja, • 38.000 zl. Lesz
no, tel. 065/520-96-91, 0604/77-02-86 
FORD FOCUS, 1999 r., 64 tys. km, 1600 ccm, 16V hatchback, 
klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. za
mek, immobilizer, RO, - 39.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-40-88
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., 16 tys. km, 1800 ccm, benzyna, grana
towy metalic, szyberdach, alum. felgi, RO, centr. zamek, alarm, 
pełne wyposażenie elektr., ABS *  TC, 2 pod. powietrzne, I wła
ściciel, kupiony w salonie w kraju, • 42.000 zl. Świdnica, tel. 
074/852-96-61
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 23 tys. km, 1600 ccm, 16V, bia
ły, 2 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, ei. otw. szyby, relingi, 
roleta, sprowadzony ze Szwajcarii, cena - 37.900 zł, kupujący 
zwolniony z opł. skarbowej, w rozliczeniu może być Audi 80, z 
lat 1989-93, cały lub lekko uszkodzony. Świdnica, tel. 
0605/29-34-36, 074/852-46-28
FORD FOCUS, 2000 r., 36 tys. km, 1800 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, poduszka pow., radio, centr. zamek, el. otw. szyby, kli
matyzacja, ABS, wspomaganie, alum. felgi, - 44.500 zł. Bralin, 
tel. 062/781-20-97
FORD FOCUS, 2000 r., 12 tys. km, 1800 ccm, TDI, ciemnonie
bieski metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatyzacja, 
2 poduszki pow., RO, I właściciel, garażowany, - 55.000 zł. Ko
nin, tel. 063/277-80-62, 0602/77-39-16 
FORD FOCUS KOMBI, 2000 r., 25 tys. km, 1800 ccm, TDi, srebr
ny metalic, klimatyzacja, ABS, centr. 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., 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 zł. Kalisz, tel. 062/502-92-02, 0601/14-54-75 
FORD FOCUS KOMBI TREND, 2000 r., 15 tys. km, 2000 ccm, 
16V, ZETEC, czamy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., 
relingi, tylny spoiler ze światłem .stop-, roleta, radio ♦ CD, wy
kończenia tapicerki chromowe, el. otw. szyby, centr. zamek ♦ 
pilot w kluczyku, halogeny, książka serwisowa, garażowany, stan 
idealny, - 47.500 zł lub zamfflnię. Legnica, tel. 0606/13-93-48 
FORD FOCUS, 2000 r., 23 tys. km, 1600 ccm, Zetec, kolor wi
śniowy, kupiony w salonie, bez wypadku, klimatyzacja, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, wełurowa tapicerka, ra
dio, stan idealny, - 40.900 zl. Wrocław, tel. 0501/93-94-25 
FORD GALAXY, 1997 r., 2300 ccm, V6, zielony metalic, auto
matic, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., pełne wyposażenie- 
el, • 49.500 zł. Wieruszów, tel. 062/581-05-95 po godz. 18, 
0601/72-08-77, 062/784-25-73
FORD GALAXY, 1998 r., 1900 ccm, turbo D, kolor jasny, w kra
ju od 10 dni, bez wypadku, 7-osobowy, zadbany, silnik VW, oclo
ny, obracane fotele, • 62.000 zł lub zamienię na VW Passata 
diesla, z 1992 r. Dzierżoniów, tel. 0602/59-95-82 
FORD GRANADA, 1978 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, 
2-drzwiowy, silnik z Forda Sieny z 1986 r., stan tech. dobry, w 
ciągłej eksploatacji, - 1.800 zł. Głogów, tel. 076/833-31-62 
FORD GRANADA 1978 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, stan 
b. dobry, zadbane wnętrze, pokrowce, dużo cZęści zamiennych 
(skrzynia, wal, most, koła, sprężyny), - 2.000 zł lub zamienię na 
inny, z inst. gazową lub diesel. Wrocław, tel. 071/310-35-76, 
0503/32-24-46
FORD GRANADA, 1979 r., 2300 ccm, V6, kolor wiśniowy, po 
przeglądzie, zadbany, nowe opony, wydech, płyny, nowy aku
mulator i świece, hak, podłokietnik, oryginalny RM Alpine, - 2.500 
zl. Wrocław, tel. 071/353-75-98 
FORD GRANADA 1981 r., 99 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, hak, nowe opony, nowy akumulator (gwarancja), garażowa
ny, • 4.500 zł. Kępno, tel. 062/782-22-20 
FORD GRANADA SKŁADAK, 1989 r., 30 tys. km, 2000 ccm, 
V6, zielony metalic, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 
inst. gazowa, 2-drzwiowy, - 2.500 zl. Ostrów Wlkp., tel. 
0503/31-45-96
FORD KA, 1996 r., 1300 ccm, zielony metalic, wspomaganie, 
poduszka pow., centr. zamek, el. otw. szyby, radio, rok w kraju, 
szyby uchylne, dzielona kanapa, • 17.800 zł. Rawicz, tel. 
065/546-47-49, 0606/51-38-01
FORD KA, 1996 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, bogata 
wersja, klimatyzacja, CD, el. otwierane szyby, - 20.000 zł lub 
zamienię na większy. Sieradz, tel. 043/829-76-95, 
0608/18-83-67
FORD KA, 1997 r., 37 tys. km, 1300 ccm, benzyna, granatowy, 
el. otw. szyby, centr. zamek, stan dobry • 22.000 zi. Chojnów, 
tel. 0606/62-99-51
FORD KA 1997 r, 1300 ccm wspomaganie, alum. felgi, uchyl
ne tylne szyby, - 20.500 zl. Poznań, tel. 0601/76-52-70 
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 zl. Brzeg, tel. 077/411-38-97 po 20 
FORD KA 1998 r., 1300 ccm, czamy metalic, centr. zamek + 
pilot, wspomaganie i reg. kierownicy, hak, alum. felgi, alarm, 
uchylne szyby, radio, - 23.000 zł. Leszno, tel. 0607/20-34-60, 
0604/36-90-52
FORD KA, 1998 r., 21 tys. km, 1300 ccm, bordowy metalic, el. 
otw. szyby, uchylne tylne szyby, eTreg. świateł, wspomaganie, 
radioodtwarzacz, • 20.500 zl. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/736-60-11
FORD KA, 1999 r., 34 tys. km, 1300 ccm, Enduro, perłowobor
dowy, kupiony w serwisie w Polsce, el. otw. szyby, radio, zde
rzaki w kolorze nadwozia, ABS, wspomaganie, poduszka pow., 
stan idealny, - 24.000 zł. Nowa Sól, tel. 0601/74-45-81 
FORD KA 2000 r., 8 tys. km, 1300 ccm, benzyna, perłowonie- 
bieski, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, centr. 
zamek, immobilizer, błotniki w kolorze nadwozia, RM • 20.000 
zl ♦ cło. Ścinawa, tel. 076/843-68-60, 0608/20-80-72 
FORD MONDEO KOMBI, 1992 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, 1993 r., 110 tys. km, 1800 ccm, 16V, czerwo
ny, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, el. reg. fotela kierowcy, 5-drzwiowy, wełurowa ta
picerka, 3 mies. w kraju - 17.300 zł, raty. Legnica, tel. 
0604/41-80-47
FORD MONDEO, 1993 r., 145 tys. km, 1800 ccm, 16V, seledy
nowy, ospoilerowany, centr. zamek, szyberdach, serwo, alum. 
felgi 16", poduszka pow., atrakc. wygląd, • 17.500 zl. Wodniki, 
tel. 0603/08-68-95, 065/543-74-63 
FORD MONDEO, 1993 r., 78 tys. km. 1800 ccm, 16V, biały, 
5-drzwiowy, automatic, klimatyzacja, ABS, RO + CD, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i fotel kier., wełurowa tapi
cerka, alum. felgi, • 16.000 zl. Wrocław, tel. 071/354-46-20 
FORD MONDEO, 1993 r., 121 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, immobilizer, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, RO, wełurowa tapicerka, 
el. reg. reflektory, halogeny, bez wypadku, poduszka pow., ser
wisowany, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 16.800 zi. 
Żary, tel. 068/470-18-12, 0605/83-18-33 
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 
zł (możliwe raty). Jarocin, tel. 062/747-64-06, 0502/54-74-94 
FORD MONDEO, 1993 r., 187 tys. km, 1800 ccm, turbo D, biały, 
klimatyzacja, wspomaganie, reg. kierownica, RO + 4 głośniki, 
wełurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, reguł, fotel kierow
cy, el. otw. szyby, poduszka pow., centr. zamek, alum. felgi, kola 
zimowe, spoiler ze światłem .stop*, • 21.500 zl. Kędzierzyn-Koź
le, tel. 077/483-65-33
FORD MONDEO GUC. 1993 r., 80 tys. km, 1800 ccm. 16V, czer
wony, mało używany, garażowany, pełne wyposażenie, klima
tyzacja, aluminiowe felgi, • 18.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-83-62 
FORD MONDEO, 1993 r., 109 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony 
metalic, nie używany w Polsce, bez wypadku, centr. zamek, 
wspomaganie, szyberdach, poduszka pow., welur, RM, immo
bilizer, -16.900 zl lub zamienię, raty. Legnica, tel. 076/866-33-33, 
0602/71-07-00
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, 1600 ccm, 16V, kolor grafito
wy metalic, pełne wyposażenie, przegląd do 04.2002 r., stan b. 
dobry, • 18.500 zl. Studzieniec, tel. 068/459-98-45 
FORD MONDEO Ghia, 1993 r., 180 tys. km, 1800 ccm. DOHC, 
16V, grafitowy metalic, ABS, ARS, poduszka pow., klimatyza
cja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wełurowa tapicerka, reg. 
kierownica, - 18.500 zi. Wałbrzych, tel. 074/845-50-13 
FORD MONDEO CLX KOMBI, 1993/94 r., 120 tys. km, 1800 
ccm, TDi, niebieski metalic, centr. zamek, alum. felgi, szyber
dach, relingi dachowe, roleta, wełurowa tapicerka, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, wspomaganie, spoiler, I właściciel w kraju, 
stan b. dobry, oszczędny, kpi. dokumentacja, • 19.500 zl. Jele
nia Góra, tel. 075/713-17-40
FORD MONDEO KOMBI, 1993/94 r., 140 tys. km, 1800 ccm, 
16V, kolor morski metalic, klimatyzacja, pełne wyposażenie 
elektr., centr. zamek, szyberdach, wełurowa tapicerka, stan ide
alny, - 20.000 zł tub zamienię. Namysłów, tel. 077/410-28-09, 
0503/10-77-24
FORD MONDEO, 1994 r., turbo D el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, szyberdach, na białych tablicach • 7.000 DEM. Niemcy, tel. 
0049/17-53-81-10-97
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 130 tys. km, 1800 ccm, gra
natowy metalik, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, centralny za
mek, el. otw. szyby, el. reg. siedzeń ♦ podgrzewanie, relingi, 
RO, pogrzewana szyba przednia, immobilizer, - 20.000 zi. Opo
le. tel. 0604/21-94-12
FORD MONDEO, 1994 r., turbo D, biały, ABS, 5-drzwiowy, wspo
maganie, 2 pod. powietrzne, RO, opony zimowe, książka ser
wisowa, • 20.000 zi. Bielawa, tel. 074/833-44-63 
FORD MONDEO Ghia, 1994 r, 75 tys. km, 2500 ccm, benzyna, 
24V, bordowy, 187 KM, pełne wyposażenie, • 33.000 zł. Głu
chołazy, tel. 077/429-27-36

FORD MONDEO, 1994 r., 85 tys. km. 1800 ccm, 16V, kolor mor
ski metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, el. 
otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, reg. kierownica, alum. 
felgi, RM, - 20.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-60-86 po 
godz. 18
FORD MONDEO SEDAN, 1994 r., 85 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
wiśniowy metalic, 4-drzwiowy, bez wypadku, zdjęcia do wglą
du, w kraju od 8 miesięcy, wełurowa tapicerka, 2 poduszki pow., 
ABS, centr. zamek, alum. felgi, I właściciel, RO, serwo, zadba
ny, garażowany, oszczędny, -  17.900 zi. Syców, tel. 
062/582-05-98, 062/785-24-64
FORD MONDEO, 1994 r., 127 tys. km, 1600 ccm, 16V, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 2 pod. powietizne, wspomaganie kier., ABS, 
centr. zamek, wełurowa tapicerka, szyberdach, ważny TUV, bez 
wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, -15.300 zl (cena po spro
wadzeniu). Wałbrzych, tel. 074/843-66-49 lub,”5608/47-18-88 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 150 tys. km, 1600 ccm, biały, 
2 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, relingi dachowe, - 20.000 
zł. Wrocław, tel. 355-24-68
FORD MONDEO, 1994 r., 1600 ccm, 16V, kolor grafitowy meta
lic, sprowadzony w całości, wspomaganie, ABS, alum. felgi, szy
berdach, immobilizer, welur, stan b. dobry, - 21.000 zl. Złotory
ja, teł. 076/878-95-55 po godz. 15 
FORD MONDEO KOMBI, 1994/95 r., 87 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
granatowy metalic, odprawa celna, wspomaganie, centr. zamek, 
ABS, poduszka pow., relingi dach., el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka - 16.900 zl. Sulechów, tel. 0607/55-00-23 
O FORD MONDEO Ghia SEDAN, 1995 r., 94 tys. km, 

1800 ccm, perłowoczamy, pełne wyposażenie 
oprócz skóry. Łambinowice, woj. opolskie, tel. 
0604/80-64-07 01035451

FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 205 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, biały, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 
od 22.06 w kraju - 24.200 zł. Jawor, tel. 0607/41-14-22 
FORD MONDEO, 1995 r., 103 tys. km, 1800 ccm, 16V, clemno- 
oliwkowy, I właściciel w kraju, insL gazowa założona w Niem
czech, 2 pod. powietrzne, immobilizer, ABS, centr. zamek, we- 
lurowa tapicerka, RM Ford - 24.600 zi. Lubin, tel. 076/846-19-41, 
0608/20-80-63 .
FORD MONDEO, 1995 r., 69 tys. km, 1800 ccm, 16V, perłowo- 
śliwkowy, ABS, klimatyzacja, ei. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
immobilizer, centr. zamek, szyberdach, alum. felgi - 19.000 zł. 
Miejska Górka, tel. 0601/82-94-29 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r, 76 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, roleta, re
lingi, immobilizer, hak, 4 mies. w kraju, garażowany • 22.800 zi. 
Twardocice, tel. 076/877-51-22, 0501/60-77-43

FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, TD ABS, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, alarm, centr. zamek, el. reg. luster
ka, szyberdach, relingi, alum. felgi Ford, wełurowa tapicerka, 
roleta, I właściciel w Polsce, garażowany, stan b. dobry, • 23.500 
zł. Zielona Góra, tel. 068/391-32-35 po godz. 15,0502/62-89-38 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 150 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
morski, 2 pod. powietrzne, hak, ABS, kfimatyzacja, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, immobilizer, halogeny, relingi dachowe, 
roleta, stan b. dobry, • 24.900 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-18-79, 
0605/94-65-15
FORD MONDEO, 1995 r, 1600 ccm, srebrny, I właściciel, - 
18.500 zł. Jawor, tel. 0601/27-11-16 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 138 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspo
maganie, • 21.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-41-36, 
0603/13-68-11
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 1800 ccm, ZETEC, czerwo
ny, relingi, wspomaganie, ei. reg. lusterka i światła, alum. felgi, 
- 21.500 zł , możliwe raty przez komis. Legnica, tel. 
0604/05-94-52
FORD MONDEO, 1995 r., 89 tys. km, 1800 ccm. wtrysk 16V, 
szarozielony metalic, stan idealny, 2 poduszki pow., wełurowa 
tapicerka, wspomaganie kier., ABS, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, szyberdach, immobilizer, centralny zamek, RM, - 
22.800 zl lub zamienię na tańszy. Paczków, tel. 077/431-68-41 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 160 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
bordowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, relingi dachowe, książka serwisowa, • 
24.000 zł lub zamienię. Polkowice, tel. 0604/89-03-20 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 2000 ccm, 16V, granatowy 
metalic, automatic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, centr. 
zamek, wspomaganie, ei. otw. szyby, el. reg. lusterka, -18.300 
zł. Prochowice, tel. 0608/36-93-22 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
90 KM, demnowiśniowy, ABS, RO, wspomaganie kier., roleta, 
stan b. dobry, kpi. dokumentacja, • 21.000 zl. Wrocław, tel. 
071/789-34-12, 0601/79-85-46
FORD MONDEO, 1995/96 r., 145 tys. km, 1800 ccm. 16V, bu
telkowy metalic, książka serwisowa, b. bogate wyposażenie • 
21.600 zł. Gostyń, tel. 065/572-17-29, 0601/46-70-08 
FORD MONDEO COMBI, 1995/96 r., 122 tys. km, 1800 ccm, 
TDI, biały, 90 KM, ABS, klimatyzacja, centralny zamek, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, katalizator, bez 
wypadku, od miesiąca w- kraju; - 25.900 zl. Wrocław, tel. 
0601/43-67-90, 0502/22-95-09
FORD MONDEO, 1995/97 r., 137 tys. km, 1800 ccm, 16V, kolor 
śliwkowy metalic, pełne wyposażenie elektryczne oprócz kli
matyzacji, sprowadzony w 1998 r. z Niemiec (po stłuczce), zdję
cia do wglądu, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 22.500 zł. 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

FORD MONDEO, 1996 r., 149 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciemno
zielony metalic, wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, obrotomierz, regulowana 
kierownica, klimatyzacja, immobilizer, wełurowa tapicerka, bez 
wypadku, w kraju od 2 tygodni, • 25.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/868-77-22, 0604/61-86-35
FORD MONDEO, 1996 r., 160 tys. km, 1800 ccm, turbo D, biały, 
2 pod. powietrzne, ABS, ARS, wspomaganie kier., centr. zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, halogeny, RO Ford, bez wypad
ku, w kraju od 1 roku, • 27.500 zl. Krotoszyn, gm. Zduny, tel. 
062/725-41-56
FORD MONDEO KOMBI, 1996 r., 133 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
czerwony, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. reguł, 
lusterka, el. reg. reflektory, centralny zamek, radioodtwarzacz, 
regulowana kierownica, wełurowa tapicerka, - 24.500 zł iub za
mienię na mniejszy. Oleśnica, tel. 0603/69-32-66 
FORD MONDEO, 1996 r., 72 tys. km, 1800 ccm, TDi, biały, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., ABS, immobilizer, centralny za
mek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, w kraju od 1.5 roku,
- 24.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-91-42, 0607/14-51-23 
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 zi lub zamiana na 
tańszy. Chojnów, tel. 0608/20-91-86 
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 32 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna, 16V, granatowy, I właściciel w kraju, immobilizer, ABS, 
wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, reg. kierow
nica, szyberdach 2-stopniowy, wełurowa tapicerka i inne dodat
ki, garażowany, stan b. dobry, - 31.500 zl. Polkowice, tel. 
0606/16-43-46
FORD MONDEO KOMBI, 1996/97 r., 1800 ccm, wtrysk, 16V, 
fioletowy, - 32.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-29-88 po godz. 19, 
0605/91-88-41
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 82 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, śliwkowy metalic, I właściciel, sprow. w całości, bez wypad
ku, bogate wyposażenie, stan b. dobry - 35.000 zł. Jasień, tel. 
068/371-06-60
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 92 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
ciemnozielony metalic, 2 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, wełurowa tapicerka, roleta, relingi dachowe, ei. reg. 
lusterka, centr. zamek, immobilizer (w kluczyku), soczewkowe 
halogeny, bez wypadku, serwisowany, stan idealny, • 33.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0600/93-35-83,074/647-23-33 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w Internecie pod numerem - AC0231 www.au- 
toglelda.com.pt)
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 90 tys. km, 2000 ccm, fioleto
wy, oryg. inst. gazowa, klimatyzacja, ABS, wszystkie el. dodat
ki, - 31.000 zł. Lubin, tel. 076/847-37-07, 0607/33-75-83

SKUPUJĘ SAMOCHODY KAŻDEJ MARKI
GOTÓWKA NATYCHMIAST LEGNICA 0-609 48 85 55

OPOH834

26.06.2001 spis. treści - patrz strona 61 (rozkładowa) AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 15

http://www.dobrykredyf.wroc.pl


FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 24 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
żółty, el. otw. szyby, siedzenie, ABS, wspomagenie, centr. za
mek, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, el. reg. lusterka - 39.500 
zl. Świebodzin, tel. 0601/53-92-16 
FORD MONDEO SEDAN CLX, 1997 r., 105 tys. km, 1600 ccm, 
biały, kupiony u dealera w Polsce, serwisowany-w ASO (książ
ka serwisowa), bezwypadkowy, wyposażenie: wspomaganie kie
rownicy, poduszka powietrzna kierowcy, centralny zamek, alarm, 
immobilizer, blokada skrzyni biegów, nowe tarcze, - 26.900 zl. 
Warszawa, tel. 0604/29-05-64
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, teł. 
075/731-64-17, 075/732-37-54
FORD MONDEO Ghia, 1997 r., 1800 ccm, fioletowy metalic, -
32.000 zł. Cisek, woj. opolskie, tel. 077/487-12*10
FORD MONDEO, 1997 r., 84 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, zielony metalic, ABS, centr. zamek, kupiony w salonie, 
immobilizer, poduszka pow., wspomaganie, obrotomierz, ozna
kowany, radio, alarm + pilot, halogeny, - 32.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-79-11 po godz. 19
FORD MONDEO, 1997 r.. 27 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebieski, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, • 30.000 zł. Leszno, tel. 
0503/13-26-56
FORD MONDEO Ghia, 1997 r, 57 tys. km, 2000 ccm, 16V Ze- 
tec, biały, 130 KM, pełne wyposażenie, wersja limitowana, we
lurowa tapicerka, hak, tylny spoiler, wykończenie w drzewie, 
automatic, I właściciel, stan b. dobry, dzielona tylna kanapa, -
32.500 zi lub zamienię. Wałbrzych, tel. 0602/60-58-98 
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r., 84 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
pranatowy metalic, ABS, centr. zamek, 2 poduszki pow., klima- 
tyzacja, el. reguł, fotel kierowcy, oryg. radio, książka pojazdu, -
32.800 zł lub zamienię na Daewoo Lanos. Wrocław, tel. 
071/789-15-59, 0608/21-67-77
FORD MONDEO, 1997/98 r., 141 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
beżowy, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. fotele podgrzew., szy
berdach, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, serwo, bez wypadku
• 25.900 zl. Bolesławiec, tel. 0503/08-10-25, 0604/91-44-76 
FORD MONDEO, 1997/98 r., 38 tys. km, 1800 ccm, TDI, srebr
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, klimatyza
cja, poduszka pow., el. otw. szyby, el. reg. reflektory, reguł, fotel 
kierowcy, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy, radio ze sterowaniem 
w kierownicy, garażowany, stan b. dobry, - 38.500 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/725-43-42, 0603/88-46-42
FORD MONDEO KOMBI. 1997/98 r., 70 tys. km, f800 ccm, TDI, 
ciemnozielony metalic, klimatyzacja, centralny zamek, podusz
ka pow., el. olwierane szyby, el. reguk reflektory, regulowana 
kierownica, relingi dachowe, RM Ford, koła zimowe, garażowa
ny, • 37.500 zi lub zamienię na Mistubishi Carismę (sedan). 
Oława, tel. 071/313-87-46
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 78 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
granatowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, ABS, 4 pod. 
powietrzne, system antypoślizgowy i inne, - 33.800 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-67-71, 0600/93-12-21 
FORD MONDEO KOMBI, 1997/98 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
biały, ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie, I właściciel, ser
wisowany, opony zimowe, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 
071/342-65-76, 0601/75-03-16
FORD MONDEO Ghia, 1997/98 r., 1800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, garażowany, zadbany, pełne wyposażenie, klimatyza
cja, ABS, RO, stan b. dobry, • 35.000 zł lub zamienię na inny 
samochód. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-46-78, 
0600/19-76-82
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 50 tys. km, 1800 ccm, ZE- 
TEC, niebieski, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, relingi, klimatyzacja, immobilizer, alum. 
felgi, atrakc. wygląd, • 35.000 zl. Głogów, tel. 076/832-12-17, 
0605/22-05-16 _
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 70 tys. km, 1800 ccm, TD 
klimatyzacja, RO, 2 pod. powietrzne, el. reg. siedzenia, - 37.500 
zł. Ostrzeszów, teł. 0503/57-62-04 
FORD MONDEO, 1998 r., 1800 ccm, TDi, granatowy, klimaty
zacja, el. otw. szyby, reguł, fotel kierowcy, RO, poduszka pow., 
halogeny, nowy akumulator, • 36.000 zł. Polkowice, tel. 
076/749-26-12, 0606/40-24-18
FORD MONDEO, 1998 r., 2500 ccm, benzyna serwisowany, po 
tuningu, stylizowany na ST 200, pełne wyposażenie, - 43.000 
zł. Warszawa, tel. 0601/38-17-50 
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., srebrny metalic, wspomaga
nie, el. otw. szyby, centr. zamek, reg. kierownica, klimatyzacja, 
2 pod. powietrzne, ABS, RM, - 37.200 zł. Borek, gm. Korfantów, 
tel. 077/431-26-85
FORD MONDEO Ghia, 1998 r., 35 tys. km, 2500 ccm, V6, srebr
ny metalic, automatic, klimatyzacja, wykończenie w drewnie, 
alum. felgi, 2 pod. powietrzne, ABS, kupiony w salonie, bez 
wypadku, - 49.000 ii. Oleśnica, tel. 0601/70-49-87 
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 1800 ccm I rejestracja w
09.1998 r., kupiony w salonie, klimatyzacja, ABS, wspomaga
nie, nowe opony, alarm, książka serwisowa, stan b. dobry, -
35.000 zł. Oleśnica, tel. 071/315-47-81
FORD MONDEO KOMBI, 1998 r., 97 tys. km, 1800 ccm. benzy
na, 16V, czarny metalic, 116 KM, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, automatic, ABS, fotele Recaro, książka serwisowa, el. otw. 
szyby, • 34.800 zł. Wrocław, tel. 071/328-19-00,0501/98-13-89 
FORD MONDEO KOMBI, 1998/99 r., 1800 ccm, 16V, fioletowy 
metalic, do sprow. spod granicy, bez wypadku, klimatyzacja, 
elektryka, ABS, 4 pod. powietrzne • 28.800 zł + cło i tablice. 
Chojnów, tel. 0606/78-08-04
FORD MONDEO KOMBI, 1998/99 r., 75 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, 
immobilizer, wszystkie el. dodatki, ABS, klimatyzacja, I właści
ciel, kpi. dokumentacja, - 38.000 zł. Grabów, tel. 0606/46-32-29 
FORD MONDEO KOMBI, 1998/99 r., 90 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
biały, bez wypadku, w kraju od 3 tygodni, klimatyzacja, 2 po
duszki powietrzne, wspomaganie kier., centralny zamek, ABS, 
radio z RDS (Ford), pełna dokumentacja celna, stan idealny, *
33.000 zl. Kłodzko, tel. 074/865-80-08 po godz. 20, 
0603/50-41-74
FORD MONDEO KOMBI, 1998/99 r., 90 tys. km, 1800 ccm, tur
bo D, ciemny metalic, beż wypadku, w kiaju od tygodnia, ABS, 
2 poduszki powietrzne, ei. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, 
wspomaganie kier., centralny zamek, relingi dachowe, żaluzja, 
stan idealny, • 37.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-15-10 
FORD MONDEO, 1999 r., 66 tys. km, 1800 ccm, TDi,'srebrny, 
ABS, klimatyzacja, ćentr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
halogeny, RM, • 40.000 zł. Głogów, tei. 076/833-41-46 
FORD MONDEO KOMBI, 1999 r., 45 tys. km, 2000 ccm, srebr- 
ny metalic, - 41.000 zł. Katowice, tel. 0501/39*71-44 
FORD MONDEO KOMBI, 1999 r., 47 tys. km, 1800 ccm, TDi, 
srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kier., centr. 
zamek ♦ pilot, 4 pod. powietrzne, halogeny, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka - 17.500 DEM ♦ cło i transport. Leszno, tel. 
0502/16-00-17
FORD MONDEO, 1999/00 r., 1800 ccm, TDI, kolor grafitowy me
talic, 2 pod. powietrzne, ABS, ASR, wszystkie el. dodatki, •
45.000 zł. Góra, teł. 065/543-44-54
FORD MONDEO KOMBI, 1999/00 r., 52 tys. km, 1800 ccmJDI, 
srebrny, centr. zamek, immobilizer, reg. kierownica, ABS; pełne 
wyposażenie el., alum. felgi, klimatyzacja, poduszka pow, -
42.000 zł. Świdnica, tel. 074/856-98-15,0601/50-40-54 
FORD MUSTANG LX, 1995 r., 83 tys. km, 3800 ccm, kolor wi
śniowy metalic, bogate wyposażenie, brak skóry, • 28.700 zł. 
Wrocław, tel. 0^1/359-14-97, 0503/55-18-67
FORD MUSTANG, 1995/96 r., 2000 ccm, 16V, fioletowy meta
lic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, RO, - 19.500 zł. Pro
chowice, tel. 076/858-51-97
FORD ORION, 198? r., 1300 ccm, benzyna, grafitowy metalic, 
nowa pompa paliwowa i świece, dzielona tylna kanapa, hak, 
radio + 4 głośniki, kołpaki, przegląd do 05.2002 r., oszczędny, • 
2.999 zł. Oleśnica, teL 071/314-43-41 
FORD ORION, 1983 r., 198 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 4-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, RM + 4 gło
śniki, kołpaki, przegląd do 10.2001 r., stan dobry, - 5.000 zł. 
Wrocław, teł. 071/350-07-73
FORD ORION, 1985 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebrny 
metalic, stan techniczny dobry, szyberdach, z urzędu celnego,
• 6.000 zi. Namysłów, tel. 0502/07-57-36
FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, instala
cja gaz., 5-biegowy, hak, tylna szyba ogrzewana, 3 światło .Stop"
•  części, stan b. dobry • 4.500 zl. Chojnów, tel. 076/818-71-47, 
0602/46-27-15
FORD ORION, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, - 4.600 zł. Nowe 
Miasteczko, tel. 0603/27-59*10
FORD ORION, 1987 r., 95 tys. km, 1300 ccm, benzyna, szary 
metalic, 5-biegowy, centr. zamek, el. otw. szyby, RO, dzielona

kanapa, nowe opony, seiwisowany w salonie, I właściciel w Pol
sce, pokrowce, przegląd do 31.12.2001 r., stan b. dobry, eko
nomiczny, - 5.600 zL Siciny, tel. 065/543-52-51,0603/56-52-48 
FORD ORION, 1990 r, 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, wtrysk, 
bordowy, szyberdach, wspomaganie, katalizator, ekonomiczny, 
RO + głośniki, dużo nowych części, zadbany, garażowany, stan 
b. dobry, - 10.700 zł. Wrocław, teł. 071/354-02-30 
FORD ORION, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, bez wy
padku, techn. sprawny, do sprow. z Niemiec - 8.000 zl. Legnica, 
tel. 076/857-45-15
FORD ORION, 1991 r., 1800 ccm, diesel, kolor wiśniowy meta
lic, el. otw. szyby, centr. zamek, stan b. dobry -11.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/738-20-34
FORD ORION, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, niebieski metalic, •
10.500 zl. Legnica, tel. 0606/99-12-44 
FORD ORION, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśniowy, 
oclony w calośd, bez wypadku, kpi. dokumentacja, welurowa 
tapicerka, ABS, RM, wspomaganie, książka serwisowa, stan ide
alny, - 10.500 zł. Legnica, tel. 076/862-69-12 
FORD ORION, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny metalic, centr. 
zamek, welur, szyberdach, stan idealny, - 10.900 zl lub zamie
nię, możliwe raty przez komis. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
FORD ORION, 1991 r..139 tys. km, 1400 ccm, czerwień mek
sykańska, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centralny zamek, szyberdach
2-stopniowy, welurowa tapicerka, reg. wys. pasów, bez wypad
ku, stan idealny, • 9.800 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-49-74 
FORD ORION, 1991 r., 190 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielony, 
do drobnych poprawek, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 071/345-41-16
0  FORD ORION CLX SEDAN, 1991/92 r., 120 tys. 

km, 1600 ccm, wtrysk, niebieski metalic, katali
zator, wspomaganie, el. reg. lusterka, centr. za* 
mek, szyberdach, alum. felgi + koła zimowe, spo
iler, CD ♦ 6 głośników, alum. pedały, sportowy 
tłumik, czarne lampy, białe kierunkowskazy, la
kierowane zderzaki, welurowa tapicerka, I wła
ściciel zadbany, pakiet dokumentów, Mul-T-Lock, 
cena -11.600 zł,, możliwe raty lub zamiana, Wał
brzych, tel. 074/841-03-31 84019711

FORD ORION, 1991/92 r., 141 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, mało używany, w kraju od kilku dni, centralny 
zamek, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, szyberdach, ra
dio, nowe opony i akumulator, bez wypadku, stan idealny, • 9.600 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-83-62
FORD ORION CLX, 1992 r., 112 tys. km, 1400 ccm, kolor wi
śniowy, w kraju od 2000 r., sprowadzony w całości, szyberdach, 
centr. zamek, dzielona tylna kanapa, stan b. dobry, • 11.300 zl. 
Lubin, tel. 076/846-30-99, 0603/27-02-09 
FORD ORION Ghia, 1992 r., 126 tys. km, 1800 ccm, 16V, ben
zyna, ciemnozielony metalic, wspomaganie kier., szyberdach, 
pełne wyposażenie elektryczne, reg. kierownica, wyl. zapłonu, 
welurowa tapicerka, - 11.900 zl lub zamienię. Złotoryja, tel. 
076/878-15-07
FORD ORION, 1992 r., 101 tys. km, 1400 ccm, czerwony, szy
berdach, centr. zamek, żałuje, RM, el. reg. refl., udokum. prze
bieg, bez wypadku, stan b. dobry - 3.500 zł ♦ do - 2.600 DEM. 
Złotoryja, tel. 076/878-35-25, 0605/29-62-06 
FORD ORION, 1992/93 r., 85 tys. km, 1800 ccm, diesel, bordo
wy, bez wypadku, sprowadzony w calośd, I właśddel, wspo
maganie, reg. kierownica, welurowa tapicerka, hak, stan b. do
bry, • 13.000 zl. Lubań, tel. 075/721-63-62 po godz. 18, 
0600/59-79-79
FORD ORION, 1992/93 r., 1400 ccm, wtrysk, perłowogranato- 
wy, sprowadzony w cłaośd na kołach, bez wypadku, 1 dzień w 
kraju, centr. zamek, szyberdach, RM, welur, el. reg. reflektory, 
pełna dokument, • 10.900 zł. Rawicz, tel. 0605/22*90*19 
FORD ORION, 1993 r., 110 tys. km, 1600 ccm, 16V, DOHC, 
perłowogranatowy, odony w calośd, bez wypadku, kpi. doku
mentacja, l właśddel, welurowa tapicerka, RM, wspomaganie, 
centr. zamek, szyberdach, książka serwisowa, stan idealny, •
12.800 zł. Legnica, tel. 076/862-69-12 
FORD ORION, 1993 r., 79 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bordo
wy, sedan, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, reg. kie
rownica, welurowa tapicerka, RM, stan b. dobry, • 11.000 zl. 
Lubin, tel. 076/846-98-16, 0604/97-67-04 
FORD PROBE, 1988 r., 2200 ccm, czerwony, alum. felgi 16x20S, 
wszystkie el. dodatki, centr. zamek, klimatyzacja, stan b. dobry, 
- 9.300 zł lub zamienię na droższy albo uszkodzony, możliwa 
dopłata. Legnica, tel. 0608/82-95-68 
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, kompl. doku
mentacja, • 12.500 zł lub zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
FORD PROBE, 1992 r., 130 tys. km, 2200 ccm, benzyna, antra
cytowy metalic, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby, centr. zamek, 
stan dobry, - 15.900 zl. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 
0604/23-81-68
FORD PROBE, 1992 r., 139 tys. km, 2200 ccm, benzyna, czar
ny, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 
071/360-86-62
FORD PROBE, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwony, 
nowy model, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, nowe 
opony, stan techn. b. dobry, automatic, • 18.700 zł lub zamie
nię. Wrodaw, tel. 071/339-79-49 
FORD PROBE, 1994 r., 141 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebrny 
metalic, inst. gazowa, skórzana tapicerka, klimatyzacja, ABS, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. felgi, - 18.000 zl. Wro
daw, teł. 071/357-72-21, 0503/13-45-74 
FORD PUMA 1997/98 r., 35 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 16V, 
ZETEC, czerwony, klimatyzacja, stereo, ABS, ASR, 2 poduszki 
pow., wszystkie el. dodatki, tylna szyba ogrzewana, alum. felgi, 
kpi. dokumentaqa, • 35.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-38-87 
FORD PUMA, 2000 r., 1 tys. km, 1400 ccm, czarny, pełne wy
posażenie, klimatyzacja, ABS, • 38.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/26-27-37
FORD SCORPIO, 1985 r., 250 tys. km, 2800 ccm, V6, granato
wy, klimatyzacja, pełna elektryka, instalacja gazowa • 6.800 zl 
lub zamienię na BMW E-28, E-30, inne propozycje. Lubin, tel. 
0605/82-74-78
FORD SCORPIO EŚI, 1985 r., 167 tys. km. 2000 ccm, kolor 
wiśniowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, alarm, hak, prze
gląd do 04.2002 r, • 4.900 zl. Bierzyce, gm. Długołęka, tel. 
071/315-48-55 N
FORD SCORPIO, 1985/86 r., 2000 ccm, wtrysk, bordowy meta
lic, 5-biegowy, ABS, komputer, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, pompowane fotele, tylna i przednia szyba ogrze
wana, welurowa tapicerka, zadbany, • 5.500 zł lub zamienię na 
dostawczy, osobowy. Zawadzkie, tel. 077/463-40-88 
FORD SCORPIO, 1986 r., 2500 ccm, diesel, srebrny metalic, 
bez wypadku, el. otw. szyby, RO, szyberdach, wspomaganie 
kier., hak, nowe zawieszenie, akumulator, linki, sprzęgło i przed
nie szkła lamp, - 5.990 zl. Zgorzelec, tel. 075/775-89-99, 
0606/75-29-31
FORD SCORPIO, 1986 r., srebrny, ABS, wspomaganie, alum. 
felgi, el. otw. szyby, centr. zamek, silnik z 1989 r., nowe ópony, 
inst. gazowa, sprowadzony w calośd, - 7.600 zł. Leszno, tel. 
065/520-72-19, 0601/43-38-78
FORD SCORPIO, 1986 r., 2500 ccm, diesel, • 6.550 zl lub za
mienię. Rososznica, tel. 074/810-31-68, 0603/87-02-77 
FORD SCORPIO, 1986 r., 190 tys. km, 2000 ccm. benzyna, 
wtrysk, bordowy metalic, komputer, wspomaganie kierownicy, 
szyberdach, skórzana tapicerka, el. reg. fotele, RM + głośniki, -
5.400 zł. Wrocław, tei. 071/349-35-81 
FORD SCORPIO, 1986/87 r., 2000 ccm, benzyna, szary meta
lic, oryg. lakier, garażowany, stan b. dobry, - 8.950 zł. Świdnica, 
tel. 0601/67-21-85
FORD SCORPIO, 1986/95 r., 133 tys. km, 2400 ccm, szary me
talic, RO, • 7.000 zł. Kąty Wrodawskie, tel. 071/316-64-79 
FORD SCORPIO Ghia, 1987 r.< 2900 ccm, benzyna automatic, 
szeroka listwa, skórzana tapicerka, el. otw. szyby i szyberdach, 
el. reg. lusterka, el. regulowana tylna kanapa, alum. felgi, alarm, 
centr. zamek ♦ pilot, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, tylna
1 przednia szyba ogrzewane, komputer, pompowane fotele, 
oznakowany - 9.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/452-45-46 
FORD SCORPIO, 1987 r., 180 tys. km, 2000.ccm, wtrysk, biały, 
centr. zamek, ABS, wspomaganie, welurowa tapicerka, szyber
dach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, hak, bez wypadku, oclony 
w całości, stan b. dobry • 6.900 zl. Chocianów, tel. 
076/818-58-41, 0608/01-77*13
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm, benzyna ABS, wspoma
ganie, alarm, hak, nowe opony I akumulator, • 5.500 zl. Lubin, 
tel. 0605/43-43-79
FORD SCORPIO, 1987 r, 157 tys. km, 2500 ccm, diesel, bor
dowy metalic, komputer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, ABS, alarm + pilot, centr. zamek, szyberdach, ozna

kowany, hak, welurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, reg. 
kierownica, atrakc. wygląd, halogeny, dodatkowe światło „stop",
- 9.300 zł. Lubin, tel. 076/749-07-68 
FORD SCORPIO Ghia, 1987 r., 160 tys. km, 24ÓÓ ccm, wtrysk, 
zloty metalic, stan ogólny b. dobry, dużo dodatków elektr., inst. 
gazowa 2-letnia, welurowa tapicerka, czarne szerokie listwy, po 
wymianie płynów, olejów, filtrów, przegląd do 06.2002 r, • 8.000 
zl. Pudliszki, tel. 065/573-84-80 prosić Piotra 
FORD SCORPIO, 1987 ru 315 tys. km, 2000 ccm, zloty metalic, 
stan dobry, wspomaganie, ABS, centralny zamek, el.szyby, in
stalacja gazęwa, hak, - 6.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-13-56, 
0606/25-10-26
FORD SCORPIO, 1987/88 r., 167 tys. km, 2000 ccm, srebrny 
metalic, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, el. otwierane szy
by, aluminiowe felgi, garażowany, I właśddel w kraju, nowe tar
cze i klocki, hak, - 5.600 zł. Kłodzko, tel. 074/867-96-36 po 
godz. 17, 0603/28-94-84
FORD SCORPIO, 1988 r., 138 tys. km, 2000 ccm, brązpwy me
talic, przegląd do 2002 r., ABS, centr. zamek, szyberdach, książ
ka serwisowa, reguł, fotel kierowcy, zadbany, wspomaganie, na 
białych tablicach - 2.200 DEM. Ligota Czamborowa, gm. Izbic
ko, tel. 077/461-74-08
FORD SCORPIO, 1988 r., 175 tys. km, 2000 ccm, OHC, bordo
wy, centralny zamek, ABS, szyberdach, stan b. dobry, - 7.800 
zł. Wrodaw, teł. 0601/68-41-34
FORD SCORPIO, 1988/89 r., 2000 ccm, wtiysk, niebieski, wspo
maganie, centr. zamek, ABS, Mul-T-Lock, el. reg. światła, sprow. 
w calośd • 8.900 zł lub zamienię. Rawicz, tel. 065/548-25-37 
FORD SCORPIO, 1988/89 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
szary metalic, inst. gazowa, ABS, centr. zamek, alarm, szyber
dach, tylna szyba ogrzewana, reg. kierownica, dzielona tylna 
kanapa, welurowa tapicerka, spoiler, stan b. dobry, udokum. po
chodzenie, - 6.850 zł. Żary, tel. 0604/85-96-20 
FORD SCORPIO, 1988/95 r., 2400 ccm, 16V, granatowy, el. otw. 
szyby, szyberdach, centr. zamek, welur, - 5.700 zł lub zamienię 
na mniejszy. Kąty Wrodawskie, tel. 0603/67-23-37 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, beżowy metalic, 
automatic, stan idealny, na białych tablicach • 1.750 DEM. Klucz
bork. tel. 077/413-14-57. 0604/37-53-37 
FORD SCORPIO, 1989 r., grafitowy metalic, inst. gazowa, ABS, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm + pilot, szyberdach, alum. felgi 15", welurowa tapicerka, 
automatic, stan b. dobry, • 10.000 zł lub zamienię. Lubin, tel. 
0601/40-62-95
FORD SCORPIO SEDAN, 1990r., 185 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
szary metalic, ABS, komputer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, centr. zamek, dzielona tylna kanapa, inst. gazo
wa, stan idealny, - 11.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-22-25 
FORD SCORPIO, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm, srebrny me
talic, szyberdach, hak, centr. zamek + pilot, garażowany, stan 
idealny - 8.000 zł. Kożuchów, tel. 0601/76-62-54 
FORD SCORPIO, 1990 r., 2000 ccm, DOHC, biały, el. otw. szy
by, centr. zamek, szyberdach uchytno-rozsuwany, dzielona tyl
na kanapa, wyjście na klimatyzację, alum. felgi, RM z pilotem, 
pompowany fotel kierowcy, nowe tarcze i klocki hamulcowe, •
11.000 zł lub zamienię na Renault 19, Opla Corsę, Rata Uno,
4-drzw.. Lubin, tel. 076/846-13-27, 0605/12-88-18 
FORD SCORPIO, 1990 r., 2500 ccm, turbo D, -10.000 zł. Śrem, 
tel. 061/283-77-07
FORD SCORPIO, 1990 r., 180 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, wspomaganie kier., ABS, reg. kierownica, centr. zamek 
+ pilot, el. otw. szyby, el. rag. lusterka, alarm, hak, szyberdach, 
katalizator, garażowany, - 8.700 zl. Zielona Góra, tei. 
068/355-34-64
FORD SCORPIO SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, DOHC E+gaz, 
metalic, instalacja gazowa, I właściciel, pełna dokumentacja, 
ABS, centralny zamek, radioodtwarzacz, żaluzja, reg. pasy, 
zagłówki, regulowana kierownica, nowe opony, kołpaki, stan 
dobry, • 9.600 zl lub zamienię. Złoty Stok, tel. 074/817-57-93, 
0608/49-74-01
FORD SCORPIO, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, DOHC, srebr
ny metalic, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, • 10.500 zł., tel. 0606/45-67-19 
FORO SCORPIO, 1991 r, 222 tys. km, 2000 ccm, DOHC, biały, 
inst. gazowa, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
hak, bagażnik dachowy, stan b. dobry • 12.500 zł lub zamienię 
na Mercedesa 190. Jelenia Góra, tel. 075/754-28-05 
FORD SCORPIO, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, EFI, biały. 
ABS, centr. zamek, welurowa tapicerka, szyberdach, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, spoiler na tylnej klapie, - 8.000 zł. Gło
gów, tel. 076/832-22-48
FORD SCORPIO, 1991 r., 190 tys. km. 2000 ccm, niebieski me
talic, model z grudnia, szyberdach, wspomaganie, radioodtwa
rzacz, do poprawek lakierniczych, • 9.000 zł. Lisków, tel. 
062/763-41-63, 0600/35-96-79
FORD SCORPIO Ghia, 1991 r., 22 tys. km, 2900 ccm, granato
wy metalic, automatic, peine wyposażenie oprócz skóry, w kra
ju od 95 r., pilne, - 13.333 zł. Nysa, tel. 077/433-08-11, 
0606/34-37-41
FORD SCORPIO, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, DOHC, zielo
ny metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lu
sterka, szyberdach, RO, bez wypadku, garażowany, • 12.900 
zł. Poznań, tel. 061/817-31-07, 0606/81-94-52 
FORD SCORPIO, 1991 r., 107 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, sedan, 5-biegowy, wspomaganie kier., stan b. 
dobry, • 11.000 zł (możliwe raty). Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-41, 312-63-41
FORD SCORPIO SEDAN, 1991/92 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, demnoniebieski, stan idealny, szyberdach, centr. za
mek, ABS, białe kierunkowskazy, • 11.900 zl lub zamienię na 
inny. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 0609/26-96-78 
FORD SCORPIO, 1991/96 r., 212 tys. km. 2000 ccm, inst. ga
zowa, niebieski metalik, el. otw. szyby i reg. reflektory oraz lu
sterka, ABS, klimatyzacja, felgi alum., alarm, szyberdach -.
11.500 zł łub zamienię na nowszy (powyżej 1994 r. i z poj. więk
szą niż 1600 ccm). Wałbrzych, tel. 0606/11-00-36 
FORD SCORPIO SEDAN. 1992 r., 140 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
złoty metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, szyberdach, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, oclony, w 
calośd, - 14.900 zł. Kłodzko, tel. 074/868-75-94 
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 KOMBI, 1992 r., 2000 ccm ABS, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, drewno, RO, szyberdach, - 13.800 zł. Ra
wicz, tel. 0.501/09-88-57
FORD SCORPIO, 1992 r., 155 tys. km, 2000 ccm. DOHC, srebr
ny metalic, automatic, szyberdach, ABS, zadbany, • 11.500 zł. 
Wrocław, tel. 0605/35-71-70
FORD SCORPIO SEDAN, 1992/93 r., 2000 ccm, wtrysk, DOHC, 
zielony metalic, nowy model, 2 wałki rozrządu, komputer, ABS, 
wspomaganie kierownicy, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby I szyberdach, welurowa tapicerka, drewniane dodatki, reg, 
wysokości fotela, kierownicy i pasów, pompowany fotel kierow
cy, hak, - 17.900 zł lOb zamienię na tańszy, do.9.000 zl. Lubin, 
tel. .076/749-56-11, 0605/46-65-86 
FORD SCORPIO, 1993 r., 160 tys. km. 2000 ccm, DOHC, zielo
ny metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, klimatyzacja, 2 
pod. powietrzne, szyberdach, ei. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
el. reg. reflektory, RO Ford, alum. felgi, • 20.000 zł. Prudnik, tel. 
077/436-37-29 po godz. 20, 0501/63-58-77 
FORD SCORPIO, 1994 r., 155 tys. km, 2000 ccm, granat meta
lic, centralny zamek, ABS, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, szyberdach, welur, felgi alum., immobilizer, 
regulacja kierownicy, drewniane dodatki, bezwypadkowy, od 
miesiąca w Polsce, • 18.900 zl. Świdnica, tel. 074/853*66*49, 
0604/31-19-02
FORD SCORPIO, 1994 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, peine wyposażenie oprócz klimatyzacji, do małych po
prawek mechanicznych, - 19.500 zł lub zamienię, najchętniej 
BMW 524 automatic • do 40.000 zł. Przerzeczyn Zdrój, gm. Niem: 
cza, tel. 0608/43-59-02
FORD SCORPIO, 1995 r., 77 tys. km, 2000 ccm, DOHC, kolor 
grafitowy metalic, ABS, komputer, 2 pod. powietrzne, wykoń
czenia w drewnie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. felgi, 
radio, szyberdach, alarm, pompowane siedzenia, bez wypad: 
ku, I właśddel, stan b. dobry, - 30.000 zł. Kruszyn, gm. Bolesła
wiec, tel. 075/732-74-73, 075/735-15-67 
FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r., 115 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
DOHC, kolor śliwkowy, pełne wyposażenie, automatic, - 33.000 
zl tub zamienię na Audi 8ff B4,1.9 TDI lub inny, niemiecki. Wro
daw, tei. 071/346-41-44
FORD SCORPIO, 1995 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor 
śliwkowy, pełne wyposażenie, stan b. dobry, w kraju od 6 mies, 
• 30.500 zl. Wrocław, tel. 071/369-51-29, 0603/32-08-81

FORD SCORPIO KOMBI, 1995 i., 2500 ccm, turbo D nowy mo
del, -29.000 zl. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r., 105 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, granatowy, automatic, pełne wyposażenie, welurowa ta
picerka, drewno, bez wypadku, b. atrakc. wygląd, stan b. dobry, 
- 26.000 zl. Zgorzelec, tel. 075/775-66-80 po godz.14 
FORD SCORPIO SEDAN, 1996 r., 70 tys. km, 2300 ccm, czar
ny, wspomaganie, ABS, centr. zamek, wszystkie el. dodatki, 
radio, sprowadzony w całości, - 34.000 zl lub zamienię. Żary, 
tel. 0606/32-09-12
FORD SCORPIO, 1996/97 r, 125 tys. km. 2300 ccm. 150 KM, 
bordowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skórzanej tapicer- 
ki, odtwarzacz CD, • 36.000 zł.., tel. 0600/17-31-08 
FORD SCORPIO SEDAN, 1998 r.. 41 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, zielony metalic, 150 KM, ABS, ASR, 2xSRD, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka i fotele, biała tapicerka, drewniane dod., 
centr. zamek + alarm, Immobilizer, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, bogata wersja, kupiony w salonie, I właściciel, zadbany, 
stan b. dobry, bez wypadku, - 51.000 zł., tel. 0501/08-09-50, 
0502/29-72*33
FORD SIERRA, 1982 r., 2300 ccm, V6, beżowy, 5 biegowy, 
5-drzwiowy, szyberdach, hak, welurowa tapicerka, centralny za
mek, dużo nowych części, - 3.000 zł. Głogów, tel. 076/835-56-50 
FORD SIERRA 1982 r., 1600 ccm, benzyna stan dobry, - 2.000 
zl. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-42-74 po godz. 21 
FORD SIERRA, 1982/83 r., 2300 ccm, diesel, czarny, szyber
dach, hak, 5-drzwiowy, hatchback, stan dobry, - 3.600 zl. Wał
brzych. tel. 074/848-62-11
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
nowe opony, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 2.900 zł. Lubin, 
tel. 076/844-78-19, 0605/08-87-34 
FORD SIERRA, 1983 r.. 2000 ccm inst. gazowa, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, • 3.750 zł. Idzikowice, woj. opolskie, tel: 
077/419-59-20, 0606/49-98-13
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 5-biegowy, 
5-drzwlowy, RM, przydemnłane szyby, dzielone tylne siedze
nie, nowy akumulator, stan dobry - 3.500 zł. Lubin, tel. 
076/846-23-87
FORD SIERRA, 1983 r., 2000 ccm, czerwony, automatic, szy
berdach, rozkładana kanapa, po remoncie silnika, - 2.300 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-68-60, 0602/40-85-86 
FORD SIERRA, 1983 r.. 222 tys. km, benzyna, czerwony, stan 
dobry, Instalacja gazowa, • 3.500 zł. Henryk Antosiak, 59-622 
Pławna 111
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, biały, alum. felgi, 
hak, szyberdach, stan b. dobry, - 2.300 zl. Strzelin, tel. 
0603/30-62-93
FORD SIERRA, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, alum. felgi, alarm, hak, stan b. dobry, - 3.900 zł. 
Wąsosz, tel. 065/543-75-29
FORD SIERRA Ghia, 1984 r., 2300 ccm, srebrny, 5-drzwlowy, 
szyberdach, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby itp, • 3.400 zl. 
Lwówek Śląski, tel. 0608/34-51-30 
FORD SIERRA KOMBI, 1984 r., 135 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, 5-drzwlowy, składana kanapa tylna, tylna szyba ogrze
wana, szyberdach, przód modelu 19,89 r, - 4.100 zł. Lwówek 
Śląski, lei. 075/782-31-54
FORD SIERRA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, - 3.500 zł. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 0601/79-30-54 
FORD SIERRA, 1984 r., 135 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, stan b. dobry, po remonde'kapitalnym silnika 
(1999 r.), nowe opony i akumulator, nowe zawieszenie przed
nie oraz tłumik, hak, alarm, - 5.700 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-63-42
FORD SIERRA, 1984/91 r., 1600 ccm, beżowy, stan dobry, -
3.500 zł. Legnica, tel. 076/722-47-61
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, zarejestrowany, techn. sprawny, po remonde głowicy, 
• 2.200 zł. Kępno, tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, stan silnika dobry, karoserii b. dobry, 2-letni, inst. ga
zowa, oszczędny ok. 11 I gazu/100 km, hak, 5-drzwiowy, za
dbany, kpi. dokumentacja celna • 4.300 zl. Lwówek Śląski, tel. 
0608/13-10-75
FORD SIERRA 1985 r., 2000 ccm, benzyna * gaz, srebrny, 
stan b. dobry, nowa inst. gazowa, RM, welur, • 4.000 zl lub za
mienię. Lwówek śląski, tei. 0608/34-51-30 
FORD SIERRA, 1985 r, 2300 ccm, diesel, granatowy metalic, 
szyberdach, stan dobry, - 3.700 zl. Prochowice, tel. 
076/858-47-22
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel szyberdach, centr. 
zamek, hak, wspomaganie, zderzaki w kol. nadwozia, zadbany, 
stan b. dobry - 4.000 zł lub zamienię + dopłata. Przeworno, tel. 
074/810-21-16
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, kolor grafitowy, 5-drzwiowy, 
centr. zamek, szyberdach - 4.100 zł, lub zamienię na VW Trans
porter, 9-osobowy, w tej cenie. Sobialkowo, woj. leszczyńskie, 
tel. 0606/17-01-60
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, biały, ospoilerowany, obni
żony, alum. felgi, szyberdach, hak, RO, • 5.500 zl. Świdnica, 
tel. 0608/18-68-20
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebrny metalic, zanie
dbany, .na chodzie*, fotele kubełkowe, sportowa kierownica, ob
rotomierz, zarejestrowany, • 2.100 zł. Wrocław, tel. 
071/348*26-11, 0601/21-75-42
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, stan b. dobry, - 5.500 zł lub zamienię na Audi 100, 
BMW 520, VW albo inny. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/461-06-70 
po godz. 16
FORD SIERRA, 1986 r., 89 tys. km, 2000 ccm, beżowy metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, welurowa tapicerka, RO 
Blaupunkt, zadbany, - 5.200 zl. Legnica, tel. 0604/40-56-33 
FORD SIERRA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony,
2-drzwiowy, na zachodnich tablicach - 2.400 DEM. Lubin, tel. 
0609/35-80-38
FORO SIERRA, 1986 r.. 120 tys, km, błękitny metalik, instala
cja gazowa z 2001 r.( szyberdach, halogeny, ogólnie zadbany, •
5.500 zł. Ostrzeszów, tel. 0503/57-62-04
FORD SIERRA, 1986 r., 112 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, stan 
dobry, na zachodnich tablicach • 1.100 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/775-32-88
FORD SIERRA, 1986 r., 130 tys. km, brązowy metalic, zadba
ny, centr. zamek, - 5.100 zł łub zamienię na Fiata 126p. Bole
sławiec, teł. 0501/46-61-20
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r., 150 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, biały, ospoilerowany, obniżony, po remoncie blacharki, dużo 
nowych częśd, zderzaki w kolorze nadwozia, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, 5-biegowy, stan b. dobry, • 5.500 zl lub za
mienię na Audi 100, BMW 520, VW. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/481-06-70 po godz. 16
FORD SIERRA, 1986 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor
dowy, 5-drzwiowy, stan b. dobry, na białych tablicach - 850 DEM. 
Kłodzko, tel. 0503/93-57-65
FORD SIERRA, 1986 r., 120 tyś. lun, 2300 ccm, diesel, biały, 
przegląd do 08.2002 r, • 3.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-26-73
FORD SIERRA, 1986 r., 2000.ccm, benzyna, ciemnowiśniowy 
metalic, centr. zamek, • 5.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/592-63-43
FORD SIERRA KOMBI, 1987 r. instalacja gazowa, • 7.900 zł 
lub zamienię na tańszy. Opole, tel. 0602/81-04-54 
FORD SIERRA, 1987 r., 2000 ccm, kolor grafitowy metalic, inst. 
gazowa, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, RM, stan do
bry, - 5.900 zł. Głogów, tel. 0607/07-55-93 
FORD SIERRA, 1987 r., 2300 ccm,’diesel, brązowy, demne szy
by, stan dobry, szyberdach, centr. zamek, hak, - 6.700 zł. Góra, 
tel. 065/544-13-06
FORD SIERRA SEDAN, CL, 1987 r., 140 tys. km. 1600 ccm. 
benzyna, czerwony, nowy model, szyberdach, RO z RDS, nowe 
opony i akumulator, po wymianie oleju i filtrów, relingi dachowe, 
kpi. opon zimowych, rolety, stan idealny, • 7.200 zł. Legnica, 
tel. 076/855-24-00
FORD SIERRA SEDAN, 1987/88 r., 97 tys. km. 1800 ccm, ben
zyna, biały, zadbany, oryg. szyberdach 2-stopniowy, żaluzje, 
alum. felgi, alarm, hak, katalizator, RO Pioneer z panelem, do
datkowe częśd, - 7.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-72-00 
FORD SIERRA SEDAN, 1987/88 r., 149 tys. km, 2300 ccm, die
sel, czerwony* centralny zamek, alarm, 5-biegowy, radioodtwa
rzacz stereo, aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, szerokie zde
rzaki, 4-drzwiowy, bez wypadku, stan b. dobry, pełna dokumen
tacja, • 8.300 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-49-48 po godz. 20, 
0605/51-65-29
FORD SIERRA 1988 r., 2000 ccm, srebrny metalic, alarm, centr. 
zamek, Mul-T-Lock, alum. felgi • 5.500 zl. Bolesławiec, tei. 
0608/69-14-67

FORD SIERRA, 1988 r., 110 tys. km, 2000 ccm, czerwony, ka
talizator, 3-drzwiowy, sprowadzony w całości, udokum. pocho
dzenie, alum. felgi, lotka, RO Sony, oryg. lakier, bez wypadku, „  
garażowany, stan Idealny, - 9.300 zl. Iłowa Żag., iel. 
0603/62-46-94
FORD SIERRA, 1988 r., 178 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
szyberdach, centr. zamek, RM, 3-drzwiowy, hak, stan dobry, -
5.000 zł. Jaworzyna Śląska, tel. 074/858-81-49
FORD SIERRA, 1988 r., 2300 ccm, diesel, niebieski metalic, 
5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier, • 6.000 zi lub za
mienię na Fiata Cinquecento, z dopłatą. Kamienica, tel. 
0600/85-16-94
FORD SIERRA, 1988 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, ja
snoniebieski, bez wypadku, na białych tablicach, - 2.700 Zl.
Lwówek Śl.. tel. 075/782-26-83, 782-48-20 
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 2300 ccm, diesel, niebieski me
talic, centr. zamek, RO, po wymianie pierśdeni i uszczelniaczy 
silnika, hak, ekonomiczny, - 7.400 zł. Wrocław, tel. 
071/781-64-17
FORD SIERRA, 1988 r., 1800 ccm, benzyna, brązowy, instala
cja gazowa, centr. zamek, alum. felgi/alarm, 2 komplety kól, -
6.800 zł. Wrocław, tel. 071/352-16-51, 0605/78-34-00 
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 120 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
bordowy, 5-drzwiowy, szyberdach, 5-biegowy, oznakowany, ha
mulce tarczowe, - 9.000 zł lub zamienię na dostawczy, kempin
gowy. Zgorzelec, tel. 075/773-03-20, 773-27-65 
FORD SIERRA, 1988 r., 2300 ccm, diesel, biały, garażowany, 
centr. zamek, alarm, odcięde zapłonu, wspomaganie, tylna szy
ba ogrzewana, dzielona tylna kanapa, spoiler tylny, dodatkowe 
światło .stop', RM, 5-drzwiowy, 5-biegowy, • 7.100 zł. Zgorze
lec, tel. 075/778-70-33, 0604/96-44-25 
FORD SIERRA SEDAN, 1988/89 r.. 1600 ccm, niebieski,
4-drzwiowy, 5-biegowy, radioodtwarzacz, hak, nowe opony, 
welurowa tapicerka, garażowany, stan b. dobry, - 6.200 zł. Strze
lin, tel. 071/392-39-75
FORD SIERRA, 1988/89 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, centralny zamek, po remonde zawieszenia, zadbany, - 7.300 
zl lub zamienię na Poloneza Trucka albo sportowy. Wrodaw, 
tel. 0603/21-80-09
FORD SIERRA SEDAN, 1988/95 r., 165 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, OHC, granatowy, 4-drzwiowy, RO, hak, alarm + pHot, centr. 
zamek, alum. felgi, szyberdach, przegląd do 05.2002 r, - 8.500 
zl (możliwe raty). Oława, tel. 071/313-95-78, 0605/23-90-62 
FORD SIERRA SEDAN, 1988/95 r., 135 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, niebieski, centralny zamek, szyberdach, stan b. dobry, 
aluminiowe felgi, spoiler, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 0607/43-68-66 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r., 168 tys. km, 2000 ccm, OHC. 
demnoniebieski, spoilery, centr. zamek, nowe amortyzatory, aku*- 
mulator, chłodnica i przewody wysokiego napięcia, • 7.000 zł. --ęt*
Głogów, tel. 076/834-27-27 po godz. 18, 0600/14-52-72 całą V
dobę
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 135 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
czarny, składak, ABS, centr. zamek * pilot, szyberdach, el. otw. 
szyby, nowe opony, kpi. dokumentacja, - 8.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-52-18, 076/722-18-07
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 15 tys. km, 2000 ccm, OHC, 
srebrny metalic, szyberdach, centralny zamek, wspomaganie 
kier., welurowa tapicerka, 5-biegowy, • 7.000 zł. Mirków, tel. 
071/315-10-43
FORD SIERRA SEDAN, )989 r.. 170 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
srebrny metaDc, stan b. dobry, ei. otwierane szyby, szyberdach, 
centralny zamek. • 5.500 zł. Paczków, tel. 077/431-71-74 
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 142 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, szary metalic, alum. felgi, koła zimowe, centr. zamek, dem
ne szyby, RO, hak, kupiony w salonie w Niemczech, w kraju od 
nowośd, oryg. przebieg, przegląd do 03.2002 r., właśddel nie
palący, • 10.500 zł łub zamienię na droższy. Wałbrzych, tel. 
074/853-57*42, 0607/35-30*84
FORD SIERRA SEDAN, 1989 r., 162 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, szary metalic, silnik OHC, gażnik, alarm, centr. zamek, RO 
kodowany + głośniki, szyberdach, tyina szyba ogrzewana, - 
8.t00 zł. Wrocław, tel. 071/372-91-66. 0603/11-33-50 
FORD SIERRA Ghia, 1989/90 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, niebieski, stan idealny, bez wypadku, dzileona tylna kana
pa, przednia i tylna szyba, 5-biegowy, RM + głośniki, • 6.900 zi.
Jelenia Góra, tei. 0603/61-59-50, 0609/26-96-78 
FORD SIERRA CLX, 1989/90 r., 153 tys. km, 1800 ccm, gażnik, 
demnoniebieski, sprowadzony na mienie przesiedleńcze, I wła
śddel w kraju, inst. gazowa, szyberdach, centralny zamek, aku
mulator na gwarancji, zadbane wnętrze, 5-biegowy, 5-drzwio
wy, pełna dokumentacja, • 9.400 zl lub zamienię. Opole, tel. 
077/431-66-94
FORD SIERRA SEDAN, 1989/96 r., 1800 ccm, benzyna, biały,
4-drzwiowy, hak, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, tyl
na lotka, podłokietnik, zadbane wnętrze, kpi. dokumentacja, po
obijany, bez rdzy, przegląd do 05.2002 r. - 5.600 zł lub zamienię 
na Poloneza Caro • do 2.600 zl, lub inny. Kłodzko, tel. 
074/647-04-67, 074/865-30-13
FORD SIERRA SEDAN, 1989/96 r., 170 tyś. km, 2300 ccm, die- 
sel, bordowy, • 9.500 zł. Lubsza, tel. 077/437-62-58 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 165 tys. km, 2000 ccm, DOHC. 
zielony metalic, ABS, wspomaganie kierownicy, centralny za
mek, relingi, fotele Recaro, RO Daewoo, • 9.000 zł. Wrocław, 
tel. 0501/34-56-48
FORD SIERRA, 1990 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, centr. zamek, na zachodnich tablicach -1.200 
DEM. Żagań, tei. 0603/41-02-98 
FORD SIERRA CLX SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, DOHC, bordo
wy metalic, zabezp. przed, kradzieżą, alarm + pilot, el. otw. szy
by, reg. kierownica, kpi. kół zimowych, - 8.900 zł. Żary, tel. 
0606/32-09-12
FORD SIERRA, 1990 r., 140 tys. km, 2000 ccm. OHC. czarny, 
3-drzwiowy, szyberdach, alarm, aluminiowe felgi, koła zimowe, 
wersja sportowa, stan b. dobry, • 8.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/754-30-28 wieczorem. 0601/77-37-08 
FORD SIERRA SEDAN, 1990 r., 1600 ccm, perłowowiśniowy, 
stan b. dobry, hak, sprowadzony w cąłości, kpi. dokumentów,
5-biegowy, RM, • 7.300 zł lub zamienię, możliwe raty przez ko
mis. Legnica, tel. 076/862-51-58, 0606/72-41-52
FORD SIERRA. 1990 r., 163 tys. km, 2000 ccm, DOHC, czarny, 
5Jdrzwiowy, 5-biegowy, ABS, 4x4, el. otw. szyby, szyberdach, 
welurowa tapicerka, alum. felgi, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm, • 8.000 zi. Lubin, tel. 076/844-83-88,0604/34-58-55 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 80 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, relingi dachowe, 5-biegowy, po przeglądzie, serwisowa
ny, alarm ♦ pilot, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 7.000 
zl. Nowa Ruda, tel. 074/872-37-80 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 80 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
biały, katalizator, 5-biegowy, po przeglądzie, seiwisowany, alarm 
+ pilot, sprowadzony w calośd, stan b. dobry, • 7.000 zł. Nowa 
Ruda. tel. 0603/04-94-79
FORD SIERRA, 1991 r., 123 tys. km, 1800 ccm, turbo D, biały, 
5-drzwiowy, centr. zamek, RM, el. otw. szyby, hak • 8.900 zł.
Kawice, gm. Brochowice, tel. 076/858-44-99 wieczorem, 
076/856-60-80 w godz.7-15
FORD SIERRA SEDAŃ, 1991 r., 166 tyś. 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 (zdjęda do tej oferty 
można zobaczyć w intemede pod numerem - A00535 www.au- 
togielda.com.pl)
FORD SIERRA SEDAN, 1991 r., 150 tys. km, 2000 ccm, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm ♦ pilot,
• 8.500 zl. Głogów, tel. 076/835-51-62 
FORD SIERRA XR41,1991 r., 2000 ccm, DOHC, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, reg. kie
rownica, RO, ceńtr. zamek, szyberdach, reguł. wys. mocowa
nia pasów, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, welurowa tapicer
ka, katalizator, garażowany, stan b. dobry, • 12.000 zł. Gryfów 
Śł., teł. 075/783-94-47, 0603/50-02-32 
FORD SIERRA CLX, 1991 r.. 2000 ccm, wtiysk, bordowy meta
lic, składak 97,'alum. felgi, szyberdach, radio + CD, hak, opony 
zimowe, • 11.500 zl. Leszno, tel, 0604/36-90-52,0607/20-34-60,
FORD SIERRA CLX KOM3I, 1991 r„ 92 tys. km, 2000 ccm,
DOHC, wtrysk, srebrny, centr. zamek, szyberdach, wspomaga
nie, relingi dachowe, stan b. dobry, na białych tablicach -1.850 
DEM. Lubin, tel. 076/846-08-63, 0502/36-19^1 
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, szary metalic, alum. . 
felgi, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, sprowadzony w 
calośd, - 8.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0503/07-37-74 
FORD SIERRA HATCHBACK, 1991 r., 143 tys. km, 2000 ccm. 
benzyna, wtrysk, niebieski metalic, welurowa tapicerka, RO, •
8.000 zł. Wrocław, tel. 0605/54-31-33
FORD SIERRA CLX SEDAN SKŁADAK, 1991/95 r., 145 tys. km,
2000 ccm, OHC, kolor stalowy metalic, bez wypadku, dzielona 
tylna kanapa, tylna szyba ogrzewana, immobilizer, welurowa 
tapicerka, reg. kierownica i fotel kierowcy, el. reg. reflektory, zie-
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lone szyby, RO Sony ♦ 4 głośniki, li właściciel, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, - 9.800 zł. Bielawa, tel. 074/833-93*68 po 
godz. 21, 0602/24-72-95
FORD SIERRA SEDAN, 1991/96 r., 120 tys. km, 2000 ccm, bia
ły, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, szyberdach, 
hak, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, haloge
ny, dodatkowe światło .stop*, alum. felgi, welurowa tapicerka, 
dzielona kanapa, kubełkowe fotele, - 12.000 zl. Lubin, tel. 
076/846-94-88
FORD SIERRA KOMBI, 1991/96 r., 1800 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, po remoncie kapitalnym silnika, nowe opony i akumu
lator, relingi dachowe, centr. zamek, - 10.500 zl lub zamienię, 
bez dopłaty. Modła, tel. 076/831-21-38 
FORD SIERRA SEDAN, 1991/97 r.. 121 tys. km. 2000 ccm, ko
lor wiśniowy metalic, katalizator, centr. zamek, alarm ♦ pilot, 
odcięcie zapłonu, szyberdach, lakierowane zderzaki, alum. fel
gi, reg. kierownica, el. reg. antena, el. reg. reflektory, RO, we
lur, stan blacharki i silnika idealny, - 10.000 zł. Legnica, tel. 
076/855-21-00
FORD SIERRA KOMBI. 1992 r., 173 tys. km, 1998 ccm. DOHC, 
wtrysk, granatowy metalic, wspomaganie, katalizator, central
ny zamek z pilotem, alarm, RO, el. reg. reflektory, reg. kierowni
ca, welur, szyberdach, relingi dachowe, roleta bagażnika, hak, 
alum. felgi, dokumentacja, - 11.000 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/96-99-64
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, turbo D, biały, centr. 
zamek, wspomaganie, ABS, szyberdach otw. elektrycznie, el. 
otw. szyby, relingi, • 11.500 zl. Kalisz, tel. 0604/28-89-74 
FORD SIERRA, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, 5-drzwio
wy, nowe opony, aluminiowe felgi, centralny zamek, welurpwa 
tapicerka, szyberdach, stan b. dobry, • 10.500 zł. Nowogrodziec, 
tel. 0601/97-78-42
FORD SIERRA SKŁADAK CLXI SEDAN, 1992 r., 104 tys. km, 
2000 ccm, OHC, czerwony, welurowa tapicerka, regulowana kie
rownica, reg. fotel kierowcy, dzielona tylna kanapa, szyberdach, 
I właściciel, • 11.800 zł. Opole, tel. 077/457-40-41, 
0503/94-17-96
FORD SIERRA. 1992 r.. 119 tys. km, 2000 ccm, DOHC, grafito
wy, welurowa tapicerka, reg. kierownica, -13.500 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/840-19-11
FORD SIERRA CLX, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, szyberdach, reg. 
kierownica i pasy, welurowa tapicerka, dzielona kanapa tylna, 
komplet opon zimowych, el. otw. szyby, • 11.500 zl. Wrocław, 
tel. 071/339-00-64, 0502/22-89-24 
FORD SIERRA, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, turbo D, biały, 
szyberdach, centr. zamek, RO Pioneer, żaluzje, 4 zagłówki, pod- 
iokietniki, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, alum. felgi 
Zender 15", nowe świece, paski, zadbany, atrakc. wygląd, stan 
b. dobry, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, - 12.800 zł. 
Żagań, tel. 0601/05-38-95
FORD SIERRA, 1993 r., 100 tys. km, 2000 ccm. DOHC. wtrysk, 
grafitowy, katalizator, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie 
kier., radio, welurowa tapicerka, ABS, alarm, spoiler, • 9.900 zl. 
Żary, tel. 068/374-53-07 , dom, 0602/58-85-22 
FORD SIERRA, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm. DOHC, grafito
wy metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, immobilizer, alarm, 
centr. zamek, zimowe opony, - 11.000 zl. Wałbrzych, tel. 
074/843-57-88, 0606/47-33-25
FORD SIERRA KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, turbo D, czerwony, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, relingi, 
Mul-T-Lock, RO Opel, reg. kierownica, hak, oznakowany, • 
12.000 zl. Oleśnica, tel. 071/314-72-26, 0606/11-77-25 
FORD SIERRA SKŁADAK, 1996 r., 1600 ccm, gaz szyberdach, 
- 7.500 zł. Wrocław, tel. 351-67-45, 0502/13-04-31 
FORD TAUNUS, 1978 r., 1600 ccm, zielony metalic, inst. gazo
wa BRC, po remoncie blacharki i lakierowaniu w 1999 r., za
dbane wnętrze, hak, przegląd do 03.2002 r, - 3.200 zł. Lubań, 
tel. 075/722-65-63, 0601/84-18-78 
FORD TAUNUS, 1979 r., 2000 ccm, V6, czerwony, 4 drzwiowy, 
zarejestrowany, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-36-70 
FORD TAUNUS, 1980 r., 1600 ccm, kolor kawowy, zadbany, 
stan dobry, • 1.500 zl lub zamienię z dopłatą na busa, kombi. 
Oleśnica, tel. 071/798^19-93, 0607/61-66-29 
FORD TAUNUS, 1980 r., 1600 ccm, benzyna, zloty metalic, inst 
gazowa, stan dobry, - 2.500 zł. Wrocław, teł. 0503/64-57-16 
FORD TAUNUS, 1981 r., 220 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
natowy, • 2.000 zl lub zamienię na Rata 126p. Boguszów-Gor- 
ce, tel. 074/844-11-49, 0602/74-33-10 
FORD TAUNUS, 1981 r., 2000 ccm, V6, zielony, 4-drzwiowy, 
nowe amortyzatory, stan dobry, przegląd do 6.2002 r, • 2.200 zl. 
Głogów, tel. 076/834-71-13
FORD TAUNUS, 1961 r., 175 tys. km, 2000 ccm, V6, metalic, 
zadbany, garażowany, oryginalny lakier, stan idealny, - 4.900 
zl. Legnica, tel. 0607/04-07-51
FORD TAUNUS, 1982 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, V6, 
srebrny, do poprawek lakierniczych, po remoncie silnika i bla
charki. - 2.300 zł. Góra, tel. 0603/94-13-71 
FORD TAUNUS, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny, nowy 
akumulator, układ wydechowy, zarejestrowany, ubezpieczony, 
• 1.300 zl. Świdnica, tel. 0607/68-04-35 
FORD TAUNUS KOMBI, 1982 r., 1600 ccm, biały, - 900 zl. Wro
cław, teł. 071/351-30-82 po godz. 18 
FORD TAUNUS, 1982 r., 1600 ccm, żółty, po remoncie, sporto
we zawieszenie, aluminiowe felgi, • 4.500 zł lub zamienię na 
kombi. Wrocław, tel. 0607/48-24-08 
FORD WINDSTAR, 1995 r., 160 tys. km, 3800 ccm, śliwkowy 
metalic, pełne wyposażenie, zadbany, I właściciel, 7-osobowy, 
rej. na ciężarowy • 31.000 zł lub zamienię na mniejszy. ...tel. 
0601/51-35-82 w godz.10-16
FORD WINDSTAR, 1996 r., 99 tys. km, 3500 ccm, grafitowy 
metalic, klimatyzacja, alarm + centralny zamek, 7 miejsc, auto
matyczna skrzynia biegów, tempomat, radio ze zmieniaczem, 
ABS, stan idealny, serwisowany, - 49.000 zł. Opole, tel. 
0603/76-47-82

HONDA
HONDA ACCORD, 1987 r., 2000 ccm, 16V, czerwony, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i 
szyberdach, alum. felgi, welur, kupiony w urzędzie celnym, ga
rażowany, - 8.200 zl. Złotoryja, tel. 0503/38-07-78 
HONDA ACCORD EX, 1987/88 r., 2000 ccm, 12V, srebrny me
talic, zderzaki w kolorze nadwozia, el. wysuwana antena, el. 
reg. lusterka, cenłr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
reguł, fotel kierowcy, serwisowany, kpi. dokumentacja, 2 kpi.

opon, RM • 7.800 zl lub zamienię na Audi 80, 90, Opla Vecłrę, 
Peugeota 6051. Oleśnica, tel. 071/798-15-67, 0504/90-31-44 
HONDA ACCORD, 1989 r.,'173 tys. km, 1985 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, el. reguł, lusterka i szyberdach, centralny < 
zamek, wspomaganie kier., alarm ♦ pilot, RO, • 8.900 zl. Wro
cław, tel. 071/354-24-92
HONDA ACCORD, 1991 r., 2000 ccm, 16V, bordowy, i właści
ciel w kraju od 94 r., kpi. dokumentacja, centr. zamek, wspoma
ganie, katalizator, el. otw. szyberdach, welurowa tapicerka, el. 
otw. szyby, RM, Mul-T-Lock, reg. kierów., podłokietnik, reg. świa
tła - 14.000 zł lub zamienię na mniejszy. Lubin, tel. 
076/846-45-96, 0603/79-07-04
HONDA ACCORD SEDAN, 1991 2200 ccm, 16V pełne wypo
sażenie, -13.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-72-48,0601/89-96-83 
HONDA ACCORD, 1992 r., 179 tys. km, 2200 ccm, 16V, srebr
ny metalic, ABS, klimatyzacja, skórzana tapicerka, pełna el., 
alum. felgi, atrakc. wygląd -16.900 zl. Jawor, tel. 0609/09-70-77 
O HONDA ACCORD, 1992 r., 2000 ccm kupiony w 

salonie, bez wypadku, bogate wyposażenie, • 
19.500 zł. ./te l. 077/455-04-17 01035471

HONDA ACCORD, 1992 r., 2000 ccm, 16V, kolor grafitowy me
talic, wspomaganie kier, reg. kierownica, centr. zamek, alarm, 
welurowa tapicerka, - 15.000 zł. Leszno, tel. 065/520-93-74, 
0609/40-11-64
HONDA ACCORD, 1992 r., 146 tys. km, 2000 ccm, 16V, bordo
wy metalic, el. otw. szyby, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szy
berdach, centr. zamek, welurowa tapicerka, immobilizer, zadba
ny, -13.700 zł. Oława,..tel. 071/313-96-91, 0607/18-17-60 
HONDA ACCORD, 1992 r., 97 tys. km, 2000 ccm, 16V, ciemno
zielony, • 16.000 zł. Rzeszów, tel. 017/583-79-42 
HONDA ACCORD, 1992 r., 1997 ccm, benzyna, granatowy, im
mobilizer, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., 
centr. zamek, przegląd do 08.2001 r, - 14.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/323-61-65
HONDA ACCORD, 1992/93 r., 116 tys. km, 1500 ccm, 16V, srebr
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, elektryka, ABS, klima
tyzacja, alum. felgi, 3 dni w kraju, bez wypadku, stan idealny - 
12.200 zł. Rawicz, tel. 065/546-33-22, 0503/14-48-80 
HONDA ACCORD COUPE, 1993 r., 110 tys. km, 2000 ccm, gra
fitowy metalic, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach i reg. lusterka,
-17.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0607/60-62-22 lub 062/735-45-24 
HONDA ACCORD, 1993 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, ABS, immobilizer, wspomaganie, hak, RO, - 17.500 zł lub 
zamienię na inny, turbo D. Jelenia Góra, tel. 075/755-85-86 
HONDA ACCORD, 1993/94 r., 113 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czamoperłowy, ABS, wspomaganie kierownicy, 1cpl. wyposaże
nie elektryczne, el. otw. szyberdach,"sportowa kierownica, 2 kpi. 
kół aluminiowych, sprowadzony w całości, garażowany, zadba
ny, - 23.500 zl. Zgorzelec, tel. 075/775-48-02 
HONDA ACCORD, 1993/97 r., 167 tys. km. 2000 ccm, 16V, gra
natowy metalic, alum. felgi Ferrari, centr. zamek, Abs, szyber
dach el., el. reg. lusterka, klimatyzacja, I właściciel w kraju, moż
liwa faktura VAT, -14.000 zl. Kamienna Góra, tel. 075/744-25-37 
HONDA ACCORD, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 16V, czarny 
metalic, kupiony w salonie w Polsce, alarm, zabezpieczenie, 
pełne wyposażenie elektr., stan b. dobry, - 24.000 zł. Kłodzko, 
tel. 0601/87-08-35
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, 1995 r., 58 tys. km, 2000 ccm, zielony, peł
ne wyposażenie oprócz skóry, przygotowany do jazdy • 6.000 
DEM. Zielona Góra, tel. 068/323-85-20 
HONDA ACCORD, 1996 r., 89 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, wi
śniowy metalic, do sprowadzenia z Niemiec, 2 poduszki pow., 
pełne wyposażenie oprócz skóry, zdjęcia http://autauszkodzo- 
ne.okey.pl, - 27.500 zl. Chojnów, tel. 076/819-15-99, 
0602/58-06-18
HONDA ACCORD, 1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, TDI, periowo- 
czamy, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lu
sterka i reflektory, alarm + pilot, 2 poduszki pow., ABS, oryginal
ne alum. felgi, sprowadzony w całości, bez wypadku, stan ide
alny, - 34.700 zl. Zielona Góra, tel. 068/323-34-68 
O HONDA ACCORD, 1996 r., 98 tys. km, 2200 ccm, 

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

HONDA ACCORD, 1996 r., 67 tys. km, 2000 ccm, TDi, czarny 
metalic, stan idealny, pełne wyposażenie oprócz skóry, 106 KM, 
bez wypadku, • 43.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/721-24-47, 
0502/61-32-18
HONDA ACCORD SEDAN, 1996 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
niebieski metalic, automatic, klimatyzacja, 2 poduszki pow., ABS, 
el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, szyberdach, wspomaganie, 
centr. zamek, drewniane dodatki, welurowa tapicerka, • 26.000 
zl. Leszno, tel. 065/526-64-60,' 0605/69-32-90, 0607/65-54-43 
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, 1997 r., 2200 ccm, benzyna, czarny, auto
matic, klimatyzacja, skórzana tapicerka, stan b. dobry, - 28.000 
zł. Wrocław, tei. 0605/05-33-05 
HONDA ACCORD, 1999 r., 4 tys. km, 1800 ccm, czarny meta
lic, klimatyzacja, ABS, alarm, centr. zamek, el. otw. szyby przed
nie, nie eksploatowany w kraju, .na chodzie*, - 57.000 zł. Wro
cław, tel. 0501/47-34-61
HONDA ACCORD, 1999 r., 37 tys. km, 1800 ccm, VTEC, zielo
ny metalic, kupiony w salonie w Polsce, książka przebiegu, ABS, 
klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, el. 
reguł, lusterka, centralny zamek, alarm, • 52.500 zl lub zamie
nię na Peugeota 206, diesel. Świdnica, tel. 0601/87-11-68 
HONDA ACCORD, 1999 r., 47 tys. km, 1800 ccm, srebrny, ku
piony w salonie, I właściciel, gwarancja, garażowany, - 54.500 
zl. Wrocław, tel. 366-11-99
HONDA ACCORD, 1999/00 r., 21 tys. km, 2000 ccm, 16V, gra
natowy, pełne wyposażenie, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, szyberdach el., ABS, alum. felgi, książka serwi
sowa, • 54.000 zl lub zamienię na inny, do 20.000 zł. Leszno, 
tel. 0607/09-85-14, 0049/160-99-55-01-00 
HONDA ACCORD, 2000 r., 16 tys. km, 1600 ccm, IS, srebrny 
metalic, I właściciel, wspomaganie, ABS, 4 poduszki pow., reg. 
kierownica i lusterka, el. otw. szyby przednie, centr. zamek, im
mobilizer, kupiony w salonie w Warszawie, - 60.000 zł. Legni
ca. tel. 076/854-44-75
HONDA CMC, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, czekoladowy,

3-drzwiowy, 5-blegowy, stan dobry, kpi. dokumentacja, • 1.900 
zh. Legnica, tel. 076/856-18-96
HONDA CMC, 1985 r., 1400 ccm, 12V, czerwony, stan dobry, 
zarejestrowany, garażowany, hak, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 
071/311-23-10, 0603/75-17-15
HONDA CMC, 1988 r., 200 tys. km, 1400 ccm, 16V, kolor gra
fitowy metalic, inst. gazowa, - 9.500 zł. Twardogóra, woj. wro
cławskie, tel. 0603/74-71-37
HONDA CMC, 1988 r., 160 tys. km, 1500 ccm, 16V, brązowy 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, reg. kierownica, uchylne tylne 
szyby, ekonomiczny, garażowany, I właściciel w kraju, kpi. do
kumentacja, z urzędu celnego, - 8.200 zł. Ząbkowice śląskie, 
tel. 074/817-08-05, 0608/34-71-35 
HONDA CMC, 1989 r., 1400 ccm, 16V, czerwony, obniżony, 
reg. kierownica, 90 KM, el. otw. szyberdach, lusterka i zderzaki 
w kolorze nadwozia, 3-drzwiowy, welurowa tapicerka, garażo
wany, - 9.500 zł. Oława, tel. 071/303-70-24 
HONDA CMC, 1989 r., 160 tys. km, 1400 ccm, benzyna,- 16V, 
grafitowy metalic, nowe opony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, ciemne 
szyby, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -1.000 DEM. Zgo
rzelec, tel. 0604/89-53-53
HONDA CMC, 1990 r., 123 tys. km, 1343 ccm, 16V, czerwony, 
3-drzwiowy, RO + 4 głośniki, zadbany, z pełną dokumentacją, 
przegląd do 2002 r, - 9.500 zł (możliwe raty przez komis). Bol
ków, tel. 075/741-44-95
HONDA CMC, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, czarny, białe tabli
ce,-szyberdach el. - 1.200 DEM. Legnica, tel. 076/866-32-35 
HONDA CMC, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, na białych tabli
cach - 1.900 DEM. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
HONDA CMC, 1991 r., 1400 ccm, 16V, szary metalic, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, obrotomierz, reg. kierów., kupiony w sa
lonie - 11.000 zł. Wrocław, tel. 0502/39-80-33 
HONDA CMC, 1991 r., 142 tys. km, 1600 ccm. 16V, szary me
talic, szyberdach, alarm, blokada skrzyni biegów, RO, alum. felgi, 
kola zimowe, • 12.000 zl. Wrocław, tel. 0604/14-91-96 
HONDA CMC SEDAN, 1991 r., 148 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
szary metalic, centralny zamek, alarm, reg. kierownica, -13.000 
zl. Wrocław, tel. 333-74-89, 0501/52-05-95 
HONDA CMC, 1991 r., 105 tys. km, 1499 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, szyberdach el. otw., reg. kierownica, 3-drzwio
wy, garażowany, sprow. w całości, tylna kanapa dzielona, I wła
ściciel w kraju, • 10.500 zl. Zebrzydowa, tel. 075/736-33-74 
HONDA CMC, 1992/93 r., 160 tys. km, 1600 ccm, 16V V-tec, 
kolor grafitowy metalic, 125 KM, 3-drzwiowy, Mul-T-Lock, cen
tralny zamek, el. otwierane szyby, szyberdach, el. reguł, luster
ka, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, 
sportowy wydech, radioodtwarzacz Kenwood *  4 głośniki, nie 
składak, stan b. dobry, • 18.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-23-80, 
0601/79-09-21
HONDA CMC SEDAN, 1993 r., 96 tys. km, 1500 ccm. 16V, per- 
łowoniebieski metalic, kupiony w salonie w Polsce, ks. serwiso
wa, welurowa tapicerka, Mul-T-Lock, dzielone siedzenia, reg. 
wys. kierownicy, stan idealny, garażowany, 4-drzwiowy, • 16.500 
zl. Legnica, tel. 0604/43-14-74
HONDA CMC, 1993 r., 150 tys. km, 1400 ccm, 16V, niebieski 
metalic, -14.900 zł lub zamienię. Polkowice, tel. 0604/89-03-20 
HONDA CMC COUPE, 1993/96 r^ 112 tys. kmr 1500 ccm, 16V, 
czarny metalic, szyberdach el., centr. zamek, wspomaganie, ra
dio, el. reg. reflektory, - 14.800 zł. Legnica, tel. 076/722-78-79, 
0608/53-17-86
HONDA CMC, 1993/97 r., 110 tys. km, 1500 ccm. 16V, czarny 
metalic, centralny zamek, szyberdach, sportowy układ wyde
chowy, obniżony, aluminiowe felgi, el. reguł, reflektory, wspom. 
kierownicy, - 19.000 zl. Wrocław, tel. 360-13-55,0601/53-33-21 
HONDA CMC, 1994 r., 114 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, sedan, centr. zamek, wspomaganie, alarm, immobili
zer, - 19.300 zl lub zamienię, raty. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
HONDA CMC. 1994.r., 190 tys. km, 1500 ccm, 90 kM, srebrny 
metalic, wspomaganie, alarm ♦ pilot, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, zadbany, stan b. dobry, - 19.500 zl. Oława, tel. 
071/313-15-77, 0601/83-61-02
HONDA CMC SEDAN, 1994 r., 125 tys. km. 1500 ccm, 16V, 
czerwony, centr. zamek, alum. felgi, alarm, • 19.500 zl. Prudnik, 
tel. 077/436-61-36 po godz. 17
HONDA CMC, 1994 r., 94 tys. km, 1343 ccm, 16V, srebrny me
talic, kierownica i lewarek Momo, półsportowe zawieszenie, alu
miniowe felgi, kpi. kół zimowych, sprowadzony na mienie prze
siedleńcze, - 17.000 zł. Wrocław, tel. 0605/58-19-38 
HONDA CMC SEDAN, 1994 r., 80 tys. km, 1500 ccm, biały, 
klimatyzacja, ABS, 2 SRS, el. otw. szyby, automatic, • 16.900 zl 
lub zamienię na inny, TDi, TDs, z dopłatą. Wrocław, tel. 
0601/71-53-48
HONDA CMC, 1995 r., 56 tys. km, 1345 ccm, 16V, turkusowy, 
3-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, reg. kierownica, wspo
maganie, centr. zamek, alarm, immobilizer, • 22.600 zl. Wro
cław, tel. 071/342-87-34
HONDA CMC SEDAN, 1995 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 2 pod. powietrznej 
ABS, serwo, pełne wyposażenie elektr., zadbany, książka ser
wisowa, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec (Berlin), • 
25.000 zl. Kępno, tel. 062/782-45-83,0049/305-62-84-83 (Niem
cy)
HONDA CMC, 1995 r., 90 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, pełne wyposażenie, bez wypadku, stan ide
alny, - 25.000 zl lub zamienię na inny, do 32.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/591 -86-53, 0501/22-09-89 
HONDA CMC, 1995 r., 1300 ccm, 16V, czarny, 2 poduszki pow., 
wspomaganie kier., centr. zamek, • 16.500 zł. Pieńsk, woj. jele
niogórskie, tel. 0606/82-84-16
HONDA CMC COUPE, 1995 r., 92 tys. km, 1500 ccm, 16V, 
śliwkowy metalic, centralny zamek *  pilot, wspomaganie kier., 
aluminiowe felgi 15*, alarm, Mul-T-Lock, spoiler tylny, RQ Sony 
+ 4 głośniki, stan b. dobry, - 20,500 zł lub zamienię na inny 
samochód. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-31, 
0604/36-35-85
HONDA CMC, 1995 r, 56 tys. km, 1345 ccm, 16V, turkusowy, 
3-drzwiowy, el. otw. szyby, szyberdach, reg. kierownica, wspo
maganie, centr. zamek, alarm, immobilizer, - 22.600 zł. Wro
cław, tel. 342-87-34
HONDA CMC, 1996 r., 128 tys. km, 1600 ccm, 16V, benzyna, 
granatowy metalic, stan b. dobry, pełne wyposażenie oprócz 
skóry i klimatyzacji, el. otw. szyberdach, alum. felgi, kola zimo
we, RO Gerhard, kupiony w salonie, I właściciel, pilne, - 22.500 
zl. Nysa, tel. 0604/42-82-43
HONDA CMC, 1996/97 r., 77 tys. km, 1500 ccm, czarny, klima
tyzacja, ABS, centr. zamek * pilot, immobilizer, hak, RO, wspo
maganie, wszystkie elektryczne dodatki, sportowy tłumik, dzie
lona tylna kanapa, reg. kierownica, spoiler, dodatkowe światło 
.stop*, - 28.500 zł. Oława, tel. 071/301-52-59 po godz. 19 
HONDA CMC, 1997 r., 152 tys. km, 1400 ccm, benzyna, perto- 
wozielony metalic, el. otw. szyberdach, centr. zamek, ABS, kli
matyzacja, immobilizer • 28.000 zl. Bolesławiec, tel. 
0601/70-17-82
HONDA CMC, 1997 r., 1400 ccm, granatowy metalic, I rej. w 
98 r., 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, Mul-T-Lock + opony zimo
we - 32.000 zl. Milicz, tel. 071/384-06-20, 0607/66-36-30 
HONDA CMC, 1997 r., 36 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielony 
metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, el. szyberdach, wspomaga
nie, RO Panasonic, alum. felgi, zadbany, • 29.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/337-33-19, 0601/87-05-68 
HONDA CMC, 1998 r., 17 tys. km, 1600 ccm, czarny, 3-drzwio
wy, 126 KM, atrakc. wygląd, alum. felgi • 29.000 zł. ., tel. 
0600/12-87-57
HONDA CMC, 1998 r., 1400 ccm, niebieski, wspomaganie, 2 
pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, • 30.000 zl. Leszno, tel. 
0607/64-58-70
HONDA CMC AERODECK, 1998 r., 1400 ccm, zielony metalik, 
2 poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy, el. otw. szyby 
i reg. lusterka, relingi dachowe, aluminiowe felgi, opony zimo
we, RO Pioneer, 6 głośników, bezwypadkowy, serwisowany, 
kupiony w kraju, pełna dokumentacja, zarejestrowany, - 39.000 
zl. Wrocław, tel. 0501/39-18-18 
HONDA CMC, 1999 r., 40 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, burgund, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, wspomaganie kier, - 39.500 zł. Opo
le, tel. 0602/47-98-82
HONDA CMC, 1999 r., 27 tys. km, 1400 ccm, kolor srebrny, 
5-drzwiowy, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, wspo
maganie kier., ABS, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, im
mobilizer, alarm, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, cen
tralny zamek, radio Pioneer, bez wypadku, właściciel niepalą
cy, • 43.000 zl. Wrocław, teł. 071/343-53-33,071/352-31-78 po 
godz. 19
HONDA CONCERTO, 1994/95 r., 70 tys. km, 1500 ccm, srebr
ny metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez wypadku, wspo
maganie kier., regulowana kierownica, centralny zamek, welu
rowa tapicerka, Mul-T-Lock, radio, garażowany, dzielone tylne 
siedzenia, oznakowany, -17.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-77-79

HONDA CRX, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 5-biego- 
wy, el. otwierany szyberdach, aluminiowe felgi, • 8.700 zł lub 
zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 
071/312-63-41
HONDA CRX, 1985 r., 1500 ccm, czarny, 5-biegowy, alum. felgi 
15", szyberdach ei., sportowy tłumik i kierownica, kupiony w 
urzędzie celnym, • 5.900 zl lub zamienię na większy. Szklary, 
tel. 077/431-20-48
HONDA CRX, 1985 r., 180 tys. km, 12V, biały, • 8.000 zl lub 
zamienię na VW Golfa, diesla. Wołów, tel. 071/389-49-79 
HONDA CRX, 1987 r., 150 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 12V, czer
wony, nowe opony, alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. szyber
dach, zderzak] i lusterka w kolorze nadwozia, sportowy tłumik, 
stan b. dobry, na zachodnich tablicach -1.100 DEM. Chojnów, 
tel. 0604/89-53-53
HONDA CRX, 1988 r., 140 tys. km, czerwony, stan b. dobry, po 
remoncie generalnym, zadbany, garażowany, tuning, alarm, el. 
otw. szyberdach, - f6.000 zl. Warszawa, tel. 0501/10-31-16 
HONDA CRX, 1988 r., 162 tys. km, 1600 ccm, 16V, czarny, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. otwierany szyberdach, 
aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, 138 KM, 
• 11.000 zl. Lubin. tel. 0606/99-47-23 
HONDA CRX, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 16V, czarny, el. 
otw. szyberdach, alum. felgi, kpi. kół zimowych, alarm + pilot, 
lotka, przyciemnione szyby, kpi. dokumentacja,-stan b. dobry, 
atrakc. wygląd - 13.800 zł. Lubin, tel. 076/844-25-60, 
0502/65-70-44
HONDA LEGEND, 1990 r., 225 tys. km, 2700 ccm, benzyna, 
czarny metalic, pełne wyposażenie, - 14.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-25-28 po godz.16, 0601/44-99-18 
HONDA LEGEND, 1992 r., 156 tys. km, 3200 ccm, V6, zielony 
metalic, poduszka pow., klimatyzacja, skóra, aluminiowe felgi, 
alarm, immobilizer, radioodtwarzacż, stan b. dobry, zadbany, 
możliwe raty przez komis, • 28.500 zl lub zamienię. Wrocław, 
tel. 071/781*84-69, 0607/42-82-23 
HONDA PRELUDE, 1986/97 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy 
metalic, alum. felgi, wspomaganie, kola zimowe, RO, kubełko
we fotele, • 6.800 zł. Wrocław, tel. 0501/72-30-91 
HONDA PRELUDE, 1991 r., 170 tys. km, 2000 ccm, szary me
talic, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, 
alum. felgi, szyberdach, el. otw. szyby, reg. kierownica, garażo
wany, RO, zadbany, • 15.500 zl. Kępno, tel. 0601/91-94-78 
HONDA PRELUDE, 1991 r., 195 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wspomaganie, RO, klimatyzacja, el. otw. szy
by, szyberdach, centr. zamek, alarm, po remoncie silnika, - 
12.500 zł. Szczawno Zdrój, tel. 0502/24-72-85 
HONDA PRELUDE, 1992 r., 114 tys. km, 2300 ccm, czerwony, 
el. otw. szyby, szyberdach, • 23.500 zl. Polanica Zdrój, tel. 
0602/59-33-09
HONDA PRELUDE, 1992 r., 2300 ccm, 16V, wtrysk, czerwony, 
centralny zamek, ABS, wspomaganie kier., pełne wyposażenie 
el., welurowa tapicerka, szyberdach, aluminiowe felgi, skrętna 
tylna oś, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 22.500 zl lub za
mienię na inny samochód. Wołów, tel. 071/389-48-06 
HONDA PRELUDE. 1993 r., 100 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, 16V, 
srebrny metalic, klimatyzacja, szyberdach, centr. zamek, im
mobilizer, ABS, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, ciemne szy
by, welurowa tapicerka, serwisowany, • 28.000 zł. Lubin, teł. 
076/844-73-29
HONDA PRELUDE, 1993 r., 2000 ccm, 16V składak, aluminio
we felgi 16*, sportowy wydech, centralny zamek, pełne wypo
sażenie elektryczne, kompakt, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 
071/352-82-62 wieczorem, 0607/76-88-06 
HONDA PRELUDE, 1997 r., 77 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, 
bez wypadku, stan idealny, • 40.500 zl. Wałbrzych, tel. 
0604/44-27-62

HYUNDAI
HYUNDAI ACCENT, 1995 r., 87 tys. km, 1300 ccm, 12 V, fiole
towy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, reg. kierów., poduszka pow., RM, alarm, stan b. dobry - 
16.500 zl lub zamienię. Strzelin, tel. 071/353-76-99, 
0604/08-95-01
HYUNDAI ACCENT GLS, 1995/96 r., 1500 ccm, biały, kupiony 
w salonie, centr. zamek, immobilizer, bez wypadku, zadbany, 
stan b. dobry, - 15.000 zl., tel. 0604/45-06-78 
HYUNDAI ACCENT, 1998 r., 20 tys. km. 1300 ccm. 12V, żółty. 
5-drzwiowy, I rejestracja w 1999 r., klimatyzacja, ABS, 2 pod. 
powietrzne, centr. zamek, RO, alum. felgi, wspomaganie, stan 
b. dobry, • 24.500 zl. Leszno, tel. 0601/84-83-50 
HYUNDAI ACCENT, 1999 r., 18 tys. km, 1500 ccm, srebrny me
talic, kupiony w salonie, 3 lata gwarancji, centr. zamek, immo
bilizer, alarm, pod. powietrzna, reg. kierownica i reflektory, wspo
maganie kierownicy, stan idealny, garażowany, kupiony w grud
niu 1999 r, • 31.000 zł. Lubin, tel. 0607/79-72-19 
HYUNDAI COUPE, 1997 r., 61 tys. km, 2000 ccm, 16V, czerwo
ny, ABS, wspomaganie, pełna el., reg. kierów., klimatyzacja, tem
pomat, spoiler tylny, alum. felgi, oryg. RM - 29.500 zl. Żary, tel. 
068/374-96-13
HYUNDAI COUPE, 2000 r., 11 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, RM Pioneer, 2 pod. powietrz
ne, stan b. dobry - 70.000 zl. Wrocław, tel. 0603/97-28-43 
HYUNDAI EXCEL GL, 1988 r., 160 tys. km, 1500 ccm, benzy
na, srebrny metalic, klimatyzacja, 3-drzwiowy, szyberdach, dzie
lona tylna kanapa, welurowa tapicerka, ciemne szyby, dodatko
we światło .stop*, RO, tylne szyby uchylane, stan b. dobry, • 
5.900 zł. Boleścin, gm. Świdnica, tel. 074/850-18-56 
HYUNDAI LANTRA, 1992 r., 1500 ccm, benzyna, jasnoniebie
ski metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, RO, - 9.800 
zl lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65,0604/67-86-93 
HYUNDAI LANTRA, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 16V, szary 
metalic, katalizator, wspomaganie kier., radioodtwarzacz, - 
11.000 zl. Kobyla Góra, woj. kaliskie, tel. 0607/47-71-87

HYUNDAI LANTRA, 1992 r., 126 tys. km, 1600 ccm, 16V, kolor 
morski metalic, el. otw. szyby (4), wspomaganie, centr. zamek, 
alarm z powiadomieniem, - 9.800 zl lub zamienię na Mercede
sa 123. do 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-96-56 
HYUNDAI LANTRA, 1995 r., 23 tys. km, 1600 ccm, 16V klima
tyzacja, poduszki pow., Immobilizer, wspomaganie, - 19.900 zl. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-30-29 
HYUNDAI LANTRA GLS, 1995 r., 124 tys. km, 1596 ccm, 16V 
DOHC, perłowogranatowy, ABS, RO, wspomamganie, el. otw.

szyby, centralny zamek * pilot, - 15.200 zł. Luboszyce Małe, 
tel. 065/544-81-03
HYUNDAI PONY, 1989 r., 120 tys. km, 1300 ccm, granatowy, 
2-drzwiowy, - 5.000 zl. Wrocław, tel. 071/367-00-41 
HYUNDAI PONY GLS SEDAN, 1990/96 r.; 1500 ccm, MPI, bia
ły, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, el. otw. szyby, szy
berdach, centr. zamek, alarm, wspomaganie, obrotomierz, we
lurowa tapicerka, 4-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, RO, nowy 
układ wydechowy, - 8.500 zl. Legnica, tel. 0601/55-53-51 
HYUNDAI PONY SEDAN GLE, 1991 r., 108 tys. km, 1500 ccm, 
szary metalic, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, weluro
wa tapicerka, hak, dzielona tylna kanapa, kupiony w salonie, 
oznakowany, - 8.000 zl lub zamienię na Fiata 126p EL. Wro
cław, tel. 071/783-89-94
HYUNDAI PONY GLS, 1991/92 r.. 150 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, inst. gazowa, II właściciel, RO, alarm, 
stan b. dobry, • 10.000 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-37-59 po 
godz. 17
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 ccm, niebieski metalic, kupiony 
w salonie, serwisowany, immobilizer, - 8.900 zl lub zamienię, 
raty. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
HYUNDAI PONY GLS, 1992 r., 85 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, kupiony w salonie, el. otwierane szyby, 
centralny zamek, welurowa tapicerka, RO, zderzaki w kolorze 
nadwozia, stan b. dobry, - 12.400 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-97-99, 0604/28-52-65
HYUNDAI PONY SEDAN, 1993 r., 1500 ccm bogata wersja, - 
10.800 zł. Małachowo, gm. Dolsk, tel. 0607/04-56-67 
HYUNDAI S-COUPE, 1992 r., 135 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
biały, nowe opony, el. otw. szyby i szyberdach, 3-drzwiowy, stan 
b. dobry, na zachodnich tablicach - 2.750 zl. Żary, tel. 
0604/98-65-56
HYUNDAI S-COUPE, 1993 r., 126 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
czerwony, składak 1995 r., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szy
berdach, wspomaganie kier., reg. kierownica, dzielona tylna ka
napa, RO, przegląd do 05.2002 r., zadbany, kpi. dokumentacja, 
atrakc. wygląd, - 10.300 zl. Lubin, tel. 076/844-68-79, 
0608/44-45-86
HYUNDAI SONATA, 1989 r., 163 tys. km, 2400 ccm, benzyna, 
bordowy, inst. gazowa, szyberdach, wspomaganie kier., alarm, 
RO, Mul-T-Lock, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-24-92 
HYUNDAI SONATA, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, reg. kierów. • 5.500 
zł. Zgorzelec, tel. 075/649-05-62 
HYUNDAI SONATA, 1995 r., 116 tys. km, 2000 ccm, 16V, brą
zowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, • 23.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-69-27, 
0502/59-34-05

ISUZU
ISUZU GEMINI SEDAN, 1991/92 r., 81 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, beżowy metalic, bez wypadku, pełna dokumentacja, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., poduszka powietrzna, alumi
niowe felgi, radioodtwarzacz, alarm + pilot, welurowa tapicer
ka, immobilizer, stan idealny, 5-biegowy. - 13.600 zl. Kłodzko, 
tel. 074/867-46-05, 0602/10-57-09

JAGUAR
O JAGUAR S-TYPE, 2000 r., 3000 ccm, V6, zielony, 

skórzana tapicerka, klimatyzacja, alum. felgi, ser
wisowany, -122.000 zł (możl. w ys t fakt VAT). Le
gnica, tel. 0605/60-17-22 84019461

JAGUAR SOVEREIGN, 1990 r., 4000 ccm, morski perłowy, peł
na opcja, - 38.000 zł. Opole, tel. 0603/97-78-83,0603/97-78-84 
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 XJ6,1988 r.. 200 tys. km, 3600 ccm, zielony metalic, 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, skórzana tapicerka, automa
tic, szyberdach, RO + CD, garażowany, stan b. dobry, • 29.000 
zl. Poznań, tel. 061/866-88-14, 0501/34-69-93 
JAGUAR XJ6,1991/92 r., 3600 ccm, benzyna, bordowy meta
lic, automatic, wykończenia w drewnie, skóra, klimatyzacja, ABS, 
komputer, stan b. dobry, alum. felgi, katalizator, pełne wyposa
żenie elektryczne, stan b. dobry, - 27.000 zl lub zamienię. Wro
cław, tel. 0600/65-23-33
JAGUAR XJSC CABRIO, 1987 r., 198 tys. km, 3600 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, I właściciel w kraju, udokum. pochodze
nie, eksploatowany tylko latem, pełne wyposażenie, RM + zmie
niacz, • 47.000 zł lub zamienię na tańszy dostawczy, osobowy 
do 25.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-30-29 po godz. 20, 
0604/50-67-17

KIA
KIA PRIDE, 1999 r., 37 tys. km, 1300 ccm, niebieski metafic, - 
14.900 zl. Świebodzice, tel. 074/854-43-20 po godz.18, 
0606/82-01-22
KIA PRIDE, 1999/00 r., kolor morski metalic, RM, na gwaranci 
do 12.2002 r., el. otw. szyby, alarm, - 21.000 zł. Opole, tel. 
0602/61-92-94
KIA SEPHIA GTX, 1994 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 zl lub zamienię. Jeicz-Laskowice, 
tel. 071/318-46-00, 0607/61-91-10 
KIA SHUMA, 1999 r., 61 tys. km, 1500 ccm, szaro-śliwkowy 
metalic, I właściciel, kupiony w salonie, centralny zamek, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. antena, RM, regulowa
na kierownica, 5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, • 24.500 zl. 
Wrocław, tel. 071/363-30-74 do godz. 15, 0601/73-45-69
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Zapraszam do udziału w Programie Karta Stałego Klienta 
Maciej Pańczyszyn

C A R P A
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a u to  s u p p o rt

CARPA Auto Support Sp. z  o.o. 
53-613 Wrocław, ul. Stacyjna 1 
tel.(0-71) 355 55 30, 373 44 OO 
e-mail: info@carpa.com.pl

specjalizacja
Udzielamy pom ocy użytkownikom  I  Ich samochodom niezależnie od  m arki

KIA MOTORS
Autoryzowany Dealer WROBUD Sp. z o.o. 

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

i t §
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ZAPRASZA
W  ofercie samochody dostawcze, osobowe, terenowe, VANY.

Informujemy, że przyjmujemy w rozliczeniu samochody używane. 
Wyceny dokonuje Auto-Komis “ U Marka”, Wrocław, ul. Żółta 1-5, 

tel. 35 -42 -543
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LADA
LADA 2106,1981 r., 75 tys. km, 1500 ccm, orzechowy, stan b. 
dobry, po remoncie blacharki i lakierowaniu, silnik 1500 ccm • 
500 zl, skrzynia biegów - 250 zl, chłodnica -100 zł, inne, -1.900 
zl. Świebodzice, tel. 074/654-56-08 
LADA 2105,1982 r., 1300 ccm, pomarańczowy, stan blacharki 
dobry, po remoncie silnika, pokrowce .miś', stan b. dobry, opła
cony, zarejestrowany, nowy przód (2107), • 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-76-34, 0609/16-96-85 
LADA 2105,1983 r., 1300 ccm, granatowy, po remoncie i lakie
rowaniu, stan idealny, - 2.700 zł lub zamienię na inny, najchęt
niej mniejszy. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/813-61-70 
LADA 2105,1983 r. stan b. dobry, nie wymaga napraw, atrak
cyjny wygląd, garażowany, RO, zagłówki, - 1.700 zł. Niemcza, 
tel. 0606/28-69-72
LADA 2105, 1983 r., 60 tys. km, 1300 ccm, niebieski, techn. 
sprawny, w ciągłej eksploatacji, hak, RO, blacharka do popra
wek, • 1.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-18-98 
LADA 2105,1983 r., biały, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-16-67 
LADA 2105,1984 r. przygotowany do rajdów, fotele kubełkowe, 
klatka bezpieczeństwa, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 355-02-32, 
0501/25-40-55
LADA 2105,1984/94 r., 1200 ccm, niebieski, nowy napęd, re
flektory, teleskopy, pompa hamulcowa, H-4, hak, ważny prze
gląd, • 1.900 zł lub zamiana na Fiat 126p, 87-90 r.. Wojcieszyn, 
tel. 076/877-54-96
LADA 2107,1985 r., 1500 ccm, czerwony, przegląd do 06.2002 
r., ważne OC, wersja fińska, i właściciel, lotnicze fotele, obroto
mierz, zegarek, hak, wełurowa tapicerka, stan dobry, • 1.290 zl. 
Wrocław, tel. 071/350-31-99, 0601/42-62-59 
LADA 2105,1985/86 r., 20 tys. km, 1200 ccm, beżowy, po wy
mianie amortyzatorów, pompy, zadbany, -1.900 zł lub zamienię 
na Ladę Samarę, 1300 ccm, z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/362-28-77 po godz. 16
LADA 2107,1986 r., 112 tys. km, 1300 ccm, benzyna, jasnobe
żowy, nowe opony, garażowany, I właściciel, hak, przegląd do
19.03.2002 r, w ciągłej eksploatacji, • 1.800 zl. Lubin, tel. 
0606/90-25-69
LADA 2107,1987 r., 92 tys. km, 1300 ccm, jasnoniebieski, inst. 
gazowa BRC, zawieszenie po remoncie, nowy akumulator (gwa
ranta), ukł. wydechowy, serwo, rozrząd + koła z oponami zi
mowymi, RO, przegląd do 02.2002 r, • 3.900 zł. Borkowice, gm. 
Kluczbork, tel. 077/413-81-18
LADA 2107, 1987 r., 1300 ccm, biały, wersja belgijska, hak, 
alarm, RO, nowy ukl. wydechowy, amortyzatory, sprężyny tyl
ne, most, ukł. kierowniczy, przeguby przednie, aparat zapłono
wy, alternator i opony, po remoncie silnika i diagnostyce, • 2.700 
zł. Wrocław, tel. 071/338-47-60 po godz. 16. 0502/45-18-24 
LADA 2107,1988 r., 3 tys. km, 1300 ccm, beżowy, po remoncie 
silnika, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 4.000 zł. Bielawa, 
tel. 074/645-41-93
LADA 2107,1989 r., 1500 ccm, biały, instal. gazowa, nowy aku
mulator i alternator, radioodtwarzacz, st. tech. dobry, zadbany, 
75 KM, - 4.700 zł. Zamość, tel. 084/638-58-58 
LADA. 2107,1989/90 r., 23 tys. km, 1500 ccm, perłowobiały, I 
właściciel, garażowany, RO, 5-biegowy, wełurowa tapicerka, 
konserwacja, nowe opony, stan techn. b. dobry, - 3.500 zł. So
bótka, tel. 071/390-30-66
LADA 2106,1990 r., 73 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kawowy, 
stan b. dobry, II właściciel, dużo nowych części, przegląd do
04.2002 r, • 1.900 zł. Brzeg, tel. 077/416-63-21
LADA 2104,1990/91 r., 40 tys. km, 1500 ccm, beżowy, kombi, 
po remoncie silnika, lakierowaniu, • 2.290 zl. Kluczbork, tel. 
077/418-51-54
LADA 2107,1991 r., 108 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwo
ny, wersja fińska, lotnicze fotele, welurowe dodatki, dużo no
wych części, stan b. dobry, • 5.300 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0604/32-22-61
LADA 2107, 1991 r., 106 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, 
wersja fińska, 5-biegowy, RM, hak, nadkola, • 5.900 zł. Wro
cław, tel. 071/321-12-87, 0608/34-38-42 
LADA SAMARA, 1986/87 r., 110 tys. km, 1300 ccm, jasnobeżo
wy, przegląd do 05.2002 r., nowy tłumik, pompa wody, akumu
lator i hamulce, • 2.400 zł. Wrocław, tel. 0602/85-47-05 
LADA SAMARA, 1987/88 r., 82 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
oryg. lakier, bez wypadku, garażowany, nadkola, po przeglą
dzie, nie wymaga napraw, stan idealny, - 3.100 zl lub zamienię, 
możliwa dopłata. Oława, tel. 071/302-76-13 
LADA SAMARA, 1989 r., 135 tys. km, 1300 ccm, biały, stan 
dobry, 3-drzwiowy, - 3.600 zł. Jawor, tel. 0602/34-52-21 
LADA SAMARA, 1989 r., 103 tys. km, 1500 ccm stan b. dobry, 
jeden właściciel w kraju od 10 lat, dużo nowych części, drew
niana kierownica, - 2.400 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/48-30-13 
LADA SAMARA, 1989 r., 110 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, dużo nowych części, techn. sprawny, - 3.700 zł. 
Rawicz, tei. 0601/58-83-28
LADA SAMARA, 1989 r., 160 tys. km, 1300 ccm, jasnoniebie
ski, 3-drzwiowy, przegląd do 06.2002 r., RO Blaupunkt, stan 
dobry, - 2.500 zł. Świdnica, tel. 0603/65-81-13 
LADA SAMARA, 1989 r., 56 tys. km, 1300 ccm, biały, stan do
bry, do poprawek lakierniczych, 5-drzwiowy, - 3.400 zł. Wro
cław, tel. 0604/82-45-56
LADA SAMARA, 1989 r., 160 tys. km, 1300 ccm, benzyna, ja
snoniebieski, 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 zl. Dzierżoniów, tel. 0602/48-02-60 
LADA SAMARA, 1990 r., 1300 ccm, biały, stan dobry,'- 3.700 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-45-30 
LADA SAMARA, 1990 r., 1500 ccm, kolor wiśniowy metalic, wer
sja fińska, stan dobry, • 5.500 zl. Jodłów, tel. 074/813-69-50 
LADA SAMARA, 1990 r., biały, 3-drzwiowy, stan dobry, • 2.700 
zl. Wrocław, tel. 071/325-85-20 po godz. 16 
LADA SAMARA, 1992 r., 124 tys. km, 1500 ccm, biały, 2. wła
ściciel, hak, 2 kompl. opon, stan b. dobry, - 4.800 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/841-04-88
UDA SAMARA, 1992 r., 1500 ccm, biały, RO, przegląd do 2002 
r., stan b. dobry, - 4.800 zł. Lisowice, tel. 076/858-47-01 
LADA SAMARA SEDAN, 1994 r., 124 tys. km, 1500 ccm, ben
zyna, brązowy metalic, I właściciel, stan idealny, - 8.500 zl. Krap
kowice, tel. 077/466-14-98 po 18 
LADA SAMARA 2107,1995 r., 19 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
czamy, 5-drzwiowy, alarm, nadkola, oryg. przebieg, bez zadra
pań, stan idealny, f-ra zakupu, - 11.500 zl. Chojnów, tel. 
076/818-63-17

LANCIA
LANCIA ALFA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna, zielony, bez wy
padku, stan techn. idealny, do sprowadzenia z Niemiec, • 5.300 
zl. Legnica, tel. 076/857-45-15
1ANCIA DEDRA, 1991 r., 130 tys. km, 1600 ccm, siwy metalic, 
aluminiowe felgi, centralny zamek, el. otwierany szyberdach, 
alarm, hak, obniżony, atrakcyjny wygląd, - 9.800 zl lub zamie
nię. Brzeg, tel. 077/411-79-72
LANCIA DEDRA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, klimatronic, 
drewniane dodatki, deska digital, centr. zamek, el. otw. szyby, 
blokada skrzyni biegów, zadbany, • 8.900 zl. Lubin, tel. 
0609/48-20-57
LANCIA DEDRA, 1992 r., 2000 ccm, te, biały, wszystkie eł. do
datki, wspomaganie, centr. zamek, sprowadzony w całości, kli
matyzacja, skórzana tapicerka, - 15.200 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-36-93 w godz. 8-16
LANCIA DEDRA KOMBI, 1994 r., 68 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy metalic, pełne wyposażenie elektryczne, ABS, 
pod. powietrzna, wspomaganie, reg. kierownica, roleta, ther- 
motronic, dodatki z imitacji drewna, książka serwisowa, nie eks
ploatowany w kraju, zarejestrowany, RM, stan idealny, -17.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/72-63-79 
LANCIA DELTA, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, stan blacharki b. dobry, silnika dobry, do drobnych popra
wek, • 1.600 zl. Wrocław, tel. 071/351-18-03, 071/344-40-01 
wewn. 241
LANCIA DELTA, 1985 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, 5-biegowy, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, reg. kierownica, 
dzielona tylna kanapa, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-22-33 
LANCIA DELTA, 1996 r., 1600 ccm, czamy, ABS, pod. powietrz

na, wsp. kier., el. otw. szyby I szyberdach, alum. lełgi, radio + 
CD, - 19.500 zł. Poznań, tel. 0503/00-21-85 
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 KAPPA, 1996 r., 88 tys. km, 2400 ccm, TDS, zielony 
metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, aluminiowe 
felgi, pełne wyposażenie elektr., stan idealny, • 45.000 zł lub 
zamienię. Oleśnica, tel. 0501/71-40-40 
LANCIA PRISMA, 1983 r., 167 tys. km, 1300 ccm, benzyna 
techn. sprawny, garażowany, • 3.000 zl. Strzegom, tel. 
074/855-48-33
LANCIA PRISMA, 1990 r., 1600 ccm, benzyna, wtrysk, metalic, 
5rbiegowy, szyberdach, el. otw. szyby, wspomaganie, alum. fel
gi, centr. zamek, na białych tablicach, - 3.100 zl. Wrocław, tel. 
0503/37-20-37
LANCIA Y 10,1989 r., 129 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czamy, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, na zachodnich tablicach -
1.150 zł. Zary, tel. 0604/98-65-56

LINCOLN
UNCOLN CONTINENTAL, 1989 r., 3800 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, pełne wypos., klimatronic, zabany, • 23.500 
zł lub zamienię. Słafwa, tel. 0609/42-39-12

MAZDA
MAZDA 121,1992 r., 125 tys. km, 1324 ccm, 16V, czerwony, el. 
otw. dach, el. reg. reflektory, centr. zamek, RM Sony, garażowa
ny, stan b. dobry, - 11.500 zł. Pęgów, gm. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-73-46
MAZDA 121,1998 r., 32 tys. km, 1300 ccm, ENDURA, EFI, czer
wony, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., immobilizer, el. reg. reflekto
ry, nowy model, centr. zamek, wspomaganie kier., ABS, reg. kie
rownica, oryg. RO, I właściciel, • 23.900 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-66-30
MAZDA 323,1981 r., 1300 ccm, benzyna, kolor srebrny, stan b. 
dobry, zadbany, radioodtwarzacz, • 1.700 zl. Wrocław, tel. 
071/328-94-63
MAZDA 323 SEDAN, 1983 r., 1300 ccm, srebrny metalic, reg. 
siedzenie, stan b. dobry, • 3.800 zl. Piława Dolna, tel. 
074/831-94-45
MAZDA 323, 1983 r., 1300 ccm, benzyna, szary metalic, stan 
dobry, nowe opony, - 2.300 zł. Wądroże Wielkie, woj. legnickie, 
tel. 0607/81-68-41
MAZDA 323 GT, 1984 r., 170 tys. km, 1490 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy, reg. kierów., el. otw. szyberdach, RM, siedzenia przed
nie rozkł. i przesuwane, siedzenia tylne dwudzielne rozkł., tylna 
szyba ogrzewana, boczne szyby uchylne, lusterka boczne reg, 
od wewn., 4 szt. opon zapasowych, stan dobry - 4.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-45-50
MAZDA 323 KOMBI, 1985 r., 130 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
stan dobiy, bez rdzy, RM, dzielona tylna kanapa, - 6.000 zł lub - 
zamienię na Rata Cinquecento, Seicento itp.. Bolesławiec, tel. 
075/734-42-80
MAZDA 323,1986 r., 1285 ccm, benzyna, srebrny, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, szyberdach, na białych tablicach - 800 DEM. Zgorze
lec, tel. 0609/63-56-72
MAZDA 323, 1986 r., 1700 ccm, diesel, niebieski metalic,
3-drzwiowy, białe tablice • 900 DEM. Zielona Góra, tel. 
0603/78-58-09
MAZDA 323,1987 r., 1000 ccm, biały, zadbany, stan techniczny 
b. dobry, radio, tylne szyby uchylane, 3-drzwiowy, na białych ta
blicach • 800 DEM. Gubin, tel. 0607/12-57-62 
MAZDA 323,1987 r., 110 tys. km, 1300 ccm, biały, na zachod
nich tablicach - 1.000 DEM. Piotrowice, woj. legnickie, tel. 
0602/53-84-55
MAZDA 323,1987 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 5-biego
wy, na białych tablicach, stan b. dobry, - 1.350 zł. Zgorzelec, tel. 
0609/64-41-34
MAZDA 323,1989 r., 1500 ccm zadbany, nowe opony, 3-drzwio- 
wy, 5-biegowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach • 1.800 zł. 
Chojnów, tel. 0600/57-31-65
MAZDA 323,1989 r., 1600 ccm, czerwony, stan b. dobry, • 10.500 
zł. Kowary, tel. 075/718-20-49, 0603/91-28-97 
MAZDA 323,1990 r., 102 tys. km, 1600 ccm, i, biały, 3-drzwiowy, 
szyberdach, tyine szyby uchylane, na białych tabGcach, stan b. 
dobry • 1.250 DEM.., tel. 0609/48-61-39 
MAZDA 323 F, 1990 r., 110 tys. km, 1300 ccm, czerwony, na bia
łych tablicach • 1.900 DEM. Gubin, teł. 0603/25-04-43, 
0607/35-86-43
MAZDA 323,1990 r., 186 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary meta
lic, zadbany, nie uderzony, autoaiarm, RO Blaupunkt t. Freiburg. 
RCM 148, komplet kół zimowych, kupiony w Polsce (pewex), •
11.000 zl. Mariusz Gizegorczyk, Gubin, tel. 068/359-31-04 w. 
2395, 0606/81-16-07, 0606/81-16-06 
MAZDA 323, 1990 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, - 10.900 zł. 
Ścinawa Nyska, tel. 077/431-28-26 
MAZDA 323,1990/91 r., 147 tys. km, 1800 ccm, turbo, czamy. 4 
WD, sportowe zawiesz., 165 KM, spoilery, wtrysk, pełna el., szy
berdach, immobilizer, alarmm, RM ♦ CD, alum. felgi 15*, mies. w 
kraju, bez wypadku, stan b. dobry • 14.900 zł. Lubin, tel. 
076/842-62-02, 0604/14-75-93
MAZDA 323 F, 1990/97 r., 173 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 16V, 
czerwony, 5-drzwiowy, nowe opony i akumulator, nowy ukł. wy
dechowy, el. reg. reflektory, wełurowa tapicerka, kpi. dokumenta
cja, garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 12.000 zł. Środa Ślą
ska, woj. wrocławskie, tel. 0609/06-47-50 
MAZDA323 F, 1991 r., 1600 ccm, szary metalic, katalizator, wspo
maganie, centa’, zamek, alarm + pilot, eł. reg. reflektory, atermicz
ne szyby, • 12.500 zl. Pakosław, tel. 065/547-84-97 
MAZDA 323 D, 1991 r., 1700 ccm, diesel, czeiwony, 4-drzwiowy, 
5-biegowy, kupiony w salonie, książka serwisowa, garażowany, 
konserwacja, stan idealny, - 14.600 zł lub zamienię na diesla. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-54-18 
MAZDA 323 F, 1992 r., 70 tys. km, 1840 ccm, czerwony, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, 134 KM, stan b. dobry, - 16.500 zł. 
Opole, tel. 0601/46-27-00
MAZDA 323 SEDAN, 1992 r., 200 tys. km, 1600 ccm, 16V, 90 
KM, srebrny metalik, pełna dokumentacja, wspomaganie kierow
nicy, szyberdach, regulacja wys. pasów, el. reg. reflektory, stan 
b. dobry, -12.000 zł. Wrocław, tel. 0603/95-37-07,071/312-12-75 
MAZDA 323 F, 1992/96 r., 122 tys. km, 1600 cćm, 16V, morski 
metalic, wspomaganie, el. reg. reflektory, dzielona kanapa, radio 
z RDS, 5-drzwiowy, nowe opony, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/322-65-94
MAZDA 323,1993 r., 85 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciemnozielony 
metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby, hak, radiood
twarzacz, el. reg. lusterka, centr. zamek, - 15.000 zł. Kalisz, tel. 
062/764-54-39
MAZDA 323,1993 r., 128 tys. km, 1300 ccm, 16V, czerwony, wspo
maganie, szyberdach el., el. reg. reflektory, alum. felgi, nowe, 
sprowadzony za mienie przesiedleńcze, - 13.000 zł. Kożuchów, 
tel. 068/355-45-52
MAZDA 323, 1993 r., 95 tys. km, 1300 ccm, 16V, czerwony, 
oszczędny, wspomaganie, Mul-T-Lock, RM, książka serwisowa, 
oclony w całości, II właściciel, udokumentowany przebieg, stan 
b. dobry, -12.000 zi. Lubin, tel. 076/844-35-40 
MAZDA 323 F, 1993 r., 142 tys. km, 1600 ccm, 16V, wtrysk, czar
ny, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, wspomaganie, centr. za
mek, RO Sony, alarm, immobilizer, • 15.500 zl. Wrocław, tel. 
0501/23-42-39 po 19
MAZDA 323 F,-1994/95 r., 120 tys. km, 1500 ccm, 16V, morski 
metalic, centr. zamek, Immobilizer, el. otw. szyby, klimatyzacja, 
reg. pasów, wzmocnienia drzwi (model 95 w nowej karoserii), 2 
kpi. opon - 20.500 zl. Jugów, gm. Nowa Ruda, tel. 074/873-31 -85, 
0604/87-56-60
MAZDA 323 F GT, 1995 r., 102 tys. km, 1995 ccm, V6, zielony 
metalic, 144 KM, skóra, klimatyzacja, inst. gazowa, ABS, SRSx2, 
el. otw. szyby i reg. lusterka, wspomaganie, alarm, cent. zamek, 
immobilizer, felgi alum. 205/50/16, komplet kół zimowych itp, -
27.500 zł. tel. 0502/09-51-74
MAZDA 323 F, 1995 r., 92 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie, centr. 
zamek, 2 alarmy ♦ pilot, alum. felgi, koła zimowe, • 18.000 zł. 
Jawor, tel. 076/871-15-51, 0608/53-41-79 
MAZDA 323 SEDAN, 1997 r., 60 tys. km, 1500 ccm, 16V, DOHC, 
granatowy metalic, 2 pod. powietrzne, alum. felgi, centr. zamek z

pilotem, kpi. dokumentacja, • 26.500 zł. Krotoszyn, tel. 
062/722-86-04
MAZDA323 P, 1999 r., 14 tyś. km, 2000 ccm, diesel.czerwony, 
sprow. w 2000 r., nie eksploatowany w kraju, alum. felgi, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, dużo dodatków - 34.000 
zł lub zamienię na Cinquecento, Seicento, VW Passata, kombi, 
diesel. Ząbkowice Śląskie, tel. 0608/69-64-09 
MAZDA 626, 1981 r., 1600 ccm, zloty metalic, 5-biegowy, reg. 
kierownica, do częściowego remontu blacharki, stan silnika do
bry, zadbane wnętrze, • 1.600 zl lub zam. na Fiata 126p, Polone
za Trucka, z dopl. 3.000 zl. Wartowice, woj. legnickie, tel. 
0501/57-32-43
MAZDA 626,1982 r., 250 tys. km, 1950 ccm, czerwony, przegląd 
do 04.2002 r, - 1.500 zł. Babimost, tel. 068/351-26-66 
MAZDA 626,1985 r., 2000 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, wspo
maganie, el. otw. szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, 
hak, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 071/781-69-18,0604/81-57-12 
MAZDA 626 COUPE, 1986 r., 2000 ccm, bordowy metalic, inst. 
gazowa, alum. felgi 15*, el. otw. szyby, wełurowa tapicerka, spo- 
ller, atrakc. sportowy wygląd, - 4.300 zl lub zamienię. Lubin, tel. 
076/846-15-61
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, diesel, srebrny, 4-drzwiowy, na 
białych tablicach, stan b. dobry, • 2.900 zł. Bolesławiec, tel. 
0608/10-08-32
MAZDA 626 GLX, 1986 r., 185 tys. km, 2000 ćcm, benzyna, bia
ły, instalacja gazowa, sedan, automatic,, wspomaganie, klimaty
zacja, el. szyby, centralny zamek, aluminiowe felgi 15*. weluro- 
wa tapicerka, bez wypadku, stan dobry, - 6.800 zł. Wrocław, teł. 
0502/17-77-30
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny, wełurowa ta
picerka, el. otw. szyby, centr. zamek, na białych tablicach, • 1.750 
zł. Zgorzelec, teł. 0603/03-67-60 
MAZDA 626, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, błękitny metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, wspomaganie, kpi. doku
mentacja, stan b. dobry, - 5.800 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-74-36 
MAZDA 626,1987 r., 140 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, wspo
maganie, el. otw. szyby, RM, centr. zamek * pilot, stan b. dobry, •
6.500 zł. Legnica, teł. 0606/80-53-37 
MAZDA 626,1988 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, centr. zamek, 
wspomaganie, stan b. dobry, - 9.000 zł lub zamienię na VW Golfa
II. Świdnica, tel. 074/640-68-50, 0602/13-64-88 
MAZDA 626, 1989 r., 2000 ccm, diesel, kolor - kość słoniowa, 
5-drzwiowy, dzielone siedzenia, wspomaganie kierownicy, RO, 
pełna dokumentacja, - 9.000 zl. Bolesławiec, teł. 0502/87-09-35 
lub 075/735-17-66 po 16
MAZDA 626,1989 r., 175 tys. km, 2000 ccm, diesel, zielony, stan 
silnika i blacharki idealny, RO, wspomaganie, nowe opony, stan 
b. dobry, • 14.500 zł. Zawonia, woj. wrocławskie, tel. 
071/312-90-65, 0609/49-86-26
MAZDA 626,1990 r., 151tys. km, 2000 ccm, 16V, srebmo-złoty 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm ♦ pilot, el. otw. szyby 
i szyberdach, el. reg. lusterka, spoilery w kolorze nadwozia, alum. 
felgi, przegląd do 05.2001 r, • 12.500 zi. Jerzmanice Zdr., tel. 
076/877-51-52, 076/878-70-65
MAZDA 626,1990 r., 1800 ccm, benzyna, srebrny, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, wspomaganie, alarm, RO, • 9.600 
zł. Wrocław, tel. 071/352-75-45. 0605/69-75-83 
MAZDA 626 KOMBI, 1990 r., 190 tys. km, 2200 ccm, 12V, złoty 
metalic, stan b. dobry, pełne wyposażenie, relingi dachowe, szy
berdach, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, hak, tempomat, 
alarm + pilot, Mul-T-Lock, radio, wspomaganie kier, - 8.700 zl. 
Wrocław, teł. 071/399-84-30. 0601/77-19-53 
MAZDA 626 COUPE, 1991 r., 140 tys. km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, ABS, centralny zamek, aluminiowe felgi 15*. el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., I właściciel, -12.000 
zł. Kłodzko, teł. 074/867-62-83 wieczorem 
MAZDA 626 SEDAN, 1991 r., 142 tys. km, 2000 ccm, platynowy 
metalic, wspomaganie, RO, stan b. dobry, -11.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/840-05-37
MAZDA 626,1991 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, el. otw. szy
by, hak, wełurowa tapicerka, wspomaganie, klimatyzacja, centr. 
zamek, Mul-T-Lock, dzielona tylna kanapa, • 14.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-78-55
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 żł. Wrocław, tel. 336-09-87 
do godz. 17, 0601/75-67-48
MAZDA 626 COUPE, 1992 r., 161 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, stan b. dobry, pełne wyposażenie oprócz skóry, -15.400 zł 
lub zamienię. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58, 
0604/29-43-83
MAZDA 626, 1992 r., 2000 ccm, diesel, granatowy metalic, 
5-drzwiowy, el. otw. szyby, radioodtwarzacz, alarm, centr. zamek 
♦ pilot, - 16.000 zł. Pleszew, tel. 0602/75-45-89 
MAZDA 626,1992/93 r., 2000 ccm, 16V, DOHC, czamy. 5-drzwio
wy, wszystkie el. dodatki, ABS, klimatyzacja, tempomat, alarm, 
immobilizer, alum. felgi, kola zimowe, kpi. dokumentacja, -18.900 
zł. Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0602/59-13-44 
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 tyłu i z przodu, Mul-T-Lock, alum. felgi, el. 
reg. lusterka, - 21.800 zł\lub zamienię. Legnica, tel. 
0604/41-80-47
MAZDA 626, 1993 r., 105 tys. km, 1800 ccm, 16 V, wiśniowy, 
wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, RO, 
alum. felgi, zimowe opony, • 21.000 zl. Złotoryja, tel. 
076/878-55-72
MAZDA 626,1994 r., 200 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czerwony, 
inst. gazowa, klimatyzacja, komputer, oryginalny, • 19.000 zł. Le
gnica, tel. 0607/75-67-20
MAZDA 626, 1994 r., 1800 ccm, bordowy metalic, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, Immobilizer, • 23.000 zł. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
MAZDA 626,1994 r., 145 tys. km, 1800 ccm, 16V, bordowy meta
lic, 5-drzwiowy, poduszka pow., ABS, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, alarm, RM, stan
b. dobry, I właściciel od 5 lat, • 23.000 zl lub zamienię. Oleśnica, 
teł. 071/314-98-71, 0609/16-67-76 
MAZDA 626, 1994 r., 170 tys. km, 2000 ccm, turbo D, zielony 
metalic, pełne wyposażenie elektryczne, aljum. felgi, dzielona tyl
na kanapa, - 23.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/840-05-37 
MAZDA 626 CRONOS, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny me
talic, automatic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, stan b. dobry 
oraz 2 kpi. opon z felgami, - 26.600 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 
0601/55-20-45, 0601/55-20-51
MAZDA 626,1995 r., 110 tys. km, 2500 ccm, V6, złoty metalic, 
pełne wyposażenie, automatic, - 35.500 zł. Bogdaszowice, gm. 
Kąty Wrocławskie, tel. 071/789-10-39 
MAZDA 626, 1995 r., 135 tys. km, 1800 ccm, 16V, granatowy 
metalic, katalizator, wspomaganie i regulacja kierownicy, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 2 poduszki pow., podgrze
wane fotele, ABS, RO, klimatyzacja, 5-drzwiowy, po wymianie oleju 
i pasków, sprowadzony w całości, - 26.800 zł. Lubin, tel. 
0601/09-39-31, 076/724-65-56 .
MAZDA 626,1996 r., 38 tys. km, 1800 ccm, perłowogranatowy, 
klimatyzaqa, 2 pod. powietrzne, 4 el. otw. szyby, centr. zamek, 
alum. felgi, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju, zadbany, -
28.000 zł. Syców, tel. 062/785-26-78
MAZDA 626,1998 r., 2000 ccm, benzyna klimatronic, 4 pod. po
wietrzne, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 47.000 zl. Oleśnica, 
tel. 0502/08-19-21
MAZDA 626 KOMBI, 1998 r., 52 tys. km, srebrny metalic, 4 po
duszki pow., automatiCf pełne wyposażenie eł., tempomat, szy
berdach, klimatyzacja, • 43.000 zł. Sieradz, tel. 0605/36-54-15 
MAZDA 929,1984 r., 1985 ccm, czerwony, 115 KM, 2-drzwiowy, 
techn. sprawny, zarejestrowany, na zapas 4 koła, 2 reflektory, 2 
drzwi z szybami, przednie błótniki, tylna klapa, wał napędowy, 
kpi. przednie i tylne zawieszenie, • 2.500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/325-04-75
MAZDA 929,1989 r., 177 tys. km, srebrny metalic, bogate wypo
sażenie, • 12.000 zł. Leszno, tel. 0601/15-02-73 
MAZDA MX-3,1991/92 r., 171 tys. km, niebieski, ABS, el. otw. 
szyby i szyberdach, alarm, wspomaganie, centralny zamek, kom
plet kół zimowych, zadbany, • 16.000 zł. Sulechów, woj. zielono
górskie, tel. 0603/41-74-57
MAZDA MX-6, 1992/93 r., 149 tys. lun, 2500 ccm, V6, DOHC, 
czamy, wszystkie el. dodatki, szyberdach, ABS, tempomat, alum. 
felgi, opony zimowe, • 24.500 zł. Wrocław, tel. 071/787-28-79 
MAZDA XEDOS 6,1993 r., 2000 ccm, 24V pełne wyposażenie, -
23.000 zł lub zamienię na tańszy. Maiachowo, woj. poznańskie, 
tel. 0607/04-56-67
MAZDAXEDOS6,1995 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem- 
nowiśniowy metalic, I właściciel, sprowadzony w całości, bez 
wypadku, aluminiowe felgi, centralny zamek, klimatyzacja, im
mobilizer, ABS, radioodtwarzacz, stan b. dobry, - 20.000 zł. So
bótka, tel. 0608/47-69-21

MERCEDES
MERCEDES 140 S, 1992 r., 4200 ccm, benzyna, perłowoczamy, 
pełne wyposażenie, klimatyzacja, skóra, - 70.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-45-65
MERCEDES 140 S, 1992 r., 170 tys. km, 4200 eon, biały, pełna 
opcja oprócz skóry, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 55.000 
zł. Wrocław, teł. 0605/05-33-05
MERCEDES 140 S, 1993/94 r., 180 tys. km, 2800 ccm, benzyna. 
24V, czamy, 2 poduszki pow., RM Sony + zmieniacz + wzmac
niacz i subwoofer, ABS, ASD, skórzana tapicerka, klimatyzacja, 
el. otw. szyby i szyberdach, el. podgrz. lusterka i fotele, centr. 
zamek, wspomaganie, alarm + blokada, alum. felgi + kpi. zimo
wych, kpi. dokum. stan idealny • 68.000 zł lub zamienię na tere
nowy, vana, D. Lubin, tel. 0603/12-68-96 
MERCEDES 140 S, 1995/96 r., 3500 ccm, TDI, zielony metalic, 
skórzana tapicerka, klimatronic, automatic, 2 poduszki pow., pei
ne wyposażenie elektryczne, radio z CD, alum. feigi, bez wypad
ku, - 87.000 zl lub zamienię na tańszy. Gubin, tel. 068/359-37-10, 
0601/39-73-44
MERCEDES 140 S, 1996 r., 140 tys. km, 3500 ccm, turbo D, 
ciemnografiłowy, pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, • 90.000 
zł. Głogów, Jel. 076/833-40-96
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, skórzana 
tapicerka, - 93.000 zł. Rawicz, tel. 065/545-24-99.0601/79-05-39 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w intemede pod numerem
• AG0218 www.autogieida.com.pl)
MERCEDES 180 C-KLASSE, 1993/.,95 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, błękitny metalic, automatic, ABS, wspomaganie kier., centr. 
zamek, szyberdach, 2 poduszki pow., blokada skrzyni biegów, 
el. reg. Igsterka, 4 koła zapasowe, - 36.000 zł. Lubin, teł. 
076/844-77-86
MERCEDES 180 C-CLASSE, 1994 r., 80 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, stan ide
alny • 36.000 zł. Iwiny, gm. Warta Bolesławiecka, tel. 
076/818-92-29
MERCEDES 180 C, 1994 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna 
klimatyzacja, ABS, el. otwierane szyby, szyberdach, 3 zabezp. 
przed kradzieżą wełurowa tapicerka, centralny zamek, 2 poduszki 
pow, • 34.500 zł. Wrocław, tel. 0502/17-08-02 
MERCEDES 180 C ELEGANT, 1996 r, 36 tys. km, 1800.ccm, 
srebrny metalic, automatic, pełne wyposażenie oprfcz klimaty
zacji - 47.000 i i  lub zamienię na dom, mieszkanie, działkę bu
dowlaną lub inny samochód (diesei). Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/837-13-73
MERCEDES 180 C, 1996 r., 75 tys.' km, 1800 ccm, niebieski me
tale, pełne wyposażenie elektryczne, klimatronic, oryg. radio, ABS, 
wspomaganie, 2 pod. powietrzne, stan b. dobry, - 46.000 zł. Nowa 
Sól, tel. 0601/74-45-81
MERCEDES 180 C, 1996/13 r., 8 tys. km, benzyna, srebrny me
talic, 2 poduszki pow., el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. 
szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier., 5-biegowy, ABS, 
SRS, katalizator, immobilizer, • 38.900 zł. Wrocław, tel. 
071/354-23-03
MERCEDES 190,1984 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
alarm, centralny zamek, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, 
gwiazdy, 5-biegowy, - 9.500 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 . 
MERCEDES 190,1984 r., 320 tys. km, 2000 ccm, diesel, kolor 
grafitowy, szyberdach, hak, el. reg. lusterka, alarm, nowy akumu
lator, blacharka do małych poprawek, • 10.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/767-66-38
MERCEDES 190 E, 1984 r., 2000 ccm, biały, ospoilerowany, eko- 
nomizer, centralny zamek, eł. reguł, lusterka, RO * głośniki Pio
neer, - 10.700 zł. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-46-40 
MERCEDES 190 E, 1984 r., 2000 ccm, granatowy, wspomaganie 
kier., centr. zamek, - 8.500 zł lub zamienię. Oleśnica, tel. 
0604/88-52-31 j
MERCEDES 190,1984 r., srebrny metalic, ABS, szyberdach, el. 
otw. szyby, - 9.000 zł lub zamienię na inny, w tej cenie. Zary, tel. 
068/374-68-84
MERCEDES 190,1984/85 r., 2000 ccm, benzyna, biały, oryg. la
kier, bez wypadku, garażowany, stan idealny, • 12.890 zl. Wał
brzych. tel. 0605/35-26-21
MERCEDES 190 D, 1985 r., 2000 ccm, złoty metalic, alarm, cen
tralny zamek, aluminiowe felgi, pełna dokumentacja, atrakcyjny 
wygląd, stan b. dobry, • 15.000 ii. Opole, tel. 0604/89-65-56 
MERCEDES 190,1985 r., 150 tys.-km, 2000 ccm, benzyna, bor
dowy, szyberdach, wspomaganie kier., centralny zamek przegląd 
do 2002 r., pełna dokumentacja, drewniana kier, - 11.200 zł lub 
zamienię na inny samochód. Strzegom, tel. 0603/10-86-36 
MERCEDES 190 D, 1985 r-., 2000 ccm, diesel, zielony, RO, stan 
idealny, centr. zamek, wspomaganie, 5-biegowy, el. reg. szyber
dach, - 11.500 zl. Żagań, tel. 068/477-65-65, 0605/67-07-70 
MERCEDES 190 D, 1985/86 r., 2000 ccm, diesel, biały, oclony w 
całości, stan b. dobry, - 12.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tei. 
075/732-67-68, 0606/74-86-04
MERCEDES 190 E, 1985/86 r., 174 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
złoty metalic, wspomaganie, radio, oryg. lakier, stan b. dobry, •
14.000 zł lub zamienię na Fiata Punto, Opla Corsę, Seata Ibizę. 
Wołów, tel. 071/389-27-45
MERCEDES 190 E, 1986 r., 140 tys. km, 2000 ccm, biały, nowe 
opony, wspomaganie kier., el. reg. lusterka, stan idealny, na za
chodnich tablicach - 2.050 DEM. Zgoizelec, tel. 0604/89-53-53 
MERCEDES 190, 1986 r., 150 tys. km, 2500 ccm, diesel, złoty 
metalic, I właściciel, RO, sprowadzony w całości, pełna doku
mentacja, bez wypadku, 4 koła zimowe, stan idealny, - 16.700 zł 
łub zamienię na inny samochód. Paczków, tel. 077/431-70-81 
MERCEDES 190,1986 r., 353 tys. km, 2000 ccm, diesel, szary, 
szyberdach, hak, alarm, RO Sony, stan dobry, • 12.500 zł. Świd
nica, tel. 0601/55-57-85
MERCEDES 190,1986 r., 2000 ccm, biały, el. otw. szyby; szyber
dach, centr. zamek, wspomaganie, hak, RO, na białych tablicach
• 2.000 DEM. Żary, teł. 0604/28-83-88
MERCEDES 190 D, 1986/94 r., 260 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor • kość słoniowa, serwo, wspomaganie kier., szyberdach, 
RO, - 14.000 zł lub zamienię na Mercedesa 124D, z dopłatą. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-20-79 
MERCEDES 190,1987 r., 2000 ccm, diesel, srebrny metalic, alum. 
felgi, wspomaganie, centr. zamek, alarm *  pilot, szyberdach, ku
bełkowe fotele, • 15.500 zl. Jarocini tel. 062/74-13-52, 
0605/40-82-09
MERCEDES 190 E, 1987 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzynd, 
czamy metalic, techn. sprawny, klimatyzacja, ABS, wspomaga
nie, eł. otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi, I właściciel w Polsce 
-15.000 zł. Jawor, tel. 076/870-04-29 po godz.17,0604/30-45-79 
MERCEDES190 SKŁADAK, 1987 r., 300 tys. km, 2000 ccm, die
sel, beżowy metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., szyber
dach, hak, el. reg. lusterka, garażowany, stan b. dobry, -14.000 
zl. Lubań, tel. 075/722-35-83
MERCEDES 190 D, 1987 r.,.215 tys. km, 2000 ccm, wiśniowy, 
szyberdach, centr. zamek, wspomaganie kier., zadbany, -15.000 
zl łub zamienię. Wschowa, tel. 065/540-24-76, 0601/75-14-17 
MERCEDES 190 E, 1988 r., 210 tys. km, 2600 ccm, benzyna, 
biały, insL gazowa, sprowadzony w całości, el. otw. szyberdach, 
centr. zamek, ABS, hak, wspomaganie kier., RO, stan dobry, -
14.500 zł. Głogów, tel. 076/833-10-30 
MERCEDES 190 D, 1988 r., 2000 ccm, diesel, złoty metalic, wspo
maganie, centr. zamek, szyberdach, RM, spoiler, szeroka listwa, 
stan b. dobry, - 16.900 zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 
076/842-56-94, 0609/40-21-22
MERCEDES 190 E, 1988 r., 2300 ccm, srebrny metalic, c. za-
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mek, el. otw. szyby, wspomaganie, drewno, radioodtwarzacz, spo
iler, pełna dokumentacja, • 15.000 zł. Bralin, tel. 062/781 -29-65 w 
godz. 9-J8, 0603/13-97-64
MERCEDES 190 E. 1988 r„ 107 tys. km, 2000 ccm, benzyna, “  
kolor grafitowy metalic, szeroka listwa, białe kierunkowskazy, nad
kola niklowane, szyberdach, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., 
centr. zamek, alarm + pilot, immobilizer, stan dobry, • 14.000 zl 
Zielona Góra, tel. 068/454-95-34, 0603/32-59-67 
MERCEDES 190 D, 1988/89 r., 189 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
czamy, 5-biegowy, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
szeroka listwa, stan b. dobry, sprow. w całości -17.500 zl. Upiny, 
gm. Nowa Sól, tel. 068/388-60-18, 0607/65-57-99 
MERCEDES 190,1989 r., 291 tys. km, 2000 ccm, diesel, niebie
ski, wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, zderzaki lakiero
wane, nowe opony, nowy akumulator (gwarancja), stan b. dobry,
- 16.700 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/94-08-71 
MERCEDES 190 D, 1989 r., 2500 ccm, diesel, perłowoczamy, 
stan b. dobry, sprowadzony w całości, centralny zamek, ABS, 
drewno, szeroka listwa, radioodtwarzacz, garażowany, atrakcyj
ny wygląd, - 18.500 zł. Paczków, tel. 077/431-73-46, 
0604/90-21-21
MERCEDES 190 D, 1989/90 r., 2000 ccm, diesel, biały, kpi. do
kumentacja, oryg. szeroka listwa, stan b. dobry, - 19.500 zi lub 
zamienię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68, 0606/74-86-04 
MERCEDES 190,1990 r., 2300 ccm, srebrny metalic, automatic,
c. zamek, el. otw. szyby, klimatyzacja, drewno, wspomaganie,
ABS, szyberdach, I właściciel w kraju, pełna dokumentacja, •
21.300 zł (możliwe raty). Bralin, tel. 062/781-29-65 wgodz. 9-18, 
0603/13-97-64
MERCEDES 190 D, 1990 r., 185 tys. km, 2000 ccm. diesel, kolor 
kremowy, szyberdach, szeroka listwa, el. reg. lusterka, wspoma
ganie, RM, sprowadzony w całości z Niemiec w 2000 r., I właści
ciel w kraju^kpl. dokumentacja, • 20.500 zł. Głuszyca, tel. 
074/845-92-26
MERCEDES 190 D, 1990 r, 170 tys. km, 2000 ccm, diesel, beżo
wy, sprowadzony w całości w 1993 r, I właściciel, alarm, blokada 
skrzyni biegów, centr. zamek, hak fabryczny (wyczepiany), sze
roka listwa, RO Panasonic, stan b. dobry, garażowany, serwiso
wany, • 19.900 zł. Praszka, tel. 034/359-16-71 wieczorem 
MERCEDES 190 D, 1990 r, 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, sze
roka listwa, stan b. dobry • 19.000 zł. Rydzyna, tel. 065/538-02-99, 
0607/15-54-36
MERCEDES 190 E, 1990/91 r., 1800 ccm, biały, ABS, wspoma
ganie kier., centr. zamek + pilot, el. reg. lusterka, alarm, alum. 
felgi, szyberdach, RO, garażowany, - 17.500 zl lub zamienię., 
woj. wielkopolskie, tel. 061/283-42-48, 0602/13-80-07 
MERCEDES 190 D, 1991 r., 2000 ccm, diesel ważny przegląd 
niemiecki, bez wypadku, na zachodnich tablicach - 4.500 DEM *  ^
cło lub na gotowo • 14.500 zl. Gubin, tel. 068/359-38-03, ^ 4
0606/95-16-12
MERCEDES 190 D, 1991 r., 200 tys. km, 2000 ccm, diesel, kolor 
śliwkowy metalic, kupiony w salonie, wspomaganie, centr. za
mek, Tytan Lock, bez wypadku, stan b. dobry, RO, - 26.500 zł.
Żary, tel. 0602/34-76-10
MERCEDES 190,1Ś91 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały,
ABS, ASD, szeroka listwa, aluminiowe felgi, obniżony, el. reguł, 
lusterka, el. reg. reflektory, radioodtwarzacz, zadbany, -18.500 
zl. Szczytna, tel. 074/868-32-89
MERCEDES 190,1992 r., 143 tys. km, 2000 ccm, benzyna bez 
wypadku, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 
zadbany, I właściciel, oclony, • 19.900 zł. Krotoszyn, tel. 
0606/79-01-56, 0603/04-28-72
MERCEDES 190,1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, centr. zamek, szyberdach el., el. otw. szyby, drewno, 
radio Beck, wspomaganie, alum. felgi, w kraju od 2 lat, stan b. 
dobry, - 22.900 zł. Legnica, tel. 076/854-04-90 po godz. 21.30, 
0607/10-68-28
MERCEDES 190 E, 1992 r., 197 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, gra
natowy, wspomaganie, ABS, el. reg. reflektory, szyberdach, sze
roka listwa, centr. zamek, alarm ♦ zabezpieczenia, I właściciel w 
kraju, kpi. dokumentacja, książka serwisowa, stan b. dobry, •
23.300 żł lub zamienię na tańszy, do 12.000 zł. Międzyrzecz, tel. 
095/742-08-40
MERCEDES 190 E, 1992 r., 138 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
bordowy, centr. żamek, el. otw. szyberdach, wspomaganie, ABS, 
stan b. dobry • 6.000 DEM lub 18.000 zł na gotoWo. Złotoryja, tel. 
0605/85-58-00
MERCEDES 190 D, 1992/93 r., 220 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
niebieski metalic, ABS, centr. zamek, poduszka powietrzna, el. 
reg. lusterka, szyberdach, sprowadzony w całości, w kraju od 
mies.a, - 23.500 zł. Jawor, tel. 076/870-16-60 
MERCEDES 190 E, 1992/93 r., 144 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, 125 KM, ABS, alarm, el. otwierany szyberdach, el. reguł, 
lusterka, aluminiowe felgi, obrotomierz, radioodtwarzacz stereo, 
atrakcyjny wygląd, szeroka listwa, stan b. dobry, pełna dokumen
tacja, - 21.500 i i  lub zamienię. Wałbrzych, tel. 0605/36-16-39 
MERCEDES 190,1992/93 r., 151 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ben
zyna, grafitowoperiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. reg. 
sterka, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. reflektory, 5-biegowy, 
obrotomierz, RM Sony, wełurowa tapicerka, alum. felgi, ABS, ha
logeny, pod. powietrzna, szeroka listwa, bez wypadku, I właści
ciel, garażowany, • 25.700 zł. Złotoryja, tel. 0601/16-90-27 
MERCEDES 200 115, 1972 r., 2000 ccm, diesel, zielony, auto
matic, szyberdach, po remoncie silnika, hak, tylna szyba ogrze
wana, plastikowe nadkola, stan blacharki dobry, dodatkowo sil
nik, drzwi i inne części, - 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/754-10-64,
752-54-92, 0603/68-60-05
MERCEDES 200 115 D, 1972 r., 2000 ccm, diesel, biały, zareje
strowany, • 1.100 zl. Malczyce, tel. 0603/21-58-17 
MERCEDES 200 115D, 1973 r., biały, szyberdach, zniżka OC, -
2.200 zl. Świerzawa, lei. 075/713-52-31 
MERCEDES 200 123,1976 r., 1997 ccm, czerwony, nowa podło
ga, nowy lakier (akrylowy), nowe końcówki wtryskiwaczy, pompa 
wody, pompa wtryskowa po regeneracji, hak, przegląd do 01.2002 
r., nowy ukł. wydechowy, opony przednie na gwarancji, -4.100 zl. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0607/22-33-04 
MERCEDES 200 123 D, 1976 r., czerwony, stan dobry, po wy
mianie silnika, drugi silnik na części, dodatkowo druga skrzynia 
biegów, • 2.500 zł. Bolesławiec, tel. 0607/05-51 -96 
MERCEDES 200123 D, 1976 r., kremowy, szyberdach, wspoma
ganie, RO, stan b. dobry, - 5.000 zł. Oleśnica, tel. 0503/03-47-19 
MERCEDES 200 123 D, 1976 r., 2000 ccm, diesel, żółty, wspo
maganie kier., po remoncie silnika, aktualny przegląd i OC, • 2.500 
zl lub zamienię na inny, zachodni, może być uszkodzony. Środa 
Śląska, tel. 071/795-26-17, 0605/39-98-87 
MERCEDES 200 115D, 1976 r., 2000 ccm, diesel, seledynowy, 
wspomaganie, stan dobry, - 2.200 zł. Wiązów, tel. 0606/57-13-16 
MERCEDES 200 123 D, 1977 r., 2000 ccm, diesel, zielony, do 
remontu blacharki, • 4.200 zl lub zamienię na Fiata 126p albo 
motocykl. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
MERCEDES 200 123,1978 r., 330 tys. km, 2000 ccm, pomarań
czowy, do remontu, nowa tapicerka, drzwi i zawieszenie tylne, •
4.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-82-21
MERCEDES 200123 D, 1978 r., 2000 ccm, diesel wspomaganie,
hak, szyberdach, - 5.200 zł. Iłowa, tel. 068/377-46-38
MERCEDES 200 123,1978 r., 2000 ccm, diesel, biały, po remon- ^
cie blacharki, lakierowaniu, techn. sprawny, - 5.800 zł. Namysłów,
tel. 077/410-22-27
MERCEDES 200 123, 1978 r., 2 tys. km, 2000 ccm, diesel po 
remoncie silnika, blacharka do remontu, - 1.800 zl. Pisarzowice; 
gm. Kamienna Góra, tel. 075/742-86-62 
MERCEDES 200 123 D. 1978 r., kolor szary, nowe klocki, białe 
kierunkowskazy, nowe opony, nowe końcówki drążków, zadbane 
wnetrze, kompletny, stan dobry, - 4.500 zł lub zamienię na Audi 
80rfcoupe, w tej cenie. Polkowice, tel. 076/749-36-04, 
076/749-36-03
MERCEDES 200 123 D, 1978 r., 2000 ccm, diesel, biały, po re
moncie silnika, - 4.500 zł. Stronie Śląskie, tel. 074/814-14-95 
MERCEDES 200123 D, 1978 r., 2000 ccm, diesel, beżowy meta
lic, hak, w ciągłej eksploatacji, stan średni, • 3.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-09-02, 0602/42-61-55 
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., zielony metalic, hak; wspoma
ganie kier., zapłon w stacyjce, • 4.400 zl. Lubin, teł. 076/842-37-75, 
0504/79-54-82
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., 2000 ccm, diesel, biały, - 5.500 
zł. Opole, tel. 077/454-90-79
MERCEDES 200 123 D, 1979/80 r., 2000 ccm, diesel, zielony, 
centr. zamek, alum. felgi, nowe opony, szyberdach, po remoncie 
blacharki i lakierowaniu, zapłon w stacyjce, stan b. dobry, zadba
ny - 4.900 zł. Gostyń, tel. 065/571-91-47, 0602/81-43-13 
MERCEDES 200 123, 1979/90 r., 2000 ccm, diesel, czerwony, 
składak z 1990 r., po remoncie blacharki i lakierowaniu w 2000 r., 
wymienione błotniki, drzwi, klapa tylna, szyberdach, zielona tapi
cerka, przegląd do 08.2001 r., stan dobry, - 4.300 zł lub zamienię,
Lubin, tel. 076/749-61-99, 0604/70-92-56
MERCEDES 200 123,1980 r., 2000 cęm, diesel, czerwony, czar
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na tapicerka, wspomaganie kierownicy, zapłon w stacyjce, nowe 
amortyzatory tylne, hak, zadbany, - 6.500 zl. Świdnica, tel. 
0606/42-47-80
MERCEDES 200 123 D, 1980 r., 2000 ccm, diesel, zielony meta
lic, wspomaganie, szyberdach, zapłon w stacyjce, nowy akumu
lator i świece żarowe, 2 komplety kół, nadkola, hak, bez korozji, 
garażowany, stan b. dobry, - 7.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/751-24-50
MERCEDES 200 123 D, 1980 r., 280 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, wspomaganie kier., szyberdach, jasna tapicerka, 
nowy akumulator, bez wypadku, stan b. dobry, - 8.500 zł. Kamie
niec Ząbk., tel. 074/817-45-73
MERCEDES 200 D, 1980 r., 2000 ccm, diesel, żółty, techn. spraw
ny, tapicera jak nowa, atrakc. wygląd - 7.500 zł. Paczków, tel. 
077/431-72-76, 0609/64-03-44
MERCEDES 200 123,- T980 r., 2000 ccm, diesel, biały, do remon
tu, • 2.400 zł. Strzelin, tel. 071/392-00-49 
MERCEDES 200 123 D, 1980 r., 2000 ccm, diesel, żółty, wspo
maganie, hak, szyberdach, RO, zadbany, - 5.100 zl lub zamie
nię. Żary, tel. 0607/34-91-06
MERCEDES 200 123,1981 r., 29 tys. km, 2000 ccm, diesel, bia
ły, nowy akumulator, na gwarancji, • 5.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-75-40, 0609/27-13-16
MERCEDES 200 123 D, 1981 f., 2000 ccm, diesel, kość słonio
wa, nowe opony, nowy akumulator (gwarancja), stan b. dobry, -
4.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-32-89, 0601/58-27-42 
MERCEDES 200 123 D, 1981 r., 2000 ccm, diesel, żółty, alum. 
felgi, chromowane nadkola, wnętrze w drewnie, w tym kierowni
ca, - 8.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-81-12
MERCEDES 200 123,1981 r., 272 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, alarm, centralny zamek na pilota, RM, el.szyberdach, 
reg.światło, wspomaganie kierownicy, hak, garażowany, - 6.800 
zł. Wrocław, tel. 367-36-72
MERCEDES 200 123 D, 1982 r., • 4.700 zl. Wrocław, tel. 
071/348-43-11
MERCEDES 200 D, 1982 r, 2000 ccm, diesel, biały, RM, po re
moncie silnika oraz przedniego zawiesz, sprow. w całości, nowe 
opony, techn. sprawny, bez wypadku - 6.500 zł. Legnica, tel. 
076/855-02-64
MERCEDES 200 123 E, 1982 r., biały, wspomaganie kier., szy
berdach, centr. zamek ♦ części, - 6.200 zl. Polkowice, tel. 
076/749-65*14
MERCEDES 200 123 D, 1982 r., 28 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
niebieski metalic, po remoncie blacharki, nowy akumulator i opo
ny • 5.000 zi. Wołczyn, tel. 077/418-84-39, 0604/24-64-95 
MERCEDES 200 123 D, 1983 r., 2000 ccm, diesel, zielony, centr. 
zamek, szyberdach, podłokietnik, z urzędu celnego, - 8.200 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-57-42
MERCEDES 200 123, 1983 r., 2000 ccm, diesel, biały, szyber
dach, podłokietnik przedni, garażowany, stan b. dobry, - 6.200 zł. 
Lubnów, teł. 074/819*90*74, 0604/62-32-03 
MERCEDES 200123,1983 r., ciemny metalic, stan blach., lakie
ru idealny - 12.500 zł. Wrocław, tel. 071/396-50-76 
MERCEDES 200 124 D, 1985 r., żółty, centr. zamek, el. reg. lu
sterka, wspomaganie, 4 zagłówki, szyberdach, stan b. dobry, -
15.500 zł. Wrocław, tel. 0604/51-75-71
MERCEDES 200 124 D, 1986 r., 270 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
seledynowy, bez wypadku, zadbany, garażowany, ciemne szyby, 
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 200 124 D, 1986 r., 220 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, szeroka listwa, nowa tapicerka, wykończenia w drewnie, 
Ro, alarm ♦ pilot, centr. zamek, stan b. dobry, - 19.500 zł. Głub
czyce, tel. 0602/60-07-00
MERCEDES 200 124 D. 1986 r., 322 tys. ton, 2000 ccm, diesel, 
czerwony, bez wypadku, oryginalny lakier, aluminiowe felgi, cen
tralny zamek, alarm, oznakowany, garażowany, -18.000 zł. Wro
cław, tel. 071/351-61-53 po godz. 19, 0502/33-77-17 
MERCEDES 200 124 D, 1986 r., 260 tys. km, biały, klimatyzacja, 
ćentr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie, alum. felgi, hak, stan 
techn. b. dobry, - 16.900 zł. Żary, teł. 068/374-02-43, 
0607/78-34-02
MERCEDES 200124 E-KLASSE, 1987 r., 160 tys. km, turkusowy 
metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek + pilot, el. reg. 
lusterka, alarm, szyberdach, RO * CD, garażowany, kpi. doku
mentacja, stan idealny, • 22.500 zl lub zamienię. Poznań, tel. 
061/817-31-07, 0606/81-94-52 .
MERCEDES 200 124, 1987 r., 280 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czarny, automatic, alum. felgi, szyberdach, zagłówki, • 21.000 zł 
lub zamiana na terenowy duży diesel, dopłata. Bogatynia, tel. 
075/778-42-78, 0606/31-14-06
MERCEDES 200 124 D, 1988 r, 230 tys. km, czarny, skórzana 
tapicerka, alum. felgi, RO Pioneer, szeroka listwa, szyberdach, -
19.000 zł. Legnica, tel. 0607/75-67-20 .
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. felgi, alarm, el. reg. luster
ka, pełna dokumentacja, sprowadzony w całości, - 17.500 zł lub 
zamiana na kombi. Konin, tel. 0604/22-60-19 
MERCEDES 200 124 D, 1988 r., jasnozielony metalic, centr. za
mek, wspomaganie kier., szyberdach, stan dobry, na zachodnich 
tablicach - 4.800 DEM. Zielona Góra, tel. 068/326-23-69 
MERCEDES 200 124,1988/89 r., 260 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
beżowy, centr. zamek, wspomaganie, automatic, ABS, szyber
dach el., zielone szyby, białe tablice - 3.800 DEM. Wrocław, tel. 
0601/73-74-90
MERCEDES 200 124 D, 1989 r., 215 tys, km, 2000 ccm, diesel, 
biały, ABS, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, centr. zamek, 
alarm, immobilizer, RO, kpi. dokumentacja, zadbany, - 22.800 zł. 
Lubin, tel. 076/844*35*22
MERCEDES 200 124,1989/90 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, szary metalic, ABS, szeroka listwa, alum. felgi, inst. gazowa, 
relingi dachowe, el. reg. lusterka, udokum. pochodzenie, - 22.500 
zł. Zgorzelec, tel. 0601/83-83-86 
MERCEDES 200.124 D, 1990 r., 440 tys. km, kremowy, eksplo
atowany jako taxi, po wymianie silnika, wspomaganie kier., ABS, 
hak, drewniane dodatki, szyberdach, zagłówki, podjokietnik, ra
dio, - 22.000 zi , kup. zwoin. z opł. skarbowej. Żary, tel. 
068/375*98-52, 0608/03-50-24
MERCEDES 200 124 D, 1991 r, 191 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
srebrny metalic, bez wypadku, stan b. dobry, - 29.500 zł. Głub
czyce, tel. 0602/71-62-07
MERCEDES 200 124 E, 1991 r., pertowoczerwony, ABS, alum. 
felgi, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek + 
pilot, szerokie listwy, • 22.000 zł. Krotoszyn, tel. 0603/96-27-02 
MERCEDES 200,1991 r., 169 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, bez wypadku, sprowadzony w całości, wspoma
ganie, szyberdach, ABS, centr. zamek, zadbany, • 26.900 zł. Wro
cław, tel. 0604/50-59-32, 0604/50-85-58 
MERCEDES 200 124 E, 1991 r„ 2000 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, alum. felgi, alarm, el. reg. 
lusterka, -19.200 zi. Wrocław, tel. 0608/77-97-09 
MERCEDES 200 124 D, 1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
biały, RM, przerobiony na E-Ciasse, wspomaganie, centr. zamek, 
alum. felgi, ABS - 33.000 zi. Milicz, tel. 071/384-29-74 
MERCEDES 200 124 D, 1992 r., 2000 ccm, diesel, wrzosowy 
metalic, ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierany 
szyberdach, oryginalne radio, aluminiowe felgi, w kraju od tygo
dnia, bez wypadku, pełna dokumentacja, stan idealny, książka 
serwisowa, • 29.000 zł. Środa śląska, tel. 071/317-49-74 
MERCEDES 200 124 E, 1993 r., 220 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, automatic, poduszka pow., ei. otw. szyberdach, 
centr. zamek ♦ pilot, alarm - 32.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0602/84-22-10
O MERCEDES 200 124 E, 1993 r., 99 tys. km, 16V, 

wrzosowy metalic, ABS, centr. zamek, szyberdach, 
RO, el. antena, 4 zagłówki, 5-biegowy, alarm, el. 
reg. lusterka, ksiąika serwisowa, w kraju od 10 
miesięcy, stan b. dobry, kpi. dokumentacja, -
33.800 z ł , zdjęcia można zobaczyć w intemecie 
www.auto.gow.pl. Żary, te l. 0601/72-13-74 
87027581

MERCEDES 200 124 D, 1993 r., 185 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
czarny, centr. zamek, wspomaganie, ABS, szyberdach, alum. fel
gi, bez wypadku, w kraju od 4 miesięcy, - 28.500 zł. Chojnów, tel. 
076/818-65-04, 0602/89-20-77
MERCEDES 200 124,1993 r., 2000 ccm, diesel, niebieski, auto
matic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, poduszka powietrzna, 
szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, RO, • 27.900 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0606/42-60-85
MERCEDES 200 124 E, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, podusz
ka pow., stan idealny, pełna dokumentacja, - 34.500 zł. Oleśnica, 
tel. 071/314-78-76, 0601/74-10-55

MERCEDES 200 D, 1993 r., 200 tys. km, 1997 ccm, diesel; kość 
słoniowa, klasy E, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, el. re
guł. lusterka, 5-biegowy, szeroka listwa, obrotomierz, drewniane 
dodatki, • 31.000 zł lub zamienię na Mercedesa 190 D. Ziębice, 
tel. 074/819-49-28
MERCEDES 200 C, 1994 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny, inst. gazowa, wspomaganie, immobilizer, szyberdach, •
42.000 zł. Wrocław, tel. 0601/24-71-66 
MERCEDES 200124 D, 1994 r. el. otw. szyby, szyberdach, alum. 
felgi, skórzana tapicerka, 2 pod. powietrzne, alarm, • 39.900 zl. 
Zielona Góra, tel. 0502/33-45-68 
MERCEDES 200 E, 1995 r, 1998 ccm, srebrny metalic, .okular- 
nik", bogate wyposażenie, ABS, klimatyzacja, pełne wyposaże
nie oprócz skóry, - 75.000 zi. Chocianów, tel. 076/818-50-04, 
0604/72-71-76, 076/818-54-81
MERCEDES 200 D, 1995 r., 105 tys. km, 2000 ccm, diesel, srebr
ny, szyberdach • 46.000 zł. Legnica, teł. 076/850-23*58 
MERCEDES 200 C, 1995 r., 76 tys. km, 2000 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. lampy, za
główki, I rok w kraju - 46.000 zł lub zamienię na auto do 20.000 

-zl. Rawicz, tel. 065/545-36-56, 0602/77-80-23 
MERCEDES 200 124 D, 1995 r., 230 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, ABS, 2 
pod. powietrzne, ei. reg. lusterka, - 28.500 zł. Chojnów, tel. 
076(818-65-04, 0602/89-20-77
MERCEDES 200 124,1995 r., 140 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 
kolor grafitowy metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie, ory
ginalne radio, 5-biegowy, pełna dokument, sprowadzony w cało
ści, bez wypadku, centr. zamek, • 39.000 zł. Olszowa, woj. kali
skie, tel. 0608/13-15-67, 0608/71-56-90 
MERCEDES 200 124 D, 1995 r., 195 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, 2 pod. powietrzne, SRS, ABS, RM, alarm + pilot, 
centr. zamek, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, bez wypadku, 
el. otw. szyberdach, • 36.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-68-60, 
0608/20-80-72
MERCEDES 210 E, 1996 r., 177 tys. km, 2900 ccm, TD, zielony 
metalic, .okularnik'', klimatyzacja, ABS, ETS, 4 x SRS, ksenono- 
we światła, aluminiowe felgi, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, 
drewniane dodatki, radioodtwarzacz Clarion *  zmieniacz, atrak
cyjny wygląd, - 78.500 zl. Oława, tel. 071/303-88-55, 
0502/58-44-00
MERCEDES 210 E, 1996 r., 97 tys. km, 2200 ccm, diesel, perło- 
woniebieski, Elegance, klimatyzacja, ABS, ETS, EDC, 2 x SRS, 
sensor deszczu, alum. felgi, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, drewno, jasne wnętrze, stan idealny, udokum. pocho
dzenie, - 75.000 zi. Kędzierzyn Koźle, tel. 077/483-23-57 
MERCEDES 210 E, 1996 r, 143 tys. km, 2300 ccm, benzyna, 
periowozielony metalic, .okularnik*, I właściciel, bez wypadku, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, 2 poduszki powietrzne, ABS, 
ASC, tempomat, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, klimatyzacja, oryginalny RM, drewniane dodatki, udoku
mentowane pochodzenie, - 65.000 zł. Miękinia, tel. 071/317-00-26, 
0605/68-18-08
MERCEDES 210 E, 1997 r., 58 tys. km, 2800 ccm, periowoczar- 
ny, - 87.000 zi. Częstochowa, teł. 034/325-73-22 
MERCEDES 220 D 115,1976 r. sprawny, opłacony, zarejestro
wany, - 1.390 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36

b. dobry, - 5.800 zł lub zamienię na VW Golfa D, Jettę IID, dopła
ta 1.500 zł. Goliszów k. Chojnowa, tel. 076/818-68-57 
MERCEDES 240 123 D, 1977 r., 2400 ccm, diesel, biały, stan 
dobry, centralny zamek, wspomaganie kier, - 4.700 zł. Świdnica, 
tei. 074/853-14-20
MERCEDES 240123 D, 1977 r., 2400 ccm, diesel, beżowy, techn. 
sprawny, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, wspomaganie, 
prostokątne reflektory, • 3.400 zi. Wtocław, tel. 071/783-79*29, 
0600/31*39*36
MERCEDES 240,1978 r., 2400 ccm, diesel, zielony metalic, po 
wymianie silnika, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, hak, 
nowy akumulator, - 7.500 zl. Krapkowice, tel. 077/446-66-56, 
0606/18-69-86
MERCEDES 240.123 D, 1978 r., 320 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
jasny, stan dobry, szyberdach, zaczep, RM • 4.500 zł lub zamie
nię na VW Golfa do 1600 D w tej cenie. Nowa Ruda, tel. 
074/872-54-29

MERCEDES 220,1979 r., biały, po remoncie silnika, szyberdach, 
"  0 zł. Sro

ska, teł. 071/317-55-62
hak, przystosowany do ciągnięcia przyczep, - 4.000 zł. Środa ślą-

MERCEDES 220 123 D, 1979 r., 2200 ccm, biały, szyberdach, 
hak, stan silnika b. dobry, stan blacharki dobry, • 4.500 zi. Wro
daw, tel. 071/362-65*90
MERCEDES 220 E, 1993 r., 180 tys. km, 2200 ccm. 16V, dem- 
nowrzosowy metalik, SRS, AbS, klimatyzacja, webasto. bezwy
padkowy, bogate wyposażenie, stan idealny, - 37.500 zl. Wał
brzych, tel. 074/854-05-87
MERCEDES 220 C, 1994 r., czerwony, automatic, centr. zamek, 
el. otw. szyby, hak, szyberdach, sylwetka sportowa, stan b. dobry 
- 46.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-27-25, 0603/08-04-44 
MERCEDES 220 C, 1994 r., 220 tys. km. • 42.000 zl. Głogówek, 
tel. 0606/83-47-15
MERCEDES 220 C-KLASSE, 1994 r., 170 tys. km, 2200 ccm, 
diesel, kolor grafitowy metalic, ABS, ARS, wspomaganie, pod. 
powietrzna, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach el., el. reg. 
lusterka, el. wysuwana antena, atermiczne szyby, RM + CD, alum. 
felgi * kpi. opon zimowych, alarm * pilot, Mul-T-Lock, oznakowa
ny, kpi. dokumentacja, • 48.000 zł lub zamienię na tańszy. Wro
cław. tel. 071/788-18-67, 0606/37-09-83 
MERCEDES 220 E, 1995 r., 140 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
czarny metalic, klimatyzacja, automatic, wszystkie el. dodatki, -
41.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-99-52, 0601/53-77-03 
MERCEDES 220 C, 1996 r., 124 tys. km, 2155 ccm, diesel, biały, 
bez wypadku, I właśddel w Polsce, I rej., w Polsce 08.2000 r., 
stan b. dobry, bogate wyposażenie, klimatyzacja - 49.900 zi lub 
zamienię na Mercedesa 124-200 D - 250 D. Bolesławiec, tel. 
075/732-46-32, 0604/88-72-09
MERCEDES 220 124 KOMBI, 1996 r., 150 tyś. km, 2200 ccm, 
bordowy, klimatyzacja, automatic, elektryka, felgi aluminiowe, •
49.000 zl. Zgorzelec, tel. 075/773-93-80
MERCEDES 220 C, 1996 r., 2200 ccm, diesel, zielony, kupiony w 
salonie, - 55.000 zł lub zamienię na tańszy. Oława, tel. 
0603/48-53-23
MERCEDES 220 E, 1997 r., 2200 ccm, diesel, demnogranatowy, 
pełne wyposażenie elektryczne, centr. zamek, ABS, klimatyza
cja, wspomaganie kier., stan b. dobry, sprowadzony w calośd, 
bez wypadku, • 75.000 zł. Wieluń, tel. 0601/38-37-50 (zdjęda do 
tej oferty można zobaczyć w intemede pod numerem • A00524 
www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 220,1998 r., 100 tys. km, 2200 ccm, diesel, zielony 
metalic, klimatyzacja, lampy ksenonowe, alum. felgi, 4 pod. po
wietrzne, ABS, * 67.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-07-47, 
0503/01-52-12
MERCEDES 230 123 E, 1978 r., 2300 ccm, benzyna, czerwony, 
inst. gazowa, w kraju od 1997 r, - 5.000 zł. Bielawa, tel; 
0605/65-31-56
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 zł. 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, alarm, • 12.000 zł. Wrodaw, 
tel. 0601/16-83-65 (zdjęcia do tej oferty można zębaczyć w inter- 
nede pod numerem - A00431 www.autogielda.com.pl) 
MERCEDES 230 124 TE, 1986 r., 2300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, kombi, stan b. dobry, ABS, Mul-T-Lock, alarm, blokada 
skrzyni biegów, zawieszenie tylne hydrauliczne, alum. felgi, re- 
lingi dachowe, - 16.800 zł. Piotrowice Małe, gm. Prusice, tel. 
071/312-61-55, 0608/03-83-64
MERCEDES 230124 E, 1987 r., 162 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, brązowy metalic, ABS, alarm + pilot, centr. zamek, wspoma
ganie, 5-biegowy, alum. felgi Azev, 17*, RM, szeroka listwa, wnę
trze i maska silnika od E-Klasse, • 22.700 zl lub zamienię. Bole
sławiec, tel. 0602/85-30-98
MERCEDES 230 124 E, 1989 r., 2300 ccm, benzyna + gaz, per- 
łowosrebmy, wspomaganie kier., ABS, el. otwierany szyberdach, 
el. reguł, lusterka, lampy, czarne wnętrze, aluminiowe felgi z ran
tem, szeroka listwa, - 20.000 zł. Wiązów, tel. 071/393-11-90, 
0603/50-83-55
MERCEDES 230 124 E, 1990 r., 152 tys. km, perłowy metalic, 
serwisowany, szerokie listwy, szyberdach, automatic, stan ideal
ny, - 22.900 zł. Namysłów, tel. 077/410-03-31 
MERCEDES 230 124 E, 1990 r., 198 tys. km, 2300 ccm, benzy
na, wrzosowy metalic, ABS, wspomaganie kier., klimatyzacja, el. 
otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, el. antena, radioodtwa
rzacz ♦ CD, 4 zagłówki, aluminiowe felgi, nowe opony, • 27.500 zł 
lub zamienię na vana, z dopłatą. Wrodaw, tel. 0604/60-12-00 
MERCEDES 230 E-CLASSE, 1992 r., 170 tys. km, 2300 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, inst. gaz., centr. zamek t  pilot, alarm, 
wspomaganie, ABS, el. otw. szyberdach, alum. felgi, RM + CD, 
przydemniane szyby, atrakc. wygląd - 32.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-49-36. 0605/78-44-45
MERCEDES 230 124 KOMBI, 1992 r., 125 tys. km, 2300 ccm, 
kolor grafitowy metalic, zadbany, roleta, siatka, el. otwierane szy
by, wspomaganie kier., szyberdach, ABS, centralny zamek, •
31.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-41, 0605/42-49-96 
MERCEDES 230 COUPE, 1992 r., 108 tys. km, 2300 ccm, perfo- 
woczarny, automatic, I właśddel, skóra, drewno, pełna elektry
ka, szyberdach, udokum. póchpdzenie, stan b. dobry, - 31.000 
zi. Piechowice, tel. 075/761*21*59, 0602/78-42*51 
MERCEDES 230 C KOMBI, 1996/97 r., 82 tys. km, 2300 ccm, 
srebrny metalic, poduszka pow., książka serwisowa, 5-biegowy, 
automatic, I właśddel, - 55.000 zł. Księgienice, tel. 071/317-00-90, 
0501/34-32-61
MERCEDES 240 123 D, 1977 r., 9 tys. km, zielony metalic, po 
remonde silnika, wspomaganie kler., pokrowce, stan blacharki
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MERCEDES 240 123 D, 1978 r., 270 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
kolor groszkowy, przegląd do 05.2002 r., techn. sprawny, blachar
ka do małych poprawek, dużo nowych częśd, - 4.000 zl. Wro
daw, tel. 071/348-22-88, 0501/24-28-42 
MERCEDES 240 123 D, 1978 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, w 
dągłej eksploatacji, ważny przegląd, - 4.100 zi. Wrodaw, teł. 
071/328-33-68 po godz. 20, 0607/81-52-40 
MERCEDES 240 123 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, biały, po re
moncie blacharki, po lakierowaniu w 2000 r„ aluminiowe felgi, 
wspomaganie kier., nowe opony, silnik - stan b. dobry, - 5.700 zi. 
Paczków, tel. 077/431-71-94, 0606/13-17-06 
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 240 123,1980 r., 2400 ccm, czerwony, stan niedo
stateczny, techn. sprawny, zarejestrowany, - 3.500 zł. Oborniki 
Śląskie, lei. 071/310-'7S-35. 0501/41-89-05 
MERCEDES 240 123 D, 1980 r., zielony, ważny przegląd i OC, 
hak, szyberdach, do remontu blacharki, - 2.200 zl. Piława Górna, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0602/45-25-95 
MERCEDES 240 123 D, 1980 r.. 2400 ccm, diesel, zielony, wspo
maganie kier., stan dobry, • 7.500 zł lub zamienię. Poznań, tel. 
061/861-54-35, 0601/27-54-12
MERCEDES 240 123 CE, COUPE, 1980 r., 200 tys. km, 2400 
ccm, diesel, złoty metalic, jasna welurowa tapicerka, wszystkie 
el. dodatki, - 15.000 zł. Wrocław, teł. 071/361*92*72, 
0600/30-18*64
MERCEDES 240 123 T KOMBI, 1981 r., 280 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, kolor kremowy, stan dobry, wspomaganie kier., pompo
wane tylne amortyzatory, - 6.500 zi. Wrodaw, tel. 071/363-40-66 
w godz. 10-16
MERCEDES 240 123 D, 1981 r, 180 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
brązowy, stan techn. b. dobry, rejestracja ważna do 2002 r, - 7.000 
zł lub zamienię na busa. Wrodaw, tel. 071/367-70-54 
MERCEDES 240 123 D, 1981/82 r., biały, po remonde kapital
nym blacharki, nowy lakier, silnik w stanie b. dobrym, koła 15*, 
chromowane nadkola, hak, wspomaganie, zapłon w stacyjce, ta
picerka demnoniebieska, - 7.100 zi lub zamienię na Mercedesa 
207 do remontu. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 0607/48-86-73 
MERCEDES 240 123 D, 1982 r., 180 tys. km, biały, szyberdach, 
wspomaganie kier., stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 2.200 
DEM. Zgorzelec, teł. 0604/89-53-53 
MERCEDES 240 123 D, 1983 r., 2400 ccm, diesel w ciągłej eks
ploatacji, przegląd do 06.2002 r., stan techn. b. dobry, - 8.900 zi. 
Jelenia Góra. tei. 075/753-3342 
MERCEDES 240 123 D. 1984 r., 2400 ccm, diesel, zloty metalic, 
stan b. dobry, sprowadzony w calośd, wspomaganie kier., hak, 
szyberdach, nowy ukł. wydechowy, RM, el. reguł, reflektory, pod
łokietnik, - 8.300 zl lub zamienię na inny. Brzeg Dolny, tel. 
0603/13-84-99
MERCEDES 240 123 D, 1984 r., 2400 ccm, diesel, platynowy 
metalic, wspomaganie kier., RO, pokrowce, zadbany, stan b. do
bry, - 8.650 zł. Wołów, teł. 071/389-48-06

immobilizer, hak, RO, nie eksploatowany w kraju, - 50.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/836-63-95 wieczorem, 0601/58-34*68 
MERCEDES 250124 D KOMBI, 1995 r.. 210 tys. km, granatowy, 
113 KM, ABS, 2 poduszki pow., szyberdach, skóra, wszystkie &. 
dodatki, alum. felgi, alarm, blokada, RM + CD, stan idealny, •
43.000 zl lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 0604/31-96*53 
MERCEDES 260 124 E, 1986 r., 240 tys. km, srebrny metalic, 
szyberdach, ei. otw. szyby, wspomaganie kier., centr. zamek, im
mobilizer, RO, kpi. dokumentacja celna, - 13.000 zł. Zebizydo* 
wa, tel. 075/736-32-60, 0502/26-20-73
MERCEDES 260 124,1987/88 r., 2600 ccm, benzyna, bordowy, 
ABS, ASD, el. otw. szyberdach, centr. zamek + alarm, nowa Inst. 
gazowa, stan dobry, pełna dokument., w kraju od 1995 r, • 16.500 
zł. Zgorzelec, tel. 075/775-18*70, 0608/67-39-34 
MERCEDES 260 124 E, 1989 r., 204 tys. km, 2600 ccm, benzy
na, srebrny metalic, ABS, ASD, RM, centr. zamek, el. otw. szy
berdach, alum. felgi,r 18.900 zł. Trzeboszowlce, gm. Paczków, 
tel. 077/431-30-67
MERCEDES 260126,1989 r., szary, pełne wyposażenie el., alum. 
felgi, stan b. dobry, sprowadzony w calośd, * 24.000 zł. Złotoryja, 
tel. 076/878-5244
MERCEDES 260 124 E, 1989/95 r., 2600 ccm, benzyna, zloty 
metalic, stan silnika i blacharki dobry, automatic, ABS, alum. fel
gi, nowa instalacja gazowa, el. reg. Iu6terka, el. otw. szyberdach, 
- 16.000 zl lub zamienię na inny. Wrodaw, iełr 071/781-89-78, 
0501/9*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 SE 108,1972 r., 2800 ccm, benzyna, biały, w 
Polsce od roku, I właśddel, zarejestrowany, stan b. dobry, • 28.000 
zł. Wrodaw, teł. 071/36443-24, 0601/71-09-30 
MERCEDES 280 126 SE, 1980 r., 3000 ccm, diesel, kolor grafito
wy metalic, szyberdach, wspomaganie, alarm, centr. zamek; sze
roka listwa, z urzędu celnego, nie eksploatowany w kraju, stan 
dobry, - 11.900 zł. Bolesławiec, tel. 0602/85-37-64 
MERCEDES 280 E, 1991 r., 120 tys. km, 2800 ccm, biały, bez 
wypadku, inst. gazowa, nowy akumulator, stan b. dobry, * 11.500 
zł. Głogów, teł. 0601/26-66*30
MERCEDES 280 124 E, 1992/93 r., 2800 ccm, niebieski metalic, 
stan b. dobry, el. otw. szyby, ABS, szyberdach, centr. zamek, wspo
maganie, alum. felgi, • 30.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
0601/05-51-28
MERCEDES 280 E, 1994 r., 2800 ccm, 24V, biały, klimatyzacja, 2 
poduszki pow., wszystkie eł. dodatki, alum. felgi, ABS, wspoma
ganie kier., instalacja telefoniczna, koła zimowe, alarm, bez wy
padku, stan idealny, - 45.000 zl lub zamienię. Lubin, tel. 
0601/78-34*22
MERCEDES 280 C, 1994 r., 50 tys. km, 2800 ccm, wtrysk, czar
ny, skórzana tapicerka, klimatyzacja, podgrzewane fotele, szy
berdach, el. reg. reflektory, drewniane wykończenia, centralny za
mek, aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd, • 37.500 zł (możliwe 
raty). Wrodaw, tel. 0601/41-85-88 
MERCEDES 280 124 E KOMBI, 1995 r., 140 tys. km, 2800 ccm, 
benzyna, 24V, granatowy metalic, klimatyzacja, szyberdach, ASD, 
el. otw. szyby, tempomat, hak, -46.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Lubań, tel. 0604/69-28-77
MERCEDES 280 124 E, 1995 r., 121 tys. km, 2800 ccm, kolor 
stalowy metalic, skórzana tapicerka, klimatyzacja, ABS, automa
tic, 2 pod. powietrzne, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, alarm, -
44.000 zi. Wrodaw, tel. 0602/45-57-36
MERCEDES 300 123 D, 1976 r., 3000 ccm, diesel, biały, zareje
strowany do 12.2001 r., stan blacharki i silnika dobry, - 2.900 zł 
lub zamienię na dągnik Ursus, maszyny stolarskie. Kłodzko, tel. 
0603/16-55-95
MERCEDES 300 123 D, 1978 r., 130 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
biały, alum. felgi, szyberdach, po remoncie kapitalnym silnika i 
blacharki, do odebrania od lakiernika, - 7.000 zł. Magnuszowice, 
gm. Niemodlin, tel. 0604/6646-11 
MERCEDES 300 123 D, 1979/80 r., 260 tys. km, 3000 ccm. die
sel, zielony, wspomaganie kier., szyberdach, hak, po remonde 
blacharki i lakierowaniu, - 5.400 zł lub zamienię. Oleśnica, tel. 
071/31448-81, 0607/56-13-98
MERCEDES 300 123 D, 1980 r., 3000 ccm, diesel, zielony, wy
mienione częśd silnika na nowe • 7.400 zł. Bolesławiec, tel. 
075/784-11-81
MERCEDES 300 123 D, 1980 r., 3000 ccm, diesel, niebieski me
talic, automatic, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, 
stan b. dobry, po remonde, • 9.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/811-2948
MERCEDES 300 123 D, 1980 r., 24 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
zielony, stan silnika i blacharki bardzo dobry, szyberdach, centr.
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MERCEDES 250 COUPE, 1976 r., 2500 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 4 elektrycznie opuszczane szyby, drewniane wykończe
nia, unikalny, stan b. dobry, - 20.000 zł. Wrocław, teł. 
0603/27-03-75
MERCEDES 250 123 D, 1977 r., 2500 ccm, diesel, zielony meta
lic, alarm, - 6.500 zi. Wałbrzych, teł. 0502/22-9040 
MERCEDES 250 123,1981 r., 2500 ccm, diesel el. otw. szyby i 
szyberdach, nowy układ hamulcowy, alum. felgi 15*. koła zimo
we. • 14.500 zł. Głogów, teł. 0601/25-77-23 
MERCEDES 250 124, 1986 r., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
zielony metalik, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, el. 
otw. szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, szeroka listWS.atarm 
+ pilot, drewno, bardzo atrakcyjny wygląd, - 21.900 zi.' Ostrów 
Wlkp., tel. 0605/21-08-25
MERCEDES 250124,1986 r, 215 tys. km, 2500 ccm, diesel ABS, 
wspomaganie, ei. otw. szyby, RM, bez wypadku, stan idealny, 
sprowadzony w calośd, -17.600 zł. Olszowa, tel. 0608/71-56-90, 
0608/13-15-67
MERCEDES 250 124 D, 1986/87 r., 235 tys. km, 2500 ccm, die
sel, czarny metalic, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
oszczędny, 5-biegowy, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, eł. reg. reflektory, zadbany, możliwe raty, -18.500 
zł. Wrodaw, tel. 37247-88
MERCEDES 250 124, 1988 r., 260 tys. km',' 2500 ccm, diesel, 
niebieski metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, centralny zamek, 
hak, alum. felgi, -19.500 zi. Zielona Góra, tel. 0601/64-33-00 
MERCEDES 250 124 D, 1989 r. tylny most (główka), przełożenie 
3,64, wejśae na ABS. Strzegom, tel. 0603/06-10-30 
MERCEDES 250 124 D, 1991 r., 203 tys. km książka serwisowa, 
roleta, ABS, hak, z pełną dokumentacją, - 33.000 zl. Lubań, tel. 
075/721.-61-16 po godz. 18, 075/722-34-21 do godz. 18 
MERCEDES 250 124 D, 1991 r., 100 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
złoty metalic, ABS, centr. zamek, szyberdach, Mul-T-Lock, bez 
wypadku, • 29.800 zł. Polkowice, tel. 076/845-35-67, 
0601/67-22-09
MERCEDES 250124 D, 1991 r., 2500 ccm, diesel, grafitowobrą- 
zowy, I właśddel, kpi. dokumentacja, bez wypadku, - 35.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/350-76-92 po godz. 20, 0603/13-91-01 
MERCEDES 250 124 D KOMBI. 1992 r., 151 tys. km, 2500 ccm. 
diesel, bordowy metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. 
otw. szyby i szyberdach, RM, relingi dachowe, przód E-klasse, 
stan b. dobry, • 36.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-21-37, 
0607/67-06-63
MERCEDES 250124 TD, 1992/93 r., śliwkowy metalic, odony w 
całości, automatic, ABS, SRS, wszystkie el. dodatki, stan b. do
bry, - 36.000 zi lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/732-67-68, 
0606/74-86-04
MERCEDES 250 124 D, 1992/93 r., 175 tys. km, 2500 ccm, die
sel, wrzosowy metalic, ABS, ASD, ASR, szyberdach, RM, central
ny zamek, wspomaganie amortyzatorów, w kraju od 2 miesięcy, 
5-biegowy, - 33.700 zł. Kłodzko, tei. 074/867-91-10 
MERCEDES 250 124 E-KLASSE, 1993 r., 2500 ccm, TDi auto
matic, • 29.900 zi. Wrodaw, tel. 0602/80-01-02 
MERCEDES 250 124, 1993 r., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
czarny metalic, klimatyzacja, poduszka pow., SRS, skóra, ABS, 
bez wypadku, el. reg. lusterka, el. otw, szyby, sprawdzony, odo
ny, w kraju od kilku dni, - 31.000 zł. Nowa Wieś, tel. 076/817-12-23 
po 15, 0604/48-06-24
MERCEDES 250 124 D, 1993 r., 141 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
szary metalic, centralny zamek *  pilot, alarm, blokada skrzyni 
biegów, oznakowany, garażowany, ABS, poduszka pow., RO, 
5-biegowy, - 32.000 zł. Paczków, tel. 077/431-74-82 
MERCEDES 250 124 E KOMBI, 1994 r., 120 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, 20V, 113 KM, czarny metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, 
wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek + pilot,

zamek, wspomaganie, - 6.000 zl. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-17-02, 0605/65-58-37 

'  MERCEDES 300 123.1981 r.. 206 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
zielony metalic, bez wypadku, garażowany, zadbany, szyberdach, 
wspomaganie, el. reg. reflektory, centr. zamek, nowe amortyza
tory, nowy akumulator i inne podzespoły, stan b. dobry, • 8.500 zł. 
Głogów, teł. 076/834-85-28, 0608/48-09-57 
MERCEDES 300 123,1981 r., 3000 ccm, diesel, zielony metalic, 
stan b. dobry, - 9.300 zł. Zieleniec, tel. 077/469-33-90 
MERCEDES 300 123 D, 1981/91 r., 3000 ccm, turbo D, biały, 
nowe opony, 5-biegowy, centralny zamek, RM + 4 głośniki, -
19.000 zł. Proszkowice, tel. 071/390-77-93, 0605/62-00-07 
MERCEDES 300123 D, 1982 r. kombi, el. otw. szyby, alarm, centr. 
zamek + pilot, hak, stan b. dobry, nowy tłumik, przegląd do 03.2002 
r., nowe opony, - 10.200 zł. Wrodaw, tel. 071/798-18-29 
MERCEDES 300 123 D, 1983 r., 359 tys. km, beżowy, stan dobry, 
centr. zamek, wspomaganie, nowy akumulator i amortyzatory, -
7.000 zł. Gubin, tel. 068/359-63-15
MERCEDES 300 126 SEL, 1983 r., 3000 ccm, diesel, szary me
talic, silnik z 1991 r. z modelu 124, 5-biegowy, centr.. zamek, kli
matyzacja, webasto, szyberdach, pompowane i podgrzewane sie
dzenia, poduszka pow., w kraju od 8 mies, - 15.500 zł. Wrodaw, 
tel. 0609/40-33-64
MERCEDES 300 126 D, 1983 r., 120 tys. km, popielaty, 5-biego
wy, centr. zamek, el. reg. lusterka, et. otw. szyby i szyberdach, 
RO z pilotem, stan b. dobry, • 14.500 zl. Wrzoski, tel. 
077/454-38-79
MERCEDES 300124, E-KLASSE, 1985 r., 260 tys. km. 3000 ccm, 
diesel, zielony metalic, czarna skóra, szyberdach, wspomaga
nie, drewno, el. reg. lusterka, RM, 5-biegowy, centr. zamek, alarm 
♦ pilot, ABS, szeroka listwa, stan b. dobry, - 21.000 zł. Radbórz, 
tel. 0600/25-66-25
MERCEDES 300 126 D, 1985 r., 3000 ccm, diesel, • 19.500 zi. 
Zielona Góra, tel. 0606/32-74-58 
MERCEDES 300 124 D, 1986 r., srebrny metalic, ABS, szyber
dach, centr. zamek, 4 zagłówki, wspomaganie, el. reg. lusterka, •
17.500 zł. Wrocław, tel. 0604/51-75-71 '
MERCEDES 300 124, 1986 r., 230 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
kość słoniowa, ABS, szeroka listwa, podgrzewane fotele, el.iu- 
sterko, el.szyberdach, webasto, 2 podłokietniki, felgi aluminio
we, centralny zamek, alarm, oznakowany, hak oryginalny, śdą- 
gany, koła zimowe, automatic, zderzaki w kolorze nadwozia, książ
ka serwisowa, - 20.500 zł. Proszkowice, tel. 071/390-77-93, 
0605/62-00-07
MERCEDES 300 124 D, 1987 r., 180 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
kolor grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, szy
berdach, alum. felgi, Mul-T-Lock, kpi. dokumentacja - 17.800 ii. 
Bolesławiec, tel. 0603/33-73-96
MERCEDES 300 124 D, 1987 r., 200 tys. km, 3000 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie kierownicy, el. otw. szyby i 
szyberdach, el. reg. lusterka, alum. felgi, centr. zamek, 5-biego
wy, - 22.000 zł lub zamienię na mniejszy. Kępno, tel. 
062/782-81-01, 0601/71-95*63
MERCEDES 300 126E, 1987 r., 3000 ccm, benzyna, srebrny me
talic, automatic, el. lusterka, el. szyby, wspomaganie, centralny 
zamek, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, ABS, kolą letnie i zi
mowe. • 18.000 zl. Wrodaw, tel. 071/372-63*01 
MERCEDES 300 124,1987/97 r.. 176 tys. km, 3000 ccm, czarny, 
wersja Sportline, skóra, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, el. otw. 
szyby i szyberdach, el. reg. światła, udokumentowane pochodze
nie, szeroka listwa, centralny zamek, radio Mercedes, spdler, felgi 
15*, kubełkowe fotele, • 21.000 zl lub zamienię. Świeradów Zdrój, 
tel. 075/781-72-28
MERCEDES 300 124 E, 1988 r., 176 tys. km, szary metalic, kpi. 
dokumentacja, ABS, ASD, klimatyzacja, peine wyposażenie
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oprócz skórzanej tapicerki, garażowany, szeroka listwa, stan b. 
dobry, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0601/8743-84 
MERCEDES 300 124 D, 1989 r., jasnoniebieski metalic, wspo
maganie kier., centr. zamek, szyberdach, RO, alum. felgi, - 22.500 
zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 0604/67-86-93 
MERCEDES 300 SEC 126,1989 r., turbo D, srebrny mętalic, peł
ne wyposażenie oprócz klimatyzacji, • 33.000 zi. Bielawa, tel. 
074/833-43-83, 0601/99-78-10
MERCEDES 300 124 D, 1989 r., 216 tys. km. 3000 ccm, turbo D, 
jasnoniebieski metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, 
w kraju od 2 m-cy, stan b. dobry, - 25.800 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-04-08
MERCEDES 300,1990 r.„ 150 tys. km, 3000 ccm, benzyna, czar
ny metalic, ABS, ldimatyzaqa, skórzana tapicerka, el. otw. szyby, 
centr. zamek, alum. felgi, radio, stan b. dobry, - 32.000 zi. Wro
cław, tel. 0605/23-25-83, 0605/14-12-32 
MERCEDES 300 124 D, 1991 r., 160 tys. km,4000 ccm, diesel, 
zielony metalic, kombi, ABS, wspomaganie, siedzenia, podgrze
wane, szyberdach. el. reg. lusterka, centr. zamek, RO, el. otw. 
szyby, wyderaczki na przednich lampach, stan b. dobry, - 39.300 
zł. Góra, tel. 065/544-44-21
MERCEDES 300 124 D, 1991 r„ 3000 ccm, czarny, czarne szy
by, ABS, automatic, klimatyzacja, hak, el. otw. szyby, szyberdach, 
el. reg. lusterka, centr. zamek, relingi dachowe, wykończenia w 
drewnie, alarm, alum. felgi, - 33.000 zł lub zamienię na tańszy. 
Jelenia Góra, tel. 0609/42-00-31 
MERCEDES 300 124 D, 1991/92*, 235 tys. km. 3000 ccm, die
sel, biały, klimatyzacja, automatic, centr. zamek, ABS, 3 zabezp., 
bez wypadku, 2 kpi. alum. felg, RM, stan idealny, książka serwi
sowa - 38.000 zi. Żary, tel. 0601/87-73-20 
MERCEDES 300 E124,1992 r., 270 tys. km, 3000 ccm, TD, brą
zowy metalik, automatic, klimatyzacja, 4 el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, alarm, stan dobry, • 37.000 zi. ., tel. 063/288-31-17 
MERCEDES 300 124 D, 1992 r., 24V, perłowoczamy. ABS, klima
tyzacja, automatic, skórzana tapicerka, pełne wyposażenie elek
tryczne, alum. felgi, stylizowany na klasę E, silnik z 1995 r, - 37.000 
zł. Gubin, tel. 068/359-37-10, 0601/39-7344 
MERCEDES 300 124 D, 1992 r., 126 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
perłowoczamy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, bez uszkodzeń, 
po kradzieży, cena - 8.500 DEM ♦ do i transport. Leszno, tel. 
0502/16-00-17
MERCEDES 300 124 D, 1992 r., 200 tys. km, 3000 ccm, diesel, 
czerwony, stan b. dobry, automatic, wspomaganie, szyberdach, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, podłokietnik, ABS - 26.500 żł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-61-91, 0604/0840-56
O MERCEDES 300,1992 r„ 160 tys. km, 3000 ccm, 

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

MERCEDES 300 124 TD, 1992 r.. 225 tys. km. 3000 ccm, TD. 
szary metalic, automatic, klimatyzacja, ABS, alarm, immobilizer, 
4 el. otw. szyby, drewno, podświetlane progi, - 37.000 zł. Turek, 
tel. 063/288-31-17, 0503/67-36-71 
MERCEDES 300 124 D, 1992 r., 238 ty?. km, 3000 ccm, diesel, 
szary metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szy
berdach el., ABS, RM, alarm + pilot, alum. felgi Borhet, kupiony w 
salonie, II właśddel, garażowany, - 37.000 zl lub zamienię na 
tańszy i mniejszy, do 15.000 zł. Wrodaw, tel. 0501/5648-90' 
MERCEDES 300 SL, 1992 r., 3000 ccm, czamy, bez wypadku, 
stan b. dobry. - 67.000 zł. Wrodaw, teł. 0601/70-50-71 
MERCEDES 300 124, 1992/93 r., 3000 ccm, turbo D, zielony 
metalic, z salonu, ABS, centralny zamek, el. otwierane szyby, szy
berdach, bez wypadku, alarm + pilot, Mul-T-Lock, stan b. dobry, -
38.500 zi. Brzeg, tel. 0601/84-73-90 
MERCEDES 300 124,1993 r., 180 tys. km, 3000 ccm. turbo D. 
kolor śliwkowy metalic, I właściciel, kupiony u Zasady, bez wy
padku, zabezpieczenie, alum. felgi, RO oiyg., najbogatsza wer
sja w 1993 r., stan b. dobry, - 52.000 zł. Wrodaw, tel. 317-07-80, 
0607/2646-77
MERCEDES 300 E, 1994 r., 120 tys. km, 3000 ccm, 24V. diesel, 
zielony metalic, klasy E, pełna dokumentacja oprócz klimatyza
cji, pełne wyposażenie, - 45.500 zl lub zamienię. Kłodzko, tel. 
074/868-73-73, 0502/40-91-08
MERCEDES 300 124 E, 1995 r., 175 tys. km, 3000 ccm, diesel 
24V, perłowoczamy metalic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, 
eL otw. szyby, el. reg. lusterka, automatic, ABS, alum. felgi, bez 
wypadku, do lakierowania 3 elementy, ks. serwisowa. - 53!500 zł. 
Kalisz, tel. 062/762-24-99 do godz. 18, 0601/77-21-51 ‘ 
MERCEDES 300 124 E. 1995 r., 200 tys. km, diesel, granatowy, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, 2 poduszki pow., el. szyber
dach, bez wypadku, I właśddel, garażowany, - 55.000 zł. Ple
szew, tel. 062/741-67-16, 0602/72-31-35 
MERCEDES 300 E-KLASSE, 1996/97 r., 87 tys. km, diesel, 24V, 
perłowogranatowy metalic, wersja Avangarde, pełne wyposaże
nie oprócz skóry, • 89.000 zi lub zamienię na tańszy. Wrodaw, 
tel. 071/311-17-90
MERCEDES 300,1997 r„ 3000 ccm, diesel, błękitny metalic, kla
sa E, klimatyzacja, stan b. dobry, - 87.000 Zł. Wrodaw, tel. 
0601/70-50-71
MERCEDES 320,1994 r., 150 tys. km, 3200 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, stan b. dobry, •
55.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/71-52-22
MERCEDES 320 CLK, 1998 r., 3200 ccm, grafitowy metalic, au
tomatic, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., alum. felgi, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, klimatyzacja, 4 poduszki pow., I wła
ściciel, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, skórzana ta
picerka, podg. i pompowane siedzenia, telefon, system Parktro- 
nic, elektroniczna klimatyzacja, cena - 140.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 0603/61-27-72 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter- 
nede pod numerem - AC0216 www.autogielda.com.pl)' 
MERCEDES 380 126 SE. 1982 r.. 260 tys. km. 3800 ccm, V6, 
czamy metalic, inst. gazowa, ABS, Mul-T-Lock, centr. zamek. el. 
otw. szyby, szyberdach, el. reg. reflektory, 4 zagłówki, RO + 4 
głośniki, alum. felgi, automatic, wykończenia w drewnie, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, • 17.000 zi lub zamienię. Opole, tel. 
0604/3545-53
MERCEDES 420 SEC 126 E, 1991 r, 165 tys. km, 4200 ccm, 
benzyna, wtrysk, szary metalic, skórzana tapicerka, w kolorze 
wiśniowym, pełna opcja, nowe alum. felgi i opony 235/60 R16", -
44.000 zł. Bielawa, tel. 074/83343-83, 0601/99-78-10 
MERCEDES 500 124 E, 1993 r., 130 tys. km, 5000 ccm, benzy
na, czamy metalic, pełne wyposażenie, skóra, pełna dokumen
tacja, nie rejestrowany w kraju, - 50.000 zł. Oława, tel. 
071/313-00-56, 0601/5541-77
MERCEDES 560 126 COUPE. 1986 r., 124 tys. km, 5600 ccm, 
benzyna, złoty metalic, 370 KM, klimatyzacja, ABS, ASR. podusz
ka pow., tempomat wspomaganie kier., centr. zamek, skórzana 
tapicerka, szyberdach, pełne wyposażenie elektryczne, alum. 
felgi, -18.900 zł lub zamienię. Nowogrodziec, tel. 075/731-62-76, 
0602/85-29-65

MERCURY
MERCURY TRACER, 1988 r., 125 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
koralowy, 5-drzwiowy, wersja USA, wspomaganie, tempomat, kli
matyzacja, el. reg. lusterka, immobilizer, obrotomierz, stabiliza
tory świateł, drzwi i pasów, automatic, welurowa tapicerka, za
dbany, trzecie światło .Stop', tylna szyba ogrzewana i inne, - 7.900 
zł lub zamienię na diesla. Kamienna Góra, tel. 075/746-23-73. do 
godz. 16, 0602/43-29-18 po godz 16
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MITSUBISHI
MITSUBISHI CARISMA GLX, 1995 r.. 1800 ccm, benzyna, 

. srebrny metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., el. reg. luster
ka, szyby i reflektory, wspomaganie, RO, - 28.000 z ł. ., tel. 
0601/05-43-93
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r., 1600 ccm, benzyna, grana
towy, centr. zamek, wspomaganie, ABS, RO, - 27.500 zł. Ja
wor, tel. 0601/56-76-82
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r„ 28 tys! km, 1800 ccm, zielo
ny metalic, bogate wyposażenie, - 26.500 zł lub zamienię na 
tańszy. Lwówek Śląski, tel. 0600/16-56-33 
MITSUBISHI CARISMA, 1996 r., 85 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
zielony, sprowadzony w całości, kompl. dokumentacja, pełne 
wyposażenie, stan b. dobry, 5-drzwiowy, - 26.900 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-71-38
MITSUBISHI CARISMA GLX, 1997 r., 48 tys. km, 1600 ccm, 
czarny, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, 
el. reg. lusterka, alarm, CD, - 33.000 zł. Nysa, tel. 077/ 
433-74-16
MITSUBISHI CARISMA GLX, 1897 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
16V, szary metalic, 2 poduszki pow., ABS, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 5-drzwiowy, stan b. 
dobry, -30.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-22-90 
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r., 60 tys. km, 1800 ccm, GDi, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 4 pod. 
powietrzne, klimatronic, alum. felgi 15 cali, stan idealny, -
40.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 0502/26-45-73 
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r.. 72 tys. km, 1900 ccm, TDi. 
granatowy, wspomaganie, centr. zamek, 5-drzwiowy, alum. 
felgi, 2 pod. powietrzne, zadbany, - 34.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-64-66 po godz. 19,0501/62-27-65 
MITSUBISHI CARISMA. 1998/99 r., 1900 ccm. turbo D, gra
natowy, ABS, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, centralny 
zamek, alarm + pilot, immobilizer, el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, szyberdach, el. reg. reflektory, • 41.500 zł. Wro
cław. tel. 071/789-58-56,0503/81-75-25 
MITSUBISHI COLT, 1982 r., 1200 ccm, benzyna, kolor wi
śniowy, po remoncie blacharki i malowaniu, - 2.350 zł lub za
mienię. Lubin, tel. 076/846-82-24 
MITSUBISHI COLT GT, 1989 r„ 1600 ccm, turbo E alum. fel
gi, - 9.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-70-07 
MITSUBISHI COLT, 1990 r., 170 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
srebrny metalic, - 9.700 zł. Bralin, tel. 062/781-24-68 do 
godz. 17.0607/19-96-03
MITSUBISHI COLT. 1992/97 r., 120 tys. km. 1300 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, radio
odtwarzacz, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan do
bry, możliwe raty przez komis, -11.500 zł. Wrocław, tel. 0603/ 
64-34-71,
MITSUBISHI ECLIPSE, 1992 r., 85 tys. km, 2000 scm, 16V, 
granatowy metalic, sprowadzony na mienie przesiedleńcze, 
aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, centralny zamek, szy
berdach, atrakcyjny wygląd, - 15.800 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431-65-14,0600/52-09-03 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1994 r., 50 tys. km, 997 ccm, srebrny 
metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. 
szyby. RO + CD, - 37.000 zł. Wrocław, tel. 071/338-41-48 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1996 r„ 42 tys. km, 2000 ccm, DOHC, 
czarny, pełne wyposażenie oprócz skóry i ABS, automatic, 
nowy model, - 49.500 zł. Wrocław, tel. 0502/41-29:83 i 
MITSUBISHI ECLIPSE, 1996/97 r., 85 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
czerwony, alum. felgi, koła zimowe, radio, klimatyzacja, centr. 
zamek, - 43.000 zł. Leszno, tel. 065/520-91-13 
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 1800 ccm, turbo D, szary me
talic, wspomaganie kier., obrotomierz, welurowa tapicerka, el. 
reguł, lusterka, stan dobry, oszczędny, kołpaki, - 3.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-87-40
MITSUBISHI GALANT, 1986 r„ 218 tys. km, 1996 ccm, ben
zyna + gaz, brązowy metalic, przegląd do 12.2001 r., stan 
dobry, - 4.800 zł lub zamienię na dostawczy. Głogów, tel. 0607/ 
41-15-74
MITSUBISHI GALANT, 1987 r„ 210 tys. km, 1800 ccm, die
sel, 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., 280 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna inst. gazowa, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierowni
ca, el. reg. lusterka, alum. felgi, hak, lampki w drzwiach, za
dbany, stan b. dobry, • 8.500 zł. Świeradów Zdrój, tel. 075/
781-74-01
MITSUBISHI GALANT. 1987 r., 2351 ccm; wtrysk, kawowy, 
stan silnika i blacharki b. dobry, pełna elektronika, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, siedzenia regulowane, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, • 6.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/ 
05-51-28
MITSUBISHI GALANT, 1990 r., 220 tys. km, 1800 ccm, kolor 
srebrny, wspomaganie kierownicy, centralny zamek, alarm, 
drewniana kierownica, - 11.000 zł. Warszawa, tel. 0501/
44-14-86
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 159 tys. km, 1800 ccm, zielo
ny metalic, 4-drzwiowy, el. reg. lusterka, centr. zamek, wspo
maganie, RM, welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, zadba
ny, podgrzew. lusterka -10.900 zł. Lubin, lei. 076/844-35-22 
MITSUBISHI GALANT, 1993/94 r., 70 tys. km, 1997 ccm, 16V, 
srebrny metalic, model z 1994 r., 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, 
pełne wyposażenie elektryczne, szyberdach, alum. felgi, ABS, 
pod. powietrzna, alarm, centr. zamek, stan b. dobry, - 24.500 
zł lub zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 071/325-28-50 
MITSUBISHI GALANT, 1995 r., 180 tys. km, 2000 ccm, V6, 
24V, bordowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, kli
matyzacja, bez wypadku, dużo nowych części, RO + CD, kpi. 
kół zimowych, alum. felgi, - 27.500 zł. Oława, tęl. 071/
313-95-59
MITSUBISHI GALANT, 1996 r., 75 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
srebrny metalic, alum. felgi, el. otw. szyby, wspomaganie, ka
talizator, drewno, el. reg. lusterka, reg. kierownica, el. wysu
wana antena, centr. zamek z pilotem, alarm, hak, książka 
serwisowa, 3 lata w kraju, I właściciel, - 31.000 zł. Siedlików, 
tel. 062/730-75-53
MITSUBISHI GALANT, 1998 r., 35 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
150 KM, srebrny metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, klimatyza
cja, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie, komputer, pełne 
wyposażenie el., welurowa tapicerka, RO+CD, drewniane 
dodatki, - 48.000 zł. Wrocław, tel. .0608/32-15-42 
MITSUBISHI LANCER, 1983 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, 
hak, regulowana kierownica, - 3.500 zł lub zamienię. Krapko
wice, tel. 077/466-24-75,0608/89-83-17 
MITSUBISHI LANCER SEDAN, 1985 r., 1600 ccm, benzyna
4-drzwiowy, kpi. dokumentacja, stan idealny, -1.600 zł. Choj
nów, tel. 076/818-67-23
MITSUBISHI LANCER KOMBI. 1987 r., 1600 ccm, biały, we
lurowa tapicerka, 5-biegowy, na zachodnich tablicach - 750 
DEM. Żary, tel. 0604/28-83-88
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1987 r., 168 tys. km, 1800 ccm, 
diesel, ciemnoniebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ga
rażowany, przegląd do 05.2002 r, - 4.900 zł. Piława Górna, 
tel. 0602/53-50-17, woj. wałbrzyskie 
MITSUBISHI LANCER, 1990 r„ 1800 ccm, diesel, bordowy 
metalic, stan tech. b. dobry, ekonomiczny, nowe opony, el. 
otw. szyby, el. reg; lusterka, centr. zamek, RM stereo, klima
tyzacja, • 10.000 zł lub zamienię na tańszy tFiat 126p). Lesz
no, tel. 0502/61-39-54,0600/15-07-49 
MITSUBISHI LANCER GLXi, 1991 r., 155 tys. km. 1500 ccm, 
12V, granatowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 90 KM, silnik 
stanie idealnym, pełny wtrysk, centr. ząmek, alarm, el. reg. 
iusterka, welurowa tapicerka, dzielone tylne siedzenia, pasy 
bezwł., reg. kierownica, przyciemnione szyby (na kolor nie
bieski), zadbany, -13.000 zł. Zielona Góra, tel. 0604/12-40-15

MITSUBISHI LANCER GT, 1991/92 r.. 181 tys. km, 1800 ęcm, 
16V, czerwony, zadbany, stan b. dobry, atrakcyjny,wygląd, po 
wymianie paska rozrządu, klocków, olejów,'pełne wyposaże
nie elektr., ABS, wspomaganie kier., szyberdach, aluminiowe 
felgi, kpi. kół zimowych, -11.500 zł lub zamienię na kombi, z 
dopłatą. Sobótka, tel. 071/316-25-99,0605/26-45-13 
MITSUBISHI LANCER GLXI, 1992 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 
16V, czerwony metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie, RM, lakierowane zderzaki, centr. zamek, • 13.500 
zł. Lubań, tel. 075/722-40-06
MITSUBISHI LANCER GL, 1992 r., 1300 ccm, benzyna, bor
dowy, -12.500 zł. Wrocław, tel. 071/330-03-50,0607/17-52-45 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1995 r., 138 tys. km, 1600 ccm, 
113 KM, biały, GLXi, automatic, kpi. kół zimowych, belki da
chowe, zadbany, przegląd techn. do 04.2002 r, - 17.500 zł., 
tel. 0603/95-34-84
MITSUBISHI LANCER, 1995 r., 1300 ccm, benzyna, grana
towy, wspomaganie kier., poduszka pow., alarm, immobilizer, 
centralny zamek, RO, el. reguł, reflektory, garażowany, I rej. 
1996 r., I właściciel w kraju, - 21.700 zł. Wrocław, tel. 0607/
08-89-26
MITSUBISHI SPACE GEAR G1ST1995 r., 73 tys. km, 2400 
ccm, 16V, srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i 
klimatyzacji, zadbany, I właściciel w kraju, - 46.000 zł lub za
mienię na inny. Bardo, tel. 074/817-13-94,0605/78-66-23 
MITSUBISHI SPACE RUNNER, 1992 r., 174 tys. km towaro- 
wo-osobowy, stan b. dobry, po przeglądzie, • 17.500 zł. Gu
bin, tel. 0502/29-48-96
MITSUBISHI SPACE STAR, 1999 r., 9 tys. km, 1300 ccm, 
16V, czerwony, 4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, książka serwisowa, - 33.900 zł. Kiełczów, tel. 071/ 
398-83-19, 0606/46-17-05
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1984 r., 1800 ccm, benzyna, 
srebrny, 7-osobowy, ciemne szyby, - 8.000 zł. Polkowice, tel. 
0607/19-90-66
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1997 r., 63 tys. km, 2000 ccm, 
turbo D 5-7-osobowy, bogate wyposażenie, - 42.000 zł. Kro
toszyn, tel. 062/725-33-95

MOSKWICZ
MOSKWICZ ALEKO, 1992 r., 95 tys. km, 1800 ccm. diesel, 
biały, kupiony w salonie w Niemczech, książeczką serwiso
wa. stan b. dobry, - 2.500 zł. Paczków, tel. 077/431-71-74

NISSAN
NISSAN 100 NX TARGA, 1991 r., 110 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, alum. felgi, serwo, ABS, radio, atrakc. wy
gląd, - 13.000 zł. Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 0501/
08-83-85
NISSAN 200 SX, 1990 r., 1800 ccm, turbo, czerwony, wspo
maganie kier., centr. zamek, alum. felgi, el. otw. szyby, reg. 
kierownica, stan b. dobry, -13.000 zł lub zamienię. Oleśnica, 
tel. 0604/88-52-31
NISSAN 200 SX, 1990 r., 200 tys. km, 1800 ccm, 16V, bordo
wy metalic, alum. felgi, pełna el., nowe zawiesz., nowa turbi
na, tarcza sprzęgła, świece, klocki, akumulator, spoilery, ser
wisowany, stan b. dobry - 13.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/
849-11-71,0601/88-51-11
NISSAN 200 SX, 1991 r., 1800 ccm, turbo obniżony, pełne 
wyposażenie el., sportowy wydech, -17.000 zł. Oleśnica, tel. 
0605/06-90-68
NISSAN 200 SX, 1992 r., 42 tys. km, 1800 ccm, 16V turbo 
170 KM, perłowobordowy, centralny zamek, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, ABS, radio, książka serwisowa, stan 
idealny, -18.000 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 0761 
722-7048, 0601/72-33-19
NISSAN 200 SX, 1994 r., 96 tys. km, 2000 ccm, turbo, czer
wony, 200 PS, model S-14, pełna elektryka, ABS, 2 poduszki 
powietrzne, felgi alum., stan bardzo dobry, • 29.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/73-05-77
NISSAN 200 SX COUPE, 1999 r., 18 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
turbo E, perłowozielony, wersja Racing, 2 pod. powietrzne, 
skórzana tapicerka (biała), klimatyzacja, wykończenia w drew
nie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi 8Jx17, wieża 
Sony, szyby przyciemnione pod kolor samochodu, ABS, I wła
ściciel, stan idealny, - 80.000 zł lub zamienię. Jelenia Góra, 
tel. 0603/74-73-17
NISSAN ALMERA, 1997 r., 72 tys. km, 1400 ccm, 16V, nie
bieski metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, welurowa ta
picerka, el. reg. lusterka, alum. felgi, wspomaganie, • 26.000 
zł. Zielona Góra. tel. 0605/37-93-45 
NISSAN ALMERA. 1997 r.. 56 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielo
ny metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, 
3-drzwiowy, el. reguł, lusterka, sprowadzony w całości, ra
dioodtwarzacz Sony, - 24.500 zł. Wrocław, tel. 0604/37-03-31 
NISSAN BLUEBIRD, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, granato
wy, wersja SLX, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-78-30 
NISSAN CHERRY, 1980 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski, 
3-drzwiowy, ekonomiczny, alum. felgi, zadbany, tylne szyby 
uchylne, ważny przegląd -1.600 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Brzeg Dolny, tel. 071/319-79-95 
NISSAN LAUREL, 1983 r., 2400 ccm, benzyna, brązowy, -
1.500 zł. Chorzów, tel. 0607/25-21-53 
O  NISSAN MAXIMA, 1991 r., 3000 ccm, benzyna kli

matyzacja, ABS, inst. gazowa, el. otw. szyby, el. 
reg. i podg. lusterka, tempomat, welurowa tapi- 
cerka, • 14.900 zł. Wrocław, tel. 071/352-19-32, 

'  0504/93-62-95 02029401
NISSAN MAXIMA, 1991 r., 145 tys. km, 3000 ccm, bordowy 
metalic, ABS, pełna elektryka, wspomaganie, szyberdach, 
alum. felgi, c. zamek, pilot, welurowa tapicerka, RO Kenwood 
z panelem, oryg. lakier, inst. gazowa, stan dobry - 18.000 zł 
lub zamienię na samochód trzydrzwiowy. Lubin, tel. 0600/
37-34-51
NISSAN MAXIMA, 1991/92 r., 167 tys. km, 3000 ccm, V6, 
bordowy metalic, kpi. dokumentacja, pełne wyposażenie 
oprócz skóry, - 13.000 zł lub zamienię. Legnica,'tel. 0601/
17-06-01
NISSAN MAXIMA, 1994 r., 3000 ccm. granatowy, pełne wy
posażenie, klimatyzacja, skóra, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka 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 wyposa
żenie. - 32.000 zł. Wrocław, tel. 0601/55-22-30 
NISSAN MAXIMA QX, 1996 r.. 90 tys. km, 2000 ccm, v6 24V, 
czarny, automatic, pełne wyposażenie oprócz skóry, I właści
ciel, bez wypadku, kpi. dokumentacja, - 48.000 zł lub zamie
nię. Złotoryja, tel. 0602/244042 
NISSAN MAXIMA QX, 1997 r., 50 tys. km, ciemnozielony me
talik, elektryka, klimatronik, ABS, pod. powietrzna, - 45.000 
zł. Gubin, tel. 068/359-55-75 lub 0604/98-39-30 
NISSAN MICRA, 1989 r., 65 tys. km, 1000 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, 3-drzwiowy, uchylne tylne szyby, RO, 5-bie
gowy, nowe pokrowce, przegląd do 09.2001 r, - 6.500 zł. łu 
bin, tel. 076/846-99-64
NISSAN MICRA, 1990 r., 1200 ccm, benzyna, bordowy me
talic, stan b. dobry, - 7.700 zl. Lubin, tel. 076/842-37-75,0504/ 
79-54-82
NISSAN MICRA, 1990 r., 90 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, nie
bieski, 3-drzwiowy, radio, szyberdach, stan idealny, na za
chodnich tablicach - 2.000 zł. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
NISSAN MICRA, 1992 r„ 1200 ccm, czerwony, automatic,

MUL-T-lock, katalizator, - 12.500 zł. Wrocław, tel. 32541-70 
po godz. 17
NISSAN MICRA, 1995/96 r., 93 tys. km, 1000 ccm, 16 V, nie
bieski metalic, z salonu, garażowany, stan b. dobry, - 16.500 
zł. Brzeg, tel. 077/416-60-98,0608/52-84-91 
NISSAN MICRA, 1996 r., 69 tys. km. 998 ccm, 16V, niebieski, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, aktualny przegląd, • 16.500 zł. Kro
toszyn, tel. 0604/24-90-86
NISSAN MICRA, 1996 r., 43 tys. km, 998 ccm, fioletowy, -
14.000 zł. Wielopole, tel. 063/27948-95
NISSAN MICRA, 1996 r., 60 tys. km, 1000 ccm, 16V, błękitny, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., immobilizer, welurowa tapi
cerka, zderzaki w kolorze nadwozia, II właściciel, stan b. do
bry, w kraju od roku, -17.900 zł. Wrocław, tel. 0502/35-56-54 
NISSAN PRAIRE, 1990 r., 2400 ccm, niebieskosrebrny me
talic, minivan, • 15.500 zł lub zamienię na busa. Prudnik, woj. 
opolskie, tel. 0604/38-99-92
NISSAN PRAIRE MINIVAN, 1991/96 r., 2000 ccm, benzyna, 
biały, inst. gazowa, 7-osobowy, ekonomiczny, el. otw. szyby, 
centr. zamek, wspomaganie, drzwi boczne rozsuwane, welu
rowa tapicerka, alarm, -19.500 zł lub zamienię. Chojnów, tel. 
076/817-73-29,0502/34-04-46 
NISSAN PRAIRE, 1992 r. mini van, pełne wyposażenie, stan 
b. dobry, - 20.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-04-19 wieczo
rem
NISSAN PRAIRE, 1992 r., 135 tys. km, 2400 ccm, benzyna, 
biały, instalacja gazowa, alum. felgi, szyberdach, automatic,

. RM, el. reg. lusterka, możliwa faktura VAT, - 19.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/845-33-22
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1991 r., 136 tys. km, 2000 ccm, 
diesel, beżowy metalic, alarm, centr. zamek *  pilot, reg. kie
rów. ze wspomaganiem, el. otw. szyby (blokada), el. reg. i 
podgrzewane lusterka, reg. fotel kierowcy, immobilizer, blo
kada drzwi, oryg. RM, hak, halogeny, reg. wys. pasów, dzie
lone tylne siedzenia, welurowa tapicerka el. reg. nawiew, kpi. 
opon zimowych -15.800 zł. Prudnik, tel. 077/436-09-85,0602/ 
30-82-95
NISSAN PRIMERA. 1991/98 r.. 125 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. ótw. 
szyby, el. reg. reflektory; reg. kierownica, RO, stan b. dobry, -
14.500 zl. Żagań, tel. 0602/83-28-77 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 154 tys. km, 2000 ccm, granato
wy, alarm, immobilizer,' el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. 
zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, RM, serwisowa
ny, stan b. dobry -15.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Le
gnica, tel. 0601/77-62-76
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 14 tys. km, 1600 ccm, biały, wspo
maganie, pełne wyp. elektr., centr. zamek, sprowadzony w 
całości, -12.700 zł. kotlin, tel. 062/740-63-78 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 1600 ccm, 16V, granatowy, 
5-drzwiowy, pełna elektryka, wspomaganie kier., centr. zamek, 
szyberdach, welurowa tapicerka, stan b. dobry, • 16.300 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-98,0603/48-33-21 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 142 tys. km. 1600 ccm. 16V, czar
ny, sedan, alarm + pilot, centr. zamek, inst. gazowa, -12.000 
zł. Wrocław, tel. 071/78747-90,0603/85-13-81 
NISSAN PRIMERA SLX, 1993 r., 98 tys. km, 1998 ccm, 16V, 
szary, sprowadzony w całości, w kraju od 1,5 roku, pełne wy- 
pos. elektryczne, wspomaganie, welurowa tapicerka, dzielo
ne tylne siedzenia, el. podgrzewane, el. otw. szyby, • 17.600 
zł lub zamienię. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-88-06 
NISSAN PRIMERA, 1993 r., 104 tys. km, 2000 ccm, kolor gra
fitowy metalic, bez wypadku, bogate wyposażenie, stan b. do
bry, -15.900 zł. Gostyń, tel. 0602/79-95-88 
NISSAN PRIMERA, 1993 r.. 1600 ccm, 16V, bordowy meta
lic, centr. zamek, wspomaganie kier., w kraju od 7 dni, -15.500 
zł. Leszno, tel. 065/527-12-86 w godz. 9-17 
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1993/94 r., 82 tys. km, 1600 ccm, 
16V, srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, szyberdach, immobilizer, I właściciel -
16.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-83-16 
NISSAN PRIMERA, 1993/94 r., 106 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, - 16.500 zł. Wilków, tel. 076/878-13-84 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - AG0229 
www.autogielda.com.pl)
NISSAN PRIMERA SLX, 1994 r., 118 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, 
wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, regulacja świateł, reg. 
kierownica, w Polsce od br, - 19.S00 zł. Gubin, tel. 068/ 
455-21-30
NISSAN PRIMERA, 1994 r.. 111 tys. km, 2000 ccm, 16V, bia
ły, sedan, I właściciel, sprowadzony w całości, 4-drzwiowy, 
ABS, wszystkie el. dodatki, dzielona tylna kanapa, wspoma
ganie, centr. zamek, alum. felgi, atrakc. 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, 1994/95 r., 149 tys. km, 2000 ccm, die
sel, bordowy metalic, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, wspo
maganie kier., el. reg. i podg. lusterka, welurowa tapicerka, 
podłokietniki, alum. felgi .gwiazdy”, garażowany, atrakc. wy
gląd, oszczędny (5,51/100 km), - 21.500 zł. Rudna, tel. 076/ 
749-39-12,0601/58-68-15
NISSAN PRIMERA SEDAN, 1995 r., 86 tys. km, 1800 ccm. 
zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierowni
ca, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, - 18.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/342-87-34
NISSAN PRIMERA P11 SLX, 1996 r., 93 tys. km, 2000 ccm, 
turbo D, czerwony metalic, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, ABS, wspomaganie kier., opuszczany szyberdach, 2 
poduszki powietrzne, centralny zamek, alarm + pilot, radio, 
stan idealny, - 29.600 zł. Legnica, tel. 0601/71-5145 
NISSAN PRIMERA SLX, 1996 r., 48 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, pełne wyposażenie oprócz skóry, zimowe 
koła, garażowany, zadbany, właściciel niepalący, - 30.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-90-51 .
NISSAN PRIMERA. 1997 r., 180 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 
ciemnoszary metalic, pod. powietrzna, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, RM, ABS, centr. zamek, immobilizer, - 34.000 zł. Lu
bin, tel. 0606/94-36-96
NISSAN PRIMERA, 1999 r., 43 tys. km! 2000 ccm, TD. biały, 
ABS, klimatyzacja, el. otw..szyby, eł. reg. lusterka, c. zamek + 
pilot, alarm, alum. felgi, radioodtwarzacz, welur, chromowa
ne klamki, stan idealny, 4 elementy do lakierowania, kupują
cy zwolniony z opłaty skarbowej, - 34.500 zł. Ostrów Wielko
polski, tel. 062/592-03-79,0601/88-28-89 
NISSAN PRIMERA, 1999/00 r., 18 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
140 KM, kolor morski metalic, wspomaganie, ABS, 4 pod. po
wietrzne, alarm + pilot, centr. zamek, klimatyzacja, welurowa 
tapicerka, kubełkowe fotele, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
alum. felgi, ksenony, RM z CD, atrakc. wygląd, - 53.000 zł. 
Leszno, tel. 0601/77-19-44
NISSAN SENTRA, 1991 r., 90 tys. km„ 1600 ccm,.16V, biały, 
klimatyzacja, reg. kierownica, wspomaganie, el. reg. luster
ka, alum. felgi, automatyczne pasy, RM, - 9.000 zł. Kępno, tel. 
062/781-21-76
NISSAN SERENA VAN, 1995 r., 121 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, zielony, centr. zamek, wspomaganie, RO, zadbany, •
21.000 Zł. Oleśnica, tel. 071/314-39-74
O NISSAN SUNNY, 1984 r., diesel silnik i skrzynia 

N-13. Wrocław, tel. 071/315-26-90 01036071
NISSAN SUNNY, 1984 r., 1500 ccm, benzyna, szary metalic, 
w kraju od 1998 r., I właściciel, kupiony w urzędzie celnym, 
5-biegowy, szyberdach, zadbany, przegląd do 10.2001 r., stan 
dobry. - 3.000 zł. Lubin, tel. 076/749-61-99,0604/70-92-56 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1985 r., 1500 ccm, benzyna, biały, 
hak, - 3.500 zł. Wrocław, tel.'071/336-26-32 
NISSAN SUNNY, 1986 r., 1600 ccm, wtrysk, srebrny metalic,. 
po wymianie oleju i filtrów, tylne szyby uchylane, dzielona tyl

na kanapa, 5-biegowy, komputer, nowy przegląd, stan b. do
bry, - 6.800 zł lub zamienię na mniejszy, w tej cenie: VW Polo, 
Fiesta. Złotoryja, tel. 076/878-2947,0604/80-17-52 
NISSAN SUNNY, 1987 r., 1300 ccm, N-13, niebieski, 3-drzwio- 
wy, - 6.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/29-19-77 
NISSAN SUNNY, 1988 r., 186 tys. km, 1600 ccm, czarny, spor
towy wygląd, zadbany, stan techniczny b. dobry, - 7.500 zł. 
Nowe Skalmierzyce, tel. 062/762-10-04 
NISSAN SUNNY, 1988 r„ 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, dzielona tylna kanapa, z 
urzędu celnego, w kraju od miesiąca, stan b. dobry, - 7.200 
zł. Lubin, tel. 076/842-4141,0606/93-95-75 
NISSAN SUNNY, 1989 r., 143 tys. km, 1400 ccm, 12V, niebie
ski metalic, stan b. dobry, 3-drzwiowy, 5-biegowy, -10.200 zł 
lub zamienię. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58, 0604/ 
2943-83
NISSAN SUNNY SEDAN, 1989 r , 1700 ccm, diesel, złoty me
talic, 4-drzwiowy, sprowadzony w całości, - 7.800 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-75-07 po godz. 20,0608/67-29-31 
NISSAN SUNNY, 1990 r., 103 tys. km, 1400 ccm, biały, 
5-drzwiowy, instalacja gazowa, - 10.800 zł. Kalisz, tel. 0621 
76441-32, 0604/08-36-62
NISSAN SUNNY SEDAN, 1990/91 r„ 160 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, grafitowy metalic, sprowadzony w całości, RO, dwa 
zabezpieczenia, zadbany, - 10.500 zł lub zamienię. Wscho
wa, tel. 065/540-24-76,0601/75-14-17 
NISSAN SUNNY N-14,1991 r., 120 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, beżowy metalic, limuzyna, 4-drzwiowy. I właściciel, stan 
b. dobry, -13.000 zł. Wrocław, tel. 78349-27 

' NISSAN SUNNY, 1991/92 r., 138 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
granatowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. reflek
tory, kpi. dokumentacja, RM, • 13.500 zł. Lubin, tel. 076/ 
847-24-75
NISSAN SUNNY SLX, 1992 r., 135 tys. km, 16V, srebrny me
talic, ABS, wspomag. kierownicy, oryginalny szyberdach, 
Mul-T-Lock, -12.800 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-68-16 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1992 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
ciemnogranatowy, oryg. lakier, 4-drzwiowy, zadbany, garażo
wany, nowe amortyzatory, stan b. dobry, - 13.800 zł. Oleśni
ca, tel. 071/314-38-39 N
NISSAN SUNNY, 1992 r., 1600 ccm, 16V, N-14, srebrny, kli
matyzacja, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
5-drzwiowy, dzielona tylna kanapa, RO, regulowane przed
nie fotele, • 13.500 zł. Leszno, tel. 065/520-18-32 
NISSAN SUNNY N-14, SEDAN, 1992 r., 150 tys. km, 1400 
ccm, benzyna, 16V, kolor grafitowy metalic, radio, alarm, ak
tualny przegląd, zadbany, stan b. dobry, - 9.700 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-61-82,0604/06-55-32 
NISSAN SUNNY N-14, 1992/93 r., 115 tys. km, 1976 ccm, 
diesel, biały, 5-biegowy, alarm, centralny zamek, wspomaga
nie kier., nowy model, oryginalny przebieg, bez wypadku, 
pełna dokumentacja, -14.800 zł. Ziębice, tel. 074/819-05-23, 
0603/43-87-06
NISSAN SUNNY, 1993 r., 2000 ccm, diesel, granatowy, stan 
b. dobry, oclony na mienie przesiedleńcze w 1997 r., I właści
ciel w Niemczech, I właściciel w Polsce, serwisowany, zadba
ny, garażowany, atrakcyjny wygląd, pełna dokumentacja, •
14.900 zł. Lubiąż, tel. 071/389-75-97,0603/59-73-81 
NISSAN SUNNY, 1994 r., 105 tys. km, 1400 ccm, czarny, ku
piony i serwisowany w Polsce, alarm, centralny zamek, blo
kada skrzyni biegów, RO, opony zimowe, stan b. dobry, -
18.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-23-32 
NISSAN SUNNY, 1994 r., 1700 ccm, diesel, biały, sprowa
dzony w całości, bez wypadku, stan techn. b. dobry, zadbany, 
- 14.000 zł. Wieluń, tel. 0601/38-37-50 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - A00525 
www.autogielda.com.pl)
NISSAN SUNNY, 1995 r., 130 tys. km, 1400 ccm, 16V, perło- 
woniebieski, el. otw. szyberdach 2-stopniowy, centr. zamek, 
immobilizer, RM Philips, garażowany, tylna lotka i dodatkowe 
światło .stopu”, stan b. dobry + kpi. opon zimowych -16.500 
zł. Polkowice, tel. 0502/29-15-90 
NISSAN SUNNY, 1995 r., 118 tys. km ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. felgi, kpi. 
kół zimowych, CD Pioneer, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
27-0947
NISSAN SUNNY SEDAN, 1996 r., 88 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
perłowo niebieski, immobilizer fabryczny, centr. zamek, el. otw. 
szyberdach, wspomaganie kier., spoiler z dodatkowym świa
tłem .stop”, książka serwisowa, kompl. dokumentacja, -19.000 
zł. Głogów, tel. 0503/39-03-44

OLTCIT
OLTCIT CLUB, 1992 r. stan b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/357-89-67

OPEL
O  AUTON - sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

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

_ 01033221
OPEL ASCONA B, 1978 r., 1600 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, 
hak, obrotomierz, części zapasowe -1.000 zł. Gostyń, tel. 065/
572-54-68
OPEL ASCONA B, 1979 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
oryginalny, zadbany, alum. felgi 14", szyberdach, deska rozdz. 
bogato wyposażona, - 3.000 zł. Wałcz, tel. 067/25845-58 
OPEL ASCONA, 1981 r., 97 tys. km, 2000 ccm, diesel, brą
zowy, po remoncie silnika, do poprawek blacharskich, -1.800 
zł lub zamienię na Fiata 126p. Długołęka, tel. 071/399-86-87, 
0601/63-24-06
OPEL ASCONA B, 1981 r., 2000 ccm, benzyna, - 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-86-09
OPEL ASCONA C, 1982 r., 1600 ccm, benzyna. OHC, zielo
ny, alum. felgi, hak, zadbany, - 2.400 zł. Korfantów, tel. 077/ 
431-2842 po godz. 15
OPEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, RO, stan dobry, ? 2.200 zł. Stary Ja
worów, gm. Jaworzyna Śl., tel. 074/858-85-72 
OPEL ASCONA, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, 5-drzwio
wy, automatic, na białych tablicach, - 600 zł. Sulechów, woj. 
zielonogórskie, tel. 0607/76-17-09 
OPEL ASCONA, 1982 r., 160 tys. km, 1300 ccm, zielony, inst. 
gazowa, 2-drzwiowy, sprowadzony w całości, po remoncie 
kapitalnym, RO, 5-biegowy, lotka, atrakcyjny wygląd, • 4.300 
zł lub zamienię na Fiata 126p, Poloneza. Wrocław, tel. 071/ 
396-5041, 0603/19-13-93
OPEL ASCONA C, 1982 r., 119 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, bez wypadku, nowy akumulator, 5-drzwiowy, 
na białych tablicach -1.000 DEM. Wrocław, tel. 071/354-14-78 
OPEL ASCONA, 1982 r., 190 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, inst. gazowa, szyberdach, hak, 4-drzwiowy, 
2 lusterka boczne, tylna szyba ogrzewana, spoiler tylny, RO, 
III właściciel, - 3.500 zł: Żmigród, tel. 0608/60-54-39 po 
godz. 17
OPEL ASCONA, 1983 r., 150 tys. km, 1600 ccm. OHC, zielo
ny metalic, hak, 4-drźwiowy, stan silnika b. dobry, stan bla
charki dobry, - 3.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-07-53 
OPEL ASCONA. 1983 r., 1600 ccm, benzyna, OHC, niebie
ski metaiic, 2-drzwiowy, po remoncie silnika, zadbany, fotele

Recaro, alum. felgi ATS 15", RO z RDS, atrakc. wygląd, - 4.300 
zł. Żagań, tel. 068/478-37-85
OPEL ASCONA, 1983/84 r., 170 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony, koła zimowe, 5-drzwiowy, stan b. dobry, oryg. la
kier, oszczędny, - 2.600 zł lub zamienię na tańszy. Bolesła
wiec, tel. 075/732-59-61
OPEL ASCONA SEDAN, 1983/84 r., 1300 ccm, OHC, srebr
ny metalic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. spraw
ny, oryginalny lakier, blacharka do drobnych poprawek, - 2.100 
z ł, do uzgod.. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/77-61-54 
OPEL ASCONA, 1984 r., 93 tys. km, 1600 ccm, OHC, wtrysk, 
czerwony, katalizator̂  automatic, 4^irzwiowy, bez wypadku, 
nie eksploatowany w kraju, zadbany, z urzędu celnego, I rej. 
w 20.06.2001 r, stan b. dobry, - 4.200 zł. Lubin. tel. 076/
842-41-41, 0606/93-95-75
OPEL ASCONA SEDAN, 1984 r„ 1600 cęm, OHC, czerwony, 
nowy akumulator, stan b. dobry, - 3.900 zł. Ziębice, tel. 074/
816-11-01,0606/91-77-73
OPEL ASCONA, 1985 r., 1600 ccm, diesel, zielony, RO + 4 
głośniki i panel, do poprawek blacharskich, sprowadzony w 
całości, - 3.700 zł. Lubin, tel. 076/84444-55,0607/78-17-69 
OPEL ASCONA, 1985 r., 166 tys. km, 1600 ccm, diesel, bia
ły, 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, 1985 r., 60 tys. km, 1600 ccm, ciemno- 
grafitowy metalic, wersja sportowa, 90 KM, 2-drzwiowy se
dan, szyberdach, ciemne szyby, alum. felgi 7J x 15*, z ran
tem, nowe opony, kubełkowe fotele, RO JVC stereo + 8 gło
śników, atrakc. wygląd, 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. 1986 r.. 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, złoty 
metalic, stan dobry, sprowadzony w całości, z pełną doku
mentacją, po wymianie amortyzatorów przednich i głowicy, •
5.500 zł. Biedrzychowice, tel. 077/437-19-19 
OPEL ASCONA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy me
talic, inst. gazowa, 5-drzwiowy, 5-biegowy, po remoncie kapi
talnym silnika, deska digital, atrakcyjny wygląd, - 6.100 zł. Ka
mienna Góra, tel. 0604/24-09-72 
OPEL ASCONA, 1986,r." 1800 ccm, wtrysk, czerwony, se
dan, obzniżony, kubełkowe fotele, • 4.300 zł. Pieńsk, tel. 0609/ 
4448-69
OPEL ASCONA, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic, 
centr. zamek, hak, welurowa tapicerka, zarejestrowany w 
Niemczech, 4-drzwiowy, - 2.300 zł. Legnica, tel. 0604/
88-58-19
OPEL ASCONA, 1987 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, 5-drzwio- 
wy, szyberdach, automatic, stan dobry, - 3.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-62-10,0503/09-59-80 
OPEL ASCONA, 1987 r„ 1600 ccm, diesel, bordowy, 4-drzwio
wy, 5-biegowy, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, stan dobry, zadbany, - 5.100 zł. Legnica, tel. 0607/ 
05-05-66
OPEL ASCONA, 1987 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
złoty metalic, sedan, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
centr. zamek, alum. felgi, RM + 4 głośniki, białe zegary, spor
towa kierów., sportowy układ wydechowy, lotka ze światłem 
.Stopu”, welurowa tapicerka, zadbany, atrakc. wygląd - 8.400 
zl. Mielęcin, gm. Żarów, tel. 074/858-90-31,0609/48-96-71 
OPEL ASCONA, 1987 r., 102 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, inst. gazowa, RO, centr. zamek, hak, welurowa 
tapicerka, 5-biegowy, przegląd do 06.2002 r., dużo nowych 
części, stan dobry, - 6.200 zł lub zamienię na Fiata 126p, z 
dopłatą. Opole, tel. 0605/10-68-87 
OPEL ASCONA C, 1987 r., 1800 ccm. benzyna, srebrny me- 
ialic, stan b. dobry, zawieszenie po remoncie, oryginalny la
kier, bez rdzy, zadbana tapicerka, - 3.700 zł. Wrocław, tel. 
0504/90-20-23
OPEL ASCONA GSi SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk, czer
wony, 4-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach • 2.100 zł. 
Wrocław, tel. 0605/40-30-03
OPEL ASCONA, 1988 r.. 160 tys. km, 1996 ccm, El, metalic, 
5-drzwiowy, fotele kubełkowe, Mul-T-Lock, zarejestrowany, I 
właściciel w Polsce, - 5.750 zł. Wrocław, tel. 0605/22-67-18 
OPEL ASCONA, 1988 r., 130 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, ben
zyna, czerwony, wersja sportowa, stan b. dobry, na białych 
tablicach - 800 DEM. Wrocław, tel. 0608/16-27-27 
OPEL ASCONA, 1990 r., 1771 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
stan b. dobry, zadbany, RM, nie wymaga napraw, - 4.500 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-12-23 .
OPEL ASTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
hatchback, wsp. kierownicy, RO, 3-drzwiowy, bezwypadko
wy, stan b. dobry, sprowadzony z Niemiec, 1 dzień w kraju, 
wszystkie opłaty i formalności uregulowane, pełna dokumen
tacja, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 12.800 zł. 
Kłodzko, tel. 0605/74-22-02
OPEL ASTRA, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, sprow. w całości, 5-drzwiowy, RM, wspomaganie 
-10.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/647-72-74,0604/05-88-37 
OPEL ASTRA, 1991 r., 141 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, szyberdach, centralny zamek, welurowa tapicerka, 
wspomaganie kier., RM, el. antena, tłumik Remus, obroto
mierz, monowtrysk, bez wypadku, 5-drzwiowy, zderzaki w 
kolorze nadwozia, garażowany, I właściciel, • 13.000 żł. Płóczki 
Dolne, tel. 075/784-60-87
OPEL ASTRA, 1991/92 r., 1400 ccm, wtrysk, bordowy, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w całości, w kraju od 
tygodnia, serwisowany, el. otwierane szyby, RM, dzielona tyl
na kanapa, zadbany, • 11.900 zł. Lwówek śląski, tel. 075/ 
782-59-01, 0502/59-52-01
OPEL ASTRA, 1991/92 r., 105 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, centr. zamek, dzielona kanapa, zielone szy
by, centr. zamek, sprowadzony na kołach, - 12.300 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-4749, 0604/ 
96-73-82
OPEL ASTRA, 1991/92 r., bordowy metalic, radio, hak, -
11.900 zl. Żary, tel. 0608/35-00-89 
OPEL ASTRA, 1992 r., 108 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zie
lony metalic, 5-drzwiowy, oclony w całości, bez wypadku -
13.200 zł. Dobroszyce, gm. Wrocław, tel. 071/314-11-83 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1700 ccm, TDi, granatowy me
talic, silnik Isuzu, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, 
el. reg. lusterka, roleta, relingi dachowe, -16.000 zł. Leszno, 
tel. 0609/45-99-56
OPEL ASTRA, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, ciemnogranatowy 
metalic, stan b. dobry, wspomaganie, sportowy układ wyde
chowy i kierów. + 4 alum. felgi z oponami, na białych tabli
cach • 4.800 zł, do oclenia. Olszyna, tel. 0502/86-24-05 
OPEL ASTRA, 1992 r., 124 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, sportowe zawieszenie, alum. felgi, szyberdach, 
3-drzwiowy, atrakc. wygląd, - 12.800 zł. Rawicz, tel. 065/ 
546-39-55, 0607/24-57-09
O OPEL ASTRA, 1992 r., 125 tys. km, 1600 ccm, nie

bieski metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyberdach, 
radio, el. antena, welurowa tapicerka, 4 zagłów
ki, w kraju od 2 dni, stan idealny, • 13.400 zł. Ża
gań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 84019961 

OPEL ASTRA, 1992 r.. 1400 ccm, benzyna 4-drzwiowy, bez 
wypadku, -11.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.)., tel. 0603/
59-69-88
OPEL ASTRA, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, bordowy metalic. 
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, RO + CD, bez wy
padku, sprowadzony w 97 r na mienie przesiedleńcze, udo
kum. pochodzenie, - 16.000 zł. Bielawa, tel. 0601/54-07-42, 
074/833-12-50
OPEL ASTRA GLS, 1992 r., 45 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
niebieski, bez wypadku, książka serwisowa, w kraju od 3 dni,
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KOMUNIKAT ! ! !
Firma finansow a świadcząca usługi w zakresie 

gromadzenia i redystrybucji środków finansowych 
pragnie pogratulować wszystkim swoim Klientom 

znakomitego wyboru. Pragniemy również dodać, że jest 
jeszcze  możliwość skorzystania z preferencyjnych 

warunków do 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 IGientom proste 
procedury zawarcia umowy.

Proponujemy stale raty 
pgtsifl przez cały okres spłaty,

•g||| jP H rfp ’ ^  \  ' • max.U5m-cy.

Możliwość zawieszenia 
j*%. -— raty nawet do 6-ciu

t5t*sz4?2: ' miesięcy.
OP012663

Przykładowe zestawy środków finansowych:
10.000,- 25.000,- 50.000,- 75.000,- 100.000,-

oryginalny lakier, II właściciel, RM, ABS, centralny zamek, 
wspomaganie kier., immobilizer, obrotomierz, wełurowa tapi
cerka, el. reg. reflektory, el. antena, 5-drzwiowy, stan idealny, 
-12.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-53-51 po godz.20,0602/
49-57-1T
OPEL ASTRA, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, centralny za
mek, szyberdach, reguł. wys. mocowania pasów i siedzeń, 
serwisowany, sprowadzony w całości na nowych zasadach, 
po przeglądzie, oclony, -12.600 zł. Brzeg, tel. 077/416-59-43, 
0501/80-53-02
OPEL ASTRA GSI, 1992 r., 100 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, alum. felgi, wspomaganie, ABS, alarm + pilot, im
mobilizer, kubełkowe fotele, • 16.200 zł. Chojnów, tel. 0607/ 
05-06-97
OPEL ASTRA CD, 1992 r., 104 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
popielaty metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, ABS, wspomaga
nie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka - 2.500 DEM + cło i 
transport lub na gotowo 11.000 zł. Góra, tel. 065/543-32-41 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 160 tys. km. 1700 ccm, diesel, 
burgundowy metalic, relingi dachowe, roleta, serwo, RM, hak, 
bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, w kraju od 3 tyg., I 
właściciel, po przeglądzie, oclony, zadbany, -14.900 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/316-71-25 
OPEL ASTRA. 1992 r., 111 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, wspomaganie kier., RM, 5-biegowy, katalizator, 
3-drzwiowy, oclony w całości, bez wypadku, stan b. dobry, -
13.500 zł. Kłodzko, tel. 0605/74-22-02 
OPEL ASTRA. 1992 r., 90 tys. km. 1600 cęm, bordowy meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, wspomaganie kier., 
centralny zamek, wełurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, 
radioodtwarzacz, oryginalny lakier, katalizator, stan b. dobry, 
pełna dokumentacja, - 14.700 zł. Kobierzyce, tel. 071/
311-83-86
OPEL ASTRA, 1992 r., 111 tys. km, 1800 ccm, GT. grafitowy,
I właściciel, dużo wyposażenia, alum. felgi, nowa deska, wspo
maganie, pełna elektryka, - 13.200 zł. Kubicę, gm. Nysa, tel. 
0604/35-37-74
OPEL ASTRA, 1992 r„ 80 tys. km, 1400 ccm, E. srebrny me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. reflektory, RO, szyber
dach, centr. zamek, alarm, oznakowany, nowe opony, • 14.000 
zł. Legnica, tel. 0502/26-33-81,076/854-80-44 
OPEL ASTRA KOMBI. 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
wspomaganie, szyberdach, stan dobry, zadbany, • 12.900 zł 
lub zamienię, raty. Legnica, tel. 0605/28-37-83 .
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r„ 130 tys. km, 1800 ccm, i, nie
bieski metalic, centr. zamek, wspomaganie, RM Blaupunkt, 
kpi. dokumentacja, 9 miesięcy w kraju, roleta, relingi dacho
we, -12.900 zł. Leszno, tel. 065/526-53-84,0606/90-19-69 
OPEL ASTRA, 1992 r., 115 tys. km, 1600 ccm, bordowy me
talic, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, centr. zamek, szyber
dach, radio, wełurowa tapicerka, bez wypadku, - 12.400 zł. 
Leszno, tel. 065/529-73-06,0601/78-72-75 
OPEL ASTRA, 1992 r., 145 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, spoiler, zadbany, stan b. dobry - 3.600 DEM 
+ cło. Lubań, tel. 075/646-38-30 po godz. 18 
OPEL ASTRA, 1992 r., 98 tys. km, 1600 ccm, szary metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, stan b. dobry - 4.000 
DEM. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08,0604/46-34-26 
OPEL ASTRA, 1992 r., 120 tyś. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, uszkodzony przód, „na chodzie”, odbiór 
przy granicy • 1.000 DEM. Lwówek Śląski, tel. 0608/63-16-87 
OPEL ASTRA. 1992 r., 117 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary 
metalic, zadbany, wspomaganie, szyberdach, kpi. dokumen
tacja, - 14.500 zł. Nowa Sól, tei. 068/356-99-22 
OPEL ASTRA, 1992 r„ 130 tys. km, 1800 ccm, GT 3-drzwio
wy, wspomaganie, el. reg. lusterka, kubełkowe fotele, -11.400 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-35-84,0501/22-10-43 
OPEL ASTRA GLS, 1992 r„ 119 tys. km, 1600 ccm, Pb/, wi
śniowy, 5-drzwiowy, wełurowa tapicerka, centralny zamek, 
wspomaganie kier, szyberdach, obrotomierz, komputerpokł., 
podłokietnik, dzielona tylna kanapa, lusterka w kolorze nad
wozia, książka serwisowa, sprowadzony w całości, w kraju 
od 2 tygodni, - 12.900 zł lub zamienię. Rawicz, tel. 0603/
68-79-10
OPEL ASTRA, 1992 r.. 107 tys. km, 1400 ccm, bordowy me
talic, I właściciel, z salonu, bez wypadku, 3-drzwiowy, radio, 
garażowany, stan b. dobry, - 11.800 zł. Strzelin, tel. 0606/
81-07-20
OPEL ASTRA GSI, 1992 r„ 140 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
perłowoczamy, wspomaganie, szyberdach, centr. zamęk, 
ABS, komputer, sportowe zawieszenie, bez wypadku, 3 dni w 
kraju, zwolnienie z opłaty skarbowej, -12.000 zł. Śmigiel, Cel. 
0600/37-50-44
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, ukł. wyde
chowy 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 KOMBI, 1992 r„ 131 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, el. reg. reflektory, wspomaganie, dzielona kanapa, 
5-drzwiowy, sprowadzony w całości, oclony, bez rejestracji, -
13.400 zł. Turek, tel. 063/289-45-19,0600/22-07-29 Cj 
OPEL ASTRA, 1992 r., 1400 ccm, biały, 5-biegowy, 5-drzwio
wy, RO, zadbany, stan b. dobry, -11.600 zł. Wołów, tel. 071/ 
389-48-06
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, wiśniowy metalic, 

jilum. felgi, alarm + pilot, relingi dachowe, RO, szyberdach, 
Wspomaganie, - 10.700 zł (możliwe raty przez komis). Wro
cław, tel. 071/351-88-28,0600/16-74-14 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r„ 147 tyś. km, 1600 ccm, ben
zyna, czarny metalic, relingi dachowe, centr. zamek, RM, el. 
reg. reflektory, bez wypadku, dopiero przywieziony, -12.600 
zł. Wrocław, tel. 071/344-35-95 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 1600 ccm, kolor wiśniowy, ra
dioodtwarzacz, aluminiowe felgi, relingi dachowe, roleta, alarm 
+ pilot, centralny zamek, szyberdach, - 10.700 zł. Wrocław, 
tel. 0600/16-74-14
OPEL ASTRA, 1992 r„ 145 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, zadbany, stan dobry, ga
rażowany, - 12.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-53-23 dom. 
0602/10-18-25
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 171 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
czerwony, roleta, wspomaganie kier., bez wypadku, do spro
wadzenia z Niemiec - 3.600 DEM + cło. Zebrzydowa, tel. 075/ 
736-32-60, 0502/26-20-73
OPEL ASTRA GSi, 1992 r., 90 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, ABS, wspomaganie kier., komputer, cen
tralny zamek, immobilizer, radioodtwarzacz Blaupunkt, 4 gło
śniki, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, podgrz. fotele, 
kubełkowe fotele, sportowe zawieszenie i wydech, aluminio
we felgi Borbet 15", ciemne szyby, - 18.600 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-12-07
OPEL ASTRA, 1992 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic. bez wypadku, sprowadzony w całości, centr. za
mek, wspomaganie, szyberdach, radio, zadbany, -13.300 zł. 
Zary, tel. 0604/50-59-32,0604/50-85-58 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 120 tys. km, 1700 cCm, diesel, bor
dowy metalic, bez wypadku, RM, dzielona tylna kanapa, el. 
otw. szyberdach, - 13.800 zł lub zamienię na Fiata 126p lub 
Cinquecento. Lubnów, tel. 074/819-90-62,0604/28-59-76 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 160 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
ciemnoniebieski, centr. zamek, ABS, wspomaganie, szyber
dach, -12.500 zł. Mietków, tel. 071/316-83-21,0502/04-00-60 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, 5-drzwio- 
wy, 5-biegowy, RO ♦ 4 głośniki, dzielona tylna kanapa, I wła
ściciel, -10.900 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-31, 
0604/36-35-85
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 15 tys. km, 1400 ccm, błękitny me
talic, 3-drzwiowy, spoilery Schmitz, kierownica Momo, cen
tralny zamek ♦ pilot, RM + RDS, dzielona tylna kanapa, ater

miczne, po przeglądzie, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, - 12.700 zł. Rawicz, tel. 0605/61-79-12 . —  I. /  
OPEL ASTRA, 1992/93 r„ 122 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
perłowobordowy metalic, bez wypadku, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, RM, el. reg. reflektory, zderzaki i luster
ka w kol. nadwozia, 3 dni w kraju, przegląd, tłumaczenia, Stan 
idealny, - 14.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/546-52-76,0604/26-53-15 
OPEL ASTRA SEDAN, 1992/93 r., 67 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, welur, radio, sprowadzony na kołach, książka serwiso
wa, - 14.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/ 
546-47-49, 0604/96-73-82
OPEL ASTRA SEDAN, 1992/93 r., 129 tys. km, 1600 ccm, 
perłowoniebieski, ABS, szyberdach, komputer pokładowy, 
podgrzew. siedzenia, bez wypadku, 3 dni w kraju, stan ideal
ny* 14.400 zł. Rawicz, ter 065/546-33-22, 0503/14-48-80 
OPEL ASTRA, 1992/93 r., 98 tys. km, 1400 ccm. wtrysk, bia
ły, hak, halogeny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ekonomizer, RO 
Blaupunkt, serwisowany, bez wypadku, stan techniczny b. 
dobry, kpi. dokumentacja, lub zamienię na Poloneza Trucka, 
Opla Combo, Skodę, - 14.500 zł. Szprotawa, tel. 068/
376-43-21
OPEL ASTRA GLS. 1992/93 r., 156 tys. km, 1600 ccm, biały, 
5-drzwiowy, wełurowa tapicerka, oryg. radio, hak, wspoma
ganie kier., I właściciel w Niemczch, stan b. dobry, -12.500 zł 
, kup. zwoln. z opł. skarbowej. Żary, tel. 068/375-98-52,0608/ 
03-50-24
OPEL ASTRA GLS, 1993 r„ 92 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
grafitowy metalik, katalizator, wspomaganie, el. reg. reflekto
ry, centralny zamek, wełurowa tapicerka, RO Blaupunkt ♦ 6 
głośników, 4 kpi. opony zimowe, sprowadzony w całości, bez
wypadkowy, w kraju od miesiąca, zarejestrowany, -14.800 
zł. Zielona Góra, tel. 068/368-10-16,0606/92-62-55 
OPEL ASTRA, 1993 r., 123 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, 5-drzwiowy, stan idealny, czamy welur. centr. zamek, alarm 
+ pilot. RM - 13.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-40-37 
OPEL ASTRA, 1993 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, do sprow. z Nie
miec -11.500 zł bez cła. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
OPEL ASTRA GLS, 1993 r., 92 tys. km, 1389 ccm, benzyna, 

' grafitowy metalik, katalizator, • 15.500 zł. Iłowa Żagańska, tel. 
0606/92-62-55
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 148 tys. km, 1600 ccm, ], 
wtrysk, biały, ABS, centr. zamek, RM, szyberdach, wspóma- 

— ganię, roleta, relingi, wełurowa tapicerka, tydzień w kraju -
12.900 zł. Jasień, tel. 068/371-07-30 
OPEL ASTRA KOMBI CLUB, 1993 r., 150 tys. km, 1700 ccm. 
diesel, bordowy metalic, wyprodukowany w grudniu, centr. za
mek, wspomaganie, kubełkowe fotele, szyberdach, relingi da
chowe. radio, atrakc. wygląd, I właściciel, sprowadzony w ca
łości, - 16.200 zł. Leszno, tel. 0601/71-90-18 
OPEL ASTRA CABRIO, 1993 r., 2000 ccm, zielony metalic, 
RO, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., alum. felgi, sprowa
dzony w całości, kpi. dokumentacja, - 21.000 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-58-53, 075/782-29-99 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AG0230 
www.autogielda.com.pl)
OPEL ASTRA GL, 1993 r., 103 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, centr. zamek, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szy
berdach, RO, bez wypadku, serwisowany, w kraju od 2 tygo
dni, stan b. dobry, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -
13.400 zł. Żary, tel. 068/470-18-12,0605/83-18-33 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 146 tys. km, 1600 ccm, biały, 
alum. felgi, RM, wspomaganie, relingi dach., siatka grodzio
wa, sprow. 02.2001 r., kupujący zwolniony z podatku -14.300 
zł. Żary. tel: 0608/19-02-57
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r., 89 tys. km, 1600 ccm, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, wełurowa ta- 
picęrka, szyberdach, immobilizer, dzielone fotele, zarejestro
wany, kpi. dokumentacja, - 14.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/
734-58-52, 0601/58-33-32
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 1700 ccm, TDi, szary metalic, 
silnik Isuzu, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, -
17.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/837-82-50
OPEL ASTRA, 1993 r., 142 tys. km, 1700 ccm, diesel, czer
wony, w kraju od miesiąca, I właściciel, garażowany, wspo
maganie kier., 3-drzwiowy, stan b. dobry, - 13.800 zł. Jawor, 
tel. 076/870-01-20, 0604/72-36-24 
OPEL ASTRA, 1993 r., 94 tys. km, 1400 ccm, czerwony, wspo
maganie, szyberdach, alum. felgi, immobilizer, oznakowany, 
garażowany, RM + 6 głośników, - 13.400 zł. Kalisz, tel. 0621 
502-14-14
OPEL ASTRA GLS, 1993 r., 1400 ccm, wtiysk, perłowoczar- 
ny, 5-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. lusterka, c. zamek, szy
berdach, welur, radioodtwarzacz oryginalny, reg. świateł, ob
rotomierz, dzielona tylna kanapa, koła 14". garażowany, za
dbany, stan idealny, - 14.500 zł. Kalisz, tel. 0608/65-34-48 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r„ 160 tys. km, 1700 ccm, TDi, 
niebieski, silnik Isuzu, roleta, wspomaganie kier., szyberdach, 

~ składana tylna kanapa, el. reguł, reflektory, obrotomierz, stan 
dobry, -15.200 zł lub zamienię na tańszy. Kozielno, woj. opol
skie, tel. 0602/33-69-85,0604/63-73-60 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 190 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, -14.500 zł. Kruszyn, gm. Bolesławiec, tel. 0601/55-54-24 
OPEL ASTRA, 1993 r., 1400 ccm, turkusowy metalic, 
3-drzwiOwy, sprowadzony z Niemiec, 3-drzwiowy, stan b. do
bry, - 14.200 zł. Legnica, tel. 076/722-17-74 
OPEL ASTRA, 1993 r., 119 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, centralny zamek, wspomaganie kier., radio, wełurowa 
tapicerka, w kraju od 2 dni, stan idealny, - 14.900 zł. Legnica, 
tel. 0603/16-13-73
OPEL ASTRA GSI, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, ciemno
niebieski metalic, ABS, komputer, wspomaganie, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, centr. zamek, szyberdach, 3-drzwiowy, 
obniżony, ospoilerowany, kubełkowe fotele, stan b. dobry, •
14.000 zł. Lubań, tel. 075/721-35-26
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 97 tys. km, 1400 ccm, biały, 
katalizator, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, kpi. dokumen
tacja, zadbany, -13.600 zł. Lubin, tel. 076/844-35-22 
OPEL ASTRA, 1993 r., 58 tys. km, 1400 ccm, bordowy, im
mobilizer, I właściciel, -14.900 zł. Lubsko, tel. 068/372-09-13 
OPEL ASTRA SEDAN, 1993 r„ 110 tys.-km, ł600 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, 2 dni w kraju, bez wypadku, wspomaganie, 
centr. zamek, oryginalne radio, książka serwisowa, przegląd, 
el. reg. reflektory, welur, -15.000 zł (kupujący nie płaci podat
ku). Rawicz, tel. 0607/09-45-04 
OPEL ASTRA, 1993 r., 1700 ccm, diesel, czerwony, wspo
maganie kier., centralny zamek, szyberdach, kupiony w Niem
czech od I właściciela, sprowadzony, oclony, pełna dokumen
tacja, książka serwisowa, - 16.800 zł. Sobótka, tel. 071/
316-30-47, 0605/63-18-27
OPEL ASTRA, 1993 r., 129 tys. km, 1400 ccm, wtrysk 
5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe opony, nowe amortyzatory, alu
miniowe felgi, radioodtwarzacz + głośniki, dzielona tylna ka- 

' napa, el. reg.. reflektory, zielone szyby, spoilery progowe, 2 
lotki na tylnej klapie, wełurowa tapicerka, atrakcyjny wygląd, 
- 13.300 zl lub zamienię, możliwe raty. Strzelin, tel. 0603/
84-60-78
OPEL ASTRA GSI, 1993 r., 154 tys. km, 2000 ccm, perłowo- 
czarny, ABS, wspomaganie, szyberdach, komputer, el. otw. 
szyby, ciemne szyby, alum. felgi, podwójny ukł. wydechowy, 
obniżone zawieszenie, stan b. dobry, • 18.900 zl. Trzebnica, 
tel. 0603/84-99-66
OPEL ASTRA, 1993 r., 115 tys. km, 1400 ccm, El, niebieski, 
3-drzwiowy, katalizator, regulacja świateł, dzielona kanapa, 
RO i 6 głośników, hak, alarm, garażowany, bez przeglądu, 
nowe zawieszenie, -12.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-65-22 
OPEL ASTRA GT, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, I właściciel w kraju, ABS, wspomaganie kier., 
szyberdach, zadbany, - 12.200 zł. Wrocław, tel. 071/ 
782-22-75, 0604/95-93-70

OPEL ASTRA, 1993 r., 1400 ccm, niebieski metalic, stan b. 
dobry, zadbany, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w ca
łości, szyberdach, aiarm, centralny zamek, tylne pasy, dzie
lona tylna kanapa, - 12.200 zł. Wrocław, tel. 0601/71-03-50 
OPEL ASTRA, 1993 r., 340 tys. km, 1600 ccm, granatowy, do 
remontu silnika, stan dobry, - 12.500 zł. Wrocław, teł. 0601/
56-11-77
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 92 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czerwony, centralny zamek, wspomaganie kier., immobi
lizer, dzielona tylna kanapa, napinacze pasów, szyberdach, 
opony zimowe, reguł, fotel kierowcy, relingi dachowe, el. re
guł. reflektory, kubełkowe fotele, - 16.800 zł lub zamienię na 
mniejszy. Wrocław, tel. 071/339-22-20,0608/50-06-57 
OPEL ASTRA, 1993 r., 100 tys. km, 1600 ccm, kolor śliwko
wy metalic, ABS, centr. zamek, immobilizer, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyby, wełurowa tapicerka, szyberdach, opony zimo
we, po tuningu, - 17.500 zł. Wrocław, tel. 071/336-91-83 
OPEL ASTRA, 1993 r., 50 tys. km, 1400 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, do sprowadzenia 
z Niemiec, - 12.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-36-43, 0502/
66-20-42
OPEL ASTRA KOMBI, 1993/94 r., 175 tys. km, 1700 ccm, TDI. 
82 KM, niebieski metalic, serwo, relingi, szyberdach, RM, ob
rotomierz, kolor, tapicerka, reg. fotel kierowcy, centr. zamek, 
sprowadzony w czerwcu, bez wypadku, pełna dokument., stan 
b. dobry, - 17.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75, 0608/
10-08-32
OPEL ASTRA, 1993/94 r., 80 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, el. reg. refl., reg. pasy i siedzeń, wspo
maganie, centr. zamek, RM, szyberdach, sprow. w całości na 
kołach na nowych zasadach, po przeglądzie, oclony, stan b. 
dobry, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej - 13.200 zł. 
Brzeg Opolski, tel. 077/416-59-43,0501/58-12-14 
OPEL ASTRA, 1993/94 r., 70 tys. km, 1600 ccm, bordowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, ABS, komputer pokładowy, 100 KM, 5-drzwiowy, •
17.400 zł. Krzycko, tel. 065/533-17-66 
OPEL ASTRA KOMBI, 1993/94 r„ 1700 ccm, TDI, perłowo- 
(?arny, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, 
el. reg. lusterka, relingi dachowe, roleta, bez wypadku, do 
sprowadzenia z Niemiec, na gotowo - 15.900 zł. Nowa Sól, 
tel. 0504/90-67-41
OPEL ASTRA. 1993/94 r., 200 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy, stan silnika i blacharki b. dobry, 5-drzwiowy, 
centr. zamek z pilotem, relingi dachowe, pilne, • 12.900 zł. 
Oława, tel. 071/313-15-77,0601/83-61-02 
OPEL ASTRA, 1993/94 r.. 94 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, ko
lor grafitowy metalic, sprowadź, w całości na kołach, bez wy
padku, 1 dzień w kraju, wspomaganie, centr. zamek, szyber
dach, RM, kubełkowe fotele, atermiczne szyby, - 12.900 zł. 
Rawicz, tei: 0605/22-90-19
OPEL ASTRA, 1993/94 r„ 143 tys. km, 1700 ccm, turbo D. 
jasno-grafitowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. za
mek, RM, wełurowa tapicerka, nowe opony, do sprow. z Nie
miec -17.100 zł. Sobótka, tel. 0601/78-23-69 
OPEL ASTRA CL, 1993/94 r., 105 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, perłowobordowy metalic, stan b. dobry, sprowadzony w 
całości, w Polsce 6 mies., bez wypadku, kph dokumentacja, 
ks. serwisowa, 5-biegowy, oszczędny, szyberdach, możliwe 
raty, - 12.900 zł. Wrocław, tel. 372-47-88 
OPELASTRA SEDAN, 1994 r., 145 tys. km, 1600 ccm, kolor 
grafitowy metalic, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, 
immobilizer, 2 x ARB, wełurowa tapicerka, oznakowany, za- 
bezp., bez wypadku, nowe opony, hak, stan b. dobry • 18.300 
zł. Bolesławiec, tel. 0501/55-60-78 
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r., 102 tys. km, 1600 ccm, zielo
ny metalic, wzmocniony silnik, centr. zamek, wspomaganie, 
alum. felgi, wełurowa tapicerka, RM, immobilizer, szyberdach, 
relingi, roleta -16.900 zł. Jasień, tel. 068/371-07-30 
OPELASTRA. 1994 r., 1700 ccm, turbo D, niebieski, wspo
maganie, el. otw. szyby, wełurowa tapicerka, centr. zamek, 
RO, - 17.900 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-95-63. 0600/
56-91-82
OPEL ASTRA CALIFORNIA, 1994 r„ 60 tys. km, 1400 ccm, 
niebiesko-zielony, (granatowy, kolor zmienny) wspomaganie, 
szyberdach, b. zadbany, -16.400 zł. Lwówek Śląski, tel. 0605/
15-35-06
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 76 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony metalic, wspomaganie, relingi dachowe, roleta, el. 
reg. reflektory, w kraju od 2 tygodni, bez wypadku, nie eks
ploatowany w kraju. - 16.300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/ 
782-54-84,0606/11-38-66
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komputerowa diagnostyka silników 
naprawy główne i bieżące 

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

OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 126 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
biały, sprowadzony z Niemiec, bez wypadku, centr. zamek, 
serwo. szyberdach, relingi dachowe, -16.000 zł. Ostrzeszów, 
tel* 062/732-00-21, 0607/42-59-50 
OPEL ASTRA, 1994 r.. 1600 ccm, bordowy, wspomaganie 
kier., 2 poduszki pow., szyberdach, stan b. dobry, -14.300 zł. 
Bolków, tel. 0603/08-04-75
OPEL ASTRA, 1994 r., 78 tys. km, 1700 ccm, diesel, bordo
wy, 68 KM, 3-drzwiowy, hak, dzielona tylna kanapa, radiood
twarzacz + 4 głośniki, stan b. dobry, - 17.800 zł lub zamienię 
na BMW 324 TD, rocznik 1990-92, z dopłatą. Legnica, tel. 
076/856-15-68
OPEL ASTRA GL KOMBI, 1994 r., 124 tys. km, 1400 ccm, 
granatowy metalic, na białych tablicach -, relingi dachowe, 
RO, dzielona tylna kanapa, sprowadzony w całości, kpi. do
kumentacja, nowe amortyzatory i akumulator, po wymianie 
wielu części, • 16.500 zł. Legnica, tel. 0607/09-09-44 
OPELASTRA, 1994 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, podusz
ka pow., 3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, stan b. 
dobry, - 13.900 zł lub zamienię, możliwe raty przez komis. 
Legnica, tel. 0605/28-37-83
OPELASTRA, 1994 r., 120tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, centralny zamek,-el. otwierane szyby, radiood
twarzacz stereo, stan idealny, -12.800 zł. Oleśnica, tel. 071/
314-78-76,0601/74-10-55
OPEL ASTRA KOMBI, 1994 r„ 150 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D, granatowy metalic, intercooler, silnik Isuzu, 2 pod. powietrz
ne, napinacze pasów, hak, alarm + pilot, centr. zamek, RO, 
kpi. kół zimowych, - 21.500 zł. Opole, tel. 077/454-06-35 
OPELASTRA, 1994 r., 120 tys. km, 1700 ccm, diesel, grafito
wy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, szyberdach, -17.000 
zł. Pleszew, tel. 0607/80-32-46 
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 144 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
perłowobiały, poduszka powietrzna, centralny zamek, wspo
maganie kier., roleta, el. reg. reflektory, w kraju od tygodnia, 
bez wypadku, oclony, stan b. dobry, - 17.300 zł. Sobótka, tel. 
0605/63-18-27
OPELASTRA, 1994 r., 1700 ccm, diesel, ciemny metalic, szy
berdach, poduszka pow., wspomaganie kier., 5-drzwiowy, w 
kraju od tygodnia, oclony, stan b. dobry, -17.900 zł. Sobótka, 
tel. 0602/55-43-77
OPELASTRA KOMBI, 1994 r., 159 tys. km, 1700 ccm, diesel 
radioodtwarzacz, wspomaganie kier., pełna dokumentacja, 
bez wypadku, stan idealny, sprowadzony w całości, -16.800 
zł. Środa Śląska, tel. 071/317-51-39 
OPELASTRA, 1994 r., 91 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drzwio-

Jelenia Góra 075/64-24-934 
Bogatynia 075/ 77-33-030
Zielona Góra 068/ 322/10/64 
Żary 068/36-36-422

wy, szyberdach, zadbany, w kraju od 2 miesięcy, sprowadzo
ny w całości, - 13.500 zi faktura VAT. Świdnica, tel. 0604/
93-87-75
OPEL ASTRA, 1994 r., 1800 ccm, benzyna, kolor grafitowy, 
kpi. dokumentacja, ABS, szyberdach, wspomaganie, alum. fel
gi, centr. zamek, sprowadzony z Niemiec, • 11.700 zł. Świdni
ca. tel. 0603/48-51-94
OPELASTRA, 1994 r., 145 tys. km, 1700 ccm, diesel, zielony 
metalic, bez wypadku, do sprowadzenia na gotowo, centr. za
mek, 5-drzwiowy, stan techn. dobry, - 15.200 zł. Unikowice, 
gm. Paczków, tel. 077/431-63-78 
OPEL ASTRA, 1994 r., 100 tys. km, 1700 ccm, diesel, kolor 
grafitowy metalic, RO, stan b. dobry, - 17.500 zł. Wrocław, tel. 
071/344-59-22"
OPEL ASTRA, 1994 r., 147 tys. km, 1700 ccm, TDi, granato
wy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, napi
nacze pasów, kubełkowe fotele, alarm + pilot, silnik Isuzu, RM,
- 17.500 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 0602/11-75-12 
OPELASTRA KOMBI; 1994 r., 117 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, wspomaganie kier., centralny zamek, poduszka po
wietrzna, relingi dachowe, kubełkowe fotele, dzielona tylna 
kanapa, bez wypadku, stan b. dobry, w kraju od 13.06.2001 r,
- 15.500 zł. Wrocław, tel. 071/350-76-27
OPEL ASTRA SEDAN GL, 1994 r., 102 tys. km, czerwony, 
Mul-T-Lock, oznakowany, kupiony w salonie w Polsce, im
mobilizer, centralny zamek, alarm + pilot, stan idealny, za
dbany, -19.500 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
OPEL ASTRA SEDAN GL. 1994 r., 102 tys. km, 1400 ccm, 
czerwony, oznakowany, Mul-T-Lock, - 19.500 zł. Żary, tel. 
0600/85-95-31
OPEL ASTRA SEDAN, 1994/95 r„ 119 tys. km, 1700 ccm, 
TD, czerwony, alarm, immobilizer, wspomaganie, centr. za
mek, pełna dokumentacja, radioodtwarzacz Blaupunkt, 2 po
duszki powietrzne, stan b. dobry, - 23.500 zł. Kotlin, tel. 0621 
740-52-50, 0608/23-21-52
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r.,124 tys. km, 1400 ccm, 
granatowy mefalic, 2 pod. powietrzne, centr: zamek, alarm, 
RO Blaupunkt. relingi dachowe, dzielona tylna kanapa, ter
mom. zewnętrzny, dużo nowych części, nowy akumulator, 
nowe amortyzatory (gwarancja), kpi. dokumentacja, sprowa
dzony w całości w 1999 r, - 18.500 zł. Legnica, tel. 06071 
09-09-44
OPEL ASTRA KOMBI, 1994/95 r„ 120 tys. km. 1700 ccm, 
TDI, biały, silnik Isuzu, I właściciel w Polsce, ABS, pod. po
wietrzna, relingi dachowe, roleta-bagażnika, reg. światła, 
wspomaganie, szyberdach, hak, możliwe raty przez komis, -
18.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-27-06 
OPEL ASTRA. 1994/95 r.. 134 tys. km. 1800 ccm, 16V, Eco- 
teć, żółty, 120 KM, sportowe zawieszenie + ukł. wydechowy, 
2xPP, RM, wspomaganie, szyberdach, immobilizer, alum. fel
gi, 15x50x205, bez wypadku, halogeny, - 18.500 zł. Syców, 
tel. 0605/38-05-59
OPEL ASTRA KOMBI; 1994/96 r„ 133 tys. km, 1700 ccm, 
turbo D, biały, immobilizer, alarm, 2 pod. powietrzne, RO + 6 
głośników, relingi dachowe, • 18.900 zł. Wrocław, tel. 071/
347-86-77 -
OPEL ASTRA, 1995 r., 76 tys. km, 1400 ccm, ciemnozielony 
metalic, kupiony w salonie, sedan, poduszka pow., centr. za
mek, alarm, RM, Mul-T-Lock, kpi. zimowych kół, serwisowa
ny, kpi. dokumentacja, stan b. dobry - 17.800 zł. Lubin, teł. 
076/749-97-79, 0502/17-80-87,0502/17-80-88 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r„ 64 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
perłowopomarańczowy. ABS, wspomaganie, halogeny, el. reg. 
lusterka, el. reg. reflektory, alum. felgi, wspomaganie, centr. 
zamek, el. otw. dach, el. wysuwana antena, radio, zderzaki w 
kolorze nadwozia, stan idealny, 2 pod. powietrzne, - 28.600 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0605/15-35-06 
OPEL ASTRA. 1995 r., 120 tys. km, 1700 ccm, turbo D, biały, 
2 pod. powietrzne, wspomaganie, RM, sprow. w całości, stan 
idealny, 1 mies. w kraju, kpi. dokumentacja -17.500 zl. Środa 
Śląska, tel. 071/317-54-63,0^04/52-10-09 
OPELASTRA, 1995 r., 51 tys. km, 1700 ccm, turbo D, niebie
ski, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., el. otw. szyby, • 19.500 
zł. Wrocław, tel. 0606/38-41-94 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 97 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
100 KM, granatowy metalic, klimatyzacja, wspomaganie kie
rownicy, el. otw. szyby, - 21.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/ 
771-73-78
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 84 tys. km, 1600 ccm, kolor 
wiśniowy, automatic, RM, ABS, ASR, szyberdach, centr. za
mek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, relingi, roleta, halo
geny, zderzaki i lusterka w kol. nadwozia, stan b. dobry -
15.900 zł. Żary, tel. 0607/57-12-35

Legnica 076/ 866-04-26
Leszno 065/ 529-28-41
Opole 077/454-64-08
Kalisz 062/757-52-33

OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, szary metalic, serwo, poduszki pow., centr. zamek, hak, 
RO, sprowadzony w całości, - 18.200 zł. Góra, tel. 065/ 
543-26-69, 0601/57-29-32
OPELASTRA, 1995 r., 64 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, poduszka pow., RO, el. reg. reflektory, -15.400 
zł. Grodków, tel. 077/415-90-17 
OPELASTRA, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, szyberdach, wspomaga
nie Ićier., centralny zamek, podłokietnik, el. reg. reflektory, 
zderzaki w kolorze nadwozia, radioodtwarzacz JVC, 6 gło
śników, aluminiowe felgi, 15 kpi. kół zimowych, garażowany, I 
właściciel w Polsce, - 21.800 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/
316-62-15, 0602/60-96-48
OPELASTRA KOMBI, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, zielony 
metalic, wełurowa tapicerka, 2 poduszki powietrzne, szyber
dach, centralny zamek, komplet nowych opon zimowych, stan 
b. dobry, - 20.500 zł. Kłodzko, tel. 074/817-16-23 po godz. 18 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r„ 72 tys. km, 1700 ccm, turbo D. 
zielony metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, poduszka pow, 
- 21.000 zł. Krotoszyn, tel. 0602/44-87-03 
OPEL ASTRA, 1995 r„ 150 tys. km, 1700 ccm, TDI, biały, 
wspomaganie, RM, przyciemniane tylne szyby, silnik Isuzu, 
w kraju nieeksploatowany, - 18.900 zł. Legnica, tel. 076/ 
862-97-09
OPELASTRA, 1995 r.. 90 tys. km, 1400 ccm, butelkowa zie
leń metalic, I właściciel, poduszka pow., centr. zamek, alarm, 
immobilizer, szyberdach, wełurowa tapicerka, stań b. dobry, -
16.400 zł. Lipniki, tel. 077/431-21-79,0606/12-83-05 
OPELASTRA, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, czerwony, wspo
maganie, centr. zamek, 2 poduszki powietrzne, radioodtwa
rzacz, alarm + pilot, Mul-T-Lock, - 17i200 zł. Ostrów Wielko
polski. tel. 062/738-35-84,0502/41-01-17 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r„ 86 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, biały, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, szyberdach. relin
gi dachowe, sprowadzony w całości, - 20.000 zł. Ostrzeszów, 
tel. 062/730-16-11
OPEL ASTRA, 1995 r., 86 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, sprowadzony w całości na kołach, bez wypadku, po
duszka pow., radioodtwarzacz Opel, atermiczne szyby, szy
berdach, el. reg. reflektory, pełna dokumentacja, stan ideal
ny, - 15.400 zł. Rawicz, teł. 0605/22-90-19 
OPELASTRA GLS, 1995 r., 118 tys. km, 1700 ccm. turbo D. 
atramentowo-zielony met., kombi, w kraju od 3 dni, bez wy
padku, 2 poduszki powietrzne, centralny zamek, wspomaga
nie kier., RO, wełurowa tapicerka, aluminiowe felgi, szyber
dach, amortyzatory tylne pompowane, el. reg. reflektory, dzie
lona tylna kanapa, halogeny, atermiczne szyby, - 21.500 zł. 
Sobótka, tel. 071/390-31-69,0604/29-95-43 
OPELASTRA, 1995 r„ 74 tys. km, 1400 ccm, kotor1 wiśniowy, 
centr. zamek, RO + 6 głośników, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, immobilizer, wspomaganie, stan b. dobry, -17.700 
zł. Wrocław, tel. 071/326-20-29,071/786-75-54 
OPEL ASTRA GLS, 1995/96 r., 96 tys. km, 1600 ccm. 16V 
120 KM, srebrny metalic, 2 poduszki powietrzne, centr. za
mek, el. reg. lusterka, radioodtwarzacz, wspomaganie, pełna 
dokumentacja, I właściciel, sprowadzony w całości, sportowe 
zawieszenie, wzmocniony silnik, - 22.000 zł. Gołuchów, tel. 
062/761-73-04
OPEL ASTRA, 1995/96 r., 78 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
wspomaganie, szyberdach, 2 poduszki powietrzne, radiood
twarzacz, welur, -17.500 zł. Kalisz, tel. 062/752-06-92 
OPEL ASTRA SEDAN, 1995/96 r., 76 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, 100 KM, poduszka pow., wspomaga
nie kier., centralny zamek, wełurowa tapicerka, 2 zabezpie
czenia, I właściciel, z salonu, wersja limitowana, • 22.800 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-72-55
OPEL ASTRA. 1995/96 r., 95 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor śliwkowy metalic, 2 poduszki pow., wspomaganie, centr. 
zamek, immobilizer, radio z wyświetlaczem, szyberdach, 
5-drzwiowy, wełurowa tapicerka, podłokietnik, bez wypadku, 
stan idealny, - 22.000 zł. Oława, tel. 0603/07-66-43 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995/96 r„ 1400 ccm, benzyna, biały, 
5-biegowy, 2 poduszki pow., wspomaganie kier, - 17.600 zł 
(możliwe raty). Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,071/ 
312-63-41
OPELASTRA, 1996 r., 75 tys. km, 1600 ćcm, benzyna, ciem
noniebieski metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
5-drzwiowy - 20.000 zł. Lubin. tel. 076/749-46-86, 0601/
58-66-03
OPEL ASTRA CLASSIC, 1996 r., 88 tys. km, 1700 ccm, die
sel, czerwony, ABS, wsp. kierownicy, 2 pod. powietrzne, szy
berdach, - 23.800 zł. Poznań, tel. 0601/74-71-54
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OPEL ASTRĄ, 1996 r., 32 tys. km, 1600 ccm, zielony metalic, 
automatic, wspomaganie, ABS, garażowany - 24,000 zł. 
Wschowa, tel. 065/540-39-84
OPEL ASTRA, 1996 r„ 1600 ccm, kolor grafitowy metalic, 
wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, szyberdach, RM, skó
rzana kierów., alum. felgi, książka serwisowa, tydzień w kra
ju, bez wypadku, stan idealny - 19.800 zł. Złotoryja, tel. 076/ 
878-46-59,0608/66-07-99
OPEL ASTRA SEDAN, 1996 r., 55 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony metalic, wspomaganie, welurowa tapicerka, ABS, 
el. reg. szyberdach, zderzaki w kolorze nadwozia, centr. za
mek pilot, garażowany, stan b. dobry, - 22.000 zł. Czarno- 
gożdzicfe, gm. Milicz, tel. 0608/01 -82-05 
OPEL ASTRA, 1996 r„ 63 tys. km, 1600 ccm, benzyna, fiole
towy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, im
mobilizer, 5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, RO + 
głośniki, el. reg. reflektory, halogeny, • 22^)00 zł. Kobyla Góra, 
tel. 062/731-64-25 po
OPEL ASTRA SEDAN, 1996 r., 80 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, kupiony w salonie, 82 KM, oryginalny lakier, 
poduszka powietrzna, ABS, centralny zamek + pilot, RO, ob
rotomierz, dzielona tylna kanapa, 4 zagłówki, listwy boczne, 
halogeny, oznakowany, garażowany, stan b. dobry, • 23.500 
zł. Legnica, tel. 076/850-62-64,0606/13-93-48 
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r., 1600 ccm, wtrysk, 16V, gra
natowy metalic, relingi dachowe, 2 pod. powietrzne, RO, ABS, 
centr. zamek. el. otw. szyby, el. reg. reflektory, koła zimowe -
7.100 DEM + do. Lubań. tel. 075/646-38-30 po godz. 18 
OPEL ASTRA KOMBI. 1996 r., 72 tys. km, 1600 ccm, grana
towy metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, pełna elektry
ka, do lakierowania, • 17.900 zł lub zamienię. Ostrów Wlkp., 
tel. 0607/40-77-53
OPEL ASTRA, 1996 r„ 63 tys. km, 1700 ccm, TDS 5-drzwio
wy,-el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, pod. powietrz
na, immobilizer, el. reg. lusterka i antena, alum. felgi, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, welurowa lapicerka, dzielo
na tylna kanapa, RM, - 24.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/
733-80-52, 0602/70-15-45
OPEL ASTRA, 1996 r., 70 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, sprowadzony w całości na kołach, bez wy
padku, w kraju 1 dzień, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 2 poduszki 
pow., centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, RM, stan ide
alny, -18.700 zl. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 
OPEL ASTRA, 1996 r., 102 tys. km, 1700 ccm, TDS, czerwo
ny, stan b. dobry, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie 
kier., szyberdach, - 21.500 zł. Wrocław, tel. 071/393-30-40 
OPEL ASTRA KOMBI, 1996 r„ 72 tys. km. 1600 ccm, benzy
na, biały, 2 poduszki powietrzne. ABS, wspomaganie kier., 
relingi dachowe, roleta, radioodtwarzacz Blaupunkt, bez wy
padku, w kraju od tygodnia, oclony, po I przeglądzie, stan b. 
dobry, - 18.500 zl. Wrocław, tel. 071/351-83-43 
OPEL ASTRA, 1996/97 r., 46 tys. km,' 1600 ccm, 16V, kolor 
platynowy metalic, 5-drzwiowy, bogate wyposażenie, klima
tyzacja, 40 sprowadzenia z Niemiec (na kołach), bez opłaty 
skarbowej, -, 21.500 zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14, 0049/ 
160-99-55-01-00
OPEL ASTRA DIAMOND, 1996/97 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony, 5-drzwiowy, klimatyzacja, 2 poduszki pow., 
napinacze pasów, ciemne szyby atermiczne, welurowa tapi
cerka, wspomaganie kier., obrotomierz, alarm, centralny za
mek, antynapad, el. otwierane szyby, el. reguł, reflektory, ha
logeny, - 28.900 zl. Świebodzice, tel. 074/854-53-53 
OPEL ASTRA KOMBI, 1996/97 r„ 64 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, czerwony,'alarm, immobilizer, poduszka pow., centr. 
zamek, - 21.000 żł. Wrocław, tel. 0601/49-42-35 
OPEL ASTRA KOMBI, 1996/97 r., 61 tyś. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, w 
kraju od 2 mies., stan idealny, pełne wyposażenie, bez klima
tyzacji, - 21.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/359-49-62 
OPEL ASTRA SEDAN, 1996/98 r., 70 tys. km. zielony (butel
kowy), pełna elektryka, wspomaganie kierownicy, immobili
zer, RO, bezwypadkowy, - 21.000 zł. Gniezno, tel. 061/ 
426-87-27
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 1700 ccm, turbo D, perłowo- 
granatowy, el. otw. szyby, wspomaganie, relingi dach., roleta, 
RM + CD, hak, pompowane amortyzatory - 25.000 zł, możli
wość kupna przez komis. Głogów, tel. 076/834-53-61 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 107 tys. km, 1700 ccm, złoty 
metalic, stan idealny, alum. felgi 15”, welur, atermiczne i el. 
otw. szyby, roleta, podgrzewane lusterka, relingi, zderzaki w 
kolorze nadwozia, wspomaganie, • 28.500 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-48-79 i 0606/42-70-24 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1997 r., 85 tys. km, 1400 ccm, biały, 
ABS, wsp. kierownicy, pod. powietrzna, el. otw. szyby, halo
geny, kupiony w salonie, • 24.600 zł. Poznań, tel. 0601/
74-71-54
OPEL ASTRA SEDAN, 1997 r„ 78 tys. km, 1400 ccm, ecotec, 
zielony metalic, 90 KM, kupiony w salonie, garażowany, ser
wisowany, - 24.900 zł. Rawicz, tel. 0609/47-07-25 
OPEL ASTRA, 1997 r., 76 tys. km, 1700 ccm, turbo D, grana
towy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, szy
berdach, RO Blaupunkt, blokada, - 24.000 zł. Głogów; tel. 

j  0606/66-09-92 
OPEL ASTRA, 1997 r., 67 tys. km, 1600 ccm, benzyna, jasny 
metalic, stan b. dobry, nieeksploatowany w kraju, centr. za
mek, wspomaganie, ABS, RM, szyberdach, 2 pod. powietrz
ne, - 23.800 zł.. Jelenia Góra. tel. 0604/46-34-26 
OPEL ASTRA SEDAN, 1997 r., 58 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, kupiony w kraju, I właściciel, bez wypadku, 
oryginalny lakier, zadbany, garażowany, poduszka pow., blo
kada skrzyni biegów, RM, stan idealny, - 24.200 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-16-95,0609/36-08-22 jjj
OPEL ASTRA, 1997 r., 95 tys. km, 1700 ccm, turbo D, błękit
ny, pod. powietrzna, ABS, wspomaganie, relingi dachowe, el. 
reg. reflektory, bez wypadku, sprowadzony w całości, - 24.500 
zł: Kowalewo, gm. Szlichtyngowa, tel. 065/549-22-53 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r„ 58 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 26.200 zł. Kroto
szyn, tel. 062/722-00-13 po godz. 17 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 67 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
złoty metalic, roleta, relingi, sprowadzony w całości, ABS, 
centr. zamek, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., alum. 
felgi, radio, zadbany, - 26.500 zł lub zamienię na tańszy. La- 
socice, tel. 065/533-83-85
OPEL ASTRA GL, 1997 r., 79 tys. km, 1600 ccm, zloty meta
lic, pełna dokument., I właściciel, klimatyzacja, inst. gazowa, 
wspomaganie, poduszka pow., ABS, welur, alum. felgi, RM 
stereo, stan idealny, • 19.900 zl lub zamienię. Legnica, tel. 
076/854-78-08,0602/36-07-03 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 87 tys. km, 1600 ccm, ciem
nozielony metalic, I właściciel w kraju, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek, Immobilizer, alarm, alum. felgi, el. otwrrSzyber- 
dach, RM Blaupunkt, halogeny, relingi dachowe, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, - 23.700 zł. Łubniany, tel. 077/ 
421-58-36
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 1700 ccm, TDS. - 21.500 zł. 
Nysa, tel. 077/433-68-35.0604/14-74-57 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 65 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, el. 
reg. reflektory, roleta, relingi dachowe, hak, książka serwiso
wa. - 23.600 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-36-79 
OPEL ASTRA, 1997 r., 60 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebie
ski, ABS. el. szyberdach, 2 poduszki powietrzne, aluminiowe 
felgi, halogeny, 5-drzwiowy, - 23.000 zł. Trzebnica, tel. 071/ 
312-43-09. 0602/76-44-30
OPEL ASTRA SEDAN, 1997 r., 1400 ccm, granatowy, bloka
da skrzyni biegów, immobilizer, poduszka pow., z salonu, ser
wisowany, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-00-41 
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 1400 ccm, 16V, Ecotec, czer
wony, z salonu, I właściciel, relingi dachowe, roleta, wspoma
ganie kier., ABS, poduszka pow., dzielona tylna kanapa, alarm 
+ 2 piloty, RO, zadbany, garażowany, stan b, dobry, - 23.800

zl (możliwe raty) lub zamienię na tańszy samochód. Złoty Stok,
tel. 074/817-50-01, 0604/17-92-85
OPEL ASTRA CABRIO, 1997/98 r., 44 tys. km, 1600 ccm,
benzyna, czarny, el. otw. szyby, el. dach, ABS, wspomaganie,
halogeny, alum. felgi 17”, poduszka pow., I rej. w 98 r„ mies.
w kraju - 26.d00 zł. Chojnów, tel. 076/818-78-18, 0607/
05-07-75
OPEL ASTRA KOMBI, 1997/98 r., 89 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, biały, bez wypadku, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, 
2 pod. powietrzne, regulacja świateł, RO Blaupunkt, 4 głośni-, 
ki, zestaw głośno mówiący, - 27.200 zł. Kłodzko, tel. 0741
867-92-47 po 18
OPEL ASTRA KOMBI, 1997/98 r., 54 tys. km, bordowy, centr. 
zamek, wspomaganie, klimatyzacja, poduszka pow., automa
tic, • 23.500 zł. Lwówek Śl.. tel. 0604/82-66-07 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1997/98 r., 53 tys. km, 1400 ccm, 
16V, Ecotec, biały, kombi, 90 KM, z salonu, ABS, poduszka 
pow., wspomaganie kier., centralny zamek, immobilizer, alarm 
+ 2 piloty, hak, relingi dachowe, welurowa tapicerka. dzielona 
tylna kanapa, 4 zagłówki, zadbany, - 24.600 zł lub zamienię 
na mniejszy i tańszy samochód. Paczków, tel. 0606/50-82-16 
OPEL ASTRA, 1997/98 r., 100 tys. km, biały, kupiony w salo
nie, poduszka pow., immobilizer, blokada skrzyni biegów, RO, 
opony zimowe, - 21.000 zl. Wrocław, tel. 0501/58-99^40 
OPEL ASTRA, 1997/98 r., 86 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, pod. powietrzna, centr. zamek, alarm, 
immobilizer, kpi. opon zimowych, serwisowany w ASO Opel, 
stan idealny, - 25.100 zł. Wrocław, tel. 071/788-58-55,0606/ 
22-66-02
OPEL ASTRA SEDAN, 1997/98 r.. 45 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, beżowy metalic, I właściciel, bez wypadku, książka 
serwisowa, faktura zakupu, poduszka powietrzna, oznakowa
ny, blokada skrzyni biegów, oryginalny lakier, radioodtwa
rzacz, stan idealny, - 23.900 zł lub zamienię na tańszy. Ząb- 
kowice Śląskie, tel. 074/815-66-61,0602/11-04-88 
OPEL ASTRA II, 1998 r., 257 tys. km, 1600 ccm, granatowy 
metalic, poduszka pow., wspomaganie, RM Car-300 RDS, ter
mometr zewn., halogeny, el. reg. lusterka, kpi. dokumentacja, 
książka serwisowa, stan idealny • 30.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/40-47-33
OPEL ASTRA SEDAN, 1998 r., 65 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
szampański metalic, wyprodukowany w listopadzie, kupiony 
w salonie, poduszka pow., el. reg. reflektory, wspomaganie, 
lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, dodatkowe światło 
.stop’ , - 23.500 zł. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 0607/ 
22-43-49
OPEL ASTRA II, 1998 r., 25 tys. km, 1600 ccm. granatowy 
metalik, 4 poduszki pow., RO, wspomaganie, ABS, centralny 
zamek z pilotem, el. otw. szyberdach, stan idealny, • 31.000 
zł. Ostrzeszów, tel. 0605/41-33-76 
OPEL ASTRA KOMBI, 1998 r„ 60 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
czerwony, bez wypadku, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, 
centr. zamek, klimatyzacja, ABS, RM, roleta, relingi - 27.000 
zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-26-35,0601/75-07-62 
OPEL ASTRA II, 1998 r., 1600 ccm, granatowy, pełna elek
tryka, szyberdach, wspomaganie, ABS, - 32.000 zł. Poznań, 
tel. 0601/76-52-70
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 44 tys. km,1400 ccm, nie
bieski metalic, ABS, pod. powietrzna, wsp. kierownicy, el. otw. 
szyby i reg. lusterka, - 36.900 zł. Poznań, tel. 0601/74-71-54 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 26 tys. km,1200 ccm, 16V, 
biały, wyprodukowany w listopadzie, relingi dachowe, podło
kietnik x2,4 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, RM + CD 
+ 8 głośników, książka serwisowa, kpi. dokumentacja (pojazd 
z leasingu), model „Edition 2000’ , stan idealny, alarm, immo
bilizer w kluczu. • 36.000 zł. Wrocław, tel. 0607/10-46-61,0605/
61-15-22

OPEL ASTRA KOMBI II, 1998 r„ 40 tys. km, 1600 ccm, czar
ny metalic, klimatyzacja, ABS, - 31.000 zł. Długołęka, tel. 071/
315-39-72
OPEL ASTRA KOMBI, 1998 r., 130 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, na białych tablicach • 13.000 DEM, Gu
bin, tel. 0603/25-04-43,0607/35-86-43 
OPEL ASTRA II, 1998 r., 40 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
klimatyzacja, 4 pod. powietrzne,el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, ABS, reg. kierownica, relingi dachowe, roleta, wspomaga
nie, centr. zamek z pilotem, immobilizer, stan b. dobry, • 32.800 
zł (kupujący nie płaci podatku). Kępno, tel. 0600/15-34-48 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 63 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
srebrny, wersja komfortowa, ABS, klimatyzacja, 4 pod. po
wietrzne, centr. zamek + pilot, RO, el. reg. lusterka, immobili
zer, sprowadzony, stan b. dobry, - 36.000 zł. Kluczbork, tel. 
077/412-14-07, 0606/89-58-84 
OPEL ASTRA, 1998 r., 42 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, szam
pański metalic, 5-drzwiowy, poduszka pow., centralny zamek, 
el. otwierane szyby, korektor świateł, alarm, serwisowany, ku
piony w kraju, I właściciel, bez wypadku, • 26.200 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-77-84
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r., 48 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, ciemnozielony, ABS, RO, centr. zamek + pilot, immobi
lizer, 4 pod. powietrzne, roleta, relingi, wspomaganie, alum. 
felgi, el. reg. reflektory, kpi. kół zimowych, stan b. dobry, -
33.500 zł. Łagiewniki, woj. wrocławskie, tel. 0602/39-93-98, 
071/393-97-96
OPEL ASTRA KOMBI, 1998 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V 
ECOTEC, biały, pod. powietrzna, ABS, wspomaganie, relingi 
dachowe, kupiony w salonie, serwisowany, • 26.000 zł. Ole
śnica, tel. 071/314-35-01 .
OPEL ASTRA, 1998 r., 60 tys. km, 1700 ccm, turbo D, kolor 
ciemnografitowy, alarm, 2 pod. powietrzne, RO z RDS, CD, 
centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflekto
ry, reg. fotel kierowcy, dzielone tylne siedzenia, halogeny, stan 
dobry, - 27.800 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-19-67 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1998 r.; 33 tys. km, 1600 ccm, ciem
nozielony metalic, centralny zamek + pilot, klimatyzacja, ABS, 
4 koła, eł. otwierane szyby (4), drewno, el. otwierany szyber
dach, radioodtwarzacz z RDS + 8 głośników, aluminiowe fel
gi, - 35.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-17-57 
OPEL ASTRA KOMBI, 1998 r., 26 tys. km, 1200 ccm, 16V, 
biały, relingi dachowe, 2 podłokietnik!, 4 pod. powietrzne, ABS, 
wspomaganie, RO + 8 głośników, książka serwisowa, kpi. do
kumentacja, alarm, immobilizer, reguł, fotel kierowcy, ozna
kowany, stan idealny, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 0607/10-46-61, 
0605/61-15-22
OPEL ASTRA KOMBI, 1998 r., 72 tys. km, 1800 ccm, 16V 
bez wypadku, w kraju 4 dni, bez wypadku, zadbany, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, 4 pod. powietrzne, alarm, klima
tyzacja, zadbany, - 36.500 zł. Żary, tel. 0604/50-59-32,0604/
50-85-58
OPEL ASTRA II. 1998 r„ 44 tys. km, 1600 ccm, 16V, zielony, 
pełne wyposażenie, • 36.900 zł. Żary, tel. 068/374-59-05,0605/ 
41-01-97
OPEL ASTRA SEDAN, 1998/99 r., 65 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, platynowy metalic, 4-drzwiowy, poduszka pow. w kie
rownicy, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, I właściciel, 
kupiony w salonie w kraju, serwisowany, - 23.500 zł. Gostyń, 
tel. 0607/22-43-49
OPEL ASTRA II, 1998/99 r., 24 tys. km, 1600 ccm. 16V eco
tec, granatowy metalic. wspomaganie kier., el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, 
dodatki drewniane, welurowa tapicerka, ABS, • 34.500 zł. 
Kobyla Góra, woj. kaliskie, tel. 0603/62-31-29 
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999 r„ 1600 ccm, biały, zarej. jako 
ciężarowy, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, alarm, ku
piony w salonie, - 26.000 zł. Poznań, tel. 0601/74-71-54 
OPEL ASTRA II KOMBI, 1999 r.. 2000 ccm, diesel, biały. ABS,

wsp. kierownicy, 4 poduszki powietrzne, - 39.800 zł. Poznań, 
tel. 0601/74-71-54
OPEL ASTRA II KOMBI, 1999 r., 160.0 ccm, czarny.metalik, 
pierwszy właściciel, bezwypadkowy, klimatyzacja, ABS, re
lingi, wspomaganie, alarm, - 44.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
74-14-26
O OPEL ASTRA U KOMBI, 1999 r., 77 tys. km, 2000 

ccm, TDi, 16V, biały, 4 pod. powietrzne, klimaty* 
zacja, el. otw. szyby x4, el. reg. lusterka, ABS, 
TCj centr. zamek, wspomaganie, roleta, relingi 
dachowe, radio, bez wypadku, w kraju od 2 dni, •
39.800 zl. Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
84019891

OPEL ASTRA II, 1999 r., 42 tys. km, 2000 ccm, DTL, granato
wy, 3-drzwidWy, - 37.300 zł. Brzeg Opolski, tel. 0607/48-18-24 
OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r., 1600 ccm, 16V, granatowy, 
100 Edition, pełne wyposażenie oprócz skóry, do sprowadze
nia, -'39.000 zł. Legnica, tel. 0600/19-29-37,0503/58-27-07 
OPEL ASTRA KOMBI, 1999 r.. 35 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
granatowy, 2 pod. powietrzne, relingi dachowe, halogeny, hak, 
kupiony w salonie, - 26.000 złrOleśnica, tel. 071/314-35-01 
OPEL ASTRA II, 1999 r., 43 tys. km.1600 ccm, 16V, bordowy 
metalic, kupiony w salonie w kraju, klimatyzacja, immobilizer, 
ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., 2 
poduszki pow., serwisowany, - 41.800 zł. Poniec, tel. 065/ 
573-10-70
OPEL ASTRA KOMBI. 1999 r., 60 tys. km, 1700 ccm. turbo D, 
czarno-perłowy. bogate wyposażenie, - 39.500 zł. Strzelce 
Opolskie, tel. 0600/37-84-75
OPEL ASTRA II, 1999 r„ 37 tys. km, 2000 ccm, biały, 5-drzwio
wy, klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, -40.000 
zl. Świdnica, tel. 074/853-17-23 
OPEL ASTRA, 1999 r., 1389 ccm, kolor wiśniowy, stan dobry, 
instalacja gazowa, -19.500 zł. Wrocław, tel. 0607/49-55-50 
OPEL ASTRA II, 1999 r„ 25 tys. km, 1800 ccm, 16V ecotec. 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., pełne wy
posażenie, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, pełne wypo
sażenie elektryczne, komputer, radioodtwarzacz, immobilizer, 
alarm, aluminiowe felgi 16", stan idealny, - 44.000 zł. Wro
cław. tel. 0607/24-98-24
OPEL ASTRA II. 1999 l , 27 tys. km, 1400 ccm. 16V, granato
wy, centr. zamek, blokada zamków, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, kupiony w salonie w kraju, wersja sedan, RM, nad
kola, oznakowany, właściciel niepalący • 41.000 zł. Żary, tel. 
068/375-94-15
OPEL ASTRA II, 1999 r„ 26 tys. km, 1700 ccm, TDI, srebrny 
metalic, immobilizer, centr. zamek, wspomaganie, ABS, el. otw. 
szyby, dzielona tylna kanapa, - 39.000 zł. Żmigród, tel. 071/ 
385-33-69, 0604/37-67-03
OPEL ASTRA II, 1999/00 r., 48 tys. km, 1700 ccm, zielony 
metalic, kombi, bez wypadku, w kraju od tygodnia, relingi, siat
ka, 4 poduszki powietrzne, centralny zamek, wspomaganie 
kier., ABS, radio, alarm, stan idealny, - 41.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-15-10
OPEL ASTRA II KOMBI, 1999/00 r., 10 tys. km, 1600 ccm, 
16V Pb/, zielony metalic, pełna dokumentacja, pełne wypo
sażenie oprócz skóry i klimatyzacji, - 29.900 zł lub zamienię 
na tańszy, 5-drzwiowy. Kłodzko, tel. 074/868-73-73, 05021
40-91-08
OPEL ASTRA CLASSIC, 1999/00 r., 43 tys. km. 1600 ccm, 
benzyna, czerwony, 2 pod. powietrzne, 4-drzwiowy, garażo
wany, I właściciel, z salonu, dzielona kanapa, stan b. dobry, -
26.500 zł. Lubiąż, tel. 071/389-74-58 
OPEL ASTRA II KOMBI COMFORT, 2000 r„ 45 tys. km, 1400 
ccm, 16V, 90 kM. srebrny, el. reg. lusterka i szyby, wspoma

ganie, 2 pod. powietrzne, zarejestrowany na 5 osób, I właści
ciel, kupiony w salonie, serwisowany, autoalarm, przystoso
wany na ciężarowy, - 44.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-22-57, 
0606/11-77-06
OPEL ASTRA II, 2000 r„ 18 tys. km, 1700 ccm, TDI. srebrny 
metalic. - 48.500 zł. Opole, tel. 0604/75-24-61 
OPEL ASTRA KOMBI, 2000 r., 4 tys. km, 1600 ccm, srebrny, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, 4 poduszki pow., alum. fel
gi, roleta, siatka, relingi, sprowadzony, - 41.000 zł. Poznań, 
tel. 061/444-68-52
OPEL ASTRA II, 2000 r., 4 tys. km, 2000 ccm, ECOTEC. srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, 
centr. zamek, el. otw. szyby. - 47.000 zł. Prochowice, tel. 0604/
06-73-86
OPEL ASTRA II KOMBI, 2000 r., 16 tys. km, 1600 ccm, perio- 
wogranatowy, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie, relingi, RO, alum. felgi, 
centr. zamek + pilot w kluczyku, roleta, siatka, książka serwi
sowa, - 45.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 
OPEL ASTRA KOMBI, 2000 r., 42 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, granatowy, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypad
ku, 2 poduszki pow., wspomaganie, centralny zamek, alarm, 
fabr. homologacja, faktura VAT - 30.000 zł + VAT. Wrocław, 
tel. 0607/06-94-95
OPEL ASTRA II KOMBI, 2000 r„ 2000 ccm, 16V, 100 KM, 
perłowoczarny, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, elektryka, -
45.000 zł. Wrocław, tel. 0603/07-18-70 
OPEL ASTRA KOMBI 2000 r., 42 tys. km, 1400 ccm, grana
towy, kupiony w salonie, serwisowany, bez wypadku, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, centr. zamek, alarm, fabr. homo
logacja na ciężarowy, faktura VAT, stan idealny - 30.000 zł + 
VAT. Wrocław, tel. 0607/06-94-95 
OPEL CALIBRA, 1990 r., 170 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, sprowadzony w 99 r., el. reg. lusterka, szyberdach, 
el. otw. szyby, .el. reg. reflektory, wspomaganie, centr. zamek, 
immobilizer, alum. felgi, ABS, - 15.000 zl. Góra, tel. 0603/
45-52-64
OPEL CALIBRA, 1990 r„ 118 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
wspomaganie kier., ABS, centralny zamek, el. otwierany szy
berdach, radio, bez wypadku, -15.900 zł lub zamienię na inny 
samochód. Wrocław, tel. 0501/57-17-90 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 130 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ko
lor grafitowy metalic, wspomaganie, el otw. szyberdach, el. 
reg. lusterka, ABS, centr. zamek, alum. felgi, nowy akumula
tor, - 14.000,zł. Lubin, tel. 076/749-47-57 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 164 tys. km, 2000 ccm, 16V el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, RO, szyberdach, centr.' zamek, -
17.900 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/78-88-18 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 135 tys. km, 2000 ccm, 16V, czarny 
metalic, 5-biegowy, ABS, alum. felgi, el. otw. szyby, ei. reg. 
lusterka, stan idealny -13.200 zł. Wrocław, tel. 0601/64-78-23 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 130 tysrkm, 2000 ccm, czarny me
talic, wspomaganie kier:, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, 
alarm, centr. zamek, alum. felgi, • 16.500 zł. Bolków, tel. 0603/
08-04-75
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, 16V, 150 KM, granatowy 
metalic, komputer, ABS,. wspomaganie, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, szyberdach, CD JVC+ 8 głośników, alum. felgi, 
wydech Remus, ospoilerowany po tuningu, magnetyzer, 
alarm, atrakc. wygląd, rok w kraju, -18.400 zl. Jelenia Gór?., 
tel. 0502/83-99-85
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, granatowy, centr. 
zamek, ABS, szyberdach el., atrakc. wygląd, alum. felgi, kom
plet kół zimowych i letnich, możliwa faktura VAT, -16.000 zl. 
Kamienna Góra, tel. 075/744-25-37 •
OPEL CALIBRA, 1991 r., 173 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czar
ny metalic, ABS, katalizator, szyberdach, el. reg. lusterka (pod
grzewane), wspomaganie kierownicy, alum. felgi, alarm, blo
kada zapłonu, centr. zamek, regulowane reflektory, reg. pa

sów bezp.. RO, atrakc. wygląd, - 18.000 zł. Szymanów, tel. 
071/38732-28
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna  ̂czerwony, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyberdach, centr. zamek, alarm + pilot, 
alum. felgi, RO, kpi. dokumentacja, nie składak, stan b. do
bry, - 14.000 zł lub zamienię na motocykl ścigacz, do 7.000 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-68-16,0603/37-83-68 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, grana
towy metalic, wspomaganie, el. reg. reflektory, el. otw. szy
berdach, el. reg. i podgrzewane lusterka, ABS, alum. felgi, 
RO, -15.900 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-58-38 
OPEL CALIBRA, 1991/92 r„ 127 tys. km. 2000 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, sprowadzony w całości, bez wypadku, wspo
maganie kier., centralny zamek, el. otwierany szyberdach, 
ABS, radioodtwarzacz Blaupunkt, welurowa tapicerka, el. reg. 
reflektory, ciemne szyby, aluminiowe felgi, obrotomierz, za
dbany, stan b. dobry, - 14.400 zł. Rawicz, tel. 0607/40-13-01 
OPEL CALIBRA, 1992 r„ 110 tys. km, 2000 ccm, 16V, czer
wony, ABS, komputer, szyberdach, alum. felgi, alarm, ozna
kowany, stan idealny - 19.000 zł. Wrocław, tel. 0601/75-49-67 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 154 tys. km, 2000 ccm, 16V 115 
KM, czarny metalic, bez wypadku, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, sprowadzony w całości, po tuningu, - 19.000 zl. Kęp
no, tel. 062/781-85-53 po godz. 21 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 133 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czer
wony, ABS, wspomaganie, el. reg. i podgrzewane lusterka, 
centr. zamek, el. otw. szyberdach, welurowa tapicerka, alum. 
felgi, el. reg. reflektory, immobilizer, kpi. dokumentacja, gara
żowany, zadbany, - 16.500 zł lub zamienię na tańszy. Legni
ca, tel. 076/862-50-41,0603/61-55-24 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 160 tys. km, czerwony, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, alarm, alum. felgi, pełne wyposaże
nie elektryczne, stan b. dobry, • 16.900 zł lub zamienię. Świe
bodzice, tel. 074/850-91-71,0600/93-14-36 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, czerwony, ABS, klimaty
zacja, RM + RDS, obniżony, duży spoiler tylny, aluminiowe 
felgi, sportowy wydech, ospoilerowany, alarm, centralny za
mek, el. reguł, lusterka, nowy akumulator, atrakcyjny wygląd, 
stan b. dobry, -17.000 zł lub zamienię na nie droższy. Walim, 
tel. 074/845-70-60 po godz. 17 
OPEL CALIBRA, 1993 r., 135 tys. km, 2000 ccm, turbo, śliw
kowy, RO, el. otw. szyberdach, wspomaganie kier., centr. za
mek, alum. felgi, el. reg. lusterka, komputer pokładowy, kli
matyzacja, I właściciel, kpi. dokumentacja. Wałbrzych, tel. 074/ 
810-32-05,0609/28-36-85 (zdjęcia do tej oferty można zoba
czyć w intemecie pod numerem • AG0220 www.autogiel- 
da.com.pl)
OPEL CALIBRA, 1993 r., 110 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czerwony, centr. zamek, serwo, ABS, alum. felgi, RM Sony, 
stan idealny, do sprow. z Niemiec - 16.000 zl. Zgorzelec, tel. 
075/775-03-89
OPEL CALIBRA, 1993 r., 140 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ben
zyna, turkusowy metalic, bez wypadku, ABS, wspomaganie, 
centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach. el. 
reg. lusterka, alum. felgi, do sprowadzenia z nieic - 5.000 DEM 
+ cło. Bolesławiec, tel. 0608/63-16-87 
OPEL CALIBRA, 1993 r„ 184 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, nie
bieski, ABS, SRS, automatic, klimatyzacja, immobilizer, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka, wspomaganie kier., I wła
ściciel, pełna dokumentacja, welurowa tapicerka, napinacze 
pasów, • 17.800 zł lub zamienię na inny. Paczków, tel. 077/ 
431-71-87, 0604/61-02-42
OPEL CALIBRA, 1993 r., 107 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
czarny metalic, ei. reg. lusterka, szyberdach, spoiler, ABS, 
alum. felgi, sportowy ukł. wydechowy, wspomaganie, -19.100 
zł. Polkowice, tel. 076/847-93-44,0608/67-51-05 
OPEL CALIBRA. 1993 r., 130 tys. km, 2000 ccm, DOHC, ko-
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lor pertowozielony, pełne wyposażenie, skóra, poduszka, po 
tuningu, aluminiowe felgi 17", wydech Remus, spoiler, RM z 
CD Sony, el. szyberdach, • 28.000 zł. Wrocław, tel. 06021
17-30-25
OPEL CALIBRA, 1993 r., 99 tys. km, 2000 ccm, kolor śliwko
wy metalic, ABS, klimatyzacja, poduszka pow., napinacze 
pasów, szyberdach, ei. reguł, lusterka, wspomaganie kier., 
centralny zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, aluminiowe 
felgi, sportowy wydech, spoiler, - 20.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
325-83-53, 0608/63-28-10
OPEL CALIBRA, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, żółty, centr. 
zamek, ABS, wszystkie el. dodatki, alarm, alum. felgi, ciemne 
szyby, - 22.500 zł. Szczecin, tel. 0600/21-67-37 
OPEL CALIBRA, 1995 r.. 160 tys. km, 2000 ccm, - 27^000 zł 
lub zamiana na tańszy. Wrocław, tel. 0601/30-18-18 
OPEL CALIBRA, 1996 r., 106 tys. km, 2000 ccm, zielony me
talik, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. 
podgrzewane lusterka, welur, blokada kierownicy, - 29.000 
zł. Lubin. tel. 076/843-67-06,0607/26-87-06 
OPEL CORSA, t983 r., 1200 ccm, czerwony, po remoncie 
kapitalnym, stan bardzo dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
328-73-09
OPEL CORSA, 1985 r., 75 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czer
wony, ekonomiczny, przegląd do 2002 r.y RO + głośniki i an
tena, - 4.600 złJ<ępno, tel. 062/781-11-48 
OPEL CORSA, 1986 r., 104 tys. km, 1200 ccm, srebrny .me
talic, garażowany, katalizator, 5-drzwiowy, z urzędu celnego, 
stan b. dobry, - 6.300 zł. Bielawa, tel. 074/645-33-75 
OPEL CORSA, 1986 r, stan dobry, - 3.600 zł. Wrocław, teł. 
0608/09-05-64
OPEL CORSA, 1987 r., 90 tys. km* 1000 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, na białych tablicach, stan b. dobry, - 1.300 zł. 
Brzeg, tel. 0601/59-52-66
OPEL CORSA, 1987 r., 150 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bor
dowy, sprowadzony w całości, 3-drzwiowy, RO, garażowany, 
- 5.000 zł. Jawor, tel. 076/871-06-35 
OPEL CORSA, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, wiśniowy meta
lic, 5-drzwiowy, oryginalny lakier, - 7.200 zł lub żamienię na 
inny sarfiochód. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,
312-63-41
OPEL CORSA, 1987 r., biały, na białych tablicach • 750 DEM. 
Wrocław, tel. 0608/22-04-52
OPEL CORSA, 1987/88 r., 140 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
biały, stan dobry, - 3.900 zł lub zamienię. Paczków, tel. 077/ 
431-78-88,431-75-08
OPEL CORSA, 1988 r., 80 tys. km, 1000 ccm, benzyna, czar
ny, 5-drzwiowy, katalizator, ąlarm, garażowany, bez rdzy, re
jestracja do 04. 2002 r, - 5.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/
735-14-55, 0608/77-04-77
OPEL CORSA, 1988. r., 150 tys. km, 1000 ccm, turkusowy, 
składak, 3-drzwiowy, zadbany, stan dobry, oszczędny 51/100 
km + Corsa 1,2,63 tys., 89 r., bez prawa rej., stan idealny -
7.500 zł razem lub osobno, lub zamienię z dopłatą. Góra, tel. 
0607/71-21-29, 0609/27-15-70 
OPEL CORSA GT, 1988 r., 1300 ccm 5-biegowy, alum. felgi, 
stan dobry, na zachodnich tablicach - 750 DEM. Żary, tel. 0604/
28-83-88
OPEL CORSA, 1989 r., 1000 ccm, benzyna garażowany, bez 
wypadku, - 8.300 zł. Wrocław, tel. 071/333-70-33 
OPEL CORSA, 1989 r., 47 tys. km, 1300 ccm> benzyna, nie
bieski, bez wypadku, pełna dokumentacja, stan teęhn. b. do
bry, - 7.100 zł. Wrodaw, tel. 071/355-88-14,0605/05-72-67 
OPEL CORSA. 1989 r.. 124 tys. km. 1200 ccm, czarny, stan 
b. dobry, 3-drzwiowy + komplet kół zimowych; - 7.600 zł. Zię
bice, tel. 074/819-02-04
OPEL CORSA, 1989/90 r., 125 tys.ltm, 1200 ccm, benzyna, 
czarny, 3-drzwiowy, 4-biegowy, obrotomierz, kpi. dokumen
tacja, II właściciel w kraju, oszczędny, garażowany, fotele ku

bełkowe, stan silnika b. dobry, - 6.500 zl. Rychtal, tel. 062/
781-60-12
OPEL CORSA, 1990 r„ 90 tys. km, 1400 ccm, biały, białe ta
blice, -1.600 zł. Lódź, tel. 0602/82-94-00 
OPEL CORSA, 1990 r., 1200 ccm, benzyna, antracytowy me
talic, blacharka do małych poprawek, stan techn. b. dobry. -
6.800 zł. Lubin, tel. 0605/05-23-13 
OPEL CORSA, 1990 r., 133 tys. km, 1200 cćm, benzyna, 
srebrny metalic, szyberdach, 3-drzwiowy, nowe amortyzato
ry (przednie), - 5.500 zł. Pokój, tel. 077/469-66-04 do godz. 17. 
077/469-30-05 po godz. 18
OPEL CORSA, 1990 r., 1400 ccm, benzyna 3-drzwiowy, bia
łe tablice, -1.400 zł. Zgorzelec, tel. 0605/37-60-35 
OPEL CORSA, 1990 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, radio, stan idealny, na zachodnich tabli
cach - 1.200 zł. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
OPEL CORSA, T991 r., 92 tys. km, 1500 ccm, diesel, biały, 
sprow. bez wypadku, I właściciel • 9.900 zł. Lwówek Śląski, 
tel. .075/647-72-74,0604/05-88-37 
OPEL CORSA A, 1991 r., 120 tys. km, 1200'ccm, niebieski, -
8.600 zł. Poznań, tel. 0601/74-71-54 
OPEL CORSA, 1991 r., 1400 ccm 3-drzwiowy, 5-biegowy, RO, 
na zachodnich tablicach - 1.800 zl. Chojnów, tel. 0600/
57-31-65
OPEL CORSA, 1991 r., 1200 ccm, czerwony, na białych ta
blicach, 2-drzwiowy, 1200-DEM. Gubin, tel. 068/455-65-26, 
0603/69-87-88
OPEL CORSA, 1991 r., 160 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, bor
dowy, 3-drzwiowy, szyberdach, el. reg. reflektory, RO, alum. 
felgi, stan b. dobry - 2.500 DEM + cło. Lubań, tel. 075/
646-38-10 po godz. 18
OPEL CORSA, 199Tr„ 128 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, turku
sowy, w kraju od miesiąca, zderzaki w kolorze nadwozia, -
8.500 zł. Rawicz, tel. 065/546-13-56,0607/03-47-50 
OPEL CORSA, 1991/92 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, -10.500 zł (możliwe raty). Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-53-41, 312-63-41
OPEL CORSA, 1991/96 r., 69,tys. km, 1200 ccm, czarny, inst. 
gazowa, aluminiowe felgi, stan dobry, zadbany, - 8.900 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-87-03,0606/98-62-87 
OPEL CORSA, 1992r„ 121 tys. km, 1300 ccm, berjzyna, szary 
metalic, kpi. dokumentacja, karta pojazdu, sprow. w całości w 
2000 r., 5-drzwiowy, 5-biegowy, RO Blaupunkt code, orygi
nalny szyberdach, dzielona tylna kanapa, el. reg. reflektory, 
nowy pasek rozrządu, nowy akumulator, wymienione oleje, 
nowe opony, stan b. dobry, - 11.200 zł. Głogów, tel. 076/ 
835-22-92
OPEL CORSA, 1992 r., 79 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, bordo
wy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, radio, jasna weluro
wa tapicerka, aktualne badanie techniczne, oclony, stan ide
alny, w kraju od 3 dni, pełna dokumentacja, - 9.200 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-61-23,0607/73-60-48 
OPEL CORSA, 1992 r., 1000 ccm, benzyna, czerwony, bez 
wypadku, stan techn. b. dobry, do sprowadzenia z Niemiec, -
7.500 zł. Legnica, tel. 076/857-45-15
OPEL CORSA CITY, 1992 r., 88 tys. km, 1000 ccm, popielaty 
metalic, 3-drzwiowy, z salonu. RM + głośniki, alarm, pilot, prze
gląd do 06.2002 r, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/360-82-06 
OPEL CORSA A, 1992/93 r., 122 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
szary metalic, kpi. dokumentacja, karta pojazdu, 5-drzwiowy. 
5-biegowy, I właściciel w kraju od 2000 r.’ sprowadzony w 
całości, oryg. szyberdach, RO code, el. reg. reflektory, dzie
lona tylna kanapa, pokrowce, nowe opony, nowy akumulator 
(gwarancja), nowy pasek rozrządu. - 12.300 zł lub zamienię 
na Opla Vectrę, Astrę, VW Passata, Seata. Głogów, tel. 0605/ 
91-62-85
OPEL CORSA, 1992/93 r„ 125 tys. km. 1200 ccm, wtrysk, 
szary metalic, stan b. dobry, zarejestrowany, książka serwi
sowa, nie wymaga napraw, katalizator, składane tylne siedze
nia, ciemne szyby, zadbany, - 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/
794-60-70, 0608/89-80-67
OPEL CORSA B, 1993 r., 130 tys. km, 1200 ccm. biały, 
3-drzwiowy, szyberdach. RM, automatyczna reg. świateł, 
sprow. z Niemiec w całości, kpi. dokumentacja - 12.600 zł. 
Ubocze, tel. 075/781-28-43, 0607/70-14-11 
OPEL CORSA B, 1993 r., 1200 ccm, czarny, 2-drzwiowy, -
9.500 zł. Jawor, tel. 076/870-86-40
OPEL CORSA A, 1993 r., 70 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czarny, serwisowany, welurowa tapicerka, RO, 5-biegowy, 
nowe opony, stan idealny, - 10.000 zł. Kożuchów, tel. 068/ 
355-34-94
OPEL CORSA, 1993 r„ 135 tys. km, 1200 ccm, biały, alarm, 
blokada skrzyni biegów, radio + 4 głośniki, dzielona tylna ka
napa, 5-biegowy, III właściciel, kupiony w salonie, bez wy
padku, garażowany, -10.600 zł. Wrocław, tel. 071/782-22-75, 
0607/36-28-29
OPEL CORSA B, 1993/94 r., 140 tys. km, 1500 ccm, turbo D, 
metalic, el. otwierane szyby, RM, 3-drzwiowy, 5-biegowy, nie 
eksploatowany w kraju, stan b. dobry, bez wypadku, do ma
łych poprawek lakierniczych, -14.300 zl. Gromadka, tel. 0604/
78-33-32, 0606/47-11-90
OPEL CORSA B, 1993/94 r., 1600 ccm, GSI, błękitny metalic, 
■wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, 
el.- reg. lusterka, fotele kubełkowe, sportowe pedały i kierów., 
wydech Remus, stan b. dobry, oclony w całości - 14.900 zł. 
Kłodzko, tel. 074/868-75-94,0605/46-42-63 
OPEL CORSA B, 1993/94 r„ 80 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony meksykański, 5 dni w kraju, bez wypadku, orygi
nalne radio + CD, immobilizer, welur, centr. zamek, przegląd, 
stan techn. idealny, - 15.500 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 0607/09-45-04
OPEL CORSA, 1994 r., 85 tys. km, 1400 ccm, srebrny meta
lic, - 17.500 zł., tel. 032/451-24-47 
OPEL OORSA B, 1994 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, RO, I wła
ściciel w kraju, napinacze pasów, stan b. dobry, - 14.200 zł. 
Jawor, tel. 0608/27-60-56
OPEL CORSA, 1994 r., 1500 ccm, diesel, czarny metalic, 
sprowadzony w całości na kołach, bez wypadku, 1 dzień w 
kraju, RM Blaupunkt, el. reg. reflektory, atermiczne szyby, 
pełna dokument, -15.400 zł. Rawicz, tej; 0605/22-90-19 
OPEL CORSA, 1994 r., 86 tys. km. 1400 ccm, fioletowy me
talic, poduszka pow., szyberdach, aluminiowe felgi, weluro
wa tapicerka, RM, stan b. dobry, -15.900 zł. Syców, tel. 062/ 
785-29-23
OPEL CORSA, 1995 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, w kraju 
2 dni, - 12.500 zł. Jawor, tel. 076/857-46-82,0606/49-19-53 
OPEL CORSA. 1995 r., 1200 ccm. wtrysk, czerwony, inst. ga
zowa, przystosowany do nauki jazdy, stan dobry, • 16.800 zł. 
Legnica, tel. 0602/10-30-27
OPEL CORSA, 1995 r„ 80 tys. km, 1500„ccm, diesel, czarny, 
5-drzwiowy, RO, stan b. dobry, -18.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-61-61,0605/13-31-04 
OPEL CORSA, 1995 r., 1500 ccm, diesel, biały, 2 pod. po
wietrzne, RO+CD, oznakowany, zderzaki w kolorze nadwo
zia, zadbany, stan idealny, lub zamienię na większy. -19.500 
zł. Świdnica, tel. 074/853-34-86.0608/16-05-02 
OPEL CORSA CITY. 1995 r„ 83 tys. km, 1200 ccm, seledy
nowy, sprowadzony na nowych warunkach, 5-drzwiowy, 2 po
duszki powietrzne, immobilizer, radio + 4 głośniki, el. reg. 
światła, zegarek, termometr zewn., atrakcyjny wygląd, bez 
wypadku, stan b. dobry, - 18.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
57-38-52
OPEL CORSA, 1995/96 r„ 76 tys. km. 1200 ccm 2 pod. po
wietrzne, bez wypadku, do sprowadzenia, -16.500 zł. Legni
ca, tel. 0608/23-76-74 •
OPEL CORSA, 1995/96 r., 76 tys. km, 1200 ccm, benzyna 2 
pod. powietrzne, bez wypadku, do sprowadzenia,116.500zł. 
Legnica, tel. 0600/19-29-37,0503/58-27-07 
OPEL CORSA, 1995/96 r„ 76 tys. km, 1200 ccm, benzyna 2 
pod. powietrzne, bez wypadku, do sprowadzenia, -16.500 zł. 
Legnica, tel. 0608/23-76-74
O  OPEL CORSA SWING, 1996 r., 48 tys. km, 1400
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ccm, 16V, miedziany metalic, wyprodukowany w 
listopadzie, kupiony w Polsce, I właściciel, po* 
duszka pow., centr. zamek, el. otw. szyby, alarm, 
ABS, alum. felgi, *18.600 zł. Świebodzice, tel. 074/ 
854-55-80,0607/83-71-95 84020041

OPEL CORSA B, 1996 r., 133 tys. km, 1400 ccm, Eco, biały, 
centr. zamek, alarm + pilot, alum. felgi, RO Sony i 6 głośni
ków, z salonu w Polsce, I właściciel, welur, garażowany, bez 
wypadku, immobilizer, ciemne szyby, sportowy tłumik, • 19.000 
zł lub zamiana na tańszy, do 17.000 zł, BMW 3, 5, Merced, 
Audi. Bogatynia, tel. 0608/85-24-15 
OPEL CORSA. 1996 r., 85 tys. km, 1200 ccm, zielony meta
lic, 3-drzwiowy, alum. felgi, blokada skrzyni biegów, -16.500 
zł. Głubczyce, tel. 0602/15-08-56 
OPEL CORSA, 1996 r., 1Ź00 ccm, ciemnogranatowy, 
5-drzwiowyrcentrainy zamek, wspomaganie kier., szyberdach, 
- 22.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-74-21 
OPEL CORSA, 1996 r., 42 tys. km, 1200 ccm, czarny, katali
zator, 5-drzwiowy, obrotomierz, immobilizer, RM, nowy tłumik, 
-18.500 zł. Leszno, tel. 065/529-25-79 
OPEL CORSA B, 1996 r., 70 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, nie
bieski, 5-drzwiowy, zawieszenie i hamulce Opla Tigry, spor
towy ukł. wydechowy, sportowe pasy, nakładki na pedały, przy
ciemniane szyby, w kraju od 02.2001 r., stan idealny, - 21.000 
zł. Lubań, tel. 0608/17-12-34
OPEL CORSA, 1996 r., 60 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 16.000 
zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
OPEL CORSA, 1996 r., biały, 5-drzwiowy, stan dobry, -17.900 
zł. Syców, woj. kaliskie, tel. 0502/43-81-20 
OPEL CORSA, 1996 r., 1200 ccm, ciemnogranatowy, 
5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, -
22.000 Zl. Wrocław, tel. 071/316-74-21 
OPEL CORSA, 1996 r., 66 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy metalic, kupiony w salonie, centr. zamek, poduszka 
pow., el. otw. szyby, 3-drzwiowy, obrotomierz, alarm, reg. kie
rownica, RO z wyświetlaczem, -19.000 zł. Wrocław, tel. 0607/
60-85-81-
OPEL CORSA B, 1997 r., 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, śliwko- 
wy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, poduszka pow., 
ABS, alum. felgi, welurowa tapicerka, RM z RDS, el. reg. refl., 
kupiony w salonie w Polsce, stan b. dobry - 16.500 zł. Lipniki, 
gm. Kamiennik, tel. 077/431-25-60,0606/24-67-72 
OPEL CORSA, 1997 r., 107 tys. km, 973 ccm, perłowografi- 
towy, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, reg. siedzenie 
kierowcy, szyberdach, alum. felgi, termometr, RO CAR 300, 
garażowany, serwisowany, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/
332-58-53
OPEL CORSA, 1997 r., 58 ty§. km, 1400 ccm, wtrysk, złoty, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, - 18.400 zł. Kro
toszyn. tel. 062/725-41-36,0603/13-68-11 
OPEL CORSA CITY, 1997 r., 83 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czarny, 3-drzwiowy, immobilizer, obrotomierz, dodatkowe 
światło .stop’, termometr, kpi. dokumentacja, -17.900 zł. Lesz
no, tel. 0607/11-53-38"
OPEL CORSA, 1997 r„ 90 tys. km, 1700 ccm, diesel, niebie
ski, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, -19.300 zł. Odo
lanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55

auto w kraju. Rawicz, tel. 0605/78-94-65, 0605/ 
22-90-89 01036041

OPEL CORSA, 1999 r., 39 tys. km, 1000 ccm, 12V, Ecotec, 
granatowy metalic, 3-drzwiowy, poduszka pow., EPS, alarm, 
centr. zamek z pilotem, el. otw. szyby, wspomaganie, zderza
ki i lusterka w kolorze nadwozia, immobilizer, - 26.000 zł. Gra
bin, tel, 0602/69-03-21
OPEL CORSA, 1999 r., 38 tys. km, 1700 ccm, diesel (Isuzu), 

/ czarny, poduszka powietrzna, centr. zamek, wspomaganie, 
ABS, - 25.000 zł. Jarocin, tel. 0503/03-49-13 
OPEL CORSA, 1999 r., 13 tys. km, 1200 ccm, 16V, srebrny 
metalic, automatic, 4 pod. powietrzne, centr. zamek *  pilot,
3-drzwiowy, RM, sprow..z Niemiec, stan idealny • 29.800 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/735-83-88,0503/39-60-44 
OPEL CORSA, 1999/00 r„ 7 tys. km. 1200 ccm, 16V, niebie
ski, 3-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, 2 poduszki powietrzne, 
stan b. dobry, radioodtwarzacz oryginalny, lusterka i zderzaki 
w kolorze nadwozia, lotka tylna, - 23.500 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
22-63-77
OPEL KADETT, 1978 r., 1200 ccm, brązowy, w ciągłej eks
ploatacji, zadbane wnętrze, - 2.200 zł. Sobin 35a,'gm. Polko
wice, tel. 076/845-96-90
OPEL KADETT, 1980 r., 147 tys. km, 1200 ccm, czerwony, -
1.800 zł. Jan Mycka, 57-120 Kurów 18, gm. Wiązów, woj. wro
cławskie
OPEL KADETT, 1980 r., 190 tys. km, 1300 ccm, brązowy, 
5-drzwiowy, RM Pioneer, zadbany, stan dobry -1.700 zł. Piła
wa Dolna, tel. 074/837-00-20,0603/16-59-03 
OPEL KADETT, 1980 r., 1200 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
hak, nowe opony • 2.300 zł lub zamienię na motocykl prod. 
japońskiej lub VW Garbus, w tej cenie albo MZ ETZ 251, z 
dopłatą, - 2.300 zł. Stoszowice, tel. 074/818-13-73 
OPEL KADETT, 1980 r.. 1200 ccm, niebieski, radioodtwarzacz 
Blaupunkt, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 2.400 zł. Twardogóra, 
tel. 0603/82-36-72
OPEL KADETT BERLINA, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, zie
lony metalic, stan dobry, inst. gazowa, - 4.000 zł lub zamienię 
na droższy. Wrocław, tel. 071/793-48-89 
OPEL KADETT, 1980 r., 1200 ccm, benzyna, zielony, w cią
głej eksploatacji, nowe opony, dużo nowych części, - 2.800 zł 
lub zamienię na Fiata 126p, w tej cenie. Tadeusz Zborowski,
59-733 Wykroty, gm. Nowogrodziec, ul. Polna 12 
OPEL KADETT, 1980 r., 28 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czar
ny, wersja sportowa, 136 KM, stan dobry, komputer, obroto
mierz, fotele Recaro, - 2.700 zł lub zamienię na inny. Ziębice, 
tel. 0607/15-26-27
•OPEL KADETT, 1981 r„ 1300 ccm, czerwony, stan silnika i 
skrzyni biegów b. dobry, - 2.800 zł. Bielawa, tel. 0606/47-23-57 
OPEL KADETT, 1981 r., 130 tys. km, 1600 ccm, OHC, niebie
ski, stan dobry, dużo części zapasowych, - 2.400 zł. Głogów, 
tel. 0502/65-70-15
OPEL KADETT, 1981 r., 180 tys. km, 1300 ccm, OHC. sele
dynowy metalic, nowy akumulator, pasek rozrządu, kolumna 
kierownicza, wydech, dodatkowe światło .stop', hak, odcię
cie zapłonu, 5-drzwiowy, w ciągłej eksploatacji, stan techn. 
dobry, - 3.000 zł. Głogów, tel. 0606/37-51-83 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, OHC, pomarańczowy, RM 
+ głośniki, garażowany, do remontu blach., stan silnika b .do-

zowa, radioodtwarzacz, zadbany, stan b. dobry, - 4.300 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-44-10,0608/50-06-93 
OPEL KADETT, 1984 r., 130 tys. km, ‘1300 ccm. OHC. brązo
wy, nowe opony, radio, stan b. dobry, - 3.100 zł. Złotoryja, tel. 
0605/85-58-00
OPEL KADETT, 1985 r., 1800 ccm, wtrysk, czarny, oryginal
ny GSI, szyberdach, alum. felgi, welurowa tapicerka, kubeł
kowe fotele, oszczędny, garażowany, 3-drzwiowy, zadbany, •
6.700 zł. Borów, tel. 0605/62-89-20, woj. wrocławskie 
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny meta
lic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, szyberdach, obrotomierz, 
reguł. wys. mocowania pasów, dzielona tylna kanapa, alarm, 
radio, nowe amortyzatory i opony, stan b. dobry, - 5.200 zł. 
Wąsosz, tel. 0604/16-68-35
OPEL KADETT, 1985 r., 74 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
fitowy metalic, .łezka”, 3-drzwiowy, 4-biegowy, RO, nowy aku
mulator, pasek rozrządu, przegląd do 2002 r., garażowany, 
stan dobry, • 5.300 zł. Jakubkowice, gm. Kostomłoty, tel. 071/
317-13-93
OPEL KADETT GSI, 1985 r., 80 tys. km, 1800 ccm, czamy, 
alum! felgi, ospoilerowany, ciemne szyby, obniżony, deska di
gital, el. otw. szyby, fotele Recaro, wspomaganie, stan b. do
bry, - 8.000 zł. Krzeszów, gm. Kamienna Góra, tel. 075/ 
744-76-58, 0607/53-81-45
OPEL KADETT GSI, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, szary me
talic, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, + koła zimowe 
i części, stan silnika b. dobry, blacharka do małych popra
wek, - 4.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 07 /̂866-36-94 po godz. 20 
OPEL KADETT, 1985 r., 92 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, bez rdzy, techn. sprawny, - 7.000 zł lub zamiana na Fiestę, 
92 r., z dopłatą. Namysłów, tel. 077/410-10-60 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 1600 ccm, diesel, żółty, stan 
idealny, 4-drzwiowy, garażowany, - 5.900 zł lub zamienię. 
Prudnik, tel. 077/437-61-30
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm; diesel, czerwony, stan 
techn. dobry, - 5.600 zł. Strzelin, tel. 0601/16-88-15 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r„ 1300 ccm, E, czamy meta
lic, garażowany. 5-drzwiowy, po remoncie silnika, stan b. do
bry, - 5.100 zł. Świdnica, tel. 0601/67-21-85 
OPEL KADETT GSi. 1985 r.. 107 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
kolor srebrny, 3-drzwiowy, zadbany, na białych .tablicach -
2.100 zl. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
OPEL KADETT KOMBI, 1985 r., 1300 ccm, błękitny, 5-drzwio
wy, po remoncie zawieszenia i regulacji, ekonomiczny, 'za
dbany, • 5.500 zł lub zamienię na inny, chętnie D. Wrocław, 
tel. 071/355-12-94 po godz. 15 
OPEL KADETT, 1985 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, spraw
ny, zarejestrowany, - 5.200 zł. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
O  OPEL KADETT GSI, 1985/86 r., 1800 ccm deska 

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

OPEL KADETT, 1985/86 r., 1300 ccm, brązowy metalic, we
lurowa tapicerka, ciemne szyby, sprowadzony w całości, stan 
b. dobry, • 5.800 zi. Kamienica, tel. 0608/21-79-94 
OPEL KADETT GSi, 1985/95 r., 110 tys. km, 1800 ccm, biały, 
kubełkowe fotele, sportowa kierownica, zegary digital, spor
towy ukł. wydechowy, sportowe zawieszenie, szyberdach, el.

gital, szyberdach, alum. felgi, alarm, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 
345-28-37,0608/68-34-88
OPEL KADETT, 1987 r., 130 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, hak, zadbany, 5-biegowy, stan b. dobry, - 8.000 
zł. Czernica, tel. 071/318-02-32 
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r.. 1600 ccm RM, alum. felgi, 
5-biegowy, ospoilerowany • 7.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
746-24-60,0604/56-46-30
OPEL KADETT, 1987 r.. 84 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, reguł. wys. mocowania pasów, nowy ukł. 
wydechowy, nowy akumulator;nowe opony, rozrząd, tarcza, 
nowe klocki, szczęki, kpi. łożyska, po wymianie oleju, filtrów, 
zadbane wnętrze, garażowany, stan techn. silnika i blacharki 
b. dobry, - 6.700 zł. Bobrowice 126, woj. lubuskie, tel. 068/ 
391-33-88,0600/43-51-68
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 60 tys. km, 1600 ccm, die
sel, biały, 4-drzwiowy, alum. felgi, hak, - 8.900 zł. Bronikowo, 
tel. 068/384-04-61 po godz. 18 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 120 tys. km, 1300 ccm, kolor 
grafitowy metalic, kupiony w Urzędzie Celnym, nie eksplo
atowany w Polsce, po przeglądach, szyberdach, relingi, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej - 6.500 zł lub zamienię 
na inny, tańszy lub w tej cenie. Jawor, tel. 076/870-37-13 
OPEL KADETT. 1987 r., 170 tys. km, 1200 ccm, OHC, biały, 
.łezka”, po remoncie zawieszenia, stan dobry, - 7.000 zł lub 
zamienię na Fiata Cinquecento, z dopłatą. Jegłowa, gm. Prze
worno, tel. 0603/55-00-76
OPEL KADETT, 1987 r., 153 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, centr. zamek, RM, kpi. dokumentacja, za
dbany, przegląd, opłacony, do drobnych poprawek, - 3.300 
zł. Legnica, tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25 
OPEL KADETT, 1987 r., 1281 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, szyberdach, po remoncie blacharki, kpi. dokumentacja, z 
urzędu celnego. - 6.000 zł. Leśna, tel. 075/721 -35-45 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, spro
wadzony w całości, pełna dokumentacja, RO, garażowany, 
po wymianie paska, filtrów, szczęk, bębnów, klocków i tarcz 
ham., po wymianie łożysk oraz przegubów, • 8.250 zł. Nado- 
lice Wielkie, tel. 071/318-98-67 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, nowy 
akumulator, roleta bagażnika, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 8.200 
zł. Oława. tel. 071/313-19-46
OPEL KADETT GT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny me
talic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, 2-stopniowy szy
berdach, spoiler z dodatkowym światłem .stop", kubełkowe 
fotele, RO Sony + 6 głośników, kpi. dokumentacja, - 6.000 zł. 
Piława Górna, tel. 074/837-22-85 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, 4-drzwiowy,
4-biegowy, na białych tablicach -, - 2.400 zł. Podgórzyn, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0609/63-96-19 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, diesel sprowadzony w 
całości, szyberdach, 5-biegowy, hak, stan b. dobry, - 6.800 zł 
lub zamienię na Poloneza Trucka. Strzelin, tel. 071/796-12-85, 
0604/21-09-81
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r„ 150 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, szyberdach, 5-biegowy, kubełkowe fotele, 
przegląd do 2002 h, nowe tłumiki, nowa pompa wody, stan b. 
dobry, • 6.800 zł lub zamienię na inny samochód. Wałbrzych, 
tel. 0603/10-86-36
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dobry, nowe opony, katalizator, na białych tablicach, - 2.000 
zł. Jawor, tel. 076/870-16-60
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 118 tys. km, 2000 ccm, benzyna 
spoilery, progi, skrzydło, poszerzone błotniki, felgi » , obniżo
ny i utwardzony, ukł. wydechowy DTM, czarne szyby, centr. 
zamek + pilot, alarm, radio Sony, wzmacniacz, tuba, artystycz
ne malowanie, - 9.000 zł lub zamienię na motocykl, b. atrak
cyjny wygląd. Jelenia Góra, tel. 0601/87-32-65 
OPEL KADETT, 1988 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
kremowy, RO, szyberdach, tylny spoiler i zderzaki w kolorze 
nadwozia, - 6.100 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-19-12, 
0605/20-68-90
OPEL KADETT, 1988 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czamy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, 
na białych tablicach • 950 DEM. Kłodzko, tel. 0503/93-57-65 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r„ 1300 ccm, OHC, perłowo- 
biały, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, alum. felgi, stan 
dobry. - 4.200 zł. Kłodzko, tel. 0603/32-86-51 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, serwo, 
nowe opony i amortyzatory, na białych tablicach -1.200 DEM. 
Kostrzyn, woj. poznańskie, tel. 0600/66-42-37, 0049/
16-34-45-55-71 (Niemcy)
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 95 tys. km, 1300 ccm. wtrysk, 
biały, komputer, katalizator, alarm, lakierowane zderzaki i lu
sterka, oznakowany, RO, - 7.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
856-28-84
OPEL KADETT, 1988 r., 90 tys. km, 1300 ccm, OHC, grana
towy metalic, sedan, 4-drzwiowy, alarm, hak, spoiler, garażo
wany, stan b. dobry, - 7.600 zł (możliwe raty przez komis). 
Legnica, tel. 076/854-87-31,0608/78-80-48 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 
nowe opony i progi, stan dobry, - 6.800 zł. Lubin, tel. 076/ 
844-74-09, 0604/88-91-70
OPEL KADETT, 1988 r., 180 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, atrakcyjny wygląd, zderzaki w kolorze nadwozia, bez 
wypadku, 5-biegowy, sprowadzony w całości. I właściciel w 
kraju, kpi. dokumentacja, - 6.800 zł. Lwówek śląski, tel. 075/ 
782-47-33. 0606/30-37-55
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, diesel, zielony 
metalic, stan dobry, brak kluczyków do zamków i stacyjki, ro-
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OPEL CORSA, 1997 r., 105 tys. km, 1700 ccm, diesel, zielcn 
ny metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, RO, I właściciel, stan 
b. dobry, - 20.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0605/61-98-04 
OPEL CORSA, 1997 r., 70 tys. km, 1000 ccm, zielony meta
lic, ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., Mul-T-Lock, 
alum. felgi, szyberdach, - 21.000 zł. Piła, tel. 067/284-91-32 
OPEL CORSA, 1997 r., 78 tys. km, 1000 ccm, 12V, czerwony, 
listwy boczne, RM, obrotomierz, tylna szyba ogrzewana, -
17.200 zł.. Rawicz, tel. 065/546-47-49,0606/51-38-01 
OPEL CORSA B, 1997 r., 53 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czarny, kupiony w salonie, I właściciel, centralny zamek, el. 
reguł, lusterka, RO Philips, blokada skrzyni biegów, weluro
wa tapicerka, stan idealny, - 21.600 zi. Wałbrzych, tel. 074/
843-97-99,0604/28-52-65
OPEL CORSA, 1997/98 r., 50 tys. km, 1000 ccm. 12V, Eco
tec, czamy metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, szyber
dach, cena - 6.300 DEM + cło i transport lub 18.000 zł (po 
sprowadzeniu). Leszno, tel. 0502/16-00-17 
OPEL CORSA, 1997/98 r., 40 tys. km, 1200 ccm, niebieski, -
19.800 zł. Pogorzela, tel. 065/573-43-25,0600/45-17-30 
OPEL CORSA B, 1998 r., 29 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
blękitnymetalię, do sprow. z Niemiec, serwo, ABS, 2 pod. po
wietrzne, RM, szyberdach, alum. felgi, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, welurowa tapicerka, centr. zamek, k. ser
wisowa, I właściciel, do lakierowania 2 el. • 6.800 DEM. Ra- 
kowice. tel. 075/734-36-87.0607/30-64-13 
OPEL CORSA, 1998 r., 40 tys. km, 1000 ccm, 12V, Ecotec. 
czarny, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, ABS, EPS, szyber
dach, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, RM z RDS-em, 
el. reg. reflektory, - 20.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Sła- 
węcin, tel. 0602/66-49-89
OPEL CORSA, 1998 r., 38 tys. km, 1200 ccm, perłowoczar- 
ny, 3-drzwiowy, RO, obrotomierz, - 19.300 zł. Września, tel. 
061/436-47-81
OPEL CORSA, 1998 r., 39 tys. km, 1000 ccm, ECOTEC 12V, 
niebieski metalic, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., RO, el. reg. 
reflektory, szyberdach, wspomaganie kier., EPS, napinacze 
pasów, garażowany, zderzaki w kolorze nadwozia, stan ide
alny, - 21.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-13-07,0609/46-49-96 
OPEL CORSA, 1998 r., 56 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. reflektory, rćgui. fotel kie
rowcy, RM, kpi. dokumentacja, sprowadzony w 99 r., prze
gląd do 03.2003 r., 2 pod. powietrzne, - 21.600 zł. Kłodzko, 
tel. 074/868-79-48
OPEL CORSA, 1998 r., 30 tys. km, 1000 ccm, 12V Ecotec, 
perłowoniebieski, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrz
ne, el. reg. reflektory, szyberdach, dodatkowe światło .stop”, 
welurowa tapicerka, radioodtwarzacz Blaupunkt, garażowa
ny, stan idealny, - 2^.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-19-69 
OPEL CORSA, 1998 r., 15 tys. km, 1400 ccm, czerwony, po
duszka powietrzna, klimatyzacja, welur, wspomaganie, el. otw. 
szyby, centr. zamek, obrotomierz, el. reg. świateł, radiood
twarzacz z RDS + 6 głośników, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, stan idealny, kupujący zwolniony z opłaty skarbo
wej, • 24.900 zł. Ostrów Wielkopolski,' tel. 062/734-76-37, 
0603/51-06-46
OPEL CORSA, 1998 r., 30 tys. km, 1000 ćcm, 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, klimaty
zacja, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, ra
dioodtwarzacz, -19.800 zł. Pleszew, tel. 062/741-96-69,0608/
15-86-55
OPEL CORSA, 1998 r., 44 tys. km, 1400 ccm, czerwony, peł
ne wyposażenie elektryczne, 2-drzwiowy, radio, wspomaga
nie, nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, - 20.900 zł. 
Wrocław, tel. 0607/88-49-39
OPEL CORSA, 1998 r„ 41 tys. km, 1000 ccm, 12V ecotec, 
czarny, wspomaganie kier., ABS, EPS, 2 poduszki powietrz
ne, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, - 20.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/66-49-89
O  OPEL CORSA, 1999 r., 43 tys. km, 1500 ccm, tur

bo D (Isuzu), srebrny, 4 poduszki pow., ABS, 
. wspomaganie kier., centr. zamek, radio z CD, 

oryg. el. reg. lusterka, obrotomierz, • 24.500 zł 
do uzgodnienia, kup. zwoln. z opł. skarbowej,

bry, 5-drzwiowy, hak, kpi. dokumentacja, w ciągłej eksploata
cji -1.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Grodków, tel. 0504/
82-71-73
OPEL KADETT KOMBI, 1981 r., 38 tys. km, pomarańczowy, 
po lakierowaniu, nowa tapicerka, stan b. dobry - 2.500 zi. Ja- 
worzyna Śl„ tel. 074/858-77-28 
OPEL KADETT. 1981 r„ 1300 ccm, OHC, żółty metalic, - 700 
zl. Świdnica, tel. 074/853-67-34 
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, żółty, stan b. 
dobry, dużo nowych części, poszerzane nadwozie, szerokie 
opony, - 3.300 zł lub zamienię na Poloneza, Ladę. Wisznia 
Mała, tel. 071/312-42-18 po godz. 19 
OPEL KADETT, 1982 r., 1300 ccm, OHC, niebieski, 5-drzwio
wy, RO, hak, nowe opony i akumulator, • 4.000 zł. Legnica, 
tel. 0606/68-76-78
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm, zielony metalik, po kapi
talnym remoncie, stan bardzo dobry, efektowny wygląd (sie
dzenia kubełkowe + spoilery), - 3.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/ 
872-53-45
OPEL KADETT, 1982 r., 1300 ccm, złoty metalic, 5-drzwio
wy, bogata wersja, - 2.600 zł. Pielgrzymka, tel. 076/877-53-56 
OPEL KADETT KOMBI, 1982 r., 1200 ccm, brązowy metalic, 
stan dobry - 3.000 zł. Głogów, tel. 076/834-41-25 
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy, nowy 
silnik, - 2.50Ó zj. Legnica, tel. 076/873-84-06,0606/39-47-49 
OPEL KADETT, 1982 r., 1600 ccm, diesel, biały, - 2.000 zł. 
Turek, tel. 063/278-16-75
OPEL KADETT KOMBI. 1982 r.. 1300 ccm, OHC, czerwony, 
5-drzwiowy, garażowany, konserwacja, stan dobry, • 2.800 zł. 
Ubocze, tel. 075/781-11-14
OPEL KADETT, 1982 r., 84 tys. km, 1300 ccm, OHC, żółty, 
stan b. dobry, szyberdach, 4 okrągłe reflektory, przegląd do 
2002 r., zadbane wnętrze, głośny ukł. wydechowy, przygoto
wany do sezonu, nowy akumulator, klocki i okładziny, - 3.700 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-13-03 po godz. 20,0609/
27-43-57
OPEL KADETT CL, 1983 r., 180 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
biały, sprowadzony w całości, z pełną dokumentacją 5-drzwio
wy, szyberdach, - 2.000 zł. Zielona Góra, tel. 0601/87-24-98 
OPEL KADETT, 1983 r. alum. felgi, - 4.000 zł lub zamienię na 
Fiata 126p w tej cenie. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-44-24, 
0600/51-34-56
OPEL KADETT KOMBI, 1983 r., 120 tys. km, 1200 ccm, ben
zyna, czerwony, techn. sprawny, - 3.000 zł. Parzyce, gm. No
wogrodziec, tel. 075/736-31-04 
OPEL KADETT GTE, 1983 r., 1800 ccm, wtrysk, żółty, szy
berdach, sportowy tłumik, aluminiowe felgi 15”, fotele Reca
ro, 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, • 3.600 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-87-99,0608/29-30-95 
OPEL KADETT, 1983 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oryg. szyberdach z owiewką, 
dodatkowe światło .stop", przegląd do 01.2002 r, - 3.600 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/843-87-83 po godz. 18 
OPEL KADETT KOMBI, 1983 r„ 1200 ccm, benzyna, poma
rańczowy, 5-drzwiowy, po remoncie silnika, ukł. hamulcowe
go i kierowniczego, nowe sprzęgło, tylna szyba ogrzewana, 
dod. światło .stop’ , - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-07-72, 
0609/51-35-99
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, diesel, biały, przegląd do
09.2001 r., nowy akumulator, nowe amortyzatory przednie, 
szyberdach, 3-drzwiowy, w ciągłej eksploatacji, - 2.700 zł. Wro
cław. tel. 071/782-07-36,0502/53-16-56 
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm, czerwony, stan b. dobry, 
instalacja gazowa, 4-drzwiowy, RO, zadbany, - 3.400 zł. Jele
nia Góra, tei. 0607/48-30-13
OPEL KADETT KOMBI, 1984 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, RO, -1.900 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-22-10 
OPEL KADETT KOMBI, 1984 r., 1200 ccm, benzyna  ̂zielony, 
oryginalny lakier, - 3.500 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/
312-53-41,071/312-63-41
OPEL KADETT, 1984 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, sprowadzony w ca
łości, ospoilerowany, RM, stan techn. b. dobry, - 4.200 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/784-34-11 
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm, OHC, zielony metalic, 
3-drzwiowy, nowy przegląd, nowy akumulator, instalacja ga-'

reguł, lusterka, RM, aluminiowe felgi, pełna dokumentacja, -
3.500 zł. Wrocław, tel. 071/781-75-30,0501/95-60-95 
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 
szyberdach, 3-drzwiowy, alum. felgi, roleta, stan b. dobry, -
6.500 zl lub zamienię na inny, do 11.000 zł. Legnica, tel. 076/ 
854-18-01
OPEL KADETT, 1986 r., 135 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, zadbany, - 6.100 zł. Brzeg, tel. 
077/416-18-05
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 160 tys. km, 1300 ccm. benzy
na, szary metalic, ospoilerowany, hak, szyberdach, kubełko
we fotele, deska digital* po przeglądzie techn., stan dobry •
6.400 zł lub zamienię na inny. Brzeg Dolny, tel. 071/319-54-90, 
0604/31-72-76
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, beżowy. 
3-drzwiowy. 5-biegowy, stan dobry, - 5.000 zł. Bukowice, gm. 
Krośnice, woj. wrocławskie, tel. 0605/43-49-68
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OPEL KADETT, 1986 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, szary 
metalic, alarm, alum. felgi, stan b. dobry, - 7.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-93-93,0603/69-05-39 
OPEL KADETT GSi, 1986 r„ 102 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, niebieski metalic, kubełkowe fotele, szyberdach, alumi
niowe felgi 15", z rantem, nowe opony, wydech Remus, ciem
ne szyby, ospoilerowany, wzmocniony silnik, atrakcyjny wy
gląd, stan idealny, - 7.200 zl. Konary, tel. 076/870-92-10 
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, .łezka’ , 
3-drzwiowy, szyberdach, stan b. dobry, • 5.000 zł. Lubań, tel. 
075/784-53-32,0602/84-14-15 
OPEL KADETT, 1986 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski, sedan, szyberdach, hak, kpi. dokumentacja, 4-biego
wy, 5-drzwiowy, stan dobry, - 5.000 zł. Lubin, tel. 076/
846-83-18
OPEL KADETT, 1986 r., 120 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, 3-drzwiowy, na białych tablicach, - 800 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-54-08,0604/46-34-26 
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, OHC, biały, za
dbany, bez rdzy, zderzaki w kolorze nadwozia, .łezka", stan 
techn. i nadwozia b. dobry, RO, głośniki, po wymianie oleju, 
filtrów, pasków, - 6.800 zł lub zamienię na kombi, busa, D, E + 
inst. gaz. (dopłata). Nowa Ruda, tel. 074/873-37-00 
OPEL KADETT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, 
po remoncie silnika, po wymianie wielu części, hak, 5-drzwio
wy, stan b. dobry, - 7.300 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-20-00 
OPEL KADETT GS SPECIAL, 1986 r., 1800 ccm, wtrysk, czer
wony, deska digital, szyberdach, RM, alarm, kubełkowe fote
le, - 6.000 zł Tub zamienię na VW Golfa III TD lub TDi, 5-drzwio
wy. Pasikurowice, tel. 071/399-74-80,0609/31-52-34 
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 153 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, biały, alum. felgi, alarm + pilot, immobilzer, uchylne tylne 
szyby, centr. zamek, kubełkowe fotele, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, wspomaganie, szyberdach, RO, przegląd do 
02.06.02, - 7.000 zł. Proszówka, tel. 075/781-24-56 
OPEL KADETT GSI, 1986 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 
5-drzwiowy, digital, alum. felgi 15", centr. zamek, sportowy 
ukł. wydechowy, zawieszenie, 5-biegowy, szyberdach, kom
puter, RO, sprowadzony w całości, - 6.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-11-43, 0602/52-65-63 
OPEL KADETT, 1986 r., 186 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, alarm, obrotomierz, stylizowany na GSi, sporto
wa kierownica, stan idealny, - 5.800 zł. Żagań, tel. 0602/
21-55-99
OPEL KADETT, 1986/87 r., 1600 ccm, diesel, srebrny meta
lic, 3-drzwiowy, 4-biegowy, I właściciel, na białych tablicach, -
2.500 zł. Karpacz, tel. 0607/65-59-61 
OPEL KADETT GSI, 1986/96 r., 1800 ccm, czamy, deska di-

OPEL KADETT, 1987 r., 1800 ccm, czerwony, kubełkowe fo
tele, aluminiowe felgi, pokrowce, 5-drzwiowy, 5-biegowy, za
dbany, stan b. dobry, - 7.400 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
OPEL KADETT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, złoty metalic, 
5-biegowy, 5-drzwiowy, kompl. dokumentacja, nowe zawie
szenie, welurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, stan 
dobry, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0605/67-64-51 
OPEL KADETT SEDAN. 1987 r„ 109 tys. km. 1300 ccm, nie
bieski, II właściciel, nowe tarcze i klocki ham., po wymianie 
oleju, filtrów i płynu, nowy tłumik, oryg. lakier, alarm, zadba
ny, wymienione błotniki, stan b. dobry, - 7.600 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 071/329-04-91 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, diesel, biały, spro
wadzony w całości, 5-drzwiowy, 5-biegowy, relingi dachowe, 
hak, alum. felgi, garażowany, stan b. dobry, - 8.000 zł. Ze- 
brzydowa. tel. 075/736-32-00
OPEL KADETT KOMBI. 1987/88 £  156 tys. km, 1300 ccm, 
szary metalik, szyberdach, hak, zadbany, z urzędu celnego, 
od 2 tygodni w kraju, pełna dokumentacja, - 7.200 zł. Jawor, 
tel. 0608/47-26-97
OPEL KADETT SEDAN, 1987/88 r., 1300 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, nowe amortyzatory i akumulator, po wymia
nie świec, płynów i oleju, zadbany, • 6.900 zł. Paczków, tel. 
0608/03-27-39 •
OPEL KADETT E-CC, 1987/88 r.f 1300 ccm, benzyna, czer
wony, .łezka", 3-drzwiowy, RO, sprowadzony w 1997 r., szy
berdach, po wymianie progów i nadkoli, stan b. dobry, • 7.500 

^zł. Przedborowa, tel. 074/815-80-86 po godz. 18 
OPEL KADETT, 1987/88 r., 1300 ccm, kość słoniowa, nowe 
amortyzatory, 3-drzwiowy, zadbany, stan dobry, - 6.800 zł lub 
zamienię na VW Polo, Opla Corsę, z lat 1996-97. Przeworno, 
tel. 074/810-22-76
OPEL KADETT GSI, 1987/88 r., 2000 ccm, szary metalic, 
sportowy wygląd, stan idealny, - 8.150 zł. Świdnica, tel. 0602/
17-81-61
OPEL KADETT, 1987/88 r., 112 tys. km, 1300 ccm, biały. 
3-drzwiowy, podgrzewane fotele, halogeny, RM, nowe amor
tyzatory, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/329-65-40 
OPEL KADETT, 1987/94 r., 106 tys. km, 1600 ccm, benzyna. 
OHC, kolor grafitowy metalic, .łezka", 5-drzwiowy, 5-biego
wy, komputer, szyberdach, welurowa tapicerka, RO + głośni
ki, dod. światło .stop", żaluzja na tylnej szybie, kpi. dokumenta
cja, aktualny przegląd, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 0/1/321-65-27 
OPEL KADETT, 1987/96 r., 135 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
jasnobeżowy metalic, 5-drzwiowy, alarm, welurowa tapicer
ka, alum. felgi, kpi. dokumentacja, garażowany, przegląd do
06.2002 r., zadbany, stan b. dobry, - 6.500 zl. Burgrabice, tel. 
077/439-85-00
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm relingi, hak, stan 
b. dobry, na zachodnich tablicach - 1.800 zł. Chojnów, tel. 
0600/57-31-65
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, biały, stan ideal
ny, konserwacja, • 7.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-63 
OPEL KADETT, 1988 r., 94 tys. km, 1300 ccm, biały. 3-drzwio
wy, szyberdach, stan techniczny bardzo dobry, RM, 1 właści
ciel w kraju, - 6.000 żł. Bolesławiec, tel. 075/732-59-15 
OPEL KADETT KOMBI. 1988 r„ 1600 ccm. diesel, biały, spo
ilery, - 8.200 zł. Dobromierz, tel. 074/858-61-41, 0601/
44-08-83
OPEL KADETT GT, 1988 r., 1800 ccm, niebieski metalic, 
alarm, 3-drzwiowy, - 5.500 zł. Gorzów Wlkp., tel. 0502/
40-16-30
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 140 tys. km, 1600 ccm, die
sel. czerwony, stan silnika b. dobry, blacharki dobry, po wy
mianie amortyzatorów, świec żarowych, paska rozrządu, nowy 
tłumik, łożyska przednich kół, szyberdach, - 7.000 zł. Góra, 
tel. 065/543-44-18 po 18 *
OPEL KADETT, 1988 r„ 180 tys. km, 1600 ccm, diesel, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, hak, radioodtwarzacz, alarm, stan sil
nika i blacharki dobry, garażowany, przegląd do 04.2002 r, •
8.000 zł. Grodków, tel. 077/431-83-81 
OPEL KADETT, 1988 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, 5-drzwiowy, 
halogeny w atrapie, kubełkowe fotele, zderzaki w kolorze nad
wozia, stan b. dobry, na zachodnich tablicach, -1.550 z ł, lub 
880 DEM. Gubin, tel. 0502/16-94-74 
OPEL KADETT KOMBI. 1988 r.. 1300 ccm, OHC. biały, stan

leta bagażnika, po remoncie blacharki, - 5.000 zł. Nowa Ruda, 
tel. 074/871-62-90,074/871-61-57 
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 2000 ccm, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, ospoilerowany, alum. felgi, • 5.800 zł. Pisarzowi- 
ce, gm. Kamienna Góra, tel. 075/742-86-62 
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
5-drzwiowy, I właściciel, garażowany, stan b. dobry, - 8.350 
zl. Świdnica, tel. 0605/35-26-21 
OPEL KADETT, 1988 r„ 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, inst. gazowa, alarm, 4-drzwiowy, stan 
b. dobry, - 7.500 zł lub zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
074/846-55-34 w godz. 9-17, 0602/52-55-51 
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 8 tys. km. 1600 ccm. benzy
na, kolor wiśniowy, centralny zamek, alarm, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, - 8.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-31-86 
OPEL KADETT, 1988 r.. 130 tys. km, 1300 ccm. OHC. czar
ny, 3-drzwiowy, nowe amortyzatory, klocki i szczęki ham., 
nowy ukł. wydechowy, inst. gazowa, stan dobry, • 6.000 zł. 
Wrocław, tel. 0600/53-82-23
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1300 ccm, biały, - 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-49-58
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 2000 ccm, czamy, obniżony,
szyberdach, po tuningu, el. reg. lusterka, deska Digital, - 4.800
zł. Wrocław, tel. 0608/53-97-41
OPEL KADETT. 1988 r.. 177 tys. km. 1300 ccm. benzyna +
gaz, czerwony, - 6.600 zł. Wrocław, tel. 071/782-05-37,0608/
35-96-78
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, stan b. dobry, na białych - 
tablicach • 2.000 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
OPEL KADETT COMBI. 1988 r., 1800 ccm. niebieski, radio
odtwarzacz, relingi dachowe, poobijany, sprawny technicz
nie, - 5.600 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 x  
OPEL KADETT, 1988 r., t20 tys. km, 1300 ccm, OHC, biały, 
5-drzwiowy, katalizator, ciemne szyby, szyberdach, lotka ba
gażnika, kubełkowe fotele, alum. felgi, po przeglądzie, stan 
b. dobry, • 6.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/363-15-02 
OPEL KADETT-KOMBI, 1988 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, benzyna, niebieski, stan b. dobry, na białych tablicach 
• 800 DEM. Wrodaw, tel. 0608/16-27-27 
OPEL KADETT, 1988/89 r., 1600 ccm. OHC. diesel, biały, .łez
ka", 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, szyberdach, Mul-T-Lock, RO, 
atrakc. wygląd, oznakowany, stan b. dobry, nie składak, - 7.600 
zł. Bierutów, tel. 071/398-93-10,0604/22-16-06 
OPEL KADETT SEDAN, 1988/89 r., 119 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, biały, 5-drzwiowy, nowy akumulator, opony, po re
moncie ukł. wydechowego - 6.900 zł. Opole, tel. 077/
452-53-50, 0604/45-78-94
OPEL KADETT. 1988/89 r., 170 tys. km, 1300 ccm, biały, nowy 
akumulator i klocki ham., szyberdach, garażowany, oryg. ra
dio +4 głośniki, I właściciel w kraju, - 7.200 zł lub zamienię na 
VW Golfa III TDi. Strąkowa, tel. 074/816-05-28 
OPEL KADETT, 1988/92 r., 93 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
złoty metalic, el. reg. fotele, el. reg. lusterka, automatic, • 6.800 
zł. Leszno, tel. 0609/62-79-71
OPEL KADETT, 1988/97 r., 150 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
ciemnoszary metalic, 3-drzwiowy, lusterka w kolorze nadwo
zia. lotnicze fotele, alum. felgi. RO Alpine + głośniki, I właści
ciel, przegląd do 05.2002 r, - 6.50Ó zl. Olszyna Lubańska, tel. 
075/782-54-05,0502/65-57-95 
OPEL KADETT, 1989 r.J54 tys. km, 1300 ccm, bordowy, 
centralny zamek, nowe amortyzatory, - 9.000 zł. Kępno, tel. 
0608/59-43-98
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, wtrysk, biały, 
szyberdach, 2-drzwiowy, - 5.600 zł. Leszno, tel. 065/527-13-53 

.OPEL KADETT, 1989 r., 125 tys. km, 1700 ccm, diesel, bor
dowy, stan dobry, dwie nowe opony, hak, RO ♦ 4 głośniki, -
7.600 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-66-15 lub 0503/95-07-74 
OPEL KADETT, 1989 r., 165 tys. km, 1600 ccm, biały, gara
żowany, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan bardzo 
dobry, szyberdach, "hak, 5-drzwiowy, - 6.700 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/845-04-27
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r„ 120 tys. km 4-drzwiowy. -
6.500 zł. Wrocław, tel. 071/338-02-01,0601/55-35-64 
OPEL KADETT, 1989 r. na białych tablicach, -1.700 zł. Wro
cław. tel. 0503/19-50^90
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OPEL KADETT, 1989 r., czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
na białych tablicach -1.300 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/29-72-27 
OPEL KADETT, 1989 r.( 115 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, - 7.000 
zł. Krosno Odrzańskie, tel. 0606/39-18-23 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, beżowy meta
lic, stan dobry, - 5.500 zl. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-22*38 
OPEL KADETT, 1989 r., 16V, zielona perła, felgi aluminiowe, 
sportowy wydech, szyberdach, alarm, centralny zamek + pi
lot, fotele kubełkowe, welurowa tapicerka, atrakcyjny wygląd,
- 7.800 zł. Nowogród Bobrzański, tel. 068/454-74-84, 0600/ 
24-89-63
OPEL KADETT GSi, 1989 r., 136 tys. km, 2000 ccm, perło- 
woszary, wspomaganie kier., aluminiowe felgi 15', z rantem, 
deska digital, spoiler, halogeny, sżyberdach, kubełkowe pod
grzewane fotele, chłodnica oleju, po wymianie oleju i pasków, 
stan idealny, - 8.800 zł. Oleśnica, tel. 071/398-24-97, 0604/
83-54-93
OPEL KADETT, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 3-drzwiowy, bez wypadku, garażowany, stan b. dobry, -
7.200 zł. Oleśnica, tel. 071/793-38-10
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, niebieski, garażowany, 
eksploatowany przez kobietę, stan b. dobry, • 6.400 zł lub 
zamienię na inny samochód. Paczków, tel. 077/431-71*94, 
0606/13-17-06
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r„ 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 5-biegowy, szyberdach, relingi, welur, - 7.000 zł. Ra- 
cendów, tel. 062/740-60-55 po godz. 19,0603/54-60-56 
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czer
wony, stan b. dobry, relingi dachowe, pełna dokumentacja, - 

s 6.300 zł. Rawicz, tel. 065/546-12-95,0606/10-06-50 
OPEL KADETT, 1989 r., 164 tys. km, 1700 ccm, diesel, wi
śniowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, po remoncie bla
charki, kpi. dokumentacja, RO Kenwood, garażowany, stan 
b. dobry, - 9.800 zł. Syców, teł. 062/785-42-89 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, we
lurowa tapicerka, RO + głośniki, alum. felgi, spoiler, przyciem
nione szyby, nowy ukł. wydechowy, amortyzatory, akumula
tor (na gwarancji), stan b. dobry, - 7.800 zł. Trzebnica, tel. 
0607/10-95-50
OPEL KADETT, 1989 r., 130 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, śliw
ka metalic, sprowadzony w 96r, 1 właściciel w Polsce, pełna 
dokumentacja, felgi aluminiowe, halogeny, sportowy wydech, 
spoiler, dodatkowe światło stopu, stan bardzo dobry, blokada 
zapłonu, - 6.900 zł lub zamiana. Wrocław, tel. 071/338-02-78, 
0601/67-73-07
OPEL KADETT, 1989 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, szyberdach, 
garażowany, zadbany, stan b. dobry, - 7.200 zł lub zamienię 
na inny samochód. Wrocław, tel. 071/324-10-18, 0603/
77-90-48
OPEL KADETT KOMBI, 1989 r.. 140 tys. km, 1600 ccm, die
sel, brązowy metalic, szyberdach, hak, alarm Prestige, radio
odtwarzacz + głośniki, przegląd do 06.2002 r., po remoncie 
blacharki, bez wypadku, stan dobry, części do silnika, - 4.000 
zł. Wrocław, tel. 071/322-69-69 po godz. 15,0607/06-95-68 
OREL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, granatowy metalic, alum. 
felgi, halogeny, szyberdach, 5-biegowy, techn. sprawny, udo
kum. pochodzenie, I właściciel w Polsce, lotka, 3 „stop*, spor
towy wydech, - 7.600 zł. Wrocław, tel. 071/338-02-78,0601/
67-73-07
OPEL KADETT, 1989 r., 152 tys. kmr 1700 ccm, diesel, nie
bieski metalic, stan dobry, alarm, bez wypadku, sprowadzony 
w całości, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/786-87-85 
OPEL KADETT, 1989 r., 105 tys. km, 1300 ccm, czerwony,. 
3-drzwiowy, oznakowany, alarm, ABS, szyberdach, spoiler, 
sprowadzony w całości, nowy akumulator, zderzaki w kolo
rze nadwozia, - 7.800 zł lub zam. na Fiata 126p, w cenie do
3.000 zł lub inne prop.. Ząbkowice śląskie, tel. 074/810,-34-23 
OPEL KADETT, 1989/56 r„ diesel, czerwony, 3-drzwiowy, 
nowy akumulator (gwarancja), garażowany, ważny przegląd, 
zadbany + dużo cęści, - 4.750 zł. Zawidów, tel. 075/77145-70, 
0605/65-17-58
OPEL KADETT, 1989/90 r., 1300 ccm, granatowy, 4-drzwio
wy, 5-biegowy, stan idealny, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0609/
47-73-01
OPEL KADETT, 1989/90 r., 146 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, stan b. dobry, centr. zamek, Immobilizer, RM, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, oszczędny, kubełkowe fotele, welurowa tapi
cerka, dzielona kanapa, reg. fotel kierowcy, bagażnik, kpi. do
kumentacja, - 8.500 zł. Złotoryja, tel. 076/87846-73 
OPEL KADETT SEDAN, 1989/96 r„ 120 tys. km, 1300 ęcm, 
LS, czerwony, szyberdach, immobilizer, RM, dodatkowy 
.Stop’ , przegląd do 04.2002 r., stan idęalny, w kraju od 5 lat -
8.500 zł. Bogdan Muzyka, 59-145 Chocianowiec 116, gm. 
Chocianów
OPEL KADETT KOMBI, 1989/96 r„ 80 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, czerwony, alum. felgi, nowe amortyzatory i klocki, 
5-biegowy, kubełkowe fotele, po konserwacji, alarm, immobi
lizer, garażowany, kpi. dokumentacja, - 7.600 zł. Prusice, tel. 
0602/13-45-19,071/312-50-87 
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, halogeny, relingi dachowe, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, radioodtwarzacz + 4 
głośniki, el. reg. reflektory, kubełkowe fotele, bez korozji, -
8.200 zł lub zamienię na BMW 316i, z dopłatą. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-05-97
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy, 
5-biegowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 1.800 zł. 
Chojnów, tel. 0600/1648*26
OPEL KADETT CABRIO, 1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, fio
letowy, aluminiowe felgi, welurowa tapicerka, 5-biegowy, alarm 
+ pilot, w.kraju od 2 lat, pełna dokumentacja, atrakcyjny wy
gląd, - 9.800- zł lub zamienię. Kozielno, tel. 077/431 -64-44, 
0608/50-06-93
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 95 tys. km, 1400 ccm, biały, 
kpi. dokumentacja, zegary, 4-biegowy, składak, 4 zagłówki, 
RM, pokrowce, - 8.900 z l Legnica, tel. 076/854-78-45 
OPEL KADETT KOMBI (CLUB), 1990 r.> 107 tys. km, 1600 
<ccm, wtrysk, czerwony, el. wysuwana antena, relingi dacho
we, roleta, szyberdach, hak. halogeny, pasy bezwł., kubełko
we fotele, el. reg. reflektory, katalizator, nadkola, konserwa
cja, stan idealny, - 10.000 zł lub zamienię na VW Passata 
kombi, diesla, z dopłatą. Legnica, tel. 076/862-04-20, 0601/
98-64-38 ’
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1600 ccm, srebrny metalic. ■ 
centr. zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, • 9.300 zł. Luto- 
mierz, tel. 074/818-13-49
OPEL KADETT, 1990 r., czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 
stan b. dobry, • 9.500 zł. Mazurowice, gm. Malczyce, tel. 071/.
317-62-08
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, srebrny, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, na białych tablicach - 1.500 DEM. Niemcy, tel. 0049/
17-93-92-06-14
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, grana
towy metalic, bez wypadku, oryginalny lakier, fotele kubełko
we, welurowa tapicerka, stan idealny, • 7.700 zł. Paczków, 
woj. opolskie, tel. 0603/36-63-27 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 130 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, biały, garażowany, szyberdach, centr. zamek, serwo, 
dużo nowych części, • 8.900 zl. Prochowice, tel. 076/ 
8584 2 49, 0603/17-85-67
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, nowe 
opony, - 8.800 zł (możliwe raty). Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/
312-5341, 312-6341
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, katalizator, roczny akumulator, nowe klocki ha
mulcowe, ceńtr. zamek, szyberdach, po przeglądzie, stan b. 
dobry, 5.51/100 km, - 9.000 zł lub zamienię na przyczepę. 
Syców, tel. 062/785-65*62
OPEL KADETT, 1990 r., 5 tys. km, 160(fccm, wtrysk, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, po remoncie silnika (na gwarancji), nowe 
sprzęgło, wydech i opony, • 7.900 zł. Wrocław, tel. 071/
324-90-13

-OPEL KADETT, 1990 r.,.81 tys. km, 1400 ccm, jasnoszary 
'metalic, pokrowce nowe, katalizator, 5-biegotoy, 5-drzwiowy, 
oznakowany, alarm, blokada skrzyni biegów, hak, RM, nowy 
akumulator, wydech kpi. nowy, siedzenia kubełkowe, opony 
nowe, pasek rozrządu nowy, techn. sprawny - 8.600 zł. Wro
cław, tel. 0608/62-39-34
OPEL KADETT, 1990 r., 92 tys. km, biały, szyberdach, alarm, 
centr. zamek, nowe opony, amortyzatory, obrotomierz, 5-bie
gowy, zadbany, spoiler, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 071/353-37-20, 
0605/1040-32
OPEL KADETT KOMBI, 1990 r., 1600 ccm, diesel, granato
wy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry - 86.500 zł lub za
mienię. Wschowa, tel. 0603/45-6749 
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r„ 130 tys. km, 1400 ccm, bor
dowy metalic, zadbany, lakierowane lusterka, dużo nowych 
części, stan b. dobry, - 9.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/ 
815-56-27, 0608/45-1046
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, benzyna, granatowy, se
dan, 4-drzwiowy, bez.wypadku, centralny zamek, alarm, RO, 
garażowany, zadbany, stan silnika i blacharki b. dobry, - 9.300 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/88-89-68 
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk, kolor grafitowy 
metalic, 3-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, ABS, 5-bie- 
gowy, stan dobry, - 8.800 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-54-20 
po godz. 20,0504/81-35-11
OPEL KADETT, 1990 r., 140 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
nowe opony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RO, stan b. dobry, na 
zachodnich tablicach • 920 DEM. Zgorzelec, tel. 0604/ 
89-53-53 . ' .
OPEL KADETT, 1990 r., 152 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, RO oryginalny, szyberdach fabryczny, alarm, kataliza
tor, - 6.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-41-66 .
OPEL KADETT, 1990 r., 120 tys. km. 1600 ccm, czerwony, 
zadbany, bez wypadku - 6.900 zł. Zielona Góra, tel. 0607/ 
324943
OPEL KADETT, 1990 r.. 1400 ccm, perłowy, szyberdach, RO, 
el. reg. reflektory, - 8.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-28-31 
OPEL KADETT, 1990 r., 135 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, biały, 3-drzwiowy, ciemne szyby, RM, bez wypadku, 
maska silnika od GSI, stan techn. b. dobry, - 8.000 zł. Złotory
ja, tel. 076/878-59-58,0606/87-21-57 
OPEL KADETT, 1990 r., 1400 ccm, biały, 5-drzwiowy, katali
zator, stan dobry, na białych tablicach -1.150 DEM. Żagań, 
tel. 0602/1140-63
OPEL KADETT, 1990 r., 68 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, bez korobji, bez wypadku, oryg. przebieg, 
odbiór w Niemczech, stan idealny - 1.500 DEM. Żary, tel. 068/ 
375-98-52, 0608/03-50-24
OPEL KADETT, 1990/91 r„ 117 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
wtrysk, seledynowy metalic, atrakc. wygląd, bez śladów ko
rozji, blokada skrzyni biegów, radio, szyby znakowane, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 5-biegowy, po wymianie 
paska, oleju, filtrów, • 9.200 zł. Bralin, tel. 062/781-27-33 po 
godz. 17,0600/63-36-34
OPEL.KADETT KOMBI. 1990/91 r.. 1600 ccm, wtrysk, biały, 
relingi dachowe, nowe amortyzatory na gwarancji, hak, - 7.300 
zł. Jaroszów, gm. Strzegom, tel. 074/855-80-10, 0503/
35-15-11
OPEL KADETT, 1990/91 r., 1600 ccm, czerwony, monowtrysk, 
zadbany, 3-drzwiowy, ABS, szyberdach, 5-biegowy, nowe opo
ny, RO, stan b. dobry, • 8.800 zł lub zamienię na inny, możli
wa dopłata. Paczków, tel. 077/431-76-99,0602/89-86-77 
OPEL KADETT SEDAN, 1990/91 r„ 138 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony, stan b. dobry, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szy
berdach, el. reg. reflektory, 4 nowe opony + opony zimowe, 
nowe tarcze hamulcowe, nowe łożyska, klocki, pompa wod
na - 9.700 zł, lub zamienię na VW Golfa, Peugeota 405,306, 
Seata Toledo, Opla Vectrę z dopłatą 4.000 zł. Pakosław, tel. 
065/547-83-97
OPEL KADETT, 1990/91 r„ 96 tys. km, 1600 ccm, biały, 
5-drzwiowy, szyberdach, RM, sprowadzony w całości, w kra
ju od 6 miesięcy, kpi. dokumentacja, - 7.800 zł. Rawicz, tel. 
065/546-1440
OPEL KADETT SEDAN, 1990/91 r., 1400 ccm, wtrysk, gra
natowy, Mul-T-Lock, oznakowany, ABS, szyberdach, el. reg. 
reflektory, radio Kenwood, - 8.800 zł. Rudzica, gm. Siekier
czyn, woj. jeleniogórskie, tel. 0605/08-32-24 
OPEL KADETT, 1990/94 r., 158 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, szyberdach, białe kierunkowskazy, spoiler na tylnej kla
pie, atrakcyjny wygląd, po wymianie akumulatora, amortyza
torów, - 7.800 zł. Wrocław,tel. 071/365-21-16,0501/95-76-34 
OPEL KADETT, 1991 r., 155 tys. km, czerwony, ABS, wsp. 
kierownicy, kubełkowe fotele, sportowe pasy, atrakcyjny wy
gląd, RO, bezwypadkowy, stan b. dobry, sprowadzony z Nie
miec, kilka dni w kraju, wszystkie opłaty i formalności uregu
lowane, faktura VAT, -10.200 zł. Kłodzko, tel. 0605/74-22-02 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 114 tys. km, 1700 ccm, die
sel, czerwony metalic, szyberdach, roleta, - 10.000 zł. Lesz
no, tel. 0501/40-69-37
OPEL KADETT, 1991 r., 137 tys. km, 1600 ccm, fioletowy me
talic, szyberdach, reg. pasów i wys. świateł, pełna dokumen
tacja, • 7.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 0606/74-2348 
OPEL KADETT, 1991 r., 123 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, śliw
kowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, relingr 
dach., reg. fotel kierowcy, el. reg. światła, reg. pasy, kataliza
tor, RM Opel, 4 x głośniki, garażowany, składana tylna kana
pa, tylna szyba ogrzewana, techn. sprawny - 11.400 zł. Stró- 
żyna, gm. Przeworno, tel. 074/810-24-22 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 190 tys. km. 1700 ccm, die
sel, niebieski metalic, bez wypadku, bogate wyposażenie, stan 
b. dobry, -12.000 zł. Szczawin, gm. Strzelin, tel. 071/392-80-08 
OPEL KADETT CABRIO, 1991 r., 83 tys. km, 1600 ccm, bia
ły, el. otw. szyberdach, el. otw. szyby, centr. zamek, alum. fel
gi Borbet, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, atrakc. wygląd -
12.500 zł. Wrocław, tel. 0601/56-02-50
OPEL KADETT FRISCO, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 
ABS, alarm, obrotomierz, 5-drzwiowy, garażowany, I właści
ciel, el. reg. reflektory, opony zimowe, - 9.900 zł. Zgorzelec, 
tel. 0600/56-37-11,075/775-33-50 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, ABS, szyberdach, sprowadzony z Niemiec w 03.2001 
r., bez wypadku, - 9.000 zł. Żagań, tel. 068/377-36-59 
OPEL KADETT, 1991 r„ 1800 ccm inst. gazowa, stan dobry, -
8.500 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-10-89 wieczorem 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r„ 135 tys. km. 1400 ccm, 
wtrysk, złoty metalic, nowy akumulator, ukł. wydechowy i ha
mulcowy, pasek rozrządu, centr. zamek, oryginalny szyber
dach, zadbany, + kpi. opon zimowych z felgami, stan b. do
bry, - 9.700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-18-24, 753-58-45, 
0606/83-73-87
OPEL KADETT, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, 1. właściciel w Polsce od 1994 r., pełna dokumentacja, 
5-drzwiowy, halogeny, atrakcyjny wygląd, zadbany, garażo
wany, reg. świateł, reg. wys. fotela kierowcy, radio Opel, ozna
kowany, blokada skrzyni, - 9.500 zł. Katowice, tel. 032/ 
612-11-87, 0602/50-58-92
OPEL KADETT, 1991 r., 1800 ccm, kolor grafitowy metalic, 
zadbany, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, - 9.800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-7541, 0605/ 
4249-96
OPEL KADETT, 1991 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, I właściciel, bez wypadku, aluminiowe felgi 
16", sportowe zawieszenie .Koni*, szyberdach, centralny za
mek, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka (podgrz.), ABS, 
kubełkowe fotele, dzielona tylna kanapa, sportowy wydech, 
el. reg. reflektory, RM, -11.500 zł. Kłodzko, tel. 0607/36-32-73 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r„ 73 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, biały, 4-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, RO, ciemne 
szyby, spoiler klapy, dodatkowe światło .stop’ , kubełkowe fo
tele, roleta, hak, el. reg. reflektory, oznakowany, auto-alarm, 
tylna szyba ogrzewana, listwy boczne, - 9.600 zł lub zamie
nię na tańszy, osobowy. Leszno, tel. 065/54042-17 
OPEL KADETT, 1991 r., 121 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, Be-

auty, bordowy metalic, centr. zamek, szyberdach, welurowa 
tapicerka, 5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, reg. fotel ko
rowcy, el. reg. reflektory, zadbany, - 9.700' zł. Lybin, tel. 076/ 
749-75-52,0604/91-25-27 .
OPEL KADETT SEDAN BEAUTY, 1991 r., 110 tys. km, 1400 
Ccm, wtrysk, perłowy metalic, katalizator, kubełkowe fotele, 
dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy 5-bie
gowy, centr. zamek, szyberdach, el. reg. reflektory, halogeny,
- 9.800 zł. Lubin, tel. 076/844-29-27
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1700 ccm, diesel, biały, bez 
wypadku, oclony w całości, 5-biegowy, - 10.500 zł. Lwówek 
Śląski, lei. 075/782-56-12,0606/41-26-60 
OPEL KADETT, 1991 r„ srebrny metalic, tylna szyba ogrze
wana, immobilizer, ABS, - 8.500 zł. Miejska Górka, tel. 0603/
09-84-87
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 Ccm, benzyna, biały, oryginal
ny lakier, z urzędu celnego, - 9.500 zł (możliwość rat lub za
miany). Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-5341, 312-63-41, 
OPEL KADETT, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, srebrny me
talic, 5-drzwiowy, szyberdach, reguł. wys. mocowania pasów, 
obrotomierz, centr. zamek, radio, zadbany, -10.000 zł. Przy
lep, tel. 0605/41 -34-96. woj. zielonogórskie 
OPEL KADETT SKŁADAK, 1991 r., 130 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, kolor grafitowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, 
szyberdach, radio, 5-drzwiowy, atrakc. wygląd, dużo nowych 
części, - 10.500 zł. Rogożewo, tel. 065/547-16-72, 0609/ 
26-93-91
OPEL KADETT, 1991 r., 123 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, OHC, 
kolor śliwkowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, 
relingi dachowe, reguł, fotel kierowcy, el. reg. reflektory, RM, 
katalizator. 4 głośniki, garażowany, stan b. dobry, -11.400 zł. 
Strużyna, gm. Przeworno, tel. 074/810-24-22 
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, biały, w kraju od 2 tygo
dni, bez wypadku, 5-drzwiowy, stan idealny, • 8.800 zł. Środa 
Śląska, tel. 0600/3740-75
OPEL KADETT BEAUTY, 1991 r„ 90 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, szary metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, alarm, szy
berdach, welur, stan b. dobry, -10.000 zł. Świdnica, tel. 074/ 
852-91-65
OPEL KADETT, 1991 r., 1700 ccm, diesel. -11.000 zł. Świd
nica k. Zielonej Góry, tel. 0606/81-33-15 
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, bia
ły, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, auto stoi przy 
granicy, stan b. dobry - 1.500 DEM. Tomisław, gm. Bolesła
wiec, tel. 075/731-20-53,0605/46-15-91 
OPEL KADETT, 1991 r., 155 tyś. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
342-21-32, 0601/78-26-61
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk silnik Vec- 
try, dzielona tylna kanapa, kołpaki, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
OPEL KADETT, 1991 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, ABS, wspomaganie, 3-drzwiowy, szyberdach, alarm + 
pilot, 5-biegowy, blacharka do małych poprawek, - 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-30-92
OPEL KADETT CABRIO, 1991 r., 2000 ccm, GSi, metalic, 
deska digital, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie, centr. 
zamek, alum. felgi, stan b. dobry, pilne, -10.500 zł. Wrocław, 
tel. 0607/60-85-82
OPEL KADETT, 1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary 
metalic, 5-biegowy, 4-drzwiowy, szyberdach, regulowany fo
tel kierowcy, I rej. 01.92 r., zadbany, -10.500 zł. Wrocław, tel. 
071/325-88-17
OPEL KADETT, 1991 r., 110 tys. km. 1600 ccm, grafitowy, 
ABS, hak, Mul-T-Lock, szyberdach, ciemne szyby, kubełko
we 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, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, granatowy meta
lic, ABS, szyberdach, 5-biegowy, katalizator, alarm. RM, ob
rotomierz, kierownica skórzana, zadbany, kpi. dokumentacja,
- 7.900 zł. Wschowa, tel. 065/540-15-00,0603/33-89-56 
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, granatowy metalic, ku
bełkowe fotele, szyberdach, welurowa tapicerka, 4-drzwiowy, 
zadbane wnętrze, inst. gazowa (do założenia), - 8.500 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 0605/57-14-28,0604/96-53-27
OPEL KADETT SEDAN. 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, granatowy, nowe opony, centr. zamek, RO, stan b. 
dobry, na zachodnich tablicach • 1.300 DEM. Zgorzelec, tel. 
0604/89-53-53
OPEL KADETT, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy me
talic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, na białych tablicach, 
-1.900 zł. Zgorzelec, tel. 0609/6441-34 *
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 1400 ccm, benzyna, grana
towy, na białych tablicach - 1.600 DEM. Zgorzelec, tel. 075/ 
648-8041
OPEL KADETT, 1991 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, bor
dowy, blokada skrzyni biegów, RO szuflada, po wymianie 
paska rozrządu, świece, kopułka, olej, filtr, 3-drzwiowy, za
dbany, • 8.500 zł. Złotoryja, tel. 076/87841-60 po godz. 19 
OPEL KADETT, 1991/92 r., 130 tys. km, 1700 ccm, diesel, 
bordowy/kupiony w salonie w kraju, faktura zakupu, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, -11.500 zł lub zamienię na samochód bez wy
padku. Leszno, tel. 065/529-23-21 
OPEL KADETT BEAUTY, 1991/92 r., 107 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, perłowobordowy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, 
centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, welur, el, reg. re
flektory, 5-biegowy, 1 dzień w kraju, przegląd, tłumaczenia, -
8.700 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/ 
546-52-76,0604/26-53-15
OPEL KADETT KOMBI, 1991/92 r„ 120 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, perłowogranatowy metalic, 5-drzwiowy, ciemne szy
by, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, Centralny zamek, 
alarm, obrotomierz, szyberdach, relingi dachowe, bez wypad
ku, oryginalny lakier, sprowadzony w całości, I właściciel, stan 
idealny, - 13:800 zł BMW 318, 525, Toyotę Carina. Świebo
dzice, tel. 074/854-53-53
OPEL KADETT, 1991/92 r„ 145 tys. km, 1600 ccm. benzyna, 
wtrysk, bordowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, el. reg. 
reflektory, RM, alarm + pilot, alum. felgi ATS, serwisowany, 
ekonomiczny, zadbany,, stan b. dobry, - 9.200 zł lub zamienię 
na Opla Omegę. Wrocław, tel. 0606/63-44-66 
OPEL KADETT, 1991/96 r.. 138 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, 
szyberdach, reguł, fotel kierowcy, nowe progi i nadkola, książ
ka serwisowa, - 9.5Ó0 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-25-09, 
0604/85-45-18
OPEL KADETT CABRIO, 1992 r., 112 tys. km, 1600 ccm, Pb, 
zielony metalic, stan b. dobry, wspomaganie, alarm + pilot, 
alum. felgi 15", atrakc. wygląd • 12.500 zł lub zamienię na 
tańszy do 10*500 zł. Gostyń, tel. 065/572-55-19, 0603/
33-08-47
OPEL KADETT CABRIO, 1992 r„ 65 tys. km, 1600 ccm, fiole
towy metalic, wspomaganie, welurowa tapicerka, wspomaga
nie, do sprowadzenia, zadbany, • 14.500 zł. Legnica, tel. 0600/
19-29-37,0503/58-27-07
OPEL KADETT CABRIO, 1992 r„ 78 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, perłowobutelkowy; sprowadzony w całości, bez wy
padku, 1 dzień w kraju, wspomaganie, centr. zamek, kubeł
kowe fotele, alum. felgi 15", welur, RM. el. reg. reflektory, •
12.400 zł. Rawicz, tel. 0605/22-90-19 .
OPEL KADETT, 1992/95 r., 108 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, stan b. dobry, garażowany, nowy akumula
tor, katalizator, RO i 4 głośniki, - 10.500 zł. Osetnica, gm. 
Chojnów, tel. 076/817-75-63 wieczorem 
OPEL KADETT CABRIO, 1993 r., 99 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, ciemnofioletowy metalic, ABS, wspomaganie, kubeł
kowe fotele, alum. felgi, sportowy tłumik, I właściciel, efek
towny wygląd -14.300 zł. Opole, tel. 0606/94-61-99 
OPEL KADETT CABRIO, 1993 r.. 85 tys. km, 1600 ccm, nie
bieski. sprowadzony w całości .na kołach’ , zwolniony z opła
ty skarbowej, - 13.800 zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14.0049/ 
160-99-55-01-00

OPEL MANTA, 1980 r., 2000 ccm, wtrysk, czarny, ospoilero
wany, szyberdach, ekonomizer, alum. felgi, sportowe zawie
szenie, obniżony, pokrowce, stan dobry, • 3.500 zł. Bukowiec 
Górny. tel. 065/537-23-26
OPEL MANTA, 19801., 2000 ccm, benzyna, czerwony, okrą
głe lampy, alum. felgi, białe zegary, ospoilerowany, sportowe 
wnętrze, fotele Recaro, szyberdach, RM, 2-drzwiowy - 2.800 
zł. Świdnica, tel. 074/850-97-21,074/853-82-20 
OPEL MANTA, 1982 r., 1300 ccm, benzyna do poprawek pro
gi, ważny przegląd i OC, stan silnika i podzespołów b. dobry, 
ekonomizer, nowy pasek rozrządu i regulator napięcia, 
oszczędny, 3-drzwiowy, 75 KM, • 1.600 zł. Lubin, tel. 0503/
54-38-57
OPEL MANTA, 1987 r„ 170 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
stan b. dobry, 2-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, ospoilero
wany, alum. felgi, nowe opony, alarm, fotele Recaro, z urzędu 
celnego, - 5.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-95-56 
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r., 2000 ccm, czerwony metalic, 
5-biegowy, katalizator, RM Blaupunkt, el. reguł, lusterka, ABS, 
wspomaganie kier., szyberdach, nowe opony, stan idealny, 
zadbany, na białych tablicach, - 3.500 zł. Gorzów Wlkp., tel. 
0606/92-17-52
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, granatowy, po 
remoncie, przegląd do 06.2002 r., + 2 kpi. opon zimowych z 
felgami, - 7.500 zł. Gozdnica, tel. 068/360-13-84 
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. dokumenta
cja, stan b. dobry, - 7.900 zł lub zamienię. Kamienna Góra, 
tel. 0605/55-48-22
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, benzyna, biały, stan do
bry, - 6.500 zł. Legnica, tel. 0601/7342-70 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, srebrny metalic, automa
tic, stan dobry, - 6.000 zł. Lubin, tel. 0601/05-58-28 
OPEL OMEGA KOMBI, 1987 r., 2300 ccm, diesel, biały, do 
remontu, dzielona tylna kanapa, reguł. wys. mocowania pa
sów, 5-biegowy, kołpaki, teębn. sprawny, .na chodzie”, - 3.990 
zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
OPEL OMEGA, 1987 r., 173 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, stan b. dobry, wspomaganie kier., hak, obrotomierz, 
sportowa kierownica, spoiler na tylnej klapie, atrakcyjny wy
gląd, nowe opony Goodyear, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 0503/
83-75-63
OPEL OMEGA, 1987 r., 230 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
szary metalic, instalacja gazowa, alarm, blokada zapłonu, el. 
reg. lusterka z alarmem, wspomaganie kier., szyberdach, hak, 
sprowadzony w całości, nie składak, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 
071/346-24-92,0601/75-02-58 
OPEL OMEGA, 1987 r., 162 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy, wspomaganie kierownicy, alarm, - 6.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/336-00-19
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 SKŁADAK, 1987/94 r., 45 tys. km, 2300 ccm, 
diesel po remoncie silnika i wymianie progów, - 7.900 zł. Lu
biąż, tel. 071/389-73-60
OPEL OMEGA GL, 1987/96r„ 190 tys. km, 1800 ccm, benzy-' 
na, czerwony, instal. gazowa, alarm + piloty, szyberdach, el. 
otw. szyby, siedzenia Recaro, RO Sony, 6 głośników Blau
punkt, oznakowany, przegląd do 04.2002 r, - 9.500 zł. Wro
cław, tel. 071/364-58-89,0607/32-23-43 
OPEL OMEGA, 1988 r., 170 tys. km, 2000 ccm, biały, klima
tyzacja, cent. zamek i alarm z pilotem, radio, wspom. kier., el. 
reg. lusterka, serwisowany, stan bardzo dobry, - 8.000 zł. Go
rzów Wlkp., tel. 0605/24-18-00 
OPEL OMEGA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk, beżowy 
metalic, alum. felgi gwiazdy, RO Sony + panel, welurowa ta
picerka, oryg. lakier, garażowany, 6 głośników, kpi. dokumen
tacja, - 9.800 zł. Legnica, tel. 076/850-70-97,0608/1948-18 
OPEL OMEGA, 1988 r.. 2300 ccm, diesel, granatowy, stan b. 
dobry, sprowadzony w całości, zadbany, szyberdach, welu
rowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, akumulator (gwaran
cja), RO, nowe klocki hamulcowe, przegląd do 05.2002 r., 
oznakowany, - 9.600 zł. Bielawa, tel. 074/64543-01 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, czarny, ciemne 
lampy tylne, el. reg. lusterka, wspomaganie, szyberdach, pod- 
łokietniki, halogeny, hak, zadbany, - 2.500 zł. Chojnów, tel. 
076/818-19-91,0602/89-20-52 
OPEL OMEGA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, benzyna na bia
łych tablicach -1.000 DEM. Jawor, tel. 076/871-15-51,0608/ 
5341-79
OPEL OMEGA, 1988 r„ 2000 ccm, benzyna, czerwony, w kraju 
od 1997 r„ kpi. dokumentacja, centr. zamek, wspomaganie, 
szyberdach, zadbane wnętrze, komputer pokładowy, przegląd 
do 02.2002 r., OC + zielona karta, stan dobry • 5.600 zł. Lu
bin, tel. 076/749-61-99,0604/70-92-56 
OPEL OMEGA, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk, szary metalic, 
sprow. w całości, garażowany, dzielona tylna kanapa, nowe 
opony, RM - 6.000 zł lub zamienię na inny. Lubin, tel. 076/
846-51-03, 0604/11-36-86
OPEL OMEGA, 1988 r., 178 tys. km, 2300 ccm, turbo D, wi
śniowy metalic, garażowany, 5-biegowy, szyberdach, el. reg. 
i podgrzewane lusterka, welurowa tapicerka, wspomaganie 
kier., nowy akumulator, po wymianie filtrów i oleju, przegląd 
do 11.2001 r, stan silnika b. dobry, atrakc. wygląd, oryg. la
kier, nie wymaga napraw, • 10.300 zł. Przemków, tel. 0600/
60-79-46
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r„ 147 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, granatowy metalic, szyberdach, relingi dachowe, RO, 
wspomaganie kier., 5-biegowy, stan b. dobry, na białych tabli
cach -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, luster
ka, centralny zamek, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-73-33 
po godz. 16
OPEL OMEGA, 1988 r., 176 tys. km, 2000 ccm, niebieski me
talic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, welurowa tapicerka, 
alum. felgi (gwiazdy) Borbet, hak. komputer pokładowy, kpi. 
dokumentacja, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-76-10,0603/
61-12-25
OPEL OMEGA, 1988 r., 162 tys. km, 2000 ccm, OHC, benzy
na, biały, instalacja gazowa, ABS, wspomaganie kierownicy, 
szyberdach, hak, Mul-T-Lock, RO + 6 głośników, - 8.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/367-92-99,0602/17-08-63 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, szary, szyber
dach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, instalacja gazowa, stan 
dobry, - 8.100 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45, 
0601/55-20-51
OPEL OMEGA A, 1988 r., 150 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, 
hak, RG, wspomaganie, - 7.800 zł. Złotoryja, tel. 0607/ 
8649-11
OPEL OMEGA GL, 1988 r., 163 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor platynowy metalic, stan b. dobry, radioodtwarzacz, cen^ 
tralny zamek, wspomaganie kier., el. ofwierane szyby, el. re
guł. lusterka, hak, - 9.200 zł lub zamienię na Mercedesa 123 
albo inne. Złotoryja, teł. 076/87847-82 
OPEL OMEGA. 1988/89 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, automatic, ABS, wspomaganie, kom
puter, welur, tylny spoiler, hak, nowe opony, halogeny, spro
wadzony w całości, zadbane wnętrze, - 6.400 z ł , okazja. 
Wrocław, tel. 0601/77-61-54,071/348-34-78 .
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 2300 ccm, turbo D, biały, 
wspomaganie, centr. zamek, koła 15", stan techn. b. dobry, -
9.500 zł. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
OPEL OMEGA, 1989/90 r., 2000 ccm, wtrysk, niebieski me
talic, centralny zamek, el. otwierane szyby, komputer, wspo
maganie kier., radioodtwarzacz, - 7.600 zł. Legnica, tel. 076/ 
722-66-11,0609/51-26-09
OPEL OMEGA, 1990 r., 166 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
inst. gazowa, RM, alarm, centr. zamek • 10.000 zł. Bytom Od
rzański, tel. 068/388-51-33

OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 150 tys. km. 2000 Ccm, biały, 
ABS, relingi dachowe, po remoncie przodu, - 8.500 zl. Legni
ca, tel. 076/721-79-10,0603/21-78-56 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 2300 ccm. turbo D, czerwo
ny, relingi dachowe, roleta, ABS, szyberdach, centralny za
mek, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -11.700 zł. Lubnów, 
tel. 074/819-91-32, 0604/62-32-03 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990/., 210 tys. km, 2000 ccm, gra
natowy, wspomaganie, el. reg. reflektory, centr. zamek, alum. 
felgi, hak, garażowany, stan b. dobry, - 11.000 zł. Wołczyn, 
tel. 077/418-99-27
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, platynowy me
talic, sedan, centralny zamek, wspomaganie kier., RO, szy
berdach, zadbany, stan b. dobry, - 8.900 zł lub zamienię na 
mniejszy samochód. Wołów, tel. 071/38948-06 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 270 tys. km, 2400 ccm, wtrysk 
do remontu, zaniedbany, technicznie sprawny, - 6.900 zł. Wro
cław, tel. 071/348-34-78,0601/70-17-36 
OPEL OMEGA, 1990 r., 2600 ccm, wtrysk, granatowy, ABS. 
wspomaganie kierownicy, centr. zamek, komputer, szyber
dach, reg. podgrzewane lusterka, el. otw. szyby, welurowa 
tapicerka, - 12.500 zł. Żarów, tel. 074/858-02-47, 0502/
17-57-73
OPEL OMEGA, 1990/95 r., 2000 ccm, benzyna ABS, centr. 
zamek, alarm, wspomaganie, el. reg. lusterka, RO, • 11.000 
zł. Wrocław, tel. 071/327-93-92, 0607/03-26-69 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 166 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, jasnoniebieski metalic, szyberdach, podgrzewane lu
sterka, relingi, wspomaganie, ABS, centr. zamek, welurowa 
tapicerka, z pełną dokumentacją -11.800 zł. Lubin, tel. 0605/ 
41-96-29
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r.. 2000 ccm, wtrysk, kolor wi
śniowy, sprowadzony w 1995 r., immobilizer, odcięcie zapło
nu, alarm, ABS, RO stereo, I właściciel, kpi. dokumentacja, 
zdjęcia do wglądu, książka serwisowa, -12.100 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/832-34-84
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 125 tys. km, 2000 ccm, bor
dowy metalik, inst. gazowa, centr. zamek, serwo, ABS, halo
geny, el. reg. lusterka, RO, relingi dachowe, welurowa tapi
cerka, stan b. dobry, lakier do poprawek, - 15.000 zł. Ostrze
szów, tel. 062/732-00-21,0607/42-59-50 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk, wiśniowy, 
w kraju od 1995 r., ABS, wspomaganie, komputer, centr. za
mek, alarm + pilot, I właściciel, kpi. dokumentacja, RO, -11.900 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-34-84 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 j .  bogate wyposażenie, alum. 
felgi, centr. zamek, ABS, pełne wyposażenie elektr., RO, hak,
- 14.000 zł. Milejów k. Wielunia, teł. 0603/7641-07 
OPEL OMEGA, 1991 r., 124 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, złoty 
metalic, katalizator, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, RO oryg., głośniki, 
ABS, hak, kpi. dokumentacja, - 9.900 zł. Nysa, tel. 077/ 
433-21-35
OPEL OMEGA, 1991 r., 70 tys. km, 2600 Ccm, granatowy me
talic, centr. zamek, ABS, el. otw. sżyby, szyberdach. -16.000 
zł. Turek, tel. 063/278-13-34
OPEL OMEGA DIAMOND, t991 r„ 18 tys. km, 2000 ccm, kolor 
wiśniowy, stan dobry, alum. felgi, el. otw. szyby, komputer, ABS, 
hak holowniczy, podłokietnik, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
24-94-79
OPEL OMEGA, 1991 r., 2600 ccm, benzyna inst. gazowa, 
wspomaganie, ABS, ARF, klimatyzacja, komputer, alum. fel
gi, - 12.900 zł. Wrocław, tel. 071/316:55-71,0602/78-76-27 
OPEL OMEGA KOMBI, 1991 r., 182 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, Diamond, szyberdach, relingi dachowe, 
roleta bagażnika, el.regulowane i podgrzewane lusterka, fa
bryczny hak, welurowa tapicerka, oclony w całości, pełna do
kumentacja, możliwe raty przez komis, - 12.500 zł. Wrocław, 
tel. 346-61-19, 0501/3042-27 
OPEL OMEGA, 1991/92 r., 2600 ccm, wtrysk, perłowobordo
wy, automatic, ABS, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, 
aluminiowe felgi, RM, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -
11.500 zł lub zamienię na tańszy. Legnica, tel. 076/854-57-13, 
0602/38-55-22
OPEL OMEGA KOMBI CLUB, 1991/92 r„ 147 tys. km, 2000 
ccm, wtrysk, 115 KM, perłowogranatowy metalic, bez wypad
ku, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lu
sterka, relingi, roleta, kubełkowe fotele, welur, komputer, ha
logeny, zderzak niklowany, stan idealny, przegląd, tłumacze
nia, 3 dni w kraju, - 12.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 065/546-52-76,0605/40-95-94 
OPEL OMEGA. 1991/94 r., 235 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
czarny, wspomaganie kier., centralny zamek, hak, - 8.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-37-48
OPEL OMEGA, 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, ciemnowi- 
śniowy, felgi alum., ABS, centr. zamek, wspom. kier., relingi 
dachowe, radio, szyberdach, stan idealny, - 12.000 zł. Go
rzów Wlkp., tel. 0605/24-18-00 
OPEL OMEGA, 1992 r., 169 tys. km, 2300 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie kier., centr. zamek, el. reg. lusterka, dzielona 
tylna kanapa, zderzaki w kolorze nadwozia, oszczędny, stan 
dobry, - 10.900 zł lub zamienię. Tomislaw, gm. Bolesławiec, 
tel. 075/731-20-53,0605/46-15-91 
OPEL OMEGA KÓMBI, 1992 r., 124 tys. km, 2000 ccm, czar
ny metalic, ABS, centr. zamek, szyberdach, roleta bagażnika, 
wspomaganie, RM + koła zimowe, - 14.000 zł. Lądek Zdrój, 
tel. 074/814-60-86 po godz. 18 
OPEL OMEGA, 1992 r., 2600 ccm, benzyna bogata wersja, •
12.800 zł lub zamienię na tańszy. Małachowo, gm. Dolsk, tel. 
0607/04-56-67, woj. poznańskie 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 186 tys. km, 2400 ccm, ben-‘- 
zyna, wiśniowy metalic, klimatyzacja, ABS, c. zamek, instala
cja gazowa, wspomaganie, -16.000 zł. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 062/736-89-17, 062/592-36-26 
OPEL OMEGA, 1992 r., 160 tys. km, szary metalic, wspoma
ganie, el.szyby, -11.000 zł. Wrocław, tel. 0601/74-58-25 • 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 130 tys! km, 2000 ccm. wtrysk, 
granatowy, ABS, wspomaganie kier., relingi dachowe, pilne. •
9.500 zł (możliwe raty). Zielona Góra, tel. 068/3.2544-34 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 [., 190 tys. km, 2000 ccm, 115 
KM, bordowy, stan tech. b. dobry, bez wypadku, nie składak, 
w kraju od 1999 r., ABS, szyberdach, centr. zamek, roleta tyl
na, RO, wspomaganie kier, • 13.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/
325-04-75 "
OPEL OMEGA, 1992/95 r., 180 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
biały, wszystkie el. dodatki, ABS, welurowa tapicerka, zadba
ny, - 12.800 zł. Świebodzice, tel. 0503/0242-10 
O  OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 170 tys. km, 2000 

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

OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 200 tys. km, 3000 ccm, śliw
kowy metalik, tempomat, hak, felgi alum., reg. kierownica, we
lurowa tapicerka, zadbany, 210 KM, - 21.500 zł. Głogów, tel. 
0606/47-44-29
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 130 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, fioletowy, ABS, wspomaganie, - 10.500 zł. Bojanowo, 
tel. 065/545-64-59
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 250 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, granatowy, centralny zamek. Wspomaganie kier., el. reguł, 
lusterka, szyberdach, ABS, RM, relingi dachowe, roleta, we
lurowa tapicerka, przyciemniane szyby, -15.200 zł. Grodków, 
tel. 077/415-33-34
OPEL OMEGA KOMBI. 1993 r.. 2000 ccm, benzyna stan bar
dzo dobry, na białych tablicach, cena 3700 DEM. Gubin, tel. 
068/371-81-86
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 179 tys. km, 3000 ccm. 24V. 
czamy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek. el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, szyberdach, welur, alum. felgi, drewno, 
relingi, roleta, syst. antypoślizgowy, pompowane zawiesze
nie, automatic, hak oryginalny, -15.700 zł. Legnica, tel. 0605/
96-26-56
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OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r„ 160 tys. km. 2300 ccm, turbo, 
bordowy metalic, szyberdach, ABS, intercoofer, centr. zamek, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, immobilizer, wspomaganie, 
alum. felgi, - 16.600 zł. Lubin, tel. 0601/58-81-85 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993 r., 145 tys. km, 2300 ccm, die
sel, kolor wiśniowy metalic, ABS,-relingi dachowe, centr. za
mek, wspomaganie, roleta, bez wypadku, kupujący zwolnio
ny z podatku, sprowadzony z Niemiec, - 14.300 zl. Miejska 
Górka, tei. 065/547-55-03,0604/81-41-42 
OPEL OMEGA SKŁADAK, 1993 r„ 1800 ccm. szary metalic, 
po remoncie silnika, skrzyni biegów i zawieszenia, alum. fel
gi, alarm, zadbany, stan techn. b. dobry, - 8.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/846-81-21,0602/81-92-94 
OPEL OMEGA, 1993 r., 155 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, centralny zamek, alarm, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, szyberdach, sprowadzony w całości, I wła
ściciel, - 14.800 zł. Żary, tel. 068/374-88-76,0604/29-24-13 
OPEL OMEGA KOMBI, 1993/94 r.. 115 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, kolor platynowy metalic, stan idealny, ABS, wspoma
ganie kier., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szyber
dach, relingi dachowe, roleta, -14.200 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel. 077/431-68-41,0600/93-75-29 
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 160 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, szary metalic, AB's, szyberdach, elektryka, hak, RM -
30.000 zł lub zamienię na mniejszy • do 20.000 zł. Królikowi- 
ce, tel. 071/311-18-43
OPEL OMEGA B CD, 1994 r„ 121 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalik, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek 
+ pilot, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie kier., weluro- 
wa tapicerka, dodatki drewniane, komputer, klimatyzacja, ga
rażowany, I właściciel w kraju, • 30.500 zł. Lwówek SI., tel. 
075/782-59-34
OPEL OMEGA B, 1994 r., 160 tys. km, 2000 ccm, kolor śliw
kowy, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby i reg. lusterka, - 27.900 
zł. Poznań, tel. 0601/74-71-54 
OPEL OMEGA MV6 SEDAN, 1994 r„ 3000 ccm, 24V, bordo
wy, pełne wyposażenie, bez wypadku, stan idealn ,̂ • 35.800 
zł. Wrocław, tel. 071/349-37-85,0605/33-94-33 
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
16V, bordowy .metalic, bez wypadku, centr. zamek, wspoma
ganie, ABS, 2 pod. powietrzne, roleta, klimatyzacja, hak, nie- 
eksploatowany w kraju, - 28.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0604/ 
46-34-26
OPEL OMEGA B, 1994 r., 176 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, kombi, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, serwo, 5-biegowy, wełurowa tapicer
ka, RO, centr. zamek, elreg. reflektory, otarty tylny błotnik, -
26.000 zł. Kowary, tel. 075/761-44-89
OPEL OMEGA B CD, 1994 r., 69 tys. km, 2000 ccm, biały, 
dużo dodatków, skóra, stan b. dobry, - 24.700 zł. Legnica, tel. 
0601/71-51-45
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, 16V, ciemnozielony metalic, relingi dachowe, alum. 
felgi, ABS, RO, centr. zamek, el. reg. lusterka i szyberdach. 
el. reg. reflektory  ̂2 pod. powietrzne, roleta, siatka bagażo
wa, hak. stan idealny - 9.700 DEM + cło i opłaty graniczne, 
brutto około 22.500 zł. Lubań, tęl. 075/646-38-30 po godz. 18 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 140 tys. km, 2500 ccm, turbo D,
,biały, I rej. 12.1994 r., ABS, 2 poduszki pow., wspomaganie, 
centr. zamek, RM, hak, stan b. dobry, • 29.500 zł. Lubin, tei. 
0605/23-09-35
OPEL OMEGA B CD. 1994 r., 121 tys. km. 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek,
2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, wełurowa tapicerka, 
wykończenia w drewnie, komputer, klimatyzacja, garażowa
ny, I właściciel w kraju, - 30.500 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/ 
782-59-34
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1994 r., 2000 ccm, benzyna 2 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, el. reg. fotele, el. reg. lusterka, ABS, 
wspomaganie, zadbany, biały welur, I właściciel w Polsce, •
32.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-91-86,0601/72-56-81 
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r.. 154 tys. km, 2500 ccm, TDS, 
perłowobordowy, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrzne, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, centralny zamek, ra
dioodtwarzacz, podgrz. fotele, komputer pokładowy, tempo
mat, aluminiowe felgi, • 29.000 zł. Oleśnica, tel. 0603/69-32-66 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 153 tys. km. 2500 ccm, TDS, kolor 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, kpi. do
kumentacja, I właściciel w Polsce, telefon samoch. GSM, spro
wadzony w całości, - 31.000 zł. Oława, tel. 071/303-89-90, 
0604/85-40-04
OPEL OMEGA, 1994 r., 116 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
wspomaganie, szyberdach, immobilizer, alarm, stan b. dobry, 
kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, nowe opony, -
18.000 zł lub zamienię na mniejszy. Szczawno Zdrój, tel. 074/ 
848-32-23
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r., 96 tys. km, 1998 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, hak, szyberdach, 2 pod. powietrz
ne, ei. otw. szyby, el. reg. lusterka; ABS, centr. zamek, wspo
maganie, relingi, blokada skrzyni biegów, welur, stan b. do
bry, - 28.000 zł. Tułowice, tel. 077/460-70-30,0600/20-62-22 
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r.. 116 tys. km, 2000 ccm, szary 
metalic, centr. zamek, szyberdach, 3 dni w kraju, -13.500 zł + 
cło. Wąsosz, tel. 065/543-74-04,0603/59-59-25 
OPEL OMEGA KOMBI, 1994 r.. 140 tys. km, 2000 ccm, kolor 
grafitowy metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, 
sprowadzony w całości, - 32.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
359-14-97,0503/55-18-67
OPEL OMEGA B, 1994 r., 84 tys. km, 2500 ccm, Ecotec, zie
lony metalic, klimatyzacja, I właściciel, ABS, pełne wyposa
żenie elektr., radioodtwarzacz z RDS, sprowadzony w 2000 
r„ pełna dokumentacja, - 31.000 zł lub zamienię na busa; vana. 
Wrocław, tel. 071/372-63-34,0602/28-40-33 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 146 tys. km, 2500 ccm, V6 24V, 
zielony metalic, 2 poduszki powietrzne; Track Cońtrol, ABS, 
176 KM, komputer, obniżony, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, el. reg. fotele, roleta tylnej szyby, aluminiowe felgi 
16* Borbet, - 29.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/ 
363-70-36,0607/27-89-30
OPEL OMEGA B KOMBI, 1994 r., 97 tys. km, 2000 Ccm, zie
lony metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., centralny 
zamek, alarm, halogeny, roleta, relingi dachowe, siatka, 5 za
główków, stan idealny, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-21-93 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 156 tys. km, 2000 ccm, 16 V, biały, 
bez wypadku, oclony, w Polsce od bm., I właściciel, sprowa
dzony z Niemiec, bez klimatyzacji, - 27.900 zł. Wrocław, tel. 
071/327-96-98,0601/30-26-55 
OPEL OMEGA B CD, 1994 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
Ecotec, srebrny metalic, poduszka pow., ABS, wspomaganie, 
komputer, drewno, pełne wyposażenie elektr., szyberdach, 
centr. zamek, wełurowa tapicerka, alarm, - 25.800 zł. Zgorze
lec. tel. 075/778-21-27,0603/40-54-75 
OPEL OMEGA B CD, 1994 r.. 2500 ccm, V6 sprowadzony w 
całości, stan b. dobry, - 27.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/ 
326-23-69
OPEL OMEGA B, 1994 r., 144 tys. km, 2000 ccm, 16V, zielo
ny metalic, wersja CD. pełne wyposażenie elektr., 2 poduszki 
powietrzne, ABS, hak, szyberdach, drewno, pompowany tył, 
sprowadzony, w całości, bez wypadku, - 32.000 zł lub zamie
nię na tańszy. Złotoryja, tel. 076/878-52-75,0604/22-43-22 
OPEL OMEGA B SEDAN, 1994/95 r., 132 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, granatowy, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, 
weiurowa tapicerka, aluminiowe felgi, 2 poduszki powietrzne, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka i szyberdach, klimaty
zacja, el. reguł, fotele, stan techn. b. dobry, • 28.900 zł. Prusi
ce k. Trzebnicy, tel. 071/312-63-31,0604/36-35-85 
OPEL OMEGA B, 1994/95 r., 80 tys. km, 2000 ccm, biały. el. 
reg. lusterka, reguł, fotel kierowcy, centr. zamek, wspomaga
nie, ABS, 2 pod. powietrzne, I właściciel w kraju, - 27.000 zł. 
Przylep, tel. 068/321-33-36,0607/29-36-69 
OPEL OMEGA B. 1994/95 r„ 113 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
ciemnogranatowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, RM oryg., 
zarejestrowany, - 27.900 zł lub zamienię. Rawicz, tel. 065/ 
546-21-42, 0604/40-58-34

OPEL OMEGA, 1994/95 r., 130 tys. km, 20pQ. ęcm, wtrysk, 
granatowy, el. otwierane szyby i szyberdach, el.'r&j|UI: luster
ka, centralny zamek, wełurowa tapicerka, klimatyzacja, alu
miniowe felgi, 2 poduszki powietrzne, el. reguł, fotele, soczew
kowe reflektory, - 28.700 zł (możliwe raty). Wołów, tel. 071/ 
389-48-06
OPEL OMEGA B, 1994/95 r., 125 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, Caravan, bez wypadku, zdjęcia do wglądu, klimatyza
cja,TCS, ABS, 2 x SRS, automatic, wełurowa tapicerka, wspo
maganie kier., centralny zamek, hak, drewno, komputer, książ
ka serwisowa, sprowadzony w całości z Niemiec, podgrze
wane fotele i lusterka, - 32.900 zł lub zamienię na mniejszy 
samochód. Zgorzelec, tel. 075/771-94-52,0504/85-53-56 
OPEL OMEGA, 1995 r., 100 tys. km, 2000 ccm, 16V, niebie- 
sko-szary, automatic, klimatyzacja, el. reg. lusterka, szyby i 
fotele, relingi dachowe, pod. powietrzne, centralny zamek z 
pilotem, welur, szyberdach, - 38.000 zł. Kępno, tel. 0604/ 
59-68-65
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 100 tys. km, 3000 ccm 211 
PS, klimatyzacja, stan dobry, - 37.500 zł. Krosno Odrzańskie, 
tel. 068/383-93-76
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 
16V, srebrny metalic, wersja CD, halogeny, el. reg. reflektory, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyby, relingi dachowe, klimatyzacja, 
el. reguł, siedzenia, roleta, hak, alum. felgi, automatic, centr. 
zamek, wspomaganie, - 30.900 zł. Lwówek śląski, tel. 0605/ 
15-35-06.
OPEL OMEGA B, 1995 r., 2000 ccm, 16V, ciemnozielony me
talic, w kraju od 4 miesięcy, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
serwisowany,jstan idealny, - 29.500 zł. Nowa Sól, tel. 0504/ 
90-67-41 9
OPEL OMEGA, 1995 r., 997 tys. km, 2000 ccm, 16V, kolor 
wiśniowy metalic, techn. sprawny, kombi, centr. zamek, ABS, 
ARS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. siedzenia, kom
puter, RM, szyberdach, blokada skrzyni biegów i pedałów -
31.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-55-21,0602/22-35-84 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, TD, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, - 36.500 zł. 
Nowogrodziec, tel. 0603/97-56-96
OPEL OMEGA B, 1995 r., 122 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bia
ły, katalizator, centr. zamek + pilot, 2 pod. powietrzne, weba- 
sto, el. reg. fotele, RM, wełurowa tapicerka, el. reg. i podgrze
wane lusterka, bez wypadku, 6 mies. w kraju, bardzo zadba
ny, kpi. dokumentacja • 28.800 zł. Paczków, tel. 077/ 
431-64-29, 0606/43-74-16
OPEL OMEGA CD. 1995 r.* 106 tys. km, 2000 ccm, 16V 2 
pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., 
komputer, garażowany, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
373-98-64, 0605/54-44-40
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 115 tys. km. 2500 ccm, V 6, 
wiśniowy, automatic, dużo wyposażenia oprócz skóry, stan 
idealny, - 36.000 zł łub 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. otw. szyberdach, ABS, el. reg. foteli, ra
dioodtwarzacz, alum. felgi, welur, serwisowany, sprowadzo
ny w całości, I właściciel w Polsce, - 29.900 zł (możliwe raty). 
Jarocin, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r„ 2500 ccm. turbo D. srebrny 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, bez wypadku, -
38.000 zł. Jawor, tel. 0608/03-44-83
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 170 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D. zielony metalic, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, 
pełna inst. elektr., 2 pod. powietrzne, hak odpinany, alum. fel
gi, RO Blaupunkt, roleta, el. otw. szyberdach, stan idealny, • 
34.800 zł. Legnica, teł. 0603/91-07-61 
OPEL OMEGA B, KOMBI, 1995 r., 145 tys. km, 2000 ccm. 
16V, benzyna, kolor grafitowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, 
klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, automatic, RM, 
wspomaganie, centr. zamek + pilot, wełurowa tapicerka, re
lingi, roleta bagażnika, ks. serwisowa, stan b. dobry, - 31.500 
zł. Lwówek Śląski, tel. 0603/74-73-17 
OPEL OMEGA B. 1995 r„ 117 tys. km, 3000 ccm, MV6, gra
natowy metalic, automatic, skórzane dodatki w kolorze czar
nym, ABS, TC, klimatyzacja, komputer pokładowy, CD-BO- 
SE, podgrzewane fotele, fotele i lusterka z pamięciom usta
wień, alum. felgi 17” BBS, szyberdach, bez wypadku, - 35.000 
zł. Wrocław' tel. 0601/91-16-95 
OPEL OMEGA CD. 1995 r., 106 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
16V, zielono-granatowy, 2 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, 
- 29.500 zł. Wrocław, tel. 0605/54-44-40 
OPEL OMEGA. 1995 r., 106 tys. km, 2000 ccm, 16V, benzy
na, granatowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, 
wszystkie el. dodatki, komputer, roleta, garażowany, • 29.500 
zł. Wrocław, tel. 071/373-98-64,0605/54-44-40 
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r.. 80 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, biały, inst. gazowa, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
ksenony, - 34.000 zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 
071/785-76-94,0602/81-52-87,0604/71-66-24 
OPEL OMEGA KOMBI, 1995 r., 111 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
zielony metalic, klimatyzacja, centr. zamek, ABS, el. reg. lu
sterka, 2 pod. powietrzne, radio + CD, • 31.000 zł. Wschowa, 
tel. 065/540-34-67,0603/77-51-37 
OPEL OMEGA CD, 1995 r., 123 tys. km, 2000 ccm, 16V, bia
ły, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, radio, komputer, wspomaganie, stan 
b. dobry, • 29.900 zł lub zamienię na inny. Żary, tel. 0606/ 
50-59-32, 0604/50-85-58
OPEL OMEGA KOMBI, 1995/96 r., 200 tys. km, 3000 ccm, 
V6, 24V, granatowy metalic, automatic, el. otw. szyby, klima
tyzacja, komputer, wełurowa tapicerka, wspomaganie, tem
pomat, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflekto
ry, alum. felgi, centr. zamek, alarm + pilot, hak, lodówka -
12.000 DEM + cło., rei. 0603/55-06-14
OPEL OMEGA B. 1995/96 r., 92 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebr
ny metalic, klimatronic, el. otw. szyberdach, komputer, auto
matic, el. otw. szyby, tempomat, wełurowa tapicerka, drewno, 
el. fotele, centr. zamek + pilot, ASC, 2 pod. powietrzne, RM, 
skórzana kierów., wersja CD, spalona komora silnika-wnę- 
trze nie naruszone, -18.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-12-70, 
0607/10-65-20
OPEL OMEGA CARAVAN CD, 1995/96 r., 152 tys. km, 2500 
ccm, TDS intercooler, ciemnografitowy metalic, pełne wypo
sażenie, klimatyzacja, komputer, immobilizer, skórzana tapi
cerka, pilot, bez wypadku, • 38.000 zł lub zamienię na mniej
szy, osobowy, diesel. Oława, tel. 071/313-43-08, 0503/ 
02-19-44 '
OPEL OMEGA KOMBI B CD, 1996 r., 2000 ccm, 16V ecotec, 
błękitny metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, ABS, 
drewno, pełne wyposażenie, el. otwierane szyby, el. reg. fo
tele, szyberdach, relingi dachowe, centralny zamek, immobi
lizer, wspomaganie kieft, dzielona tylna kanapa, wełurowa ta
picerka, 5 zagłówków, - 29.900 zł. Kamienica, tel. 077/ 
431-79-56, 0606/48-91-65
OPEL OMEGA III, 1996 r., 88 tys. km, 2000 ccm, Ecotec, srebr
ny metalic, klimatyzacja automat, ABS, 2 pod. powietrzne, peł
na elektryka, el. reg, lusterka, el. otw. szyby, regulowany fo
tel, RO, komputer, welur, alum. felgi i kpi. stalowych, hak, - 
38.500 zł. Legnica, tel. 071/856-41-23,0604/20-55-67 
OPEL OMEGA B CD, 1996 r., 76 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. felgi, 
wykończenia w drewnie, alarm, I właściciel, kpi. dokumenta
cja, garażowany, stan b. dobry, • 40.000 zł. Polkowice, tel. 
076/845-40-24,0607/85-79-05 
OPEL OMEGA B, 1996 r., 3000 ccm, V6, srebrny metalic, ei. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, wspomaganie, klimatyzacja po
dwójna, serwisowany, stan b. dobry, - 38.000 zł. Wrocław, teł. 
071/361-52-50, 0601/55-20-45,0601/55-20-51 
OPEL OMEGA B, 1997 r„ 138 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bia
ły, wersja CD, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, pełna el., drew
niane dodatki, komputer pokładowy, relingi dach., roleta ba
gażnika, zadbany, garażowany - 32.500 zł. Nysa, tel. 0606/ 
95-33-97

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

OPEL OMEGA KOMBI. 1997/98 r„ 62 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
beżowy metalic, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, wszyst
kie el. dodatki, RM, szyberdach, relingi dachowe, alum. felgi, 
kpi. dokumentacja, w kraju od 6 miesięcy, - 42.500 zł. Gło
gów, tel. 076/831-44-75,0609/04-22-20 
OPEL OMEGA, 1998 r„ 64 tys. km, 2500 ccm, V6 automatic, 
klimatronic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, immobili
zer, wspomaganie, - 55.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/ 
832-30-29
OPEL OMEGA, 1998 r., 2000 ccm, DTI, 16V, srebrny metalic, 
limuzyna, pełne wyposażenie oprócz skóry, drewno, klimaty
zacja, 4 poduszki pow. i inne, bez wypadku, 100 KM, stan 
idealny, - 53.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75, 0608/ 
10-08-32
OPEL OMEGA CD KOMBI, 1998 r., 70 tys. km, 2000 ccm, 
16V, czamy, kupiony w salonie, - 46.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
342-54-69
OPEL OMEGA KOMBI. 1998 r., 71 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
DOHC Eco, grafitowoczarny, pełne wyposażenie elektrycz
ne, welurowe fotele, halogeny, soczewkowe reflektory, 4 po
duszki pow., 8 głośników, radio firmowe ze sterowaniem przy 
kierownicy, 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 zoba
czyć w internecie pod numerem - A00542 www.autogiel- 
da.com.pl)
OPEL OMEGA KOMBI, 1998 r.. 71 tys. km, 2000 ccm, 16 V, 
grafitowy, wersja CD. pełna elektryka, welur. komputer, halo
geny + soczewki, 4 pod. powietrzne, 8 głośników, RO, z salo
nu, homologacja, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-67-27, 
0605/21-17-60
OPEL OMEGA KOMBI, 1998 r.. 180 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
piaskowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, klimatro
nic, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec • 15.500 DEM. 
Żary. tel. 068/375-98-52,0608/03-50-24 
OPEL OMEGA B KOMBI. 1999 r., 2000 ccm, czamy, ABS, 
klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, wsp. kier., radio z CD. zare
jestrowany jako ciężarowy, kupiony w salonie, - 74.000 zł. Po
znań. tel. 0601/74-71-54
OPEL OMEGA KOMBI, 1999 r„ 2000 ccm, ciemnozielony, kli
matyzacja, 4 pod. powietrzne, ABS, • 53.000 zł. Wieruszów, 
tel. 0601/72-97-28
OPEL REKORD, 1978 r., 100 tys. km, 2000 ccm, zielony me
talic, centr. zamek, oryg. lakier, zadbany, stan dobry, w cią
głej eksploataqi, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/327-49-02 
OPEL REKORD, 1978 r.. 2000 ccm, zielony metalic, 4-drzwio
wy, zadbany, w ciągłej eksploatacji, dużo nowych części, nowy 
akumulator, nowe opony, hak, centralny zamek, -1.400 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/342-68-93,0600/82-77-81 
OPEL REKORD KOMBI, 1979 r„ 2300 ccm. diesel hak, - 2.000 
zł. Lewin Kłodzki, tel. 0609/58-81-32 
OPEL REKORD BERLINA. 1980 r., 175 tys. km. 1900 ccm, 
benzyna, żółty, bez korozji, stan techn. dobry, aktualny prze
gląd, w ciągłej eksploatacji, nowe tarcze i bębny hamulcowe, 
szyberdach, - 1.600 zł. Jugów, gm. Nowa Ruda, tel. 074/ 
872-22-83
OPEL REKORD, 1981 r., 80 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zie
lony metalic, instal. gazowa, automatic, centr. zamek, oryg. 
lakier, bez rdzy, welur, garażowany, przegląd do 03.2002 r., 
stan b. dobry, - 2.400 zł. Kamienna Góra, tel. 075/746-11-54 
OPEL REKORD, 1982 r., 1800 ccm. benzyna OHC, biały, inst. 
gazowa, stan b. dobry - 6.200 zł lub zamienię, może być uszko
dzony. Strzelin, tel. 071/392-12-02,0608/41-41-64 
OPEL REKORD BERLINA, 1983 r., 2000 ccm. benzyna, srebr-> 
ny metalic, stan dobry, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/321-54-98 
OPEL REKORD KOMBI. 1983 r.. 2100 ccm, diesel, czerwo
ny, sprawny tech., bez opłat, zarejestrowany, stan dobry, - 
3.200 zł lub zamienię. Wałbrzych, teł. 074/848-58-54.0605/ 
39-50-37
OPEL REKORD, 1983/84 r., 190 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, limuzyna, RM, - 2.900 zł. Legnica, tel. 076/ 
854-57-13,0602/38-55-22
OPEL REKORD, 1983/84 r. automatic, stan dobry, • 3.000 zł. 
Legnica, tel. 0600/88-35-60
OPEL REKORD, 1984 r., 2000 ccm, biały, inst. gazowa, kpi. 
dokumentacja, stan dobry, - 5.000 zł. Lubin. tel. 076/749-40-10 
OPEL REKORD. 1984 r., 120 tys. km, 2000 ccm. jasnozielo
ny metalic, automatic, białe tablice, - 2.000 zł. Paszowice, woj. 
legnickie, tel. 0602/53-84-55
OPEL REKORD, 1986 r., 204 tys. km, 1800 ccm, biały, centr. 
zamek, alarm, hak, RO Sony, nowy akumulator i tłumik, za
dbany, • 4.500 zł. Dzierżońiów, tel. 074/831-95-86 
OPEL REKORD, 1986 r., 160 tys. km, 2000 ccm. srebrny me
talic, instal. gazowa, alum. felgi, ciemne szyby, techn. spraw
ny, bez rdzy, garażowany, • 6.200 zł. Gryfów Śl., tel. 0607/ 
68-58-84
OPEL REKORD KOMBI, 1986 r. stan b. dobry, na białych ta
blicach - 2.100 zł. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
OPEL REKORD, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, żółty, składak, 
po wymianie oleju i filtrów, szyberdach, alum. felgi 15", ospo
ilerowany, 2-drzwiowy, obrotomierz, 4 zagłówki, podłokietnik, 
czarne fotele z Mercedesa, nowe tłumiki, w ciągłej eksploata
cji, stan dobry, - 3.200 zł lub zamienię na inny, poj. do 1200 
ccm. Złotoryja, tel. 076/878-29-47,0604/80-17-52 
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 
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OPEL SENATOR, 1981 r.. 40 tys. km, 3000 ccm, benzyna, 
czarny, automatic, stan b. dobry, na białych tablicach - 700 
DEM. Iłowa, tel. 068/377-45-29 
OPEL SENATOR B, 1988 r., 210 tys. km, 3000 ccm, beżowy, 
centr. zamek, ABS, komputer, el. reg. lusterka, podgrzewane 
fotele, szyberdach, 5-biegowy, sprowadzony w całości, za
dbany, - 11.500 zł lub zamienię na BMW 7 albo Mercedesa 
124. Lubin, tel. 0605/46-78-66
OPEL SENATOR. 1989 r.. 180 tys. km, 3000 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, nowe opony, ABS, wszystkie el. dodatki, szy
berdach, stan b. dobry, na zachodnich tablicach • 1.350 DEM. 
Chojnów, tel. 0604/89-53-53
OPEL SENATOR, 1991 r., 130 tys. km, 2600 ccm, benzyna, 
granatowy, metalic, klimatyzacja, ABS, szyberdach, wspoma
ganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, alarm 
+ pilot, blokada zamków, alum. felgi, centr. zamek, kataliza
tor, • 19.000 zł lub zamienię. Międzyrzecz, tel. 095/741-60-13 
OPEL TIGRA, 1994 r.. 44 tys. km, 1600 ccm, kolor miedziany, 
ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, - 25.000 zł. Poznań, tel. 
0601/74-71-54
OPEL TIGRA. 1995 r., 80 tys. km. 1600 ccm, czarny, pełna 
elektryka, wspomaganie, klimatyzacja, poduszki powietrzne, 
- 26.000 zł. Wrocław, tel. 0601/73-37-66 
OPEL TIGRA, 1995 r., 93 tys. km, 1400 ccm, 16V, ECOTEC. 
czerwony, centr. zamek, alum. felgi, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, kierownica pokryta skórą, - 23.800 zł. Ostrów Wiel
kopolski, tel. 062/735-41-99,0603/24-00-08 
OPEL TIGRA, 1995 r.. 56 tys. km, 1400 ccm, benzyna dużo

dodatków, sprowadzony w całości, • 23.600 zł lub zamienię. 
Żary, tel. 032/435-55-33,0502/90-74-87 
OPEL UGRA, 1996 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
RO, 5-biegowy, wspomaganie kier., centr. zamek, alum. felgi, 
klimatyzacja. 2 poduszki pow., sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, sprowadzony z Niemiec, w kraju od roku, -
26.500 zł. Milicz, tel. 0605/13-34-79,0605/46-76-71 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
AG0214 www.autogielda.com.pl)
OPEL TIGRA, 1996 r.. 80 tys. km, 1400 ccm, 16V, czerwony, 
klimatyzacja, wyposażenie elektryczne, halogeny, RO, alu
miniowa podłoga, • 24.700 zł. Leszno, tel. 065/543-46-94 
OPEL TIGRA, 1996 r., 120 tys. km, 1400 ccm, żółty, kataliza
tor, spoilery, atrakc. wygląd, 2 pod. powietrzne, RO, alarm + 
pilot, opony zimwoe z felgami, katalizator, - 26.500 zł. Strze
gom, tel. 0603/99-99-47
OPEL TIGRA. 1996 r., 48 tys. km, 1600 ccm, miedziany me
talic, 2 x poduszka, wspomaganie, centralny zamek na pilota, 
alarm, ABS, immobilizer, felgi aluminiowe, el.szyby, el.łuster- 
ka, szyberdach, radio, kupiony w salonie, bez wypadku, -
23.500 zł. Wrocław, tel. 0501/49-21-39
OPEL TIGRA, 1997 r., 70 tys. km, 1300 ccm, benzyna, perło- 
wozielony, automatic, klimatyzacja, elektryka, siedzenia ku
bełkowe - 27.000 zł. Bolesławiec, tel. 0606/34-66-92 
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., 55 tys. km. 1400 ccm, 16V, błękitny 
metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, 2 poduszki pow., 
el. otw. szyby i szyberdach, alum. felgi, RO, I właściciel, gara
żowany. - 27.800 zł. Poznań, tel. 061/847-12-74. 0601/ 
47-12-74
OPEL UGRA, 1998 r., 24 tys. km, 1400 ccm, 16V, granatowy 
metalic, poduszka pow., wspomaganie kier., wyposażenie el., 
RO *  CD, aluminiowe felgi 15", halogeny, stan b. dobry, • 
29.800 zł. Wrocław, tel. 0602/58-16-98 
OPEL TIGRA, 1999 r., 15 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebieski, 
udokum. przebieg, alum. felgi 15”, alarm, centr. zamek, ABS, 
szyberdach, - 38.000 zł lub zamienię na VW Passata B5, Audi 
A4. Jelenia Góra, tel. 075/752-44-07,0604/68-50-39 
OPEL VECTRA SEDAN, 1989 r., 126 tys. kto, 1800 ccm, bor
dowy metalic, stan silnika i blacharki b. dobry, wspomaganie, 
szyberdach, 4 zagłówki, dzielona tylna kanapa, RO, odcięcie 
zapłonu, zadbane wnętrze, • 9.600 zł. Bolesławiec, tel. 075/ 
644-90-94,0604/40-53-70
OPEL VECTRA, 1989 r., 1700 ccm, diesel, szary metalic, - 
5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, centr. zamek, wspoma
ganie, wełurowa tapicerka, w kraju 2 lata, stan idealny, -12.800 
zł. Jelenia Góra, teł. 0607/65-59-61 
OPEL VE0TRA SEDAN, 1989 r.. 2000 ccm, benzyna, czer
wony, 4x4,135 kM. 81/100 km, stan dobry, lub zamienię na 
Forda Transita 1988 r., lub Fiata Ducato po 1990 r., • 13.000 
zł. Jelenia Góra, teł. 0606/37-76-65 
OPEL VECTRA, 1989 r., 150 tys. km, 2000 ccm, niebieski, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
klimatyzacja, kpi. dokumentacja, - 8.300 zł. Leszno, tel. 0601/ 
75-56-60
OPEL VECTRA, 1989/90 r., 170 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, oryginalny lakier, szyberdach, I właściciel w kraju, bez 
wypadku, wełurowa tapicerka, zadbany, nowe opony, po prze
glądzie, RO, garażowany, atrakcyjny wygląd, stan techn. b. 
dobry, - 9.200 zł. Paczków, tel. 077/431-69-70,0606/40-24-60 
OPEL VECTRA SEDAN GL. 1990 r.. 162 tys. km, 2000 ccm. 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, 
halogeny, nowe opony, kpi. zimowych, RO i 6 głośników, - 
11.300 zł. Jelcz-Laskowice. tel. 071/318-18-64 po 18.0604/ 
03-41-44
OPEL VECTRA, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk, błękitny metalic, 
sprowadzony w całości, I właściciel, RM, szyberdach, wspo
maganie kier., garażowany, zadbany, - 9.800 zł. Kamienica 
Nyska, tel. 077/431-73-46,0604/90-21-21 
OPEL VECTRA, 1990 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, wspomaganie. RM marki Kenwood, 2 nowe opony i dzie
lone tylne siedzenie, futerkowe pokrowce, nowy akumulator -
13.500 zł. Kępno. tel. 062/782-34-13
OPEL VECTRA GT, 1990 r., 110 tys. km, 1800 ccm, czerwo
ny, szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, blokada biegów, 
RO, garażowany, -10.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-73-88 
OPEL YECTRA, 1990 r., 135 tys. km. 2000 ccm. wtrysk, bor
dowy, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, ABS, alarm, 
4x4, wspomaganie kier., RO, szyberdach, nowy akumulator, 
nowe opony, centr. zamek, zarejestrowany do 05.2002 r, - 
13.000 zł lub zamienię na diesel. Nowogrodziec, tel. 0605/ 
31-27-81
OPEL VECTRA CD. 1990 r., 150 tys. km, 2000 ccm. wtrysk.

kolor grafitowy metalic, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., 
wełurowa tapicerka, el. reg. lusterka, el. wysuwana antena, 4 
zagłówki, zużycie paliwa 71/100 km, zderzaki w kolorze nad
wozia, centr. zamek, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 11.100 
zł. Nysa, tel. 077/433-73-27,0603/17-07-49 
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r.. 2000 ccm, biały, ABS. cen
tralny zamek, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, RO, auto
matic, stan b. dobry, -11.700 zł. Wołów. tel. 071/389-48-06 
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, grafitowy metalic, wspomaganie, alarm ♦ pilot, dzielo
na kanapa, welur, centr. zamek, lotka ze .stopem’ , oznako
wany, udokum. pochodzenie, - 11.200 zł. Wrocław, tel. 071/ 
787-67-85
OPEL VECTRA SEDAN, 1990 r., 118 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, czerwony, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, w 
kraju od 12.2000 r., bez wypadku, kompl. dokumentacja, •
9.700 zł. Zawidów, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/31 -53-82 
OPEL VECTRA, 1990 r„ 2000 ccm, 16V, czarny metalic, dużo 
dodatków, komputer, el. reg. lusterka, centr. zamek, szyber
dach, wykończenia w drewnie, alarm, blokada skrzyni bie
gów, zadbany, - 13.900 zł. Złotoryja, tel. 0602/53-97-82 
OPEL VECTRA GL, 1990/91 r., 143 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, wtrysk, granatowy, centr. zamek, hak, wspomaganie, 
wełurowa tapicerka, RM, el. reg. reflektory, sprowadzony w 
całości, I właściciel,*pl. dokumentacja, stan techn. b. dobry, -
11.700 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/858-21-12 po 
godz. 20,0603/07-30-64
OPEL VECTRA, 1990/91 r., 1700 ccm. diesel, piaskowy, ga
rażowany, bez wypadku, oznakowany, szyberdach, stan b. 
dobry, -11.600 zł lub zamienię na tańszy samochód. Lubnów, 
tel. 074/819-90-74,0604/62-32-03 
OPEL VECTRA, 1991 r., 109 tys. km, 1800 ccm, niebieski 
metalic, nie rej. w kraju, przywieziony na nowych warunkach, 
centr. zamek, serwo, ABS, wersja GL ■: 11.000 zł. Lubań, tel. 
075/646-31-92.0602/19-38-32 
OPEL VECTRA, 1991 r., 118 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, gra
natowy metalic, sedan, bez wypadku, wspomaganie, weluro- 
wa tapicerka, el. lampy, RM stereo, tydzień w kraju, stan b. 
dobry, kupujący nie płaci podatku -11.200 zł. Rawicz, tel. 0604/ 
97-38-95
OPEL VECTRA CD. 1991 r„ 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek. el. reg. i 
podgrzewane lusterka, el. reg. refl., antena, 4 zagłówki, dzie
lone tylne siedzenia, zabezp., I właściciel, kpi. dokumentacja 
- 12.600 zł lub zamienię na Opla Calibrę. Świebodzice, tel. 
0501/09-81-59
OPEL VECTRA, 1991 r„ 136 tys. km, 1600 ccm kupiony w 
salonie, garażowany, -11.000 zł lub zamienię. Wschowa, tel. 
0609/42-15-04
OPEL VECTRA SEDAN. 1991 r., 143 tys. km. 1600 ccm, czer
wień meksykańska, centralny zamek, szyberdach, alarm, alu
miniowe felgi, bez wypadku, sprowadzony w całości, stan ide
alny, - 12.700 zl lub zamienię. Boguszów-Gorce, tei. 074/ 
844-27-58. 0604/29-43-83
OPEL VECTRA, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, szyberdach, el. reg. reflektory, obrotomierz, 
sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, I właściel, dzielo
ne tylne siedzenia, podłokietnik, wełurowa tapicerka, garażo
wany, zadbany, bez wypadku, stan idealny, -12.200 zł. Bole
sławiec, tel. 0608/36-56-73
OPEL VECTRA, 1991 r., 130 tys. km, 1800 ccm, granatowy 
metalic, sedan, 5-drzwiowy, wełurowa tapicerka, dzielona tylna 
kanapa, szyberdach, el. reg. reflektory, centralny zamek, bez 
wypadku, serwisowany w Niemczech, sprowadzony w cało
ści na nowych zasadach, po przeglądzie, stan b. dobry, •
10.700 zł. Brzeg, tel. 077/416-59-43.0501/80-53-02 
OPEL VECTRA SEDAN. 1991 r., 155 tys. km. 2000 ccm. per
łowobiały, pełna dokumentacja, el. reguł, lusterka, el. antena, 
RO, wełurowa tapicerka, 4 zagłówki, ABS, klimatyzacja, cen
tralny zamek, zadbany, stan b. dobry, - 9.800 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 074/868-41-37
OPEL VECTRA, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, zadbany, szyberdach, el. otwierane szyby. el. reg. 
reflektory, ABS, wspomaganie kier., bez wypadku, pełna do
kumentacja, -11.800 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-68-72 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1700 ccm, diesel, srebrny metalic. 
stan b. dobry, RM, szyberdach, wełurowa tapicerka, -12.900 
zł. Legnica, teł. 076/866-44-67 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, bordowy metalic, 
wspomaganie, centr. zamek, stan dobry, - 11.800 zł lub za
mienię, możliwe raty. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
OPEL VECTRA, 1991 r., 170 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, złoty 
metalic, radioodtwarzacz, szyberdach, katalizator, centralny 
zamek, pełna dokumentacja, stan b. dobry, -11.500 zł. Lesz
no, tel. 0602/18-65-17
OPEL VECTRA, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, bordowy metalic, 
szyberdach, centr. zamek, ABS. wspomaganie, 4-drzwiowy 
(sedan), inst. gazowa, do poprawek lakierniczych, -10.000 
zł. Lubin. teł. 0503/09-59-80
OPEL VECTRA, 1991 r., 150 tys. km. 1600 ccm. benzyna, 
kolor grafitowy metalic, bez wypadku, stan b. dobry, centr. 
zamek, szyberdach, wełurowa tapicerka, RM, stoi w Goerlitz
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• 2.900 DEM + £ło,.lwówek Śląski, tel. 075/782-54*08.0604/
46-34-26 ' ~
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, bordowy metalic, -12.200 
zł. Paczków, tel. 077/431-73-46,0604/90-21-21 
OPEL VECfRA SEDAN, 1991 r., 155 tys. km, 2000 ccm, Wa
ły, pełna dokumentacja, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., 
centralny zamek, el. reguł, lusterka, welurowa tapicerka, za
dbany, stan b. dobry, • 9.600 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/ 
868-41-37
OPEL VECTRA, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, perłowonie- 
bieski metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, szyber
dach, 5-drzwiowy, RM, dzielona tylna kanapa, atermiczne 
szyby, w kraju od 2 dni, bez wypadku, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, - 12.300 zł. Rawicz, tel. 0605/61-79-12 
OPEL VECTRA CD, 1991 r., 133 tyś. km, 2000 Ccm, wtrysk, 
kolor szampański metalic, bez wypadku, ABS, wspomaganie 
kier., szyberdach, welurowa tapicerka, radio, el. reguł, luster
ka, el. reg. reflektory, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
przegląd, - 12.500 zł. Rawicz, tel. 0608/03-76-19 
OPEL VECTRA GLS, 1991 r., 87 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, bez wypadku, sprowadzony w całości, wspo
maganie kier., szyberdach, welurowa tapicerka, tylna kanapa 
dzielona, el. reg. reflektory, zadbany, stan b. dobry, po prze
glądzie, • 11.600 zł lub zamienię. Rawicz, tel. 0607/40-13-01 
OPEL VECTRA, 1991 r.. 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, stan b. dobry, garażowany, pełna do
kumentacja, szyberdach, w kraju od 7 miesięcy, radioodtwa
rzacz + 6 głośników, opony zimowe, welurowa tapicerka, -
12.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-61-37 po godz. 20, 0603/
84-99-70
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r., 168 tys. km, 1700 ccm, die
sel, zielony metalic, kupiony w salonie, hak, alarm, immobili
zer, amortyzatory na gwarancji, po remoncie pompy wtrysko
wej, na gwarancji, udokumentowane pochodzenie, stan do
bry, -13.500 zł. Wrocław, te!. 071/365-16-54 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r.,1800 ccm, wtrysk, kolor gra
fitowy metalic, wspomaganie kier., szyberdach, radioodtwa
rzacz, stan b. dobry, -11.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-77-14, 
0601/76-35-52
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny meta
lic. hak, ABS, RO. - 9.900 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-28-77 
OPEL VECTRA, 1991 r., 147 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, gra
natowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 12.500 zł. Żary, tel. 068/ 
375-99-70
OPEL VECTRA, 1991/92 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, bez wypadku, oryg. lakier, nieeksplo- 
atowany w kraju, wspomaganie, szyberdach, RM stereo, dzie
lone siedzenia, stan idealny, - 12.700 zł. Oleśnica, tel. 071/ 
398-91-31,0501/37-12-15
OPEL VECTRA GLS, 1991/92 r„ 124 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, niebieski metalic, sprowadzony w całości, bez wypad
ku, wspomaganie kier., centralny zamek, szyberdach, radio
odtwarzacz Opel, welurowa tapicerka, el. reg. reflektory, dzie
lona tylna kanapa, obrotomierz, 4 zagłówki, zadbany, stan b. 
dobry, po przeglądzie, r 11.700 zł. Rawicz, tel. 0607/40-23-01 
OPEL VECTRA GT, 1991/92r„ 115 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
115 KM, perłowogranatowy metalic, bez wypadku, 5-drzwio
wy, centr. zamek, wspomaganie, pełne wyposażenie elektr., 
kubełkowe fotele, ABS, welur, listwy progowe, alum. felgi, stan 
idealny, przegląd, tłumaczenia, 3 dni w kraju, -12.700 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76, 0604/ 
26-53-15
OPEL VECTRA. 1991/92 r„ 109 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
kolor szampański metalic, sprowadzony w całości na kołach, 
bez wypadku. 1 dzień w kraju, el. otw. szyby atermiczne, centr. 
zamek, welur, pełna dokumentacja, • 11.900 zł. Rawicz, tel. 
0605/22-90-19
OPEL VECTRA, 1991/92 r„ 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
atramentowy metalic, centr. zamek, wspomaganie, szyber
dach, do sprowadzenia z Niemiec, bez wypadku - 2.700 DEM. 
Żary, tel. 0606/18-52-07
OPEL VECTRA, 1991/96 r., 131 tys. km, V6, ciemnozielony 
metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, el. reg. reflektory, 
dzielona tylna kanapa, 4-drzwiowy, - 9.000 zł. Leszno, tel. 
0607/60-53-43
OPEL VECTRA, 1991/96 r., 2000 ccm, szary metalić, wtrysk, 
wspomaganie, centr. zamek, inst. gazowa, kpi. dokumenta
cja, hak, dodatkowe światło .Stop’ , alum. felgi + 5 stalowych 
z oponami, garażowany • 11.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/ 
872-26-22
O  OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 165 tys. km, 1700 

ccm, diesel, wiśniowy metalic, centr. zamek, el. 
reg. lusterka, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, hak, spoiler, welurowa tapicerka, radio, 
dzielona tylna kanapa, szyberdach, blenda tyl
nej klapy, b. zadbany, sprowadzony na nowych 
zasadach. Rawicz, tel. 0605/78-94-65, 0605/ 
22-90-89 01036061

OPEL VECTRA, 1992 r., 104 tys. km, 1700 ccm, diesel, gra
natowy metalic, bez wypadku, oclony w całości - 14.700 zł. 
Dobroszyce, gm. Wrocław, tel. 071/314-11-83 
OPEL VECTRA CD, 1992 r., 125 tys. km, 1800 ccm, szary 
metalic, centr. zamek, szyberdach, wspomaganie, welurowa 
tapicerka, ABS, cena • 3.000 DEM + cło i transport. Góra, tel. 
065/543-33-02 .
OPEL VECTRA CD, 1992 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, bordowy metalic, do sprow. z Niemiec, bez wypadku, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, serwo, ABS, 
centr. zamek, welurowa tapicerka, zderzaki i lusterka w kol. 
nadwozia, komputer pokładowy, stań b. dobry - 3.700 DEM. 
Rakowice, tel. 075/734-36-87,0607/30-64-13 
OPEL VECTRA A, 1992 r., 166 tys. km, 2000 ccm, bordowy, 
wersja CD, pełne wyposażenie oprócz skóry i poduszek pow., 
nowe amortyzatory, tłumiki i inst. gazowa, • 17.200 zł. Zduny, 
woj. kaliskie, tel. 0601/91-08-89,0602/39-76-03 
OPEL VECTRA SEDAN. 1992 r.. 1600 ccm, bordowy, ABS, 
ceńtr. zamek, alarm, immobilizer, alum. felgi, • 12.700 zł. Bol
ków, tel. 0603/08-04-75
OPEL VECTRA, 1992 r., 158 tys. km, 1800 ccm, bordowy me
talic, centr. zamek, wspomaganie kier., szyberdach, sprowa
dzony w całości, • 12.500 zł. Leszno, tel. 065/526-81-29,0607/ 
66-37-04
OPEL VECTRA, 1992 r., 126 tys. km, 1800 ccm, złoty meta
lic, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach - 3.000 DEM + 
cło i transport.'Leszno, tel. 0502/16-00-17 
OPEL VECTRA CD, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, wtrysk, kolor wiśniowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
szyberdach, el. reg. lusterka, el. wysuwana antena, weluro
wa tapicerka. ks. serwisowa, sprowadzony w całości, -13.000 
zł. Lwówek śląski, tel. 0608/63-16-87 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992 r., 159 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, grafitowy. ABS, nie składany, welur, szyberdach, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek, • 13.600 zł. Ole
śnica, tel. 071/314-46-22 po 16,0600/85-86-14 
OPEL VECTRA, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ćcm, niebieski 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. wys. 
antena, radioodtwarzacz ♦ CD. • 13.800 zł. Ostrów Wielko
polski. tel. 062/738-07-14
OPEL VECTRA, 1992 r., 1800 ccm, kolor śliwkowy metalic, 
szyberdach, wspomaganie, centr. zamek, -13.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/782-26-57
OPEL VECTRA, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bor
dowy metalic, stan b. dobry, pełna dokumentacja, garażowa
ny, centralny zamek, szyberdach, alarm, radioodtwarzacz, za
dbany, atrakcyjny wygląd, - 11.700 zł. Paczków, tel. 077/ 

• 431-61-68
OPEL VECTRA, 1992 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, 
5-drzwiowy, wspomaganie kier., szyberdach, RO, sprowadzo
ny w cśłości, hak, przegląd do 04.2002 ,̂ -1 j  .500 zł. Szprota
wa, tel. 0602/12-41-72
OPEL VECTRA, 1992 f.,2000 ccm, szary metalic, alum. fel

gi, szyberdach, stan b. dobry, alarm, RO, - 10.400 zł. Warta 
Bolesławiecka, tel. 076/818-90-66 
OPEL VECTRA, 1992 r., 1800 ccmr, biały, wspomaganie, centr. 
zamek, po oryginalnym tuningu, książka serwisowa, zadba
ny, atrakc. wygląd, • 12.500 zł. Wrocław, tel. 0601/44-02-86 ' 
OPEL VECTRA, 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, garażowany, I właściciel w kraju, wspomaganie kier., 
el. wysuwana antena, RO Panasonic, reg. wys. świateł, 
Mul-T-Lock, oznakowany, - 10.800 zł (możliwe raty). Zielona 
Góra, tel. 068/320-72-64.0605/43-90-79 
OPEL VECTRA, 1992/93 r , 113 tys. km, 1700 ccm, TD (Isu 
zu ), szary metalic, szyberdach, ABS, centr. zamek, sprowa
dzony w całości z Niemiec na nowych warunkach, I właści
ciel w kraju, serwisowany, pełna dokumentacja, - 18.000 zł. 
Gołuchów, tel. 062/761-71-45
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 140 tys. km, 2000 ccm, kolor gra
fitowy, klimatyzacja, centr. zamek, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, drewno, komputer, - 14.000 zł. Kępno, tel. 0607/
35-01-05
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., szy
berdach, welurowa tapicerka, atermiczne szyby, bez wypad
ku, książka serwisowa, stan idealny, - 13.700 zł. Rawicz, tel. 
065/546-10-46,0603/85-26-46 
OPEL VECTRA GLS, 1992/93 r., 100 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, 90 KM, perłowoplatynowy metalic, bez wypadku, se
dan. wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, ABS, welur, 
el. reg. i podgrzewane lusterka, 1 dzień w kraju, przegląd, 
tłumaczenia, stan idealny, książka serwisowa, - 13.400 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/546-52-76,0604/
26-53-15
OPEL VECTRA, 1992/93 r., 168 tys. km, 2000 ccm, kolor wi
śniowy, wersja CD Diamond, el. otw. szyby, • 12.500 zł. Świe
radów Zdrój, woj. jeleniogórskie, tel. 0501/26-73-37 
OPEL VECTRA CD, 1992/93 r„ 128 tys. km, 2000 cćm szy
berdach, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, 2 poduszki 
pow, -15.500 zł. Wołów, tel. 0606/71-24-93 
OPEL VECTRA SEDAN, 1992/93 r., 165 tys. km, 1700 ccm. 
TDi, czarny metalic, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, -16.800 zł. Żary, tel. 
0602/52-35-19
OPEL VECTRA, 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
stan bardzo dobry, 2. właściciel, kupiony w salonie w Polsce, 
model przejściowy, tapicerka w kolorze jasnoszarym, -13.000 
zł. Buszyce, gm. Lewin Brzeski, tel. 077/412-83-65. 0606/
18-61-99
OPEL VECTRA. 1993 r.. 141 tys. km, 1700 ccm, turbo D. ko
lor grafitowy metalic, alarm, centr. zamek, el. otw. szyby, kli
matyzacja, alum. felgi 15', - 18.000 zł. Leszno, tel. 0502/ 
64-88-53
OPEL VECTRA, 1993 r., 160 tys. km, 1600 ccm, srebrny me
talic, I właściciel, bez wypadku, ABS, RM, centr. zamek, wspo
maganie kier., szyberdach, el. reg. reflektory, garażowany, za
dbany, • 15.800 zł. Wschowa, tel. 065/540-10-05. 0609/
51-10-99
OPEL VECTRA. 1993 r., 120 tys. km, 2500 ccm, V6, perłowo- 
srebrny, tuning, TC, system antypoślizgowy, poduszka pow., 
obniżony, - 30.000 zł. Góra, tel. 0604/43-51-27 
OPEL VECTRA, 1993 r„ 153 tys. krp. 2000 ccm, 16V, czarny 
metalic, bez wypadku, w kraju od tygodnia, el. otwierane szy
by, szyberdach, wspomaganie kier., centralny zamek, alumi
niowe felgi, atrakcyjny wygląd, - 13.900 zł. Kłodzko, tel. 0741
865-50-49, 0602/83-70-71
OPEL VECTRA SEDAN, 1993 r., 1600 ccm, granatowy meta
lic, -14.500 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
OPEL VECTRA, 1993 r., 135 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bia
ły, inst. gazowa, centr. zamek, ABS, wspomaganie, hak, halo
geny, automatic, oznakowany, alarm, - 15.300 zł. Polkowice, 
tel. 076/749-65-91
OPELVECTRA, 1993 r., 1600 ccm, granatowy metalic, 2 pod. 
powietrzne, wspomaganie, ABS, szyberdach, centr. zamek, 
RO - 3.500 DEM ♦ cło lub 13.500 zł. Wrocław, tel. 0601/
44-02-86,0601/16-24-66
OPEL VECTRA, 1993/94 r„ 87 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, im
mobilizer, el. otw. szyby, zderzaki w kolorze nadwzoia, dzie
lona tylna kanapa, spoiler, szyberdach, dzielona tylna kana
pa, stan b. dobry, -16.000 zł. Dłużyna Górna, gm. Pieńsk, tel. 
0607/30-91-12
OPEL VECTRA GT, 1993/94 r., 161 tys. km, 2000 ccm, czar
ny, grafitowy, ABS, RDS, O.R., el. reg. lusterka, el. reg. reflek
tory, komputer, podgrz. fotele, szyberdach, kubełkowe fotele, 
przyciemniane lekko szyby, oryg. spoilery boczne, nowe 4 
opony, w kraju od 3 mies., centr. zamek, wspomaganie, atrakc. 
wygląd, stan b. dobry, -17.900 zł. Leśna, tel. 0607/67-06-91 
OPEL VECTRA, 1993/94 r.’ 116 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
czerwony meksykański, od 5 dni w kraju, bez wypadku, ABS, 
centr. zamek, szyberdach, oryginalne radio, el. wysuwana 
antena, wspomaganie, welur, podłokietnik, przegląd, stan 
techn. idealny, • 15.600 zł. Rawicz, tel. 0607/09-45-04 
OPEL VECTRA SEDAN, 1993/94 r., 119 tys. km, 1800 ccm, 
wiśniowy metalic, ABS, wspomaganie, centralny zamek, 
el.światła, el.szyberdach, RO, -14.500 zł. Wrocław, tel. 071/
302-68-81, 0601/91-52-63
OPEL VECTRA ISUZU, 1993/97 r., 150 tys. km, 1700 ccm, 
TDi, grafitowy metalic, centr. zamek, radioodtwarzacz, wspo
maganie, szyberdach, I właściciel w kraju, - 18.000 zł. Kęp
no, tel. 062/782-45-18
OPEL VECTRA, 1994 r., 125 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, centr. zamek, wspomaganie, ABS, 2 pod. po
wietrzne, szyberdach, RM, 2 tyg. w kraju,.stan b. dobry, 
5-drzwiowy - 17.700 zł. Kargowa, tel. 068/352-62-40, 0601/
73-69-22 .
OPEL VECTRA, 1994 r., 1700 ccm, TDi, czerwony, bez wy
padku, sprowadzony, nie rejestrowany w kraju, centr. zamek, 
wspomaganie, alum. felgi, el. otw. szyby, welurowa tapicer
ka, dzielona tylna kanapa, • 19.000 zł. Leszno, tel. 065/ 
527-12-86 w godz. 9-17
OPEL VECTRA SEDAN. 1994 r., 100 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, ciemnozielony metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
szyberdach, wspomaganie, ABS, 4 zagłówki, bez wypadku, 
do sprow. z Niemiec - '17.000 zł + cło. Lubin, tel. 076/ 
847-30-39,0604/93-11-37
OPEL VECTRA CDX, 1994 r„ 80 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, kolor morski metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, 
el. otw. szyberdach, alarm, centr. zamek, welurowa fapicer- 
ka, zagłówki z tyłu, drewniane dodatki, dzielone tylne siedze
nia, 2 pod. powietrzne, - 16.700 zł. Żary, tel. 0604/85-92-08, 
068/374-21-26
OPEL VECTRA, 1994 r., 104 tys. km, 1600 ccm, zielony me
talic, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, ABS, szyberdach, bez 
wypadku, • 18.500 zł. Gostyń, tel. 0602/79-95-88 
OPEL VEGTRA, 1994 r., 138 tys. km, 1800 ccm, niebieski, w 
kraju od tygodnia, książka serwisowa, el. otwierane szyby (4). 
2 poduszki powietrzne, centralny zamek, ABS, aluminiowe fel
gi, komputer, halogeny, bez wypadku, welurowa tapicerka, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 19.500 zł. Kłodzko, tel. 074/
867-12-06,0601/55-26-06, \
OPEL VECTRA, 1994 r , 82 tys. km, 1700 ccm, TD (Isuzu), 
biały, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, welur, •
20.000 zł. Krotoszyn, tel. 0504/82-91-23 
OPEL VECTRA SEDAN, 1994 r„‘ 1700 ccm, turbo D, ciemno
zielony metalic, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, RO, el. wysu
wana antena, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
el. reg. reflektory, podgrzewane fotele, czarna skóra, drewno 
- 8.200 DEM + cło. Lubań, tel. 075/646-38-10,0604/81-51-93 
OPEL VECTRA, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, 16V, granato
wy, 5-drzwiowy, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, pełne wy
posażenie elektryczne, welurowa tapicerka, RO, Immobilizer, 
ABS, -18.900 zł. Lubin. tel. 0601/93-35-12 
OPEL VECTRA CDX, 1994 r., 99..tys*km, 2000 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, 2 poduszki 
powietrzne, pełne wyp. elektr., c. zamek z immobilizerem, el.

otw. szyberdach, podgrzewane lusterka, reg. świateł, RM z 
el. wys. anteną, zielone szyby, alum. felgi (5 szt.), welur, drew
no, pełna dokumentacja, -.19.800 zł lub zamiana na tańszyr 
do 10.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-03-79,0605/26-19-18 
OPEL VECTRA ISUZU, 1994 r„ 90 tys. km, 1700 ccm, TD, 
czarny metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, 2 podusz
ki powietrzne, szyberdach, - 22.000 zł. Raszków, tel. 0621
734-46-17
OPEL VECTRA, 1994 r., 110 tys. km, 2500 ccm. benzyna, 
ciemnoniebieski metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, ABS, ekonomizer, automatic, welurowa tapicerka, kpi. 
dokumentacja, zadbany, - 15.400 zł. Wiązów, woj. wrocław
skie, tel. 0604/23-81-68
OPEL VECTRA, 1994/11 r., 2 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, wersja CDX, drewno, alum. felgi, szyberdach, 
radio, wszystkie el. dodatki, sprowadzony w całości, -18.500 
zł. Wodniki 14, gm. Wąsosz, tel. 065/543-74-75, 0607/ 
64-36-17
OPEL VECTRA SEDAN, 1994/95 r.. 127 tys, km, 2000 ccm. 
benzyna, ciemnozielony, CDX, 2 pod. powietrzne, ABS, wspo
maganie, pełne wyposażenie el. oprócz klimatyzacji, szyber
dach, wykończenie w drewnie, zadbany - 20.300 zł lub za
mienię na mniejszy, chętnie tańszy. Chojnów, tel. 076/ 
819-64-92, 0503/08-11-64
O OPEL VECTRA, 1995 r., 118 tys. km, 1700 ccm, 

TDi, zielony metalic, 82 KM, pełne wyposażenie, 
limuzyna, 4-drzwiowy, skóra, klimatyzacja, ABS, 
podgrzewane fotele, el. otw. szyby, alum. felgi i 
inne, w kraju od 23.06.2001 r., sprowadzony, bez 
wypadku, stan b. dobry, • 23.900 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-20-75, 0608/10-08-32 84019701

OPEL VECTRA CDX. 1995 r., 104 tys. km, 1800 ccm, zielo
ny, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, alum. felgi .5”, po
dwójny układ wydechowy, el. otw. szyberdach, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, kierownica, skóra • 21.000 zł. Iwiny, gm. 
Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-92-26 
OPEL VECTRA, 1995 r., 63 tys. km, 1600 ccm, perłowowi- 
śniowy, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
szyberdach, alum. felgi 15", termometr, 4 zagłówki, welurowa 
tapicerka, kpi. dokumentacja, stan b. dobry - 21.500 zł. Lubin, 
tel. 076/846-73-63,0605/69-16-08 
OPEL VECTRA, 1995 r.. 66 tys. km, 1800 ccm, benzyna, szary 
metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyberdach, welurowa 
tapicerka, bez wypadku, książka serwisowa, w kraju od 2 ty
godni, 2 pod. powietrzne, stan idealny, - 18.800 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-54-84,0606/11-38-66 
OPEL VECTRA, 1995 r„ 90 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bia
ły, wspomaganie, centr. zamek -16.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-11-40, 0601/75-86-31 
OPEL VECTRA, 1995 r., 110 tys. km, ciemnogranatowy, wspo
maganie kierownicy, poduszka powietrzna, aluminiowe felgi, 
atrakcyjny wygląd, el. reg. lusterka, • 17.000 zł. Wrocław, tel. 
352-46-89
OPEL VECTRA, 1995 r., 12 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebr
ny metalic, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., centr. za
mek + pilot, alarm, szyberdach, RM, wyświetlacz temperatu
ry zewnętrznej, - 18.300 zł. Góra, tel. 065/544-73-48 
OPEL VECTRA, 1995 r., 75 tys. km, 2000 ccm, benzyna, tur
kusowy metalic, pełne wyposażenie el. oprócz klimatyzacji, 
ABS, 2 poduszki powietrzne, - 21.500 zł. Grodków, tel. 077/
415-45-99
OPEL VECTRA. 1995 r., 139 tys. km, 1700 ccm, TDi Isuzu, 
bordowy metalic, sprowadzony w całości z Niemiec w 2000 
r„ bogate wyposażenie, model przejściowy, - 25.900 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-81-36 wieczorem 
OPEL VECTRA, 1995 r., T800 ccm. zielony metalic, automa
tic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., 
welurowa tapicerka, sprowadzony w całości, -17.900 zł. Lesz
no, tel. 0605/44-73-47
OPELVECTRAB, 1995r.,80 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, per- 
łowozłoty, 2 pod. powietrzne, ABS, RO, szyberdach, centr. za
mek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, atrakc. 
wygląd, zadbany, stan idealny -10.800 DEM + cło. Lubań, tel. 
0608/17-64-53
OPEL VECTRA, 1995 r.. 63 tys. km, 1600 ccm, perłowowi- 
śniowy, ABS, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
szyberdach, alum. felgi 15*, termometr zewn., 4 zagłówki, we
lurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 21.500 
zł. Lubin, tel. 076/846-73-63,0605/69-16-08 
OPEL VECTRA, 1995 r.,̂ 260 tys. km, 1700 ccm, turbo D. kość 
słoniowa, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, ABS, szyberdach, 
odbiór przy granicy • 4.300 DEM + cło. Lwówek Śląski, tel. 
0606/35-19-91
OPEL VECTRA, 1995 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy metalic, 
wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, 
immobilizer, 4-drzwiowy, zarejestrowany, • 18.500 zł. RawiGZ, 
tel. 065/546-47-49,0606/51-38-01 
OPEL VECTRA, 1995 r., 125 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zie
lony metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, welurowa ta
picerka, szyberdach, atrakcyjny wygląd, - 18.000 zł. Torzym, 
tel. 068/341-37-49,0605/08-51-88 
OPELVECTRAB, 1995 r., 106 tys. km, 2000 ccm, 16V, ciem
nozielony metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, pełne wyposaże
nie elektryczne, wspomaganie, centr. zamek, immobilizer, 
Mul-T-Lock, komputer, tempomat, alarm + pilot, opony zimo
we, RO, - 30.500 zł. Wrocław, tel. 071/337-34-15 wieczorem, 
0603/89-03-95
OPEL VECTRA CDX, 1995 r.. 125 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, el. reg. 
lusterka, szyberdach, atermiczne szyby, centr. zamek, alarm, 
blokada skrzyni biegów, immobilizer, alum. felgi, 5-drzwiowy, 
- 21.000 zł. Wrocław, tel. 071/301-04-29 do godz. 17, 06021
41-88-29
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, zegar, cehtr. zamek, szyber
dach, RO stereo, halogeny, welur, napinacze pasów, udokum. 
pochodzenie, I właściciel, techn. sprawny, - 20.900 zł. Wro
cław, tel. 071/328-02-42,0501/85-25-16 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 98 tys. km, 1600 ccm, benzyoa, 
biały, Wrzwiowy, ABS, centr. zamek, 2pod. powietrzne, wspo
maganie, szyberdach, el. reg. lusterka, bez wypadku; stan b. 
dobry, do sprow. z Niemiec - 25.000 zł + cło. Lubin, tel. 076/
847-30-39,0604/93-11-37
OPEL VECTRA B, 1996 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wersja CD, ABS, el. otw.. szyby, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, klimatyzacja, stan idealny - 27.500 zł. 
Oleśnica, tel. 0609/51-31-05,071/398-13-29 
OPEL VECTRA, 1996 r„ 1Q2 tys. km, 1600 ccm, 16V, Ecotec, 
czerwień meksykańska, bez wypadku, kupiony w salonie w 
Polsce, serwisowany, centr. zamek, ABS, wspomaganie, we
lurowa tapicerka, alum. felgi (nowe), alarm, immobilizer, 
RM+CD, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 29.800 zł. Kłodz
ko, tel. 074/814-74-09,0607/75-44-83 
OPEL VECTRA CDX, 1996 r., 96 tys. km, 2500 ccm, benzy
na, zielony metalic, automatic, alum. felgi, ABS, skóra, klima
tyzacja, c. zamek ♦ pilot, 4 el. otw. szyby, podświetlane progi, 
el. reg. lusterka, podgrzewane siedzenia, wspomaganie, el. 
reg. świateł, komputer, drewno, podłokietnik, - 34.000 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-60-11 
OPEL YECTRA, 1996 r„ 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, oliwko
wy, 136 KM, ABS, TC, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, 
RO, immobilizer, centralny zamek, blokada skrzyni biegów, 
el. otwierane szyby, ei. reguł, lusterka, z salonu, - 29.500 zł. 
Świdnica, tel. 0601/05-44-38
OPEL VECTRA CDX, 1996 r., 110 tys. km. 2000 ccm. 16V, 
złoty metalic, 160 KM, pełne wyposażenie, felgi aluminiowe 
17", szyberdach, czarna skóra, oryginalny tuning Steinheitz, 
atrakcyjny wygląd, - 46.000 zł. Świebodzice, tel. 074/ 
854-73-36, 0603/06-19-99
OPEL VECTRA SEDAN, 1996 r., 57 tys. km, 1600 ccm, kolor 
śliwkowy, alarm, centr. zamek z pilotem, el. reg. lusterka i szy

by, klimatyzacja, welurowa tapicerka. ABS, 2 pod. powietrz
ne, serwisowany w ASO, zadbany, kpi. dokumentacja, - 29.500 
zł. Wrocław, tel. 07V329-63-51,0605/21-80-88 
OPEL VECTRA SEDAN, 1996 r., 117 tys. km, 1600 ccm, ECO
TEC, 16V, bordowy metalic, ABS, 2 poduszki pow., el. otw. 
szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, el. reg. reflektory, pod- 
łokietniki, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm + pilot, ra
dio z CD, klimatyzacja, schowek, kpi. dokumentacja, • 26.500 
zł. Wrocław, tel. 0503/76-77-80 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 92 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
kupiony w salonie, ABS, wspomaganie, poduszka pow., RO. 
welurowa tapicerka, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 24.600 
zł. Wrocław, tel. 071/330-06-14, 0601/94-67-99 
OPEL VECTRA CD EXCLUSIVE, 1996 r., 100 tys. km, 2500 
ccm, V5,£cotec, czarny metalic, klimatronic, poszerzony, ob
niżony, skórzana tapicerka, wykończenia drewniane, pełne 
wyposażenie elektryczne, alum. felgi 16', zawieszenie po tu
ningu, opony w idealny, stanie, - 41.000 zł. Złoty Stok, tel. 
074/817-40-18 lub Niemcy, 0049/17-09-56-28:56 
OPEL VECTRA, 1996/97 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski me
talic, wspomaganie', ABS, pod. powietrzna, el. otw. szyby, kli
matyzacja, centr. zamek, alarm + pilot, RM, - 32.300 zł. Bo
rek, gm. Korfantów, tel. 077/431 -26-85 
OPEL VECTRA CD, 1996/97 r., 159 tys. km, 2000 ccm, Eco
tec, biały, inst. gazowa, ABS, poduszka pow., wspomaganie, 
alum. felgi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, • 30.000 zł. Głub
czyce, tel. 0501/54-00-22
OPEL VECTRA B, 1996/97 r., 140 tys. km, 1700 ccm, turbo 
D, zielony metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrz
ne, klimatyzacja, ABS, halogeny, centr. zamek,+ pilot, wspo
maganie, zderzaki w kolorze nadwozia, kpi. dokumentacja, -
33.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 0602/76-82-98
OPEL VECTRA, 1996/97 r„ 101 tys. km, 1600 ccm, 16V, czar
ny metalic, I właściciel, garażowany, stan idealny, bogate wy
posażenie, w samochodzie nie palono papierosów, - 34.000 
zl. Lwówek Śląski, lei. 075/784-13-17 
OPEL VECTRA CD, 1997 r., 53 tys. km, 2000 ccm, Ecotec, 
16V, zielony metalic, pełne wyposażenie, ABS, TC, kompu
ter, klimatyzacja, alum. felgi, stan idealny, - 34.000 zł lub za
mienię na tańszy. Bierzów, gm. Brzeg, tel. 077/415-61-10, 
0601/98-54-07
OPEL VECTRA B. 1997 r., 1600 ccm, platynowy metalic, 
wspomaganie kierownicy, centralny zamek, ABS, 2 pod. po
wietrzne, szyberdach „oryginalne RO z RDS, felgi alum., koła 
zimowe, domykanie szyb kluczykiem, immobilizer, blokada 
skrzyni biegów, el. otw. szyby, el. podgrzewane lusterka, -
35.500 zł. Kłodzko, tel. 074/647-10-85 lub 0606/70-86-46 
OPEL VECTRA B, 1997 r., 116 tys. km, 2000 ccm, turbo D, 
czerwony, CD, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, ABS, alum. 
felgi 15*, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RM oryg., centr. za
mek + pilot, ks. serwisowa, halogeny, do sprow. z Niemiec •
35.000 zł na gotowo. Lubin, tel. 076/846-16-65,0606/93-95-57 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r„ 50 tys. km, 1600 ccm, zielo
ny metalic, stan b. dobry, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, relingi dach., 
roleta, szyberdach, centr. zamek - 26.900 zł lub zamienię. 
Paczków, tel. 077/431-61-91,0604/08-40-56
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r„ 62 tys. km, 1600 ccm, wrzo
sowy, ABS, wsp. kierownicy, el. otw. szyby, - 30.700 zł. Po
znań, tel. 0601/74-71-54
OPEL VECTRA CD, 1997 r., 85 tys. km, 1700 ccm, TDi, per- 
łowofioletowy metalic, aluminiowe felgi 15*, klimatyzacja, peł
ne wyposażenie, 2 poduszki pow., stan idealny, • 34.500 zł. 
Gostyń, tel. 0603/46-60-45
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r„ 55 tys. km. 1600 ccm. 16V, 
kolor grafitowy, welurowa tapicerka, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, klimatyzacja, 
wspomaganie, komputer, relingi dachowe, • 32.500 zł lub za
mienię na tańszy, do 12.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/ 
713-80-24, 0609/42-33-43
OPEL VECTRA, 1997 r., 1800 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, ABS, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, alum. felgi, 
5-drzwiowy, - 33.500 zł. Kalisz, tel. 0605/57-63-11 
OPEL VECTRA CD, 1997 r., 140 tys. km. 1600 ccm, 16V, per
łowogranatowy, pełne wyposażenie el., klimatyzacja, ABS, 2 
pod. powietrzne, 5-drzwiowy, zadbany, stan b. dobry, - 29.800 
zł. Kamienna Góra, tel. 0604/43-14-26 
OPEL VECTRA B. 1997 r.. 71 tys. km. 1600 ccm. 16V, srebr
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 2 pod. powietrz
ne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i szyberdach. RM z RDS, 
alum. felgi, immobilizer, blokada skrzyni biegów, halogeny, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, • 35.500 zł lub zamienię, (moż
liwe raty). Kłodzko, tel. 074/647-10-85,0606/70-86-46 
OPEL VECTRA, 1997 r., 130 tys. km, 1600 ccm, czarny me
talic, ei. reg. reflektory, 4 poduszki powietrzne, klimatyzacja, 
wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, regulowana kie
rownica, RO z RDS, ABS, welurowa tapicerka, halogeny, -
35.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 0609/35-17-21
OPEL VECTRA, 1997 r., 62 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor 
oliwkowy metalic, limuzyna, komputer, immobilizer, 
Mul-T-Lock, alarm, kupiony w salonie, - 28.000 zł. Oleśnica, 
tel. 071/315-47-81
OPEL VECTRA, 1997 r„ 70 tys. km, 1600 ccm, 16V,.szafiro
wy metalic, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, pod. powietrz
na, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, centr. zamek, RM, immo
bilizer, - 31.500 zł. Oława, tel. 071/313-46-46 po godz. 17 
OPEL VECTRA, 1997 r„ 79 tys. km, 1800 ccm, 16V, śliwko
wy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, ęentr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, opony zi
mowe, alarm + pilot, reg. fotel kierowcy, z salonu, II właści
ciel, garażowany, stan idealny, - 36.000 zł. Świeradów Zdr.; 
tel. 075/784-55-77
OPEL VEĆTRA, 1997 r., 2000 ccm, 16V, srebrny metalic, ABS, 
2 poduszki powietrzne, pełne wyposażenie, aluminiowe felgi, 
kupiony w salonie, I. właściciel, stan idealny, 5-drzwiowy, -
36.500 zł. Wrocław; tel. 0601/76-12-10 . .'1
OPEL VECTRA, 1997 r„ 77 tys. km, 1600 ccm, 16V, biały, 
ABS, poduszka powietrzna, wspomaganie kier., centralny 
zamek, alarm, kupiona w salonie, I właściciel, - 30.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/324-90-89, 0503/84-39-17 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r., 2000 ccm, 16V turbo diesel, 
granatowy, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, radio, welu
rowa tapicerka, relingi dachowe, centralny zamek, wspoma  ̂
ganię kier., w kraju od tygodnia, bez wypadku, pełna doku
mentacja; - 39.500 zł. Wrocław, tel. 0501/23-23-94 
OPEL VECTRA KOMBI, 1997 r., 62 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
perłowobordowy, klimatyzacja, 2 poduszki pow., ABS, el. 
otwierane szyby, RM, aluminiowe felgi, centralny zamek + 
pilot, relingi dachowe, roleta, - 35.800 zł. Wrocław, tel. 071/
357-52-71,0501/48-28-69
OPEL VECTRA KOMBI, 1997/98 r., 2000 ccmrDTI, granato
wy, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, centr. zamek + pilot, ABS, 
podgrzewane fotele, reg. kierownica, wspomaganie, el. reg. 
reflektory, relingi dachowe, roleta, alum. felgi 15*, książka ser
wisowa, - 36.500 zł. Leszno, tel. 065/549-60-40, 0603/
33-92-68
OPEL VECTRA KOMBI, 1997/98 r.. 70 tys. km, grafitowy me
talik, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, regulacja kierownicy, 
RO, - 32.500 zł. Ostrzeszów, tel. 0503/57-62-04 
OPEL VECTRA, 1997/98 r., 48 tys. km, 1800 ccm, Eco, zielo
ny, pełne wyposażenie elektr., klimatyzacja, ABS, książka ser
wisowa, - 29:000 zł. Wrocław, tel. 071/355-12-20 
OPEL VECTRAB KOMBI, 1998 r., 77 tys. km. 2000 ccm, TD, 
srebrny metalik, climatronic, 2 poduszki pow., el. otw. szyby
(4), el. reg. lusterka (podgrzewane), alum. felgi, relingi da
chowe, hak, - 44.000 zł. Lubin, tel. 0601/77-70-90 
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r.. 2 tys. km, 1800 ccm, 16V,' 
złoty, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, elektryka szyb, luste
rek, ksenony, halogeny, kpi. dokumentacja, stan idealny -
44.000 zł. Świebodzin, tel. 0601/53-92-16
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 16V 
klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, ABS, uszkodozna tylna kla
pa i zderzak, odbiór przy granicy -10.500 DEM *  cło. Bole
sławiec, tel. 0608/63-16-87

OPEL VECTRA, 1998 r., 27 tys. km, 1600 ccm. 16V. srebrny. 
ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 pod. po
wietrzne, reg. kierownica, katalizator, garażowany, bez wy
padku, - 38.000 zł. Gostyń, tel. 065/575-18-26 
OPEL VECTRA 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. szy
by, el. reg. lusterka, centr. zamek + pilot, ks. serwisowa i inne. 
• 42.500 zł. Grabów nad Prosną, tel. 062/730-55-28, 0603/
13-08-85
OPEL VECTRA, 1998 r., 85 tys. km, 2500 ccm. V6. kolor gra
fitowy metalic, sportowe zawieszenie, climatronic. 4 podusz
ki pow., szyberdach, TC, pełne wyposażenie el.. alum. felgi 
16*, - 40.000 zł. Leszno, tel. 0601/54-88-66 
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r., 80 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
ecotec, czarny metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, ku
piony i serwisowany w kraju, homologacja na ciężarowy, stan 
b. dobry, możliwe raty, - 43.000 zł lub zamienię najtańszy. 
Oława, woj. wrocławskie, tel. 0603/84-78-77 
OPEL VECTRA KOMBI, 1998 r„ 120 tys. km, 2500 ccm, V6, 
benzyna, zielony metalic, CDX, kupiony w salonie, komputer, 
tempomat, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 4 pod. 
powietrzne, RO, alarm, alum. felgi - 33.000 zł + VAT. Wro
cław, tel. 0601/70-25-40
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 nadwo
zia, I właściciel w kraju od 2000 r, • 45.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/74-92-31
OPEL VECTRA KOMBI, 1998/99 r.,33 tys. km, 1800 ccm. 
granatowy metalic, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, 
wszystkie el. dodatki, - 39.700 zł. Dzierżoniów, teł. 074/ 
831-75-65
OPEL VECTRA GL, 1999 r., 40 tys. km, 1600 ccm, biały, stan 
bardzo dobry, kupiony w Polsce w salonie, pierwszy właści
ciel, garażowany, serwisowany, - 40.000 zł. Warszawa, tel. 
0501/07-06-81
OPEL VECTRA B SEDAN, 1999 r„ 40 tys. km, 2500 ccm, V6. 
ECOTEC, czarny, pełne wyposażenie, 4 pod. powietrzne, 
czarna skóra, wyposażenie elektr., podgrzewane fotele, I wła
ściciel, stan idealny, - 65.000 zł. Oleśnica, tel. 0605/64-92-26 
OPEL VECTRA KOMBI, 1999 r., 29 tys. km, 2500 ccm, V6. 
czarny, ABS, klimatronic, wspomaganie kier., reg. kierowni
ca, centr. zamek + pilot, 4 poduszki pow., el. oto  ̂szyby, el. 
reg. lusterka, alarm, immobilizer, alum. felgi, el. szyberdach, 
RO, nawigacja, atrakc. wygląd, I właściciel, garażowany, - 
54.900zł. Piła, tel. 067/255-41-79 
OPEL VECTRA KOMBI. 1999 r., 29 tys. km, 1600 ccm. wi
śniowy metalic, nowy model, pełne wyposażenie, poduszki 
powietrzne, ABS, alarm, hak, kupiony w salonie, • 44.000 zł. 
Szczawno Zdrój, tel. 074/840-25-94,0601/77-49-84 
OPEL VECTRA B, 1999 r., 32 tys. km, 2000 ccm, TDi, srebr
ny metalic, klimatyzacja, ABS„el. otw. szyby, wspomaganie, 
RM, - 47.000 zł. Wrocław, tel. 071/365-31-18,0605/56-24-62 
OPEL VECTRA, 2000 r„ 31 tys. km, 1600 ccm, 16V, periowo- 
granatowy, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, wspoma
ganie, reg. kierownica, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. 
felgi, centr. zamek, alarm ♦ pilot, RM + 10 głośników, stan 
idealny, - 45.000 zł. Nowa, Wieś Grodziska, tel. 076/877-51-18. 
0605/29-61-80,0606/14-53-16 
OPEL ZAFIRA, 2000 r., 14 tys. km, 1800 ccm, 16V, ciemno- 
pertowy, relingi dachowe, białe zegary, aluminiowe felgi, kli
matyzacji, el. szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, lu
sterka, 7-osobowy, radio CD, - 65.000 zł lub zamienię na VW, 
Opla. Bielawa, teł. 074/833-94-92

PEUGEOT
O  AUTON • sprowadzamy całe i lekko uszkodzone 

samochody, na nowych zasadach. Oferta (ok. 800 
aut) i zdjęcia w intemecie: www.auton.pl, co ty
dzień wyjazd z Wroławia do Belgii, kilka tysięcy 
aut do obejrzenia. Fachowa pomoc. Informacja, 
tel. 071/353-26-37, 065/543-74-44, 0601/70-67-46 
01033231

PEUGEOT 106,1992 r., 98 tys. km, 1124 ccm, czerwony, bez 
wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, - 11.000 zł. Leszno, 
tel. 065/526-87-58
PEUGEOT 106,1992 r., 1000 ccm, srebrny metalic, 3-drzwio- 
wy, stan b. dobry, • 9.600 zł lub zamienię, możliwe raty. Le
gnica, tel. 0605/28-37-83
PEUGEOT 106,1993 r., 1100 ccm, benzyna, niebieski meta
lic, nowe opony, 4-drzwiowy, stan b. dobry, -11.600 zł. Grod
ków, tel. 077/415-40-31
PEUGEOT 106,1994 r., 69 tys. km, 954 ccm, zielony metalic. 
immobilizer, szyberdach, radio, sprowadzony w całości, peł
na dokumentacja, • 12.200 zł. Wrocław, tel. 071/302-68-43, 
0603/86-83-78
PEUGEOT 106 XS, 1995 r„ 104 tys. km, 1600 ccm, czarny, 
centralny zamek, szyberdach, el. otw. szyby, fotele kubełko
we, 94 KM, felgi alum. + komplet kół zimowych, sportowy ukł. 
wydechowy, przerysowany lewy bok (drzwi i błotnik przedni),
-15.500 zł. Baranówka, tel. 012/387-22-25 
PEUGEOT 106,1998 r., 46 tys. km, 1500 ccm, diesel, perło .̂ 
wowiśniowy, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. otwierane szyby, el. reg. światła, radioodtwarzacz, immo
bilizer, - 23.200 zł. Krotoszyn, tel. 062/721-28-36 
PEUGEOT 106,1999 r., 7 tys. km, 954 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., szyberdach, immobilizer, 
książka serwisowa, -19.800 zł. Legnica, tel. 0603/49-82-83 
PEUGEOT 106,1999 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 wiśnio
wy, 5-drzwiowy, zadbany, ekonomiczny, garażowany, serwi
sowany, stan b. dobry, przegląd do 2002 r., zielona karta -
3.900 zł. Bolków, tel. 075/741-34-99,0606/64-22-07 
PEUGEOT 205,1986 r., 1100 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
oryginalny lakier, 5-biegowy, • 5.800 zł. Prusice k. Trzebnicy, 
tel. 071/312-53-41,071/312-63-41 
PEUGEOT 205,1986 r., 128 tys. km, 1757 ccm, dieseł, srebr
ny metalik, ̂ tan dobry, szyberdach, ekonomiczny, - 4.500 zł. 
Ubocze, tel. 075/781-44-78
PEUGEOT 205,1987 r., 180 tys. km, '1400 ccm, zielony me
talic, 5-drzwiowy. centr. zamek. el. otw. szyby, alum. felgi, sil
nik system Porsche, - 5.500 z ł.., tel. 071/313-07-23 
PEUGEOT 205,1987 r., 1400 ccm. benzyna, biały, 3-drzwio- 
wy, szyberdach, stan dobry • 4.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
844-93-06, 0606/94-43-92
PEUGEOT 205,1987 r., 120tys. km, 1100 ccm, benzyna, biały, 
stan b. dobry, na białych tablicach - 800 DEM. Wrocław, tel.. 
0608/16-27-27
PEUGEOT 205 GTI, 1988 r., 1600 ccm, wtrysk, biały, alumi
niowe felgi, centralny zamek. el. otwierane szyby, stan b. do
bry, 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., 1900 ccm, diesel, biały, aluminiowe 
felgi, spoiler, blenda, RM Blaupunkt, 2 nowe opony, garażo
wany, stan b. dobry, - 7.500 żł. Wrocław, tel. 071/348-53-78 
PEUGEOT 205, 1989 r., 185 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 3-drzwiowy, zadbany, nowy akumulator, prze
gląd ważny do 2002 r., RM - 6.300 zł. Wrocław, tel. 071/
321-86-19, 0604/70-22-92
PEUGEOT 205,1990 r., 1100 ccm, benzyna 3-drzwiowy; na 
białych tablicach - 800 DEM. Lubsko, tel. 0604/27-91*97
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PEUGEOT 205,1990 r., 1900 ccm, diesel, biały, RO, alum. 
felgi, spoiler, blenda odblaskowa, 2 nowe opony, garażowa
ny, stan b. dobry, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-53-78 
PEUGEOT 205,1990 r., 175 tys. km, 950 ccm, benzyna, bia
ły, kupiony w salonie, I właściciel, opony zimowe, - 7.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-17-08, 0606/22-72-32 
PEUGEOT 205,1991 r., 142 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, bez wypadku, stan b. dobry, • 8.100 zł. Wrocław, 
tel. 0502/34-84-18
PEUGEOT 205,1991/96 r., 1100 ccm dużo nowych części, 
alarm, - 9.000 zł. Legnica, tel. 076/862-54-28 
O  PEUGEOT 205,1992 r., 1900 ccm, diesel, czer

wony, szyberdach, 3-drzwiowy • 2.300 DEM + cło., 
tel. 075/761-81-47 01035841

PEUGEOT 205,1992 r., 80 tys. km, 954 ccm, czerwony, centr. 
zamek, szyberdach, nowe opony, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/33-69-96
PEUGEOT 205,1992 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy - 2.500 DEM + cło. Leśna, tel. 075/721-17-73 
PEUGEOT 205,1992 r., 149 tys. km, 1200 ccm, benzyna na 
białych tablicach, - 2.000 zł. Opole, tel. 077/457-70-94 po 
godz. 19
PEUGEOT 205 XR, 1993/94 r., 116 tys. km, 1100 ccm, kolor 
grafitowy metalic, 5-biegowy, szyberdach panoramiczny, przy
ciemniane szyby, tylne szyby uchylane, dzielona tylna kana
pa, zderzaki w kolorze nadwozia, nowe opony i klocki, nowe 
amortyzatory, -10.000 zł. Niechlów, tel. 0603/80-52-09, woj. 
leszczyńskie
PEUGEOT 206 XN, 1995 r., 95 tys. km, 950 ccm, benzyna, 
biały, garażowany, 3-drzwiowy, katalizator, alarm, kpi. doku
mentacja, - 13.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-32-86, 0501/ 
79-62-52
PEUGEOT 206,1998 r* 50 tys. km, 1100 ccm, zielony meta
lic, I właściciel w kraju, garażowany, oznakowany, immobili
zer, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, wspoma
ganie kier., RM Sony, 3-drzwiowy, stan techn. b. dobry, tylne 
szyby uchylane, - 28.500 zł. Lubin, tel. 0608/83-19-48, 076/
847-05-91
PEUGEOT 206, 1998 r., 38 tys. km, 1400 ccm, granatowy 
metalic, kupiony w salonie, stan idealny, - 30.000 żł. Wrocław, 
tel. 0605/43-87-58
PEUGEOT 206,1998 r., 81 tys. km, 1900 ccm, diesel, ciem
noniebieski, poduszka kierowcy, centr. zamek, wspomaganie, 
el. otw. szyby, kupiony w salonie w kraju, immobilizer, reg. 
kierów., 5-drzwiowy - 30.500 zł. Wrocław, tel. 071/346-66-15, 
0604/43-68-73
PEUGEOT 206,1998 r., 1100 ccm, bordowy metalic, 5-drzwio- 
wy, kupiony w salonie, immobilizer, stan b. dobry, bez wypad
ku, I właściciel, - 27.900 zł. Żary, tel. 0602/34-76-10 
PEUGEOT 206 PRESENCE, 1998 r„ 18 tys. km, 1100.ccm, 
bordowy metalic, el. otw. szyby, centr. zamek na pilota, im
mobilizer, poduszka pow., wspomaganie, kupiony w salonie,
- 30.000 zł. Wrocław, tel. 0604/19-99-47
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 zł. Sqśnie, 
tel. 062/739-10-90,0602/34-51-74 
PEUGEOT 206,1999 r., 13 tys. km, 1400 ccm, diesel, czer
wony, - 30.500 zł. Tarnów, tel. 014/666-82-66 
PEUGEOT 206,1999 r„ 27 tys. km, 1100 ccm, benzyna, zie
lony, stan idealny, I właściciel, kupiony w kraju w salonie, im
mobilizer, ABS, blokada skrzyni biegów, - 27.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-97-51
PEUGEOT 206, 1999 r., 15 tys. km, 1400 ccm, kolor rudy, 
ABS, wspomaganie i regulacja kierownicy, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek + pilot, oryginalne RO + dżojstik, 
welurowa tapicerka, kpi. dokumentacja, - 29.500 zł. Żary, tel. 
068/374-41-97 po godz. 18,0605/78-12-50 
PEUGEOT 206,2000 r., 6 tys. km, 1100 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, wszystkie el. dodatki, do sprowadzenia z Belgii
- 5.500 DEM + cło i transport. Prochowice, tel. 076/858-40-58, 
0603/61-67-89*'
PEUGEOT 304,1977 r„ 1300 ccm, diesel stan dobry, w cią
głej eksploatacji, ważny przegląd OC - 800 zł lub zamienię na 
siewnik zbożowy. Czernina, tel. 065/543-16^39 
PEUGEOT 305,1981 r. po remoncie silnika i przedniego za
wieszenia, -1.700 zł. Krotoszyn, tel. 062/725-28-29 
PEUGEOT 305,1983 r., 1300 ccm. biały, stan dobry, -1.300 
zł. Nowa Sól, tel. 0503/64-00-72 
PEUGEOT 305 GXT, 1984/97 r., 1905 ccm, niebieski metalik, 
hak, RO, sportowa wersja, - 2.850 zł. Gostyń, tel. 0606/
47-52-73
PEUGEOT 305, 1986 r., 1500 ccm, diesel, kolor wiśniowy, 
hak, stan dobry, - 3.500 zł lub zamienię na motorower, w tej 
cenie lub inne propozycje. Oława, tel. 071/303-00-70
0  PEUGEOT 306,1994 r., 103 tys. kmr 1400 ccm, 

granatowy metalic, 5-drzwiowy, RO, 5-biegowy, 
immobilizer, sprowadzony w całości, stan b. do
bry, • 11.900 zł. Żagań, tel. 068/477-74-27, 0603/
13-02-07 84019931

PEUGEOT 306,1994 r., 1900 ccm, diesel sedan, centr. za
mek, el. otw. szyby, wspomaganie, alarm, opony zimowe, spo
iler, -17.500 zł. Piła, tel. 0603/75-13-84 
PEUGEOT 306 XN, 1995 r., 120 tys. km, 1400 ccm, biały, 
kupiony w salonie, bez wypadku, inst. gazowa, RO Sony, hak, 
alarm, centr. zamek, - 18.000 zł (możliwe raty). Mieroszów, 
tel. 074/845-88-52
PEUGEOT 306,1995 r., kolor grafitowy, centr. zamek, wspo
maganie, el. otw. szyby, szyberdach, 5-drzwiowy, welurowa 
tapicerka, - 14.900 zł. Legnica, tel. 076/862-21-83, 0609/
48-85-55
PEUGEOT 306,1995/96 r., 1600 ccm, benzyna, wiśniowy me
talic, 5-biegowy, klimatyzacja, wspomaganie kier, -17.500 zł. 
Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,312-63-41 
PEUGEOT 306,1996 r., 68 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
kupiony w salonie, bez wypadku, regulowana kierownica, im
mobilizer, alarm, radioodtwarzacz, 5-drżwiowy, el. światła, -
19.600 zł. Strzelin, tel. 071/392-38-47,0602/86-94-12. 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1997 r.. 63 tys. km, 1400 ccm, biały, 
2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, immobilizer, RO, kubełkowe fotele, garażowany, bez wy
padku, • 19.800 zł. Legnica, tel. 076/854-82-03,0608/69-27-35 
PEUGEOT 306 SEDAN, 1997 r„ 57 tys. km, srebrny, wspo
maganie, poduszka pow., centr. zamek, alarm, • 21.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-72-20,0607/62-07-23 
PEUGEOT 306 KOMBI, 1998 r., 51 tys. km. 1400 ccm, nie
bieski metalic, 2 poduszki pow., wspomaganie kier., ABS, el. 
otw. szyby, centr. zamek, sensor deszczu, relingi, stan b. do
bry, - 27.500 zł lub zamienię na diesel z dopłatą. Wąsosz, tel. 
065/543-75-08,0607/09-45-93 
PEUGEOT 306 KOMBI, 1998 r., 32 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, wspomaganie, reg. kierownica, 2 pod. powietrz
ne, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, klimatyza
cja, RO, serwisowany, kpi. dokumentacja, - 27.900 zł. Ostrów 
Wlkp., teł. 062/736-63-17,0604/45-19-40 
PEUGEOT 306,1998 r., 105 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały,
1 właściciel, zadbany, - 25.500 zł. Warta Bolesławiecka, tel. 
0603/05-26-53,076/818-95-08 wieczorem
PEUGEOT 306,1999 r., 1400 ccm, benzyna, ciemnoniebie
ski, 3-drzwiowy, ABS, reguł, fotel kierowcy, 4 poduszki po
wietrzne, el. otwierane szyby i szyberdach, centralny zamek, 
immobilizer, RO, sprowadzony w 2000 r., pełna dokumenta
cja, - 26.300 zł. Kłodzko, teł. 074/647-10-42 
PEUGEOT 306 KOMBI, 1999 r., 60 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, srebrny, kupiony w salonie, klimatyzacja, ABS, RO, el. 
otw. szyby, centr. zamek, alarm, opony zimowe, - 36.000 zł. 
Wrocław, teł. 071/339-99-56,0608/68-86-44 
PEUGEOT 306,2000 r., 1400 ccm, wtrysk, perłowografitowy 
metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, 5-drzwiowy, gara

żowany, przegląd do 2003 r, - 34.000 zł. Gromadka, tel. 076/
817-21-11 po godz. 15
PEUGEOT 309,1988 r., 110 tys. km, 1400 ccm, biały, na za
chodnich tablicach -1.100 DEM. Sokola, woj. legnickie, tel. 
0602/53-84-55
PEUGEOT 309, 1989 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
biały, wersja limitowana Roland Garros, zderzaki w kolorze 
nadwozia, szyberdach, el. otwierane szyby, 3-drzwiowy, na 
białych tablicach - 2.500 zł. Szczecin, tel. 0604/58-80-08, 
0604/26-23-98
PEUGEOT 309 GTI, 1989/94 r., 170 tys. km, 1905 ccm, ben
zyna, czamy, 3-drzwiowy, centr. zamek, alarm, el. otw. szyby, 
brązowe szyby, alum. felgi, wspomaganie, tylna szyba ogrze
wana, stan dobry, - 7.500 zł. Jawor, tel. 076/870-70-27 
PEUGEOT 309,1990 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, kpi. 
dokumentacja, 4-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, szy
berdach, stan b. dobry, • 8.900 zł lub zamienię. Bolesławiec, 
tel. 075/732-67-68, 0606/74-86-04 
PEUGEOT 309 GL, 1990/91 r., 1400 ccm, czerwony, katali
zator, alum. felgi, centr. zamek, alarm, szyberdach, drugi kpi. 
kół, stan b. dobry, - 8.900 zł lub zamienię na dostawczy Żuk. 
Nowa Sól, tel. 068/387-31-59,0606/88-70-26 
PEUGEOT 309,1991 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, hak - 9.500 zł. Ostrzeszów, 
tel. 062/730-71-47
PEUGEOT 309,1991 r., 1400 ccm, benzyna, biały, el. otw. 
szyby i szyberdach, centr. zamek, w kraju od 3 miesięcy, stan 
b. dobry, - 9.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-67-41, 0607/
56-81-30
PEUGEOT 309 XR, 1991 r., 151 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, kpi. dokumentacja, 
stan techn. b. dobry, - 9.500 zł lub zamienię na Peugeota 205, 
Forda Fiestę, VW Polo. Oleśnica, tel. 071/793-33-29, 0600/
10-20-62
PEUGEOT 309 i, 1991 r., 125 tys. km, 1361 ccm, wtrysk, gra
fitowy metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, udokum. pochodze
nie, RO, oznakowany, odcięcie zapłonu, nowy akumulator, 
klocki, przegląd do 03. 2002 r, - 8.100 zł. Wrocław, tel. 071/ 
352-61-44, 071/320-87-77
PEUGEOT 309,1991 r., 166 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 5-drzwiowy, alarm, centr. zamek, ekonomiczny (51/100 
km), serwisowany, zadbany, kupiony w salonie w Polsce, -
10.500 zł. Wrocław, tel. 0602/62-61-53 
PEUGEOT 309,1992 r., 130 tys. km, 1100 ccm, czamy, alarm, 
szyberdach, centr. zamek, blokada skrzyni biegów, kpi. do
kumentacja, -13.000 zł. Wrocław, tel. 0609/07-51-82 
PEUGEOT 309, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny, nowe opony, 4-drzwiowy, stan idealny, na zachodnich 
tablicach -1.700 DEM. Zgorzelec, tel. 0604/89-53-53 
PEUGEOT 309,1992 r., 90 tys. km, 1400 cćm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, stan idealny, na zachodnich tablicach -
2.600 zł. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
PEUGEOT 309,1992 r., 1400 ccm 3-drzwiowy, - 9.000 zł. Żary, 
tel. 0607/57-11-66
PEUGEOT 405, 1987 r., 161 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
ciemny metalic, stan b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, ważny 
przegląd, - 7.600 zł lub zamienię. Boguszów-Gorce, tel. 074/ 
844-27-58, 0604/29-43-83
PEUGEOT 405 SRI, 1988 r., 1900 ccm, biały, alum. felgi, welur, 
reg. i podgrzewane lusterka, RO Philips kodowany, - 6.500 
zł. Dzierżoniów, tel. 0603/84-73-00,074/832-07-72 
PEUGEOT 405 GR, 1988 r., 180 tys. km, 1900 ccm, benzyna, 
jasny metalic, automatic, hak, stan tech. dobry, - 6.600 zł. Je
lenia Góra, tel. 075/767-36-93 po godz. 17 
PEUGEOT 405, 1988 r., 1600 ccm, E, szary metalic, centr. 
zamek z pilotem, el. otw. szyby, hak, alum. felgi, kubełkowe 
fotele, reg. kierownica, nowe części, - 7.900 zł lub zamienię. 
Wałbrzych, tel. 0501/08-10-76 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1989 r., 150 tys. km, 1900 ccm, biały, 
relingi. zadbany, garażowany, obrotomierz, stan bardzo do
bry, - 7.900 zł. Oleśnica, tel. 0501/71-41-64 
PEUGEOT 405, 1989 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
metalic, stan tech. dobry, przegląd tech. do 11.2001 r, - 7.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-84-96 
PEUGEOT 405 GRI, 1989 r., 150 tys. km, 1900 ccm, benzy
na, grafitowy metalic, wspomaganie, katalizator, tylne zawie
szenie gazowe, blacha ocynkowana, alarm na pilota, - 6.500 
zł. Wrocław, tel. 0503/51 -29-00 
PEUGEOT 405,1989 r., 150 tys. km, 1900 ccm. diesel, błękit
ny metalic, stan b. dobry, - 9.800 zł lub zamienię. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-11-78
PEUGEOT 405 SRJ, 1989/94 r., 189 tys. km. 1900 ccm, 
wtrysk, kolor wiśniowy metalic, wspomaganie, alum. felgi, el. 
otw. szyby, szyberdach, welurowa tapicerka, dzielona kana
pa, hak, -10.200 zł lub zamienię na busa, diesla LT, Merce
desa 207/308. Lubin, tel. 076/749-02-37 
PEUGEOT 405 SEDAN, 1990 r., 130 tys. km, 1600 ccm, gra
fitowy metalic, inst. gazowa, alarm + pilot, - 7.700 zł. Żagań, 
tel. 068/478-14-30
PEUGEOT 405 GRI. 1990 r.. 210 tys. km, 1900 ccm, benzyna 
+ gaz, szary metalic, 4x4, wspomaganie, szyberdach, bloka
da skrzyni biegów, RO, inst. gazowa, -12.000 zł. Lubań, tel. 
075/646-13-54
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990 r., 141 tys. km, 1600 ccm, gr* 
natowy, szyberdach, relingi, bez wypadku, - 7.200 zł. Lubsko, 
tel. 068/372-09-13
PEUGEOT 405,1990 r., grafitowy metalic, el- otw. szyby i szy
berdach, centr. zamek, hak, - 7.000 zł. Milejów k. Wielunia, 
tel. 0603/76-41-07
PEUGEOT 405,1990 r., 114 tys. km, 1900 ccm, SRI, beżowy 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, reg. kie
rownica, zadbany, stan b. dobry, obrotomierz, zegarek, - 8.600 
zł. Parchów, tel. 076/817-11-44,0607/51-83-83 
PEUGEOT 405, 1990 r., 160 tys. km, 1590 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, fotele kubełkowe, reg. kierownica, RO, 
alarm, opony zimowe, - 10.000 zł lub zamiana na diesla z 
klimatyzacją, od 92 r.. Wrocław, teł. 071/360-85-19 po 20, 
0502/39-34-93
PEUGEOT 405 GL, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
reg. wys. kierów, i pasów, centr. zamek + pilot, zadbany - 7.000 
zł. Piława Górna, tel. 074/837-24-56 
PEUGEOT 405,1991 r., 1600 ccm, złoty metalic, wspomaga
nie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyberdach, alum. felgi, 
bez wypadku, centr. zamek, -10.800 zł. Bolesławiec, teł. 0607/ 
20-74-39
PEUGEOT 405,1991 r., 190 tys. km, 1900 ccm, turbo D, sza
ry metalic, - 2.400 DEM + cło. Karpacz, tel. 075/761-81-47 
PEUGEOT 405 SRDT SEDAN, 1991 r., 190 tys. km, turbo D, 
90 KM, biały, el. otw. szyby, centr. zamek, wspomaganie, we
lurowa tapicerka, b. ekonomiczny, stan b. dobry, -14.900 zł. 
Wrocław, tel. 0603/91-49-51
PEUGEOT 405,1991 r., 103 tys. km, 1900 ccm, diesel, bor
dowy, 4-drzwiowy, kupiony w salonie, serwisowany, garażo
wany, zadbany, stan silnika i blacharki b. dobry, - 14.500 zł. 
Ząbkowice śląskie, tel. 0600/55-05-84 
PEUGEOT 405 KOMBI. 1991/92 r.. 1800 ccm, turbo D, perło
wogranatowy, bogate wyposażenie, - 13.200 zł. Legnica, tel. 
0604/18-22-59
PEUGEOT 405 KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 1900 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, bogate wyposażenie, garażowany, bez wy
padku, -11.900 zł. WołÓW, tel. 071/389-32-39 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1993 r., 127 tys. km, 1900 ccm. die
sel, biały, centr. zamek, • 12.000 zł. Leszno, tel. 0501/40-69-37 
PEUGEOT 405,1993 r., 1800 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, centr. zamek, pilot, el. otw. szyby, hak, - 12.000 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Staw, woj. kaliskie, tel. 0502/
02-07-69
PEUGEOT 405,1993 r., 99 tys. km, 2000 ccm, benzyna, gra- 
natowo-pertowy, automatic, skóra, Abs, wspomaganie, lustrza
ny szyberdach, centr. zamek, pilot, alum. felgi, - 11.900 zł. 
Wrocław, tel. 330-04-71

PEUGEOT 405,1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, zielony meta
lic, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. szyby, radio, *
12.500 zł. J^szno, tel. 065/520-96-91,0604/77-02-86 
PEUGEOT 405 ÓLD, 1994 r, 178 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
szary metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, kupiony w 
salonie, Mul-T-Lock, centr. zamek, ekonomizer, II Właściciel, 
stan b. dobry, - 18.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-26-93 
PEUGEOT 405,1994 r., 102 tys. km, kolor grafitowy, II wła
ściciel, bez wypadku, -14.500 zł. Wrocław, tel. 071/342-83-49, 
0607/60-99-46
PEUGEOT 405 SRI SKŁADAK, 1994 r., 1900 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, udokum. pochodzenie, el. reg. luster
ka, szyby i szyberdach, podgrzewane fotele, wspomaganie, 
reg. kierownica, stan dobry, - 8.900 zł lub zamienię na inny, 
może być droższy. Wrocław, tel. 071/373-74-92, 0602/
73-86-22
PEUGEOT 406,1995/96 r., 73 tys. km, 1800 ccm, 16V, bor
dowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, wspo
maganie, welurowa tapicerka, 5 miesięcy w kraju, - 27.500 zł. 
Legnica, tel. 0600/410-10-95
PEUGEOT 406 KOMBI, 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, ciemnozielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, blokada skrzyni biegów, halogeny, oznakowany, I wła
ściciel w Polsce, udokum. pochodzenie, sprow. w całości w 
1998 r., zdjęcia do wglądu - 34.000 zł. Lubin, tel. 076/
846-13-03, 0603/86-71-26
PEUGEOT 406,1996 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, nie
bieski metalic, ABS, poduszka pow., elektryka, RM, drewno, 
rok w kraju, zadbany - 34.000 zł lub zamienię na tańszy, lub 
uszkodz, Rawicz, tel. 0607/09-45-21 
PEUGEOT 406 SV, 1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, granatowy 
metalic, poduszki pow., klimatyzacja, ABS, pełne wyposaże
nie el., kupiony w salonie, garażowany, I właściciel, stan ide
alny, - 35.500 zł. Wrocław, tel. 0502/36-33-65,0601/59-73-63 
PEUGEOT 406,1996 r., 105 tys. km, 1800 ccm, srebrny me
talic, - 27.000 zł. Kraków, tel. 012/416-13-36 
PEUGEOT 406,1996 r., 72 tys. km, 1800 ccm, 16V, kolor wi
śniowy metalic, el. otw. szyby, podgrzewane fotele, alarm, 
centr. zamek, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, reg. kie
rownica, stan b. dobry, - 27.500 zł. Opole, tel. 0501/30-89-98 
PEUGEOT 406 SEDAN, 1996 r., 110 tys. km, 2000 ccm. ben
zyna, zielony metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, 
z salonu we Wrocławiu, I właściciel, centr. zamek, alarm ♦ 
pilot, code-zapłon, el. otw. szyby, - 31.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-96-16
PEUGEOT 406 ST, 1997 r.. 140 tys. km, 1800 ccm, czamy, 
stan idealny, kupiony w salonie, książka serwisowa, klimaty
zacja, el. otw. szyby, welurowa tapicerka, podgrzewana sie
dzenia. regulowana kierownica, RO ze zmieniaczem, 8 gło
śników, dwa komplety kół (letnie i zimowe), przyciemniane 
szyby, • 36.000 zł. Namysłów, tel. 0601/81-04-60 
PEUGEOT 406,1997 r., 1800 ccm, granatowy metalik, kupio
ny w salonie, 1. właściciel, - 30.000 zł. Poznań, tel. 0601/
76-52-70
PEUGEOT 406KOMBI, 1997 r., 1800 ccm. benzyna, zielony 
metalic, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, 
immobilizer, wspomaganie, halogeny, 7-osobowy, • 34.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-17-23
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r„ 78 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
bordowy metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, zareje
strowany, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, RO + 6 głośni
ków, hak, zderzaki w kolorze nadwozia, 2 pod. powietrzne, 
halogeny, centr. zamek, alarm, alum. felgi, koła zimowe, stan 
idealny, - 38.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-05-26 
PEUGEOT 406, 1997 r„ 78 tys. km, 1800 ccm, 16V, szary 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, 
wspomaganie, el. otw. szyby, immobilizer, kodowany zapłon, 
drewno, dzielona kanapa, garażowany, - 34.000 zł. Wilczyce, 
gm. Długołęka, tei. 071/399-08-62,0603/95-05-61 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r., 32 tys. km, 1800 ccm. 16V. 
kolor wiśniowy metalic, klimatyzacja, poduszka pow., centralny 
zamek, alarm + pilot, immobilizer, radio, el. otwierane szyby, 
wspomaganie kier., kupiony w salonie, książka serwisowa, 
roleta, zarejestrowany jako ciężarowo-uniwersalny, • 36.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/95-27-60 
PEUGEOT 406, 1997 r . /110 tys. km, 2000 ccm, benzyna,- 
srebrny metalic, zestaw głośno mówiący Ericsson T 10s, ser
wisowany, el. otwierane szyby, centralny zamek, wspomaga
nie kier., klimatyzacja, radio w kierownicy, welurowa tapicer
ka, wzmocniony silnik, drewniane wykończenie, roleta, •
32.000 żł lub zamienię na Audi 100, Mercedes 500124. Wro
cław, tel. 071/326-16-61
PEUGEOT 406 KOMBI, 1998 r., 38 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
wtrysk, bordowy metalic, ^pod. powietrzne, ABS, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby, ei. reg. reflektory, wspomaganie, wy
kończenia w drewnie, blokada skrzyni biegów, centr. zamek, 
immobilizer, relingi dachowe, udokum. pochodzenie, garażo
wany, mało używany, - 39.000 zł. Lubin, tel. 076/844-56-35, 
0607/04-26-27
PEUGEOT 406,1998 r., 75 tys. km, 1900 ccm, TDi, biały, 2 
pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, welurowa tapicerka, el. 
otw. szyby, centr. zamek, RM (oryginalny), komputer, wspo
maganie kier., drewniane dodatki, - 40.000 zł. Sulechów, tel. 
068/385-40-22
PEUGEOT 406 SEDAN, 1998 r., 33 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
perłowogranatowy, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., auto
matic, el, reg. lusterka, el. otw. szyby, wykończenia w drew
nie, centr. zamek, stan idealny, - 37.600 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 0602/45-57-36
PEUGEOT 406, 1998 r., 52 tys. km, 2000 ccm, 16V, szary 
metalic, automatic, 4 pod. powietrzne, drewno, alum. felgi, kli- 
matronic, RO, welurowa tapicerka, blokada skrzyni biegów, 
alarm, książka serwisowa, pełna elektryka, stan b. dobry, •
38.000 zł. Wrocław, teł. 0601/87-72-29
PEUGEOT 406 KOMBI, 1999 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, garażowany, bez wypadku, Zarejestrowany, pełne wy
posażenie, • 44.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-80-96 
PEUGEOT 406 HDI, 1999/00 r., 108 tys. km, 2000 ccm, kolor 
grafitowy metalic, 110 KM, pełne wyposażenie, kupiony w sa
lonie, bez wypadku, - 54.000 zł. Wrocław, tel. 0601/68-11-38 
PEUGEOT 406 KOMBI, 2000 r., 15 tys. km, 2000 ccm, HDI, 
niebieski metalic, klimatronic, ABS, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, el. reg. świateł, centr. zamek, wspomaganie kierowni
cy, 2 pod. powietrzne, relingi dachowe, - 55.000 zł. Syców, 
tel. 062/785-94-95,0604/27-78-61 
PEUGEOT 505,1982 r., 2000 ccm, benzyna, szarobłękitny, 
el. otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, alum. 
felgi, szerokie opony, atrakc. wygląd, - 2.500 zł. Lwówek Ślą
ski, tel. 075/782-26-80
PEUGEOT 605 SV, 1990 r., 240 tys. km, 3000 ccm, V6, wi
śniowy metalik, ABS, klimatyzacja, el. otw. szyby i reg. luster
ka, wspomaganie kierownicy, skóra, felgi alum., el. reg. i pod
grzewane siedzenia przednie, immobilizer, - 11.000 zł. Ple
szew, tel. 062/508-23-50,0602/49-66-91 
PEUGEOT 605, 1990 r., 160 tys. km, 2000 ccm,-benzyna, 
biały, wspomaganie kier., centr. zamek, alarm + pilot, el. reg. 
lusterka, do poprawek lakierniczych, - 10.700 zł. Trzebnica, 
tel. 071/312-04-33
PEUGEOT 605, 1990 r., 166 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, inst. gazowa, bez wypadku, sprowadzony w 
całości, I właściciel, zadbany, dużo dodatków, -14.700 zł. Wał
brzych, tel. 074/841-70-04 po godz. 18,0604/52-63-87 
PEUGEOT 605 SRI, 1990/91 r., 195 tys. km, 3000 ccm, czar
ny metalik, wspomaganie, ABS, szyberdach, el. reg. szyby i 
lusterka, stan techniczny dobry, • 15.600 zł. Legnica, tel. 0606/
30-42-96
PEUGEOT 605,1991 r., 2000 ccm, benzyna, zielony, pełne 
wyposażenie, dodatki skórzane, klimatyzacja, wspomaganie 
kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, -17.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-14-23
PEUGEOT 605,1991 r., 240 tys. km, 2100 ccm, turbo D, bor
dowy, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg.- 
lusterka, RO, centr. zamek, - 18.000 zł lub zamienię. Polko
wice, tel. 076/847-91-39,0607/41-61-42

PEUGEOT 605,1992 r., 160 tys. km, 3000 ccm, V6, zielony, 
ABS, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, 
-15.500 zł. Opole, tel. 077/454-21-32 
PEUGEOT 806,1995 r., 143 tys. km, 1900 ccm, turbo D inter- 
cooler, srebrny metalic, 7-osobowy, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm + pilot, RM, 
5-drzwiowy, - 34.000 zł. Leszno, tel. 065/533-83-08 ,
PEUGEOT 806 VAN, 1995 r., 80 tys. km, 2000 ccm, turbo E, 
kolor grafitowy, ABS, klimatyzacja, 2 el. otw. szyberdachy, 
centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO + 
zmieniacz CD, alum. felgi, komputer, welurowa tapicerka, -
40.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-42-00,0605/23-63-60 
PEUGEOT 806 VAN, 1995 r., 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
brązowy metalic, poduszka pow., ABS, el. otw. szyby (6), centr. 
zamek, wspomaganie, welur, halogeny, przednie fotele kapi
tańskie, 2 szyberdachy, 2 tygodnie w kraju, bez wypadku, 
oclony, do malowania, - 24.500 zł. Świebodzice, tel. 0604/
93-15-72

PLYMOUTH
PLYMOUTH BREEZE, 1996 r„ 93 tys. km. 2400 ccm, zielony, 
automatic, klimatyzacja, poduszki powietrzne, el. otw. szyby, 
- 36.000 zł. Wrocław, tel. 0501/01-61-50 
PLYMOUTH VOYAGER, 1993 r., 150 tys. km, 3000 ccm, bia
ły, klimatyzacja, automatic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
poduszka pow., tempomat, - 28.500 zł. Brzeg, tel. 077/
416-28-04

POLONEZ
POLONEZ, 1980 r., 1500 ccm, zielony, stan dobry, .na cho
dzie’, zarejestrowany, nowe opony, stan silnika b. dobry, 5-bie
gowy, -1.100 zł. Wrocław, tel. 071/345-39-36,0604/25-06-84 
POLONEZ, 1980 r. inst. gazowa, RO, hak, - 1.600 zł. Wro
cław, tel. 0602/26-99-11
POLONEZ, 1980 r., 1500 ccm nowy akumulator (gwarancja), 
podłużnice, silnik po remoncie, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/
328-95-09
POLONEZ, 1980 r., 1500 ccm, benzyna, biały, ważny prze
gląd, nowe klocki hamulcowe, szerokie zderzaki, stan dobry, 
• 800 zł. Wrocław, tel. 0605/60-30-13 
POLONEZ, 1980 r„ 1500 ccm, benzyna + gaz, biały, nowy 
układ hamulcowy, przegląd do 26.11.2001 r., inst. gazowa, 
poj. butli 601. hak, • 900 zł. Wrocław, tel. 071/336-22-19,0609/
52-87-90
POLONEZ SLE, 1980/86 r., 1500 ccm, biały, .nosek' z przo
du, dużo części wymienionych, w ciągłej eksploatacji, prze
gląd do 12.2001 r, • 650 zł. Legnica, tel. 076/851-29-85 
POLONEZ, 1981 r., 77 tys. km, 1500 ccm, kolor groszkowy, 
zarejestrowany, 5-biegowy, reg. kierownica, zadbany, stan b. 
dobry, -1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-45-27 
POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, niebieski, .nosek" przód, szybki 
z tyłu, 5-biegowy, halogeny, ważny przegląd - 950 zł lub za
mienię na sprzęt AGD, RTV albo inne propozycje. Wałbrzych, 
tel. 0607/84-40-46
POLONEZ, 1981 r., 300 tys. km, 1481 ccm, czerwony, stan 
tech. dobry, - 850 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-98-20 
POLONEZ, 1982 r„ 1500 ccm, kość słoniowa, inst. gazowa z 
1999 r., po remoncie silnika, pasy bezwł., 5-biegowy, RM + 2 
głośniki, 4 opony, przegląd do 3.2002 r„ w ciągłej eksploata
cji, stan b. dobry, pilne, - 1.400 zł. Wilków Średzki, tel. 071/
795-18-81
POLONEZ, 1984 r., 37 tys. km, 1500 ccm po remoncie silni
ka, 5-biegowy, szyberdach, nowe klocki hamulcowe, zadba
ny, kubełkowe fotele, hak, stan b. dobry, -1.100 zł. Głębock, 
tel. 075/761-02-15, 0604/95-31-34

POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, hak, prze
gląd do 10.2001 r., oryg. lakier, garażowany, RO, stan dobry, 
-1.000 zł. Jaszkowa Górna, gm. Kłodzko, tel. 0601/73-85-13 
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm, biały, po wymianie silnika i 
skrzyni biegów (Caro), stan blacharki dobry, przegląd do
12.2001 r., radioodtwarzacz, - 1.400 zł lub zamienię na inny, 
z większym silnikiem, BMW, inne. Lubiąż, tel. 071/389-71-43 
POLONEZ FSO, 1984 r., 1500 ccm, granatowy, po remoncie 
blacharki i lakierowaniu, 5-biegowy, .na chodzie*, - 800 zł. 
Piszkawa, tel. 071/398-75-80 .
POLONEZ, 1984 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, techn. 
sprawny, hak, w ciągłej eksploatacji, -1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-67-80 po 20
POLONEZ FSO, 1985 r., 1500 ccm, popielaty, ubezpieczony, 
przegląd do 2002 r, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/355-12-71, 
0502/04-14-52
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm, szary, - 850 zł. Grzymalin, tel. 
076/887-19-49
POLONEZ, 1986 r. stan dobry, - 1.000 zł. Dobroszyce, tel. 
071/314-14-81
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 5-biego
wy, reg. kierownica, ogrzewana tylna szyba, stan dobry, - 850 
zł. Lubin, tel. 076/749-61-99,0604/70-92-56 
POLONEZ, 1986 r., 1500 ccm, biały, I właściciel, stan dobry, -
1.300 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-17-02,0605/65-58-37 
POLONEZ SLE, 1987 r., 150 tys. km, 1600 ccm, kolor szary, 
.nosek" z przodu, szybki z tyłu, hak, rm, rejestracja do
07.06.2002 r., w ciągłej eksploatacji, • 1.500 zł. Głogów, tel. 
076/834-81-11, 832-21-24
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, AB, niebieski, 82 KM, II wła
ściciel, po przegłądzie, pokrowce, kołpaki, nowe tarcze i klocki 
hamulcowe oraz końcówki, stan dobry, - 1.850 zł albo inne 
propozycje. Jelenia Góra, tel. 075/641-65-34,0609/63-95-70 
POLONEZ, 1987 r., 100 tys. km, 1500 ccm, biały, przegląd do 
końca lipca, - 1.200 zł. Wałbrzych, tel. 0608/11-36-56 
POLONEZ, 1987 r., 80 tys. km, 1500 ccm, biały, nowe opony 
i zbiornik paliwa, -1.200 zł. Tułowice, tel. 077/460-02-00 
POLONEZ, 1987 r., 54 tys. km, 1490 ccm, benzyna, czerwo
ny, nowa tapicerka, okrągłe zegary, deska rozdzielcza od 
modelu Caro z 1996 r., stan b. dobry, -1.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-81-72 po godz. 21 
POLONEZ, 1987 r., 79 tys. km, 1500 ccm, popielaty, stan ide-
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alny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, 5-biegowy, 
inst. gazowa, przegląd do 2002 r, - 2.700 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-27-80
POLONEZ GLE, 1987 r„ 70 tys. km, 1500 ccm, benzyna, czer
wony, 5-biegowy, stan dobry, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 0601/
15-67-51
POLONEZ, 1987 r., kolor piaskowy, w ciągłej eksploatacji, •
1.000 zł. Zielona Góra, teł. 068/360*47-06 
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, benzyna, ezerwony, ważny 
przegląd, stan techn. b. dobry, -1.200 zł lub zamienię na łódź, 
przyczepę towarową, kempingową. Ziębice, tel. 074/ 
819-08-34 po godz. 21
POLONEZ, 1987/89 r„ 1500 ccm, -1.200 zł. Ziębice, tel. 074/ 
819,13-09
POLONEZ, 1988 r., 1600 ccm, niebieski, stan b. dobry, 5-bie
gowy, -1.500 zł. Kłodzko, tel. 074/865-50-46 
POLONEZ 125 PN, 1988 r., 118 tys. km, 1500 ccm, czerwo
ny, 5-biegowy, hak, RO, blacharka do małych poprawek, - 550 
zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-83-21,0606/33-94-98 
POLONEZ, 1988 r., 93 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
nowe progi, oryg. lakier, przegląd do 02.2002 r., stan dobry, 
garażowany, -1.850 zł lub zamiana na mniejszy, do 1.21. Nie- 
szczyce, gm. Rudna, tę). 076/843-95-24 
POLONEZ, 1988 r., 17 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, 
instal. gazowa, bez wypadku, zarejestrowany, po remoncie 
silnika, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0601/76-34-20 
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, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, stan techn. 
dobry, w ciągłej eksploatacji, zarejestrowany + dużo różnych 
części zamiennych, -1.900 zł lub zamienię na sprzęt ogrod
niczy. Legnica, tel. 076/722-85-51 
POLONEZ SEG, 1989 r., 45 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, przegląd do 2002 r., stan opon dobry, 5-biego
wy, RO, pasy bezwładnościowe oraz Fiat 125p, zarejestro
wany, - 2.500 zł lub zamienię na Fiata 126p. Tel. 0600/12-94-70 
POLONEZ, 1989 r., 1600 ccm, niebieski, zadbany, zarejestro
wany, w ciągłej eksploatacji, po remoncie kapitalnym silnika i 
blacharki, - 3.000 zł. Jaworzyna Śl., tel. 074/850-80-98 
POLONEZ, 1989 r., 1500 ccm, biały, hak, po remoncie zawie
szenia, kpi. opon zimowych, stan blacharki i silnika b. dobry, 
- 2.000 zł. Lubin, tel. 076/846-30-27,0606/34-17-61 
POLONEZ, 1989 r., 50 tys. km. 1500 ccm. szary. - 1.000 zł. 
Nysa. tel. 0608/33-57-76
POLONEZ, 1989 r.. 110 tys. km, 1600 ccm, gaz, kość słonio
wa, instalacja gazowa, hak, RO, regulowana kierownica, szyb
ki z tyłu, model przejściowy, stan dobry, - 2.700 zł lub zamie
nię. Paczków, tel. 0606/64-79-72 
POLONEZ, 1989 r„ 87 tys. km, 1500 ccm, czerwony, stan 
dobry, bez przeglądu, t  drugi na części, - 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-71-35
POLONEZ 125 PN, 1989 r„ 101 tys. km. 1500 ccm. czerwo
ny, nowe opony, nowy akumulator, chłodnica, hak, przyczepa 
bagażowa o ład. 200 kg gratis, -1.400 zł. Wrocław, tel. 071/
373-02-36
POLONEZ, 1989/90 r., 100 tys.-km, 1500 ccm, biały, inst. ga
zowa, 5-biegowy, nowe opony, przegląd do 02.2002 r., stan 
dobry, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/785-05-53 
POLONEZ, 1990 r., 90 tys. km, 1600 ccm, granatowy, -1.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/842-64-71 
POLONEZ, 1990 r., 1600 ccm, kolor - kość słoniowa, zareje

strowany, szybki z tyłu, - 1.350 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/
61-42-48
POLONEZ, 1990 r., 85 tys. km, 1500 ccm. benzyna, niebie
ski, stan dobry, zarejestrowany, tył Poloneza Caro, -1.000 zł. 
Syców, tel. 062/785-42-60
POLONEZ SLE, 1990 r., 112 tys. km, 1500 ccm, benzyna tył 
Caro, 5-biegowy, stan b. dobry, -1.300 zł. Świdnica, tel. 074/ 
640-67-37
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, granatowy, model przejścio
wy, oryg. lakier, stan b. dobry, - 2.300 zł. Świdnica, tel. 0605/
35-26-21
POLONEZ, 1990 r., 2000 ccm, DOHC, granatowy, po remon
cie silnika, udokum. pochodzenie, • 3.400 zł lub zamiana na 
kombi. Wałbrzych, teł. 0604/53-90-06 
POLONEZ, 1990 r., 1600 ccm, szary, w trakcie remontu - prze
róbki na model Caro, -1.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-58-54, 
0605/39-50-37
POLONEZ SLE, 1990 r., 97 tys. km, 1500 ccm, granatowy, tył 
Caro, przód .nosek*, -1.200 zł. Wilkszyn, tel. 071/396-36-22 
POLONEZ, 1990 r., 1500 ccm, szary, stan dobry, rej. -do
08.04.2002 r., RM, hak, benzyna + gaz - 3.000 zł. Wojsław, 
gm. Grodków, tel. 077/415716-39 
POLONEZ SLE, 1990 r., 130 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
biały, zarejestrowany, ważny przegląd i OC, bez korozji, za
dbany, stan b. dobry, - 2.200 zł lub zamienię na Mercedesa 
207 D, busa, w cenie do 9000 zł. Wrocław, tel. 071/357-44-09 
POLONEZ SLE, 1990 r., 85 tys. km, 1500 ccm, czerwony, -
1.600 zł. Wrocław, tel. 071/328-45-63,0601/87-13-29 
POLONEZ, 1990 r., 60 tys. km, 1600 ccm, ciemnoniebieski, 
stan dobry, przegląd do 20.01.2002 r., nowy akumulator, nowe 
hamulce, nowe opony, bez korozji, szyberdach, .nosek* z 
przodu, tył Caro, radioodtwarzacz, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/782-74-29
POLONEZ SLE, 1990 r., 17 tys. km, 1500 ccm, bordowy, .no
sek*, 5-biegowy, do wymiany prawe drzwi przód, do popra
wek, - 800 zł. Wrocław, tel. 0605/56-50-42 
POLONEZ, 1991 r., 72 tys. km, 1500 ccm, granatowy, stan 
idealny, I właściciel, garażowany, oryginalny lakier, szyber
dach, nowe opony, przegląd do 2002 r, - 2.900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/844-27-80
POLONEZ, 1991 r., 100 tys. km, czerwony, składak, w ciągłej 
eksploatacji, brak przeglądu, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/
329-09-00
POLONEZ 125 PN, 1991 r., 1500 ccm nowy akumulator, po 
remoncie sprzęgła, hamulców, amortyzatorów, 5-biegowy, tyl
na szyba ogrzewana, trzecie światło .stop*, .nosek”, szybki z 
tyłu, techn. sprawny, ważny przegląd i OC, hak, radio + gło
śniki, -1.090 zł. Wrocław, tel. 071/787-47-50 
O  POLONEZ GLI, 1993 r., 1500 ccm, metalic, cena 

do uzgod. Wrocław, tel. 071/322-80-26 80015201 
POLONEZ ATU GLI, 1996/97 r., 78 tys. km, 1600.ccm zielo-
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R E M  A U T O - G A Z
M O N T A Ż  IN S T A L A C J I G Ą Z O W Y C H  
PO AUT WTRYSKOWYCH I GAZNIKOWYCH

•  najlepsze instalacje - Htumofogacjam
•  promocyjne ceny
•  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
Wrotnłw, ul. Opolska 23, tel. 341-67-70

A U T O - G A Z
W RO CŁA W , ul. B r a n ib o r sk a  7 0 /8 0  
tel* 071/359-30-85, O 601 733 676

s p a r k :  o
J E S T E Ś M Y  N A  R Y N K U  O D  7  L A T

MONTAŻ DO WSZYSTKICH TYPÓW I POJEMNOŚCI
RÓWNIEŻ NOWE BEZ UTRATY GWARANCJI. HOMOLOGACJA, RATY

ny, inst. gazowa, centr. zamek, alarm + pilot, blokada skrzyni 
biegów, garażowany, - 8.500 zł. Grodków, tel. 077/415-35-25, 
0608/77-93-53
POLONEZ ATU GLI, 1996/97 r., 72 tys. km, 1600 ccm. zielo
ny metalic, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, alarm + 2 
piloty, Mul-T-Lock, dodatkowe światło .stop', owiewki, tylna 
listwa, nadkola, • 12.400 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/ 
318-24-97, 0502/45-18-34
POLONEZ ATU PLUS, 1997 r., 78 tys. km, GLI, niebieski me
talic, instalacja gazowa, centr. zamek, RM, konserwacja, ga
rażowany, opony zimowe, - 12.200 zł. Wrocław, tel. 071/ 
340-95-69 do godz. 15.0608/31-29-04 
POLONEZ ATU PLUS, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, malinowy 
metalic, alarm, wspomaganie, reg. kierownica, RO Pioneer + 4 
głośniki, hamulce Lucas, konserwacja, aktualny przegląd, I wła
ściciel, stan dobry, -11.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-47-57 
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, 1998/99 r.. 14 tys. km, 1600 ccm, GLI, 
niebieski metalic, wspomaganie kier., alarm, centralny zamek, 
immobilizer, aluminiowe felgi, I właściciel, stan b. dobry, -
14.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-23-48,0501/62-39-67 
POLONEZ ATU KOMBI, 1999 r.. 62 tys. km. 1600 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, I właściciel, wspomaganie, reg. kierowni
ca, immobilizer, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, faktura VAT, 
-15.600 zł. Wrocław, tel. 0605/36-00-62

ELEKTROMECHANIKA
•  naprawy silników, zawieszeń u>
•  elektryka, hamulce, oleje a !

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

POLONEZ ATU PLUS GLI, 1999 r„ 7 tys. km. 1600 ccm. srebr
ny metalic, centr. zamek, alarm + 2 piloty, hamulce Lucas, 
wspomaganie, konserwacja, RO + 4 głośniki, możliwe raty, - 
16.500 zł. Wrocław, tel. 0502/17-57-45 
O  AUTO NA GAZ „MARDO” , homologacja, montaż, 

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

POLONEZ CARO SKŁADAK, 1981/95 r.. biały, I rejestracja w 
1995 r., przegląd do 08.2001 r. -1.800 zł. Legnica, tel. 0604/ 
85-75-78
POLONEZ CARO, 1988/97 r„ 10 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, inst, gazowa, po wymianie nadwozia i silnika, garażowa
ny, stan b. dobry. Nysa, tel. 077/433-08-11,0604/79-95-20 
POLONEZ CARO, 1989/91 r., 1500 ccm, benzyna, brązowy, 
stan b. dobry, H4, zarejestrowany jako model Caro, nadwo
zie Poloneza Caro, - 1.700 zł. Nysa, tel. 0606/26-63-23 
POLONEZ CARO, 1991 r., niebieski, nowe opony, stan b. do
bry, • 2.500 zł. Bolesławiec, tel. 0503/55-87-64 
POLONEZ CARO GLE, 1991 r., 1600 ccm, czerwony, inst. 
gazowa „Lovato”, stan b. dobry, • 3.900 zł. Czernina, tel. 065/ 
543-67-11.0601/08-21 -05
POLONEZ CARO GLE, 1991 r., 1600 ccm, srebrny metalic, 
alarm, po remoncie silnika; RO, -3.100 zł. Legnica, tel. 076/ 
854-04-88
POLONEZ CARO, 1992 r., 86 tys. km, wtrysk, czerwony, in
stalacja gazowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, • 4.900 zł. Ra
wicz, tel. 0501/79-31-49
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 86 tys. km, 1600tcm, biały, 
zadbany, garażowany, RM - 4.500 zł. Świebodzice, tel. 074/ 
854-20-86
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 1500 ccm, srebrny metalic, 
bez wypadku, garażowany - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
373-87-46
POLONEZ CARO, 1992 r., 89 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, inst. gazowa, pokrowce, bez wypadku, - 4.300 
zł. Czernina, tel. 065/543-16-35 
POLONEZ CARO, 1992 r., 83 tys. km, 1500 ccm, srebrny me
talic, el. otw. szyby, centr. zamek, oryg. alarm, garażowany, 
nowe opony, stan b. dobry, • 3.500 zł. Jordanów Śl.. tel. 071/ 
316-13-63 po godz. 19
POLONEZ CARO, 1992 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, radio, zadbany, garażowany, • 5.900 zl lub zamie
nię na tańszy. Legnica, tel. 076/854-32-16 
POLONEZ CARO, 1992 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, II właściciel, oryg. lakier i przebieg, RO, kubełko
we fotele, oznakowany, halogeny, stan b. dobry, • 3.900 zl. 
Lutynia, gm. Miękinia, tel. 071/317-79-86 
POLONEZ CARO, 1992 r., 76 tys. km, 1600 ccm, brązowy, 
bez wypadku, garażowany, konserwacja, inst. gazowa, stan 
techn. b. dobry, - 4.400 zł. Nysa. tel. 077/431-60-64 
POLONEZ CARO, 1992 r., 48 tys. km, 1600 ccm, brązowy, 
stan idealny, centralny zamek + pilot, alarm, el. otwierane 

.szyby, aluminiowe felgi, RM, blokada skrzyni biegów, kubeł
kowe fotele, serwisowany, I właściciel, zadbany, bez korozji, 

1,800 zł. Nysa, tel. 077/433-11-23 
POLONEZ CARO, 1992 r„ 93 tys. km, 1600 ccm, GLE, czerwo
ny, stan b. dobry, dobre opony, hak, RO, - 3.800 zł lub zamienię 
na inny do 8.000 zł. Oleśnica, tel. 071/399-04-48 po 17 
POLONEZ CARO, 1992 r., 68 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
bez wypadku, garażowany, konserwacja, nowe opony, bez 
korozji, stan techn. b. dobry, • 3.900 zł. Paczków, tel. 077/ 
431-72-33
POLONEZ CARO; 1992 r., 66 tys. km, 1500 ccm, AB, srebrny 
metalic, alum. felgi, autoalarm, RO, wełurowa tapicerka, do 
regeneracji głowicy i gażnika. nowy akumulator, garażowa
ny, zadbany, stan b. dobry, - 3.200 zł. Srebrna Góra, gm. Sto
szowice, tel. 074/818-03-29
POLONEZ CARO, 1992 r., szary metalic, garażowany, stan 
b. dobry. • 3.900 zl. Świdnica, lei. 0602/17-81-61.
POLONEZ CARO, 1992 r., 1500 ccm, bordowy, inst. gazowa, 
wspomaganie kierownicy, hak, pokrowce, srebrne dodatki, 
atrakc. wygląd, - 3.200 zł. Świdnica, tel. 074/856-80-57,0607/ 
12-81-15

POLONEZ CARO, 1992 r., 84 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, bez wypadku, stan b. dobry, reg. kierownica, alarm + 
pilot, dzielona tylna kanapa, pasy bezwł., halogeny, odcięcie 
zapłonu, nowy akumulator, nowe 2 opony, po wymianie sprzę
gła, filtrów, oleju, płynów, przegląd do 01.2002 r., II właściciel 
niepalący, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 0602/79-60-48 
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 63 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy, inst. gazowa, butla 65 I, autoalarm, RO Pioneer, nowe 
opony, po wymianie rozrządu, garażowany, przegląd do 
02.2002 r., stan b. dobry, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 071/ 
354-24-09,0605/94-06-22
POLONEZ CARO, 1992 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/348-14-96 
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 80 tys. km, 1600 ccm, biały, 
I właściciel, bez wypadku, nowy ukł. wydechowy, aktualny 
przegląd, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 071/333-74-61 
POLONEZ CARO, 1992 r.. 98 tys. km, 1500 ccm, benzyna + 
gaz, biały, oznakowany, alarm, RO, inst. gazowa, hak, pokrow
ce, nowe opony, ekonomiczny, stan b. dobry, - 4.100 zł. Wro
cław, tel. 071/341-31-20.0501/27-56-56 
POLONEZ CARO, 1992/93 r„ 78 tys. km, 1600 ccm, GLE, 
bordowy, benzyna *  inst. gazowa, na gwarancji, reg. kierów., 
pasy bezwl., odcięcie zapłonu, RM Blaupunkt, dzielona tylna 
kanapa, hak (100 km • 11 zł), ekonomiczny • 4.500 zł. Brzeg 
Opolski, tel. 077/444-06-96
POLONEZ CARO, 1992/93 r., 98 tys. km, 1500 ccm, benzy
na + gaz, bordowy metalic, stan b. dobry, nowe opony na gwa
rancji, nowe amortyzatory na gwarancji, • 4.000 zł lub zamie
nię na uszkodzony, Opel Omega, Audi 80. Grodków, tel. 0600/ 
65-08-60
POLONEZ CARO, 1992/93 r., 65 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy, bez wypadku, garażowany, bez korozji, stan techn. b. 
dobry, zadbany, - 4.100 zł. Nysa, tel. 0604/94-27-35 
POLONEZ CARO GLE, 1992/93 r., 54 tys. km, 1600 ccm, brą
zowy, I właściciel, oryginalny lakier, kubełkowe fotele, RO, na
kładki na progach, garażowany, dzielona tylna kanapa, nad
kola, boczki z materiału, zadbany, atrakcyjny wygląd, - 3.900 
zł. Paczków, tel. 0603/42-81-86 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 75 tys. km, 1500 ccm, beżo
wy, oryg. lakier, RM, plastikowe nadkola i progi, konserwacja, 
zadbany, garażowany - 4.000 zł lub zamienię na Fiata Cinqu- 
ecento, 94-95 r., lub Skodę Favorit za dopłatą. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-24-17
POLONEZ CARO GL, 1993 r., 73 tys. km, 1500 ccm, brązo
wy, alarm, blokada skrzyni biegów, centr. zamek, oznakowa
ny, inst. gazowa, RM Daewoo, dodatkowe światło .stop*, stan 
dobry, pilnie, - 4.200 zł. Ściegny 11 a, gm. Podgórzyn, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0501/44-97-03
O  POLONEZ CARO, 1993 r., 103 tys. km, 1500 ccm, 

biały, instalacja gazowa, radio, przegląd do 
15.06.2002 r., stan dobry, • 3.900 zł. Żagań, tel. 
068/477-74-27, 0603/13-02-07 84019971

POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, szary meta
lic, do poprawek blacharskich i lakierniczych, - 2 .300 zł. Bie
rutów, tel. 0607/04-21-31
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 1600 ccm, bordowy, okrągłe 
zegary, nowe opony, - 4.500 zł lub zamienię. Brzeg, tel. 077/ 
416-10-95, 0604/82-79-82
POLONEZ CARO GLE, 1993 r., 75 tys. km, 1500 ccm, beżo
wy, oryg. lakier, RO, konserwacja, nadkola, progi plastikowe.

zadbany., garażowany, - 4.000 zł lub zamienię na Fiata Ci- 
nquecento 93-94 r., Skodę Ravorit. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/ 
811-24-17
POLONEZ CARO, 1993 r., 75 tys. km, brązowy, bez wypad
ku, oryg. lakier, alarm, - 3.700 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0609/ 
58-98-98
POLONEZ CARO, 1993 r.. 58 tys. km, 1500 ccm, zielony me
talic, I właściciel, garażowany, nadkola, konserwacja, bez wy
padku, RM, nowe opony, stan b. dobry, - 4.100 zł. Nysa, tel. 
0607/51-99-75
POLONEZ CARO, 1993 r., granatowy, halogeny, hak, szy
berdach, po wymianie ukł. wydechowego, stan b. dobry, - 
4.500 zł. Opole, tel. 077/442-65-14,0600/81-33-24 
POLONEZ CARO, 1993 r., 80 tys. km, 1500 ccm, biały, bez 
wypadku, nowe opony i akumulator, ważny przegląd, stan b. 
dobry, - 3.400 zł. Wałbrzych, tel. 0608/02-99-97 
POLONEZ CARO GLE, 1993 r„ 77 tys. km, 1500 ccm, biały, 
oznakowany, pokrowce .miś”, II właściciel, zadbany, bez wy
padku, ważny przegląd, oryg. lakier, stan techn. b. dobry, - 
3.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-52-36 
POLONEZ CARO, 1993 r., 1600 ccm, bordowy, 5-biegowy, 
alarm, garażowany, zadbany, I właściciel, stan b. dobry, -3.600 
zi lub zamienię na Fiata 126p. Wołów, tel. 071/389-48-06 
POLONEZ CARO, 1993 r., 75 tys. km, 1600 ccm, brązowy, 
bez wypadku, oryginalny lakier, dzielona tylna kanapa, - 3.700 
zł. Wrocław, tel. 0605/51-94-24,0609/58-98-98 
POLONEZ CARO GLD, 1993/94 r., 125 tys. km, 1900 ccm, 
seledynowy metalic, alum. felgi, centralny zamek + alarm z 
pilotem, po wymianie oleju i klocków, RO, - 6.700 zł. Lubin, 
tel. 076/846-87-61, 0606/98-69-90 
POLONEZ CARO GLE, 1993/94 r., 124 tys. km, 1600 ccm, 
srebrny, I właściciel, dużo nowych części, halogeny, kubełko
we fotele, dzielona kanapa, alum. felgi, RO, - 3.700 zł. Oława, 
tel. 071/303-00-22,0605/67-67-58 
POLONEZ CARO GLE, 1993/94 r., 106 tys. km, 1500 ccm.

szary metalic, inst. gazowa, radio, pierwszy właściciel, bez 
wypadku, blokada skrzyni biegów, fotele kubełkowe, dobry 
stan techniczny, - 5.500 zł. Polkowice, tel. 076/749-90-29 
POLONEZ CARO, 1993/94 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, platynowy metalic, stan techniczny dobry, II właściciel, 
alarm, hak, lotka z tyłu, atrakc. wygląd, nowe sprężyny i amor
tyzatory, szeroki rozstaw osi, plastikowe podszybie, okrągłe 
zegary, - 4.750 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-87-12, 0605/ 
11-93-17
POLONEZ CARO, 1994 r., 63 tys. km, 1600 ccm, srebrny me
talic, inst. gazowa, centralny zamek, wspomaganie, nowe opo
ny, kierownicy, stan b. dobry, - 5.800 zł. Świdnica, tel. 06021 
71-02-71
POLONEZ CARO, 1994 r., 60 tys. km, benzyna, kolor wiśnio
wy, alum. felgi, stan b. dobry, inst. gazowa, • 6.000 zł. Wro
cław, tel. 071/344-81-01,0602/66-75-48 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 120 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, srebrny metalic, inst. gazowa na gwarancji, oryg. hak, 
oznakowany, alarm, centr. zamek, alum. felgi, el. otw. szyby, 
nowe opony, akumulator i układ wydechowy, po remoncie 
kapitalnym silnika, nowe zawieszenie, stan b. dobry, • 7.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/93-44-33 
POLONEZ CARO, 1994 r., 97 tys. km, 1600 ccm, zielony, tyl
ny most, 5-biegowy, przednia maska, klapa tylna, kpi. drzwi, 
ukł. kierów., cały osprzęt silnika oraz inne części. Wrocław, 
tel. 071/343-00-04 po godz.20,0502/89-74-29 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1600 ccm, złoty metalic, oryg. la
kier, reg. kierownica, RO, alum. felgi, dzielona tylna kanapa, 
atrakc. wygląd, - 5.100 zl lub zamienię na mniejszy. Brzeg, 
tel. 077/416-78-03
POLONEZ CARO GLI, 1994 r„ 54 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
platynowy metalic, okrągłe zegary, poszerzony, aliim. felgi, 
blokada skrzyni biegów, oznakowany, dzielone tylne siedze
nia, stan b. dobry, - 5.600 zł. Bukowice, gm. Milicz, tel. 071/ 
384-50-76, 0606/70-51-17
POLONEZ CARO KOMBI, 1994 r., 1600 ccm, wiśniowy, ozna
kowany, alarm, oznakowany, podg. fotele, RO, stan b. dobry, 
- 6.600 zł. Legnica, tel. 0606/61-69-11 
POLONEZ CARO. 1994 r., 64 tys. km, 1500 ccm, szary me
talic, oryg. lakier, hak, spoiler, listwy progowe, nadkola, po
szerzany, okrągłe zegary, stan techn. b. dobry, • 5.000 zł lub 
zam. na diesla do 4000 zł, Fiata Uno, Poloneza z gazem. Lesz
no, tel. 065/526-71-19
POLONEZ CARO GLE. 1994 r„ 88 tys. km, 1995 ccm, DOHC, 
115 KM, czerwony, instalacja na gwarancji, konserwacja, ga
rażowany, wspomaganie układu kierowniczego, teleskopy ga
zowe, spoiler tylny ze światłem .stop', hak, pokrowce, - 7.600 
zł. Mirków, tel. 071/315-11-28
POLONEZ CARO, 1994 r., 60 tys. km, 1500 ccm, grafitowy 
metalic, instal. gazowa, poszerzony, okrągłe zegary, blokada 
biegów, amortyzatory Monroe, przegląd do 05.2002 r, - 6.000 
zł. Oleśnica, tel. 0608/19-26-99 
POLONEZ CARO GLE, 1994 r., 120 tys. km, 1500 ccm, zie
lony, garażowany, stan b. dobry, alarm, el. otw. szyby, RO, 
komplet opon gratis, - 4.500 zł. Strzegom, tel. 074/855-33-96 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1500 ccm, bordowy metalic, prze
gląd do 06.02 r, blokada skrzyni biegów, nowe opony i hamul
ce, akumulator, stan dobry, - 3.900 zł. Środa Śląska, tel. 071/ 
317-40-97
POLONEZ CARO, 1994 r., 98 tys. km, 1500 ccm, benzyna

alarm, centr. zamek, RO, nowe opony i akumulator, -5.100 
zł. Świdnica, tel. 0601/09-61-90 
POLONEZ CARO GLE. 1994 r„ 1600 ccm, biały, okrągłe ze
gary, szeroki most, inst. gazowa, - 4.900 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-05-54,0502/86-06-57 
POLONEZ CARO, 1994 r., 61 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, tur
kusowy, alarm, RM, oznakowany, kpi. dokumentacja, kubeł
kowe fotele, okrągłe zegary, wełurowa tapicerka, bez wypad
ku, poszerzony, oryg. lakier, zadbany, atrakc. wygląd, - 4.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-26-57, 0604/12-23-23 
POLONEZ CARO, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, biały, stan 
dobry, bez wypadku, wełurowa tapicerka, • 5.500 zł. Wrocław, 
tel. 0608/30-37-66,0503/01-88-84 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1400 ccm, 16V, beżowy metalic. 
szyberdach, alum. felgi, nowe opony, alarm, centr. zamek na 
pilota, garażowany, stan b. dobry, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 
349-42-15 po godz. 18,0501/16-99-53 
POLONEZ CARO, 1994 r., 1400 ccm, wiśniowy, - 7.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-51-40
POLONEZ CARO, 1994 r., 98 tys. km, 1600 ccm, GLE, ja
snozielony metalic, szerokie osie, okrągłe zegary, inst.gazo- 
wa 50I (gwarancja), akumulator (gwarancja), Mul-T-Lock, 
oznakowany, nowy układ hamulcowy, przegląd do 2002r, stan 
techniczny bardzo dobry, 3 światło stop, 4 głośniki (2 x Ken- 
wood), - 5.600 zł. Wrocław, tel. 359-51-25,0601/31-85-27 
POLONEZ CARO, 1994 r., 140 tys. km, 1400 ccm, Rover, 
platynowy metalic, alarm, centr. zamek, alum. felgi, bez wy
padku. - 4.900 zł. Wrocław, tel. 071/346-25-64 do godz. 15 
POLONEZ CARO, 1994/95 r., 89 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony metalik, centralny zamek, immobilizer, alarm + 2 pilo
ty, Mul-T-Lock, oznakowany, kubełkowe fotele, poszerzony, 
nadkola, nowe opony i akumulator, - 5.500 zł. Żary, tel. 0601/ 
76-68-74
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 1600 ccm, szmaragdowy me
talic, I właściciel, garażowany, hamulce Lucas, wspomaga

nie kier., centr. zamek, alum. felgi, blokada skrzyni biegów, - 
6.900 zł. Czernina, gm. Góra, tel. 065/543-67-13, 0602/ 
80-64-34
POLONEZ CARO, 1995 r., 66 tys. km, 1600 ccm, GLI, czer
wony, el. otw. szyby, alarm, blokada skrzyni biegów • 5.800 
zł. Góra, tel. 065/543-33-66
POLONEZ CARO, 1995 r., 82 tys. km, 1400 ccm, wiśniowy, 
Mul-T-Lock, radio, alarm, - 8.600 zł. Zielona Góra, tel. 068/ 
322-79-73
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 71 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
wrzosowy, garażowany, nowe opony, alarm, centralny zamek, 
RM, blokada skrzyni biegów, nowy akumulator, 4 nadkola, stan 
idealny, - 6.200 zł. Bielawa, tel. 074/832-11-20,074/645-71-32 
POLONEZ CARO, 1995 r., 1600 ccm, metalic, okrągłe zega
ry, RO, garażowany, blokada skrzyni biegów, - 3.900 zł. Brzeg, 
tel. 077/412-56-42
POLONEZ CARO GLE, 1995 r.. 69 tys. km, 1500 ccm, nie
bieski, oznakowany, blokada skrzyni biegów, plastikowe nad
kola, konserwacja, garażowany, bez rdzy, oszczędny, stan b. 
dobry, dodatkowe światło .stop', RO, pilne, - 7.000 zł. Czarny 
Bór, tel. 074/845-05-53
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 60 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny, hamulce Lucas, szeroka chłodnica, alarm, blokada skrzy
ni biegów, - 6.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/837-25-00 
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 65 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna. szary metalic, Mul-T-Lock, oryg. lakier, reg. kierowni
ca, przegląd do 2002 r., faktura zakupu, garażowany, bez 
wypadku, bez rdzy, dzielona tylna kanapa, mało eksploato
wany + opony zimowe, - 5.900 zł. Głuszyca, tel. 0741 
845-92-92, 0609/50-98-01
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 67 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
ciemnozielony, centr. zamek + pilot, RM + głośniki, odcięcie 
zapłonu, plastikowe nadkola, konserwacja, nowy akumulator, 
oznakowany, stan b. dobry, - 5.500 zł. Jaszkowa Dolna, tel. 
074/868-60-45 po godz. 18
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 70 tys. km, 1600 ccm, ciem
noniebieski metalic, RO + 4 głośniki, alum. felgi, okrągłe ze
gary, garażowany, stan b. dobry, - 6.000 zł lub zamienię na 
Opla Kadetta z 1986/87 r. albo Renault 21. Jawor, tel. 0503/ 
04-64-37 po godz. 20
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 69 tys. km, 1600 ccm, turku
sowy, aluminiowe felgi, alarm, Mul-T-Lóck, katalizator, inst. 
gazowa (butla w miejscu koła zapasowego), fabryczne spo
ilery, nowe opony, • 7.800 zł. Kłodzko, tel. 074/873-30-66 
POLONEZ CARO, 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, 16V, Rover, 
srebrny metalic, stan ogólny idealny, inst. gazowa sterowana 
komputerem, Mul-T-Lock, oznakowany, kpi. dokumentacja, 
faktura zakupu, nowy akumulator i amortyzatory (gwarancja), 
hamulce Lucas, - 7.400 zł lub zamienię na Fiata 126p. Kroto
szyn, tel. 062/725-32-39,0608/76-39-43 
POLONEZ CARO PLUS, 1995 r., 1400 ccm. 16V, srebrny me
talic, alum. felgi, blokada skrzyni biegów, komputer, kataliza
tor, - 7.800 zł. Nowa Sól, tel. 068/388-74-59,0603/59-06-62 
POLONEZ CARO PLUS, 1995 r., 1400 ccm, 16V, Rover, srebr
ny metalic, nowe alum. felgi .pająk*, fotele pompowane, blo
kada skrzyni biegów, • 8.200 zł. Nowa Sól, tel. 0603/59-06-62 
POLONEZ CARO, 1995 r., 74 tys. km, 1600 ccm, kolor platy
nowy metalic, inst. gazowa, centr. zamek, alum. felgi, zabez
pieczenie przed kradzieżą skrzyni biegów, RO, pokrowce, stan 
b. dobry, garażowany, bez wypadku, dodatkowe światło .stop’ ,
- 8.300 zł. Opole, tel. 0603/26-53-35 
POLONEZ CARO, 1995 r., metalic, inst. gazowa, blokada 
skrzyni biegów, przegląd do 09.2001 r., zadbany, • 5.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-25-30,0502/42-44-39 
POLONEZ CARO, 1995 r., 76 tys. km, 1600 ccm, kolor platy
nowy metalic, inst. gazowa, centr. zamek, alum. felgi, bloka
da skrzyni biegów, RO, pokrowce, garażowany, stan b. do
bry, bez wypadku, - 8.300 zl. Wałbrzych, tel. 0502/26-25-54 
POLONEZ CARO, 1995 r., 90 tys. km, 1400 ccm, popielaty, 
silnik Rovera, bez wypadku, I właściciel, stan b. dobry, - 7.000 
zł. Wrocław, tel. 071/345-31-50,0601/54-10-14 
POLONEZ CARO GLI, 1995 r„ 68 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
ciemnozielony metalic, centralny zamek, alarm + pilot, 
Mul-T-Lock, RO, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/352-60-58,0609/ 
59-00-48
POLONEZ CARO GLI, 1995 r., 23 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
biały, inst. gazowa, hak, Mul-T-Lock, nowe opony i klocki, tłu
mik, szeroka chłodnica, garażowany, most Lucas, bez koro
zji, • 6.700 zł lub zamienię na Mercedesa 207 D. busa. Wro
cław. tel. 071/357-44-09
POLONEZ CARO, 1995 r„ 95 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, el. otw. szyby, alum. felgi, • 5.900 zł. Wro
cław, tel. 0601/40-50-53
POLONEZ CARO GLE, 1995 r., 66 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny, immobilizer, blokada skrzyni biegów, szyberdach, - 6.500 
zł. Zgorzelec, tel. 0603/08-11-55 
POLONEZ CARO, 1995/5 r., 89 tys. km, 1400 ccm, Rover, 
bordowy metalic, 2 nowe opony, alarm + piloty, Mul-T-Lock, 
konserwacja, - 8.100 zł. Wrocław, tel. 0605/06-24-39 
POLONEZ CARO GLI, 1995/96 r„ 99 tys. km, 1600 ccm, ko
lor wiśniowy, inst. gazowa, RO, hak, lotnicze fotele i akumu
lator, konserwacja, stan dobry, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 071/ 
321-63-67,0601/06-51-67
POLONEZ CARO GLI, 1995/96 r„ 60 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metalic, oryg. lakier i przebieg, alarm + pilot, Mul-T-Lock, 
hamulce Lucas, szeroka chłodnica, kubełkowe fotele, gara
żowany, I właściciel, książka gwarancyjna, konserwacja, 4 
nadkola, RM, stan b. dobry, - 6.400 zł. Złotoryja, tel. 076/ 
877-53-31
POLONEZ CARO, 1996 r., zielony metalic, stan b. dobry, - 
8.500 zł lub zamienię na Forda Escorta albo Fiestę, do 10.000 
zł. Głogów, tel. 076/831-87-34
POLONEZ CARO, 1996 r., 65 tys. km, 1600 ccm, GLI, biały, 
centr. zamek ♦ pilot, Mul-T-Lock, alarm, RM, bez wypadku, 
stan b. dobry - 6.200 zł. Syców, tel. 0503/01-56-88, 062/ 
785-23-05
POLONEZ CARO, 1996 r., 1600 ccm, ciemnozielony metalic, 
1. właściciel, stan bardzo dobry, alarm, blokada skrzyni bie
gów. - 8.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-82-38 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r„ 84 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, alarm, fabryczne
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spoilery w kolorze nadwozia, alum. felgi, kubełkowe fotele, I 
właściciel, - 7.500 zł. Bystrzyca, gm. Oława, tek 071/303-20-09 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 37 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, 4 zagłówki, radio, blokada skrzyni biegów, prze
gląd do 05.2002 r., garażowany, - 7.000 zł. Iłowa, k. Żagania, 
tel. 0606/61-02-15
POLONEZ CARO, 1996 r., 43 tys. km, 1600 ccm, benzyna 
inst. gazowa, alarm, blokada skrzyni biegów, • 8.000 zł. Świd
nica, tel. 074/853-45-76,0601/75-75-46 
POLONEZ CARO, 1996 r., 79 tys. km, 1600 ccm, GLi, szary 
metalic, centr. zamek, hak, stan b. dobry, gwaranacja na bla- 
charkę, - 9.900 zł. Turek, tel. 063/278-21-35,0605/07-10-92 
POLONEZ CARO, 1996 r., 65 tys. km, 1600 ccm, biały, stan 
techniczny bardzo dobry, Mul-T-Lock, alarm, regulacja wyso
kości kierownicy, po przeglądzie technicznym, - 6.000 zl. Wro
cław, tel. 0606/73-98-09,071/364-16-65 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r„ 75 tys. km, 1600 ccm, bordo
wy, stan tech. dobry, - 6.700 zł. Wrocław, tel. 071/321-20-82 
POLONEZ CARO, 1996 r„ 80 tys. km, 1600 ccm, kolor morski, 
centr. zamek, pokrowce, alarm, Mul-T-Lock, 4 nowe opony, - 6.900 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/368-84-80,071/343-01-89 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 71 tys. km. 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, alarm, hamulce Lucas, bez wypadku, oryg. lakier, 
bez korozji, nowe opony, przegląd do 2002 r., stan b. dobry, - 
7.200 zł. Wrocław, tel. 355-24-27,0605/14-41-11 j  
POLONEZ CARO GL, 1996/97 r., 73 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, bordowy, inst. gazowa, alarm + pilot, blokada skrzyni 
biegów, hamulce Lucas, hak, RO, zestaw głośno mówiący, - 
9.500 zł. Świdnica, tel. 0606/81 -93-52 
POLONEZ CARO, 1997 r., 42 tys. km, 1600 ccm, srebrny me
talik, instalacja gazowa, składak z dokumentacją, alarm, felgi 
alum., stan b. dobry, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-32-74 
POLONEZ CARO PLUS, 1997 r., 40 tys. km, 1600 ccm, GLI, 
zielony metalic, garażowany, alarm, Mul-T-Lock, centr. zamek, 
kpi. dokumentacja, faktura zakupu, stan b. dobry, -11.900 zł. 
Brzeg, tel. 077/411-73-06
POLONEZ CARO GLI, 1997 r., 1600 ccm, kolor morski meta
lic, I właściciel, alarm, oznakowany, blokada skrzyni biegów, 
garażowany, pełna dokumentacja, radio z panelem, oryginal
ny lakier, stan idealny, - 8.700 zł. Czernina, tel. 065/543-67-11, 
0601/08-21-05
POLONEZ CARO, 1997 r., 72 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, immobilizer, wtrysk, blokada skrzyni biegów, 
centralny zamek, spoiler, RO Pioneer + zmieniacz CD, ma- 
gnetyzer paliwa, nowy akumulator, • 8.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/27-88-21
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r„ 29 tys. km, 1600 ccm, GSi, 
złoty metalic, wspomaganie kier., immobilizer, oznakowany, we- 
lurowa tapicerka, blokada skrzyni biegów, I właściciel, ? 10.900 
zł lub zamienię na tańszy. Kąty Wrocławskie, tel. 0607/11 -84-48 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r„ 20 tys. km, 1600 cćm, GSI, 
złoty metalic, wspomaganie, RM, immobilizer, nadkola, kpi. do
kumentacja, garażowany, przegląd do 2003 r., stan b. dobry, •
13.400 zł lub zamienię na inny. Legnica, tel. 076/721-58-59 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r., 38 tys. km, 1600 ccm, zie
lony metalic, hak, przegląd do 04.2002 r., immobilizer, wspo
maganie, centr. zamek, RO, hamulce Lukas, RO, stan b. do
bry, -12.000 zł. Legnica, tel. 076/722-17-44,0502/51-60-72 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r, 27 tys. km, 1600 ccm. benzy
na, niebieski metalic, wspomaganie, immobilizer, alarm + pilot, 
garażowany, I właściciel, -12700 zł. Żagań, tel. 0607/34-70-44 
POLONEZ CARO PLUS GLI, 1999 r., 12 tys. km, 1600 ccm, 
ciemnozielony metalic, I właściciel, wspomaganie kierowni
cy, hamulce Lucas, konserwacja, immobilizer, • 13.500 zl. 
Świdnica, lei. 074/853-90-35

PONTIAC
PONTIAC GRAND PRIX, 1989 r„ 2800 ccm. EFI, srebrny, 
dużo dodatków, alum. felgi, stan dobry, - 8.500 zł. Legnica, 
tel. 0602/10-30-27
PONTIAC LE MANS, 1989 r.. 84 tys. km, 1600 ccm, OHC, 
wtrysk, czerwony, katalizator, immobilizer, hak, alarm + pilot, 
3-drzwiowy, bez wypadku, - 6.500 zł. Lubin, tel. 076/749-40-25 
PONTIAC SUNBIRD. 1992 r.. 96 tys. km. 2000 ccm, benzy
na, biały, ABS, wspomaganie, katalizator, klimatyzacja, auto
matic, atermiczne szyby, centr. zamek, welUrowa tapicerka, 
alarm, bez wypadku, sprowadzony na mienie, garażowany, 
stan techn. b. dobry, - 15.500 zł lub zamienię na mniejszy. 
Krotoszyn, tel. 0601/72-45-99
PONTIAC TRANS SPORT, 1993 r., 200 tys. km, 2300 ccm. 
bordowy, pełna wersja europejska, ABS, RO, skrzynia manu
alna, oszczędny, od 1994 r. w Polsce, bez wypadku, stan b. 
dobry, • 29.900 zł. Zduny, tel. 062/721-50-65 
PONTIAC TRANS SPORT VAN, 1995/96 r„ 104 tys. km, 3100 
ccm, V6 wtrysk, biały, 7-osobowy, pełne wyposażenie, relingi 
dachowe, ciemne szyby, alarm, inst. gazowa na gwarancji, 
bez wypadku, oryginalny lakier, w kraju od nowości, stan b. 
dobry, - 42.500 zł lub zamienię. Wrocław, tej. 0605/36-16-39

PORSCHE
PORSCHE 924,1980 r, 2000 ccm, wtrysk, czerwony, alum. 
felgi ATS, nowe wnętrze, el. otw. szyby, stan b. dobry - 8.000 
zł lub zamienię na motocykl: CBR, GPZ RX, FZR, ZXR, moż
liwa mała dopłata z mojej strony.., tel. 0600/92-74-22 
PORSCHE 924,1980 r., 200 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
po renowacji, -11.000 zł. Kruszyn, gm. Bolesławiec, tel. 0601/ 
55-54-24
PORSCHE 924 S, 1980 r., 2000 ccm, wtrysk, benzyna, czer
wony, stan dobry, ospoilerowany, wlot powietrza na masce, 
dach typu targa, el. otw. szyby, atrakc. wygląd, bez korozji, - 
9.200 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0603/18-42-04 
PORSCHE 924,1997 r., składak, 2000 ccm, wtrysk, czerwo
ny, przerobiony na 944, - 10.000 zł lub zamienię na większy. 
Lubin, tel. 0607/18-38-03
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Montaż instalacji gazowych do samochodów
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Montaż instalacji gazowych do samochodów benzynowychi 
wszystkich typów i pojemności 1
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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-zaworo- 
wym silniku, Kontroia -  wspomaganie nagiego hamowania z A8S w standardzie. 
Temperament -  zaawansowany technologicznie silnik 1.5 dO common raił turbodiesei. 
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 OS, fax 321 05 61 
ewnail: nawrot@auto.com.pl

RENAULT
RENAULT CHAMADE. 1992 r„ 175 tys. km. 1900 ccm, die
sel, biały, - 13.000 zł. Głubczyce, tel. 077/485-33-00, 
0502/03-79-85
O  RENAULT AUTOty • sprowadzamy całe i lekko 

uszkodzone samochody, na nowych zasadach. 
Oferta (ok. 800 aut) i zdjęcia w interr\ecie: 
www.auton.pl, co tydzień wyjazd z Wroławia do 
Belgii, kilka tysięcy aut do obejrzenia. Fachowa 
pomoc. Inform acja, te l. 071/353-26-37, 
065/543-74-44,0601/70-67-46 01033241

RENAULT 11 GTX, 1984 r„ 120 tys. km, 1400 ccm, niebie
ski metalic, stan b. dobry, sprowadzony w całości, 5-biego- 
wy, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, zadbany, radioodtwarzacz, garażowa
ny, atrakcyjny wygląd, - 3.800 zł. Kamienica Nyska, tel. 
077/431-73-46,0604/90-21-21 
RENAULT 11,1984 r., 113 tys. km,J400 ccm, benzyna, złor 
ty metalic, 3-drzwiowy, 5rbiegóWy, RO, silnik i blacharka w 
b. dobrym stanje, bez korozji, konserwacja, nowe opony, tar
czą, .pompa Wody, tłumik i stacyjka, zadbany, garażowany, 
Ekonomiczny, - 5:300 zł. Namysłów, tel. 077/410-29-37 <
RENAULT 11 TL, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, RM, tylna szyba ogrzewana, przegląd do 06.2002 r., za
dbany, garażowany, po wymianie oleju i filtrów, - 5.400 zł lub 
zamienię na VW Golfa z 1992 lub 1993 r.. Krosnowice Kłodz
kie,'tel. 074/868-50-34
RENAULT 11,1987 r., 7 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, hak, RO, stan b. dobry, - 5.200 zł! Legnica, tel. 
076/862-93-62,0604/51-37-86
RENAULT 11,1987 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel, czer
wony, garażowany, - 5.200 zł. Przeworno, tel. 074/810-21-34 
RENAULT 14, 1982 r., 203 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
centr. zamek, el. otw. szyby, w ciągłej eksploatacji, • 2.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-33-53,0501/10-96-28 
RENAULT 18, 1980 r., 200 tys. km, 1400 ccm. benzyna, 
ciemnopopielaty, el. otw. szyby, centr. zamek, przegląd do 
04.2002 r., po remoncie zawiesz. - 1.200 zł. Prudnik, tel. 
077/436-09-88,0608/76-94-37 
RENAULT 18 KOMBI, 1983 r„ 1600 ccm, benzyna, sza- 
ro-zielony metalic, hak, techn. sprawny, zarejestrowany, • 
1.600 zł. Kępno. tel. 062/781-02-60,0601/89-10-61 
RENAULT 18,1983 r., 1600 ccm, szary metalic, alum. felgi, 
szyberdach, el. otw. szyby, • 2.900 zł. Opole, tel. 
0606/72-42-09
RENAULT 18 KOMBI, 1984 r., 170 tys. km, 2068 ccm, die
sel, srebrny, nowe opony, bez korozji, po wymianie silnika w 
Niemczech, • 3.950 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
RENAULT 19,1985 r., 1400 ccm, srebrny metalic, szyber
dach, zadbany, - 3.100 zł. Jawor, tel. 076/871-05-68 
RENAULT 19, 1989 r., 150 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
katalizator, hak, RO, • 7.500 zł. Głogów, tel. 076/834-06-42 
RENAULT 19,1989 r., 230 tys. km, 1700 ccm, zielony me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centr. zamek, 
tylny spoiler, zderzaki w kolorze nadwozia, regulowana kie
rownica i pasy, welurowa tapicerka, dzileona tylna kanapa, 
garażowany, stan b. dobry, - 7.900 zł. Wąsosz, tel. 
065/543-72-64
RENAULT 19,1990 r., 1900 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
alarm, ekonomiczny, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 0607/14-51-02, 
071/783-91-48
RENAULT 19, 1990 r., 138 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czarny, 5-biegowy, wspomaganie, szyberdach, el. otw. szy
by, centr. zamek, 3-drzwiowy, garażowany, 2 koła zimowe, 
atrakcyjny wygląd, - 7.300 zł. Chełmsko, gm. Lubawka, tel. 
0607/21-85-69
RENAULT 19, 1990 r., 110 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyberdach, stan 
b. dobry, na zachodnich tablicach, • 1.700 z ł, lub 950 OEM. 
Gubin, tel. 0502/16-94-74
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r., 98 tys. km, 1400 ccm, 
czerwony, 6 mies. w kraju, stan dobry, el. otw. szyberdach, 
RM stereo, do drobnych poprawek lakierniczych, • 8.800 zł. 
Legnica, tel. 0608/41-71-59
RENAULT 19 XT, 1990 r., 1700 ccm, szary metalic, stan 
dobry, ładne wnętrze, el. otw. szyty, centr. zamek, RM ste
reo, -10.000 zł lub zamienię na tańszego Fiata 126p. Lesz
no, tel. 0502/61-39-54,0600/15-07-49 
RENAULT 19, 1990 r„ 107 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
jasnoniebieski metalic, stan b. dobry, - 8.900 zł lub zamienię 
na Fiata Cinąuecento. Nowogród Bob., tel. 0603/86-89-16 
RENAULT 19. 1990 r., 240 tys. km, 1800 ccm, 16V, kolor 
atramentowy, metalic, po remoncie silnika i przedniego za
wieszenia, 3-drzwiowy, ABS, wspomaganie, pełne wyposa
żenie elektryczne, 140 KM, kpi. dokumentacja, atrakc. wy
gląd, stan b. dobry, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 0501/31-08-31 
RENAULT 19 CHAMADE, 1990 r., 165 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, granatowy, inst. gazowa, kpi. dokumentacja,
4-drzwiowy, 5-biegowy, hak, stan techn. b. dobry, • 8.900 zł 
lub zamienię. Wrocław, tel. 071/324-10-18,0603/77-90-48 
RENAULT 19,1990/91 r., 120 tys. km, 1400 ccm, złoty me
talic, 5-drzwiowy, bez wypadku, na białych tablicach - 2.100 
zł. Jasień, tel. 068/371 -08-80
RENAULT 19TSE, 1990/91 r., 210 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, wtrysk, ciemnostalowy, składak, 3-drzwiowy, centr. 
zamek, el. otw. szyby, kpi. dokumentacja, • 6.500 zł. Kożu
chów, tel. 068/355-27-41
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 128 tys. km, 1721 ccm, 
niebieski metalic, bez wypadku, tydzień w kraju. Lubsko, tel. 
068/372-11-66,0601/68-97-94 
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 zł. Radwanice k. Głogowa, tel. 0605/34-81-47 
RENAULT 19,1991 r., 171 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie
bieski metalik, ekonomiczny, centralny zamek, el. otw. szy
by, reg. kierownica, reg. fotel, pokrowce, sprowadzony w 
całości, -10.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-80-65 
O  RENAULT 19,1991 r., 110 tys. km, 1700 ccm, bia

ły,''5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
szyberdach, wspomaganie kier., centr. zamek, 
bez wypadku, w kraju od 3 dni, • 8.800 zł. Żagań, 
tel. 068/477-74-27, 0603/13-02-07 84019941

RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 111 tys. km, 1721 ccm, 
bordowy, - 8.000 zł. Jawor, tel. 076/870-56-26 
RENAULT 19,1991 r., 85 tys. km, 1400 ccm, benzyna, siwy,
5-drzwiowy, sprowadzony w całości, alarm z blokadą zapło
nu, 5-biegowy, garażowany, stan b. dobry, - 8.400 zł. Jawor, 
tel. 076/870-24-01,076/870-93-98
RENAULT 19,1991 r., 112 tys. km, 1700 ccm, szary meta
lic, kupiony w salonie, książka serwisowa, bez wypadku, 

-3-drzwiowy,-centralny zamek, .ei. otwierane szyby^AtanJ?. 
dobry, • 8.500 zł. Legnica, tel. 0603/07-30-67 
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, benzyna, szary metalic, 
5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, do sprowadzenia 
z Niemiec, - 8.400 zł. Legnica, fól. 076/862-93-62, 
0604/51-37-86 I
RENAULT 19 CHAMADE. 1991 r., 1700 ccm, wtrysk, złoty 
metalic, wspomaganie, stan b. dobry, - 9.900 zł lub zamie
nię, możliwe raty przez komis. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
RENAULT 19,1991 r., 113 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, czer
wony, nie eksploatowany w Polsce, centr. zamek, el. otw. 
szyby, welur, • 9.500 zł lub zamienię, raty. Legnica, tel. 
076/866-33-33,0602/71-07-00 
RENAULT 19, 1991 r., 136 tys. km, 1700 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, stan b. dobry, hak, alum. felgi, • 8.800 zł. Lwó- 
wek Śląski, tel. 075/782-29-05 
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, czerwony, centr. zamek, 
szyberdach, el. otw. szyby przednie, bez wypadku, sprowa

dzony z Niemiec, kupujący zwolniony z podatku, • 9.700,zł. 
Miejska Górka, tel. 065/547-55-03,0604/81-41 -42 ' 
RENAULT 19,199Tr., 140 tys. km, 1400 ccm, granatowy, 
stan dobry, w kraju od tygodnia','.- 9.100 zł. Miejska Górka, 
tel. 065/547-46-67 ^  .
RENAULT 19, 1991 r., 160 tys. km, 1200 ccm,'benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy, stan b. dobry, - 8.900 zł lub zamie
nię, raty. Paczków, tel. 077/431-78-88,431-75-08 
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm, wtrysk, czarny, wspoma
ganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyberdach, ospoilerowany, 3-drzwiowy, stan b. dobry, - 
10.900 zł lub zamienię. Rawicz, tel. 065/548-25-37 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 146 tys. km, 1700 ccm, 
benzyna, kolor grafitowy metalic, instalacja gazowar 'hak, 
centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby,.alarm, - 9.000 zł 
lub zamienię na inny, diesel lub z instalacją gazową. Sobót
ka, tel. 071/390-92-27,0600/72-U6-65 
RENAULT 19, 199t'r., *126 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
wtrysk, perłówoczarny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwo
zia; aiarm f  pilot, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierow
nica, kubełkowe fotele, reguł, fotel kierowcy, ABS, el. otw. 
szyby, RM Sony, welurowa tapicerka, dzielona tylna kana
pa, - 11.500 zł. Tymowa, tel. 076/843-55-70,0603/11-17-94 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 125 tys. km, 1620 ccm, 
błękitny metalic, sedan, el. reg. lusterka,el. otw. szyby, centr. 
zamek, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, el. reg. re
flektory, RO, bez wypadku, w kraju 4 dni, oryg. lakier, I wła
ściciel, - 10.400 zł. Wałbrzych, tel. 0501/04-90-08 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r„ 120 tys. km. 1400 ccm. 
ENERGY, biały, reguł. wys. mocowania pasów, halogeny, 
Sportowa kierownica, spoiler, tylna szyba ogrzewana, felgi 
ATS 15", alarm, RM, centralny zamek, immobilizer, kupiony 
w salonie, oszczędny, stan b. dobry, - 9.200 zł. Wrocław, tel. 
0503/84-47-77
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 150 tys. km, 1700 ccm, 
benzyna, granatowy, instalacja gazowa, hak, radio, aktualny 
przegląd, • 7.200 zł. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 
0604/06-55-32
RENAULT 19 SEDAN, 1991 r., 166 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, -12.000 zł. Żory, tel. 032/435-66-24 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/92 r.. 126 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, centr. za
mek. wspomaganie, hak, I właściciel, tydzień w kraju, stan 
b. dobry - 11.900 zł. Chojnów, tel. 076/818-78-18, 
0607/05-07-75
RENAULT 19,1991/95 r., 130 tys. km, 1700 ccm, niebieski 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby i szy
berdach, po wymianie oleju, ukł. wydechowego i pasków, - 
9.800 zł lub zamienię na Fiata Uno, Tipo, Punto, Polonez 
Caro Plus. Lubin, tel. 076/846-00-50 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/95 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 
16V, kolor grafitowy, 135 KM, centralny zamek, ABS, RM 
Philips, el. otwierane szyby, kubełkowe fotele, • 12.000 zł. 
Miłkowice, tel. 076/887-13-34,0606/20-53-64 
O  RENAULT 19,1992 r., 1900 ccm, diesel, czarny, 

5-drzwiowy • 2.500 DEM *  cło., tel. 075/761-81-47 
01035851

O  RENAULT 19 CHAMADE SEDAN, 1992 rM złoty 
metalic, bez wypadku, świeżo sprowadzony, bo
gate wyposażenie, • 11.800 z ł.., tel. 068/387-75-74, 
0601/85-77-36 840.19611

RENAULT 19,1992 r., 130 tys. km, 1700 ccm, złoty metalic, 
pełna el., welurowa tapicerka, zderzaki w kol. nadwozia •
9.500 zł. Bolesławiec, tel. 0608/57-48-25
RENAULT 19,1992 r., 1721 ccm, zielony metalic, bez wy
padku, centr. zamek + pilot, wspomaganie, el. otw. szyby, 
szyberdach, welurowa tapicerka, nowy model, do sprow. - 
2.300 DEM lub 9500 zł na gotowo. Legnica, tel. 
0605/12-80-66
RENAULT 19,1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, monotrysk, 
czerwony, 5-drzwiowy, katalizator, I właściciel w kraju,' -
10.500 zł. Milicz, tel. 071/384-06-53
RENAULT 19, 1992 r., 1700 ccm, jasnofioletowy metalic, 
wspomaganie, szyberdach, sprowadzony z Niemiec, bez 
wypadku, udokum. pochodzenie, - 12.500 zł. ., tel. 
065/547-78-90,0602/83-61-38,0603/39-35-06 
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, czerwony, nowszy model, 
-10.700 zł. Głogów, tel. 076/834-28-06 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 130 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, bordowy metalic, sprowadzony w całości, w kraju od 
kilku tygodni, zwolniony z opłaty skarbowej, -13.300 zł. Lesz
no, tel.0607/09-85-14,0049/160-99-55-01-00 
RENAULT 19,1992 r., 1900 ccm, diesel, bordowy metalic, 
el. otw. szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspo
maganie kier., alum. felgi, centr. zamek, welurowa tapicer
ka, radio, • 15.800 zł. Leszno, tei. 0605/08-92-81 
RENAULT 19, 1992 r., 1900 ccm, diesel, czarny metalic, 
5-drzwiowy - 3.000 DEM + cło. Leśna, tel. 075/721-17-73 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 170 tyś. km, 1400 ccm, 
wtrysk, czerwony, 4-drzwiowy, RO, atrakc. wygląd, stan b. 
dobry - 1.600 DEM + cło. Lubań, tel. 0608/17-64-53 
RENAULT 19,1992 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 16V, 135 KM, 
czarno-czerwony, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, szyberdach, reg. kierownica, kubełkowe fotele, alarm, 
ospoilerowany, sportowe zawieszenie, atrakcyjny wygląd, -
12.500 zł. Lubin, tel. 076/847-31-69
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, zielony metalic, 5-drzwio
wy, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, reg. kierownica, we
lurowa tapicerka, halogeny, lusterka i zderzaki w kolorze

nadwozia, sprowadzony w całości, bez wypadku,«kpl. doku-. 
mentacja, stan b. dobry, • 9.900zi. Lubin, tel. 0605/44-74-00 
RENAULT 19,1992 r., 150 tys. km, 14Ó0 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drżwiowy, alarm; katalizator, -11.000 zl..Milicz, tel, 
071/384-06-53
RENAULT 19 GTS, 1992 r., 1700 ccm, benzyną, czerwony, 
^drzwiowy, 5-biegowy, dzielona kanapą, reg. kierownica i 
pasy, welurowa tapicerka, halogenyr stań dobry, -10.500 zł. 
Pławna Dolna, gm. Lubomierz, tel. 075/782-59-01 
RENAULT 19,1992.r., 1700 ccm, benzyna, perlowoczarny, 
sedan, 4-drzwiowy, oryginalny lakier, - 10.700 zł (możliwe 
raty), PnlSice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,312-63-41 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992 r., 140 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, wiśniowy, w kraju od tygodnia, -12.300 zł. Wałbrzych, 
tel. 0605/36-17-09
RENAULT 19,1992 r., 125 tys. km, 1400 ccm, biały, 5-drzwio
wy, immobilizer, centr. zamek, RM, alarm + pilot, garażowa
ny, nowe opony, stan b. dobry, • 9.800 zł. Wrocław, tel. 
071/349-33-29,0502/33-70-27 
RENAULT 19 CABRIO, 1992/93 r., 120 tys. km, 1800 ccm, 
16V, perłowogranatowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 
wspomaganie, centr. zamek + alarm, alum. felgi, atrakc. 
wygląd, • 19.500 zł lub zamienię na inny. Głogów, tel. 
0502/36-20-43
RENAULT 19, 1992/93 r., 1800 ccm, granatowy metalic, 
3-drzwiowy, do drobnych poprawek lakierniczych - 2.500 
DEM + cło. Iłowa, tel. 068/377-48-57,0603/32-70-30 r  
RENAULT 19,1992/93 r., 1700 ccm, Pb/, śliwkowy metalic, 
ABS, 2-drzwiowy, el. otwierane szyby i szyberdach, central
ny zamek, wspomaganie kier., alarm, immobilizer, RO Phi
lips, welurowa tapicerka, atrakcyjny wygląd, serwisowany, 
stan b. dobry, - 9.200 zł. Nysa, tel. 077/431-64-46, 
0606/44-97-54
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 127 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, perłowofioletowy metalic, bez wypadku, nowy mo
del, wspomaganie, welur, el. reg. reflektory, RM, 1 tydzień w 
kraju, 5-biegowy, reg. fotel kierowcy, stan idealny, przegląd, 
tłumaczenia, • 12.700 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Ra
wicz, tel. 065/546-52-76,0604/26-53-15 
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 80 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, perłowobordowy, 2 dni w kraju, wspomaganie, szy
berdach, bez wypadku, el. reg. reflektory, welur, książka ser
wisowa, nowy model, stan techn. idealny, • 11.700 zł. Ra
wicz, tel. 0607/09-45-04
RENAULT 19 CHAMADE, 1992/93 r., 128 tys. km, 1400 ccm, 
czerwony, alarm, CD Sony, 4 głośniki, miesięczny akumula
tor, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, nowy olej, stan 
idealny, • 10.000 zł. Trzebnica, tel. 0603/50-48-13 po godz. 20 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 60 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, klimatyzacja, ABS, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, do sprow. 
z Niemiec -14.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 101 tys. km, 1721 ccm, 
kolor grafitowy metalic, bez wypadku, centr. zamek, wspo
maganie, RM, el. refl., welurowa tapicerka, 2 tyg. w kraju - 
11.700 zł. Jasień, tel. 068/371-00-96 
RENAULT 19, 1993 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, el. otw. szyby i szyberdach, wspomaganie, 
centr. zamek + pilot, 5-drzwiowy, w kraju od 3 mies., stan 
techniczny b. dobry, z pełną dokumentacją, -12.800 zł. Prze
mków, tel. 0504/85-51-58
RENAULT 19,1993 r., 96 tys. km, 1400 ccm, szary metalic, 
5-drzwiowy, silnik gaźnikowy, wszystkie rodzaje benzyn, ni
skie zużycie paliwa, kupiony w salonie, bez wypadku, kpi. 
dokumentacja, garażowany - 10.400 zł. Żagań, tel. 
068/478-20-74
RENAULT 19, 1993 r., 1700 ccm, granatowy, - 10.400 zł. 
Żary, teł. 068/374-85-34
O  RENAULT 19,1993 r., 96 tys. km, niebieski meta

lic, bez wypadku, I właściciel, 5-drzwiowy, halo
geny, el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, 
czysty, zadbany, faktura VAT, - 12.800 zł. Lubin, 
tel. 076/842-14-09, 0604/12-29-97 81014511

RENAULT 19,1993 r., 92 tys. km, 1720 ccm, wtrysk, benzy
na, bordowy metalic, wspomaganie, reg. wysokości kierow
nicy, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, RM Philips, pilot, 
welurowa tapicerka, 2x opony zimowe z felgami, stan ideal
ny, -12.400 zł. Bolesławiec, tel. 075/735-12-34 po 15 
RENAULT 19,1993 r., 120 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, gra
natowy, 5-drzwiowy, c. zamek + pilot + alarm, el. otw. szyby,- 
sprowadzony w całości, -12.800 zł (możliwe raty). Jarocin, 
tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
RENAULT 19,1993 r., 1700 ccm, wtrysk, czerwony metalic, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, - 9.000 zł. Kępno, tel. 062/583-00-70 
RENAULT 19,1993 r., 107 tys. km, 1721 ccm, srebrny me-' 
talie, 5-drzwiowy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
centralny zamek, alarm, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, -13.000 zł. Legnica, tel. 076/857-03-24 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 1900 ccm, diesel, szary 
met., ABS, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, 
aluminiowe felgi, kupiony w salonie, bezwypadkowy, -16.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/647-81-00,0600/42-27-32 
RENAULT 19,1993 r., 110 tys. km, 1700 ccm, kolor wiśnio
wy metalic, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. 
dokumentacja, welurowa tapicerka, RM, wspomaganie, el. 
otw. szyby i szyberdach, centr. zamek, stan idealny, -12.200 
zł. Legnica, tel. 076/862-69-12 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r,. 1700 ccm, wtrysk, bor
dowy, nie eksploatowany w kraju, bez wypadku, wspomaga
nie, poduszka pow., szyberdach, welur, halogeny, skórzana

kierownica, RM, • 12.900 zł lub zamienię, raty. Legnica, tel. 
076/866-33-33,0602/71-07-00 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 86 tys. km, 1700 ccm, 
wtrysk, szary metalic, bez wypadku, wspomaganie kier., 
alarm, I właściciel, książka serwisowa, -12.700 zł (możliwe 
raty przez komis). Legnica, tel. 0604/41-80-47 
RENAULT 19,1993 r., 1400 ccm, wtrysk, czerwony, 3-drzwio- 
wy, nowy model, el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, 
do poprawek blacharskich, stan b. dobry, - 9.900 zł. Namy
słów, tel. 077/410-06-66,0503/10-44-47 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 107 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, kolor wiśniowy metalic, sprowadzony w całości, el. 
reguł, lusterka, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, szy
berdach, wspomaganie kier., centralny zamek, aluminiowe 
felgi, welurowa tapicerka, alarm, pełna dokumentacja, stan 
b. dobry. -13.900 zł. Wałbrzych, tel. 0608/40-78-56 
RENAULT 19,1993 r., 1700 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, kubełkowe fotele, spoiler, zderzaki w kolorze nadwozia, 
- 11.200 zl. Żagań, lei. 068/478-19-02.0501/55-13-83 
RENAULT 19,1993/94 r., 55 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
wtrysk Energy, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, 
oznakowany, centralny zamek, alarm, Mul-T-Lock, książka 
serwisowa, radio, zadbany, stan bardzo dobry, - 13.000 zł. 
Wrocław, tel. 354-29-60
RENAULT 19 CHAMADE, 1993/95 r., 43 tys. km, 1400 ccm, 
benzyna, zielony, halogeny, RO Philips, przód i kokpit nowe
go modelu, • 10.700 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-97-84 
RENAULT 19,1993/95 r., 1900 ccm, turbo D, fioletowy me
talic, el. otwierane szyby, wspomaganie kier., welurowa ta
picerka, el. reg. reflektory, halogeny, centralny zamek, nowe 
opony, sprowadzony w 1997 r. w całości, bez wypadku, - 
19.000 zł. Polkowice, tel. 076/847-40-87 
O  RENAULT 19,1994 r., 1800 ccm, czerwony, od I 

właściciela, bez wypadku, centr. zamek, wspo
maganie, el. otw. szyby, serwisowany, w kraju od 
2 dni, tani pakiet ubezpieczeniowy, • 14.300 zł 
(możliwe raty). Żary, te l. 068/374-53-54, 
0604/17-51-23 84020071

RENAULT 19,1994 r., 1721 ccm, czarny metalic, pod. po
wietrzna, wsp. kierownicy, RO, el. otw. szyberdach, pełna 
dokumentacja, -13.300 zł. Kalisz, tel. 062/766-72-05 
RENAULT 19,1994 r., 1600 ccm, 16V, -14.500 zł. Strzelin, 
tel. 071/392-03-52
RENAULT 19 LIMITED, 1994 r., 107 tys. km, 1800 ccm, 
srebrny metalic, bez wypadku, poduszka pow., centr. zamek 
+ pilot, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, welurowa 
tapicerka, alum. felgi + opony zimowe, stan idealny, do sprow.

• 4.200 DEM lub 14.200 zł na gotowo. Legnica, tel.
076/856-23-99,0605/03-38-63
RENAULT 19,1994 r., 80 tys. km, 1700 ccm, szary metalic,
4-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
otw. szyberdach, RM, hak, dzielona kanapa, bez wypadku, 
kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju - 13.900 zł. Lubin, 
tel. 0601/59-55-43
RENAULT 19,1994 r., 82 tys. km, 1700 ccm, czarny meta
lic, szyberdach, el. otw. szyby i reg. lusterka, centralny za
mek z, pilotem, stan b. dobry, - 14.900 zł. Poznań, tel. 
0605/35-49-89
RENAULT 19 RT, 1994 r., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
bordowy, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ku
bełkowe fotele, szyberdach, poduszka pow., alum. felgi, za
dbany -17.700 zł. Żagań, tel. 068/478-35-36 
O  RENAULT 19,1994 r., 105 tys. km, 1700 ccm, bor

dowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek ♦ pilot, 
szyberdach, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, po
duszka pow., wspomaganie kier., radio, weluro
wa tapicerka, bez wypadku, w kraju od 2 dni, - 
13.300 zł. Żagań, tel. 068/477-74-27,0603/13-02-07 
84019991

RENAULT 19, 1994 r., 107 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, bez wypadku, wszystkie el. dodatki, szy
berdach, alum. felgi, zadbany, • 14.500 zł., tel. 0604/50-59-32, 
0604/50-85-58
RENAULT 19 RT LIMITED, 1994 r., 106 tys. km, 1700 ccm, 
Pb/, czarny metalic, w kraju od 02.2001 r., el. szyberdach, 
el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, el. reg. reflektory, 
oryginalne radio + pilot, centralny zamek + pilot, I właściciel 
w kraju, dzielone tylne siedzenia, reg. fotel kierowcy, welu
rowa tapicerka, 5-drzwiowy, - 14.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-02-70
RENAULT 19,1994 r„ 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, sza
rozielony metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, pilot do radia, -'16.000 zł. Krobia, tel. 
065/571-15-69
RENAULT 19< 1994 r., 1700 ccm, wtrysk, zielony metalic, 
nie eksploatowany w Polsce, bez.wypadku, wspomaganie, 
poduszka pow., welur, halogeny, RM, -13.900 zł lub zamie
nię, raty. Legnica, tel. 076/866-33-33,0602/71-07-00 
RENAULT 19,1994r., 97 tys. km, 1400 ccm, czerwony, bez 
wypadku, z salonu, alarm, radio, blokada, zimowe opony, -
14.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-24-31 po godz.16 
RENAULT 19, 1994 r., 114 tys. km, 1721 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, regulacja świa
teł, halogeny, welur, RO, alarm, blokada, reg. kierownica i 
fotel, ciemne szyby, alum. felgi, centr. zamek, szyberdach 
el., poduszka, • 14.000 zł. Wrocław, tel. 0501/92-45-26 
RENAULT 19, 1994 rM 1800 ccm pełne wyposażenie, -
15.000 złrŹary, tel. 0607/57-11-66
RENAULT 19,1995 r., 1400 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, pod. 
powietrzna, centr. zamek z pilotem, wspomaganie kierowni
cy, do sprowadzenia z Niemiec, - 13.000 zł. Chojnów, tel. 
076/818-71-35
RENAULT 19,1995 r., 53 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 75 KM, do sprowadzenia z Niemiec, wspomaganie 
kier., centr. zamek, poduszka pow, -13.000 zł. Chojnów, tel. 
076/819-15-99,0602/58-06-18 
RENAULT 19,1995 r., 130 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, zielo
ny metalic, RO, el!"btw. szyberdach, welurowa tapicerka, 
immobilizer, poduszka pow., sprowadzony w całości, -15.500 
zł. Lubin, tel. 076/844-47-80,0605/33-23-70 po godz. 15 
RENAULT 19 CHAMADE, 1995 r., 93 tys. km, 1800 ccm. 
ciemnoczerwony, dodatki, poduszka pow., ABS, pakiet elektr, 
wspomaganie kier., stan b. dobry, • 14.600 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/323-85-20
RENAULT 19 RL, 1996 r., 43 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, I właściciel, stan b. dobry, garażowa
ny, bez uszkodzeń, - 25.000 zł. Komprachcice, tel. 
077/464-62-09
RENAULT 20,1982 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
stan b. dobry, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, 
blokada skrzyni biegów, • 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0602/87-46-22
RENAULT 21,1986 r., 1700 ccm, biały, centr. zamek, welur, 
el. otw. szyby, • 3.300 zł lub zamienię. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
RENAULT 21 NEVADA, 1986/87 r., 160 tys. km, 1700 ccm', 
benzyna, biały, welurowa tapicerka, hak, RO, el. otw. 4 szy
by, centr. zamek, roleta, podłokietnik tylny, graficzny system 
ostrzegania, serwisowany, zadbany, atrakcyjny wygląd. • 
5.500 zł lub zamienię na Fiata 126p, do 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/333-93-19
RENAULT 21 L48 GTX, 1988 r., 2200 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, model wzmocniony, sportowe zawieszenie, centr. 
zamek ♦ pilot, szyberdach, alum. felgi, -11.500 zł. Polkowi
ce, tel. 076/845-32-89,0601/58-27-42 
RENAULT 21 NEVADA, 1988 r., 1700 ccm, benzyna, biały,
5-drzwiowy, bez wypadku, zadbany, hak, szyberdach, • 6.500 
zł. Środa Śląska, tel. 071/317-41-28
RENAULT 21 SEDAN, 1988 r., 1700 ccm, wtrysk, brązowy
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metalic, serwo, centr. zamek, szyberdach, na białych tabli
cach • 950 DEM. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
RENAULT 21 GTS, 1989 r., 115 tys. km, 1700 ccm, wtrysk, 
bordowy metalic, sedan, el. otw. szyby, wspomaganie, centr. 
zamek, wełurowa tapicerka, - 8.000 zł. Dobrzyń Wielki, tel. 
077/469-59-82
RENAULT 21,1989 r.. 92 tys. km, 1600 ccrri, wtrysk, szary 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, szyber
dach, dzielona kanapa, wełurowa tapicerka, - 5.500 zł lub 
zamienię. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-83-59,0604/57-64-99 
RENAULT 21 SEDAN, 1990 r., 114 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, kolor grafitowy metalic, centr. zamek, alarm, el. otw. 
szyby, wełurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, reg. wys. 
pasów i fotela kierowcy, hak, komplet nowych opon, stan b. 
dobry, • 9.500 zł lub zamienię na Poloneza z dopłatą, Atu 
Plus, Caro Plus. z instalacją gazową, Legnica, tel. 
0601/76-54-54
RENAULT 21 NEVADA; 1990 r., 160 tys. km, 1700 ccm, 
benzyna, biały, zadbany, alarm, centralny zamek, relingi da
chowe, roleta, hak, pełna dokumentacja, • 9.500 zł. Wro
cław, tel. 071/350-18-74
RENAULT 21 GTS, 1991 r., 140 tys. km, 1721 ccm, benzy
na, granatowy metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. 
światła, 4-drzwiowy, RM + 6 głośników, wełurowa tapicerka, 
wspomaganie, oznakowany, blok. skrzyni biegów, garażo
wany, reg. fotel kierowcy, dzielona tylna kanapa -10.500 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-23-42.
RENAULT 21 NEVADA, 1991 r., 220 tys. km, 2100 ccm, 
diesel, biały, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-64-11 
RENAULT 21 NEVADA, 1991/97 r.. 149 tys. km, 1700 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, RM CD, alarm, zegarek, tylna 
szyba ogrzewana, przednia nowa zielona - 8.900 zł lub za
mienię na auto tańsze do 4.000 zł. Lubin, tel. 076/846-54-66, 
076/749-57-67
RENAULT 21 NEVADA, 1995 r., 90 tys. km, 1700 ccm, zie
lony, 7-osobowy, wspomaganie, centr. zamek, el. ofw. szy
by, stan techn. dobry, • 15.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-05-95,0601/72-24-77 
RENAULT 25, 1990/94 r., 2000 ccm, diesel, ->9.000 zł lub 
zamienię. Koluszki, tel. 044/714-29-40,0608/25-28-77 
RENAULT 5.1980 r., 1100 ccm, benzyna .na chodzie', ważny 
przegląd, zarejestrowany, 5-biegowy, szyberdach, blachar
ka do remontu, -1.200 zł. Milicz, tel. 0601/14-46-43 
RENAULT 5, 1981 r., 1289 ccm, benzyna, czerwony,
4-drzwiowy, nowy akumulator i opony, udokum. przeglądy, 
szyberdach, • 2.300 zł. Legnica, tel. 076/866-15-07 
RENAULT 5 GT, 1985 r., 154 tys. km, 1400 ccm, turbo, srebr
ny metalic, 125 KM, alum. felgi 13", kubełkowe fotele, ospo
ilerowany oryginalnie, tylne szyby uchylne, • 6.000 zł. tel. 
0602/59-87-25
RENAULT 5,1986 r, 1800 ccm, diesel, biały, silnik Renault 
Clio z 1992 r., szyberdach, zadbany, stan techn. b. dobry, -
5.900 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
RENAULT 5 SKŁADAK, 1987 ?., 1100 ccm, benzyna, czer
wony, nadwozie 1987 r., stan dobry, - 3.000 zł. Bratoszów 
41, woj. wałbrzyskie, tel. 0606/30-17-47 
RENAULT 5,1987 -r., czerwony, 3-ęlrzwiowy, 5-biegowy, na 

' białych tablicach -1.600 zl. Wrocław, tel. 0605/40-30-03 
RENAULT 5, 1988 r., 136 tys. km, granatowy metalik, el. 
otw. szyby, centralny zamek z pilotem, felgi alum., szyber
dach, wygląd sprotowy, 130 KM, - 8.000 zł. Żywiec, tel. 
0502/98-73-90
RENAULT 5,1988 r., 1100 ccm, czerwony, nowy akumula
tor, nowe opony, nowy ukł. ham., techn. sprawny - 4.900 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-32-38,0605/95-94-00 
RENAULT 5 CAMPUS, 1988 r., 1100 ccm, benzyna, czer
wony, 5-drzwiowy, nowe hamulce, chłodnica, sprzęgło, kpi. 
opon zimowych, - 6.200 zł. Wrocław, tel. 0609/49-48-32 
RENAULT 5 CAMPUS, 1990 r„ 120 tys. km, 1400 ccm, czar
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radio Blaupunkt* katalizator, spro
wadzony w 1995 r., 1. właściciel w kraju, kompletna doku
mentacja, zadbany, ekonomiczny, stan techniczny b. dobry,
- 6.300 zł. Bolesławiec, tel. 0608/28-34-88 
RENAULT 5 CAMPUS, 1990 r.t 1600 ccm, diesel, biały, ra
dio, nowe opony, nowy akumulator (gwarancja), zadbany, 
oszczędny. - 5.500 zł. Lubin, tel. 0604/70-15-68 
RENAULT 5.1990 r.. 90 tys. km, 1400 ćcm, szary, na za
chodnich tablicach • 1.500 zł. Sokola, woj. legnickie, tel. 
0602/53-84-55
RENAULT 5,1991 r., 95 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czerwo
ny, 3-drzwiowy, 5-biegowy, na zachodnich tablicach • 1.500 
zł. Zgorzelec, tel. 0606/70-84-68 
RENAULT 9 GTC, 1982 r., 112 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, zadbany, garażowany, mało używany, inst. gazowa 
na gwarancji, szyberdach, alum. felgi, RM + głośniki, 5-bie
gowy - 5.500 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/416-72-55 
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 zł lub 2.800 zł bez inst. gazowej. Wrocław, 
tel. 0607/61-68-60
RENAULT 9 GTL, 1985 r., 178 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
beżowy, stan b. dobry, w kraju od 1992 r., II właściciel, •
5.500 zł, Nowa Ruda, tel. 074/873-02-48 po godz. 16

RENAULT CLIO, 1991 r., 90 tys. km, 1200 ccm, granatowy, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, RM, bez wypadku, do sprow. z Nie
miec - 10.500 zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
RENAULT CLIO, 1991 r., 1200 ccm, zielony metalic, od jed
nego dnia w kraju, aluminiowe koła, centr. zamek, 4-drzwio- 
we, wełurowa tapicerka, nowe opony, stan b. dobry -10.000 
zł. Chojnów, tel. 0606/33-12-45 
RENAULT CLIO RT, 1991 r., 137 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, bez wypadku, centr. zamek ♦ pilot, wspomaganie, 
el. otw. szyby, wełurowa tapicerka, kubełkowe fotele, alum. 
felgi ♦ opony zimowe, stan b. dobry, książka serwisowa, do 
sprow., 5-drzwiowy, na gotowo 9.800 zł. Legnica, tel. 
076/856-23-99,0605/03-38-63 &
RENAULT CLIO, 1991 r., 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, grana
towy, ABS, el. otw. szyby i reg. lusterka, wspomaganie, RO 
+ pilot, -13.500 zł. Świdnica, tel. 0601/98-76-87 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AC0243 www.autogielda.com.pl)
RENAULT CLIO, 1991 r., 90 tys. km, 1800 ccm, 16V, grana
towy, ABS, el. otw. szyby i reg. lusterka, wspomaganie kier., 
RO + pilot, - 13.500 zł. Świdnica, tel. 0601/98-76-87 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem
- AC0243 www.autogielda.com.pl)
RENAULT CLIO, 1991 r., 95 tys. km, 1200 ccm, niebieski 
metalic, 3-drżwiowy, - 9.300 zł. Leszno, tel. 065/529-73-06, 
0601/78-72-75
RENAULT CLIO, 1991 r., 150 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
stan b. dobry, RO, - 11.500 zł lub zamienię na większy, poj. 
1,6. Mierczyce, gm. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-46-66 
RENAULT CLIO, 1991 r., 150 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
bordowy, zadbany, stan b. dobry, kołpaki, zderzaki w kolo
rze nadwozia, atrakc. wygląd, • 8.800 zł. Nysa, tel. 
0600/39-71-94
RENAULT CLIO, 1991 r., 156 tys. km, 1100 ccm, kolor wi
śniowy metalic, centr. zamek, 5-drzwiowy, zadbany, po re
generacji zawieszenia przedniego, - 8.790 zł. Opole, tel. 
077/458-01-88,431-83-63,0602/71-89-33 
RENAULT CLIO, 1*991 r., 131 tyś. km, 1200 ccm, czerwony, 
nowe opony i układ wydechowy, centr. zamek, el. otw. szy
by, -11.200 zł lub zamienię na mniejszy w tej cenie. Polko
wice, tel. 076/749-65-18 po godz. 20,0601/72-65-65 
RENAULT CLIO RT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, centralny zamek + pilot, ospoilerowany, aluminiowe 
felgi, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji i skóry, -11.500 
zł. Wrocław, tel. 071/350-06-02,0601/74-86-83 
RENAULT CLIO, 1991 r., 88 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, stan b. dobry, na zachodnich tabli- 

t cach, cena na gotowo,.- 7.850 zł. Żary, tel. 0604/98-65-56 
RENAULT CLIO, 1991/92 r., 95 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, ciemnozielony metalic, silnik Energy, 5-biegowy, 5-drzwio
wy, zadbany, atrakcyjny wygląd, garażowany, dzielona tylna 
kanapa, przegląd do 11.2001 r, - 11.500 zł. Laski, tel. 
074/817-79-04
RENAULT CLIO, 1991/92 r., 89 tys. km, 1400 ccm, jasno
zielony metalic, w kraju od 5 dni, stan b. dobry, po przeglą
dzie, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, 5-drzwiowy, •
10.900 zł. Rawicz, tel. 0605/61-79-12 
RENAULT CLIO, 1991/92 r., 106 tys. km, 1200 ccm. wtrysk, 
czerwony metalic, bez wypadku, 5-drzwiowy, szyberdach, 
RM, halogenyr 1 dzień w kraju, el. reg. reflektory, 5-biegowy, 
zielone atermiczne szyby, przegląd, tłumaczenie, stan ide
alny, - 11.300 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/546-52-76,0605/40-95-94 
RENAULT CLIO. 1992 r., 1200 ccm, ENERGY, czerwony, 
alarm, radio, odcięcie zapłonu, - 10.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/321-33-16
RENAULT CLIO, 1992 r., 82 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czarny, do sprow. z Niemiec, 3-drzwiowy, - 9.000 zł. Jawor, 
tel. 0607/39-08-51,0049/17-34-25-18-62 Niemcy 
RENAULT CLIO, 1992 r., 1800 ccm, czamy, 3-drzwiowy, 
klimatyzacja, pełne wyposażenie, alum. felgi, - 13.500 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/643-69-79,0605/29-70-00 
RENAULT CLIO, 1992 r., 108 tys. km, 1200 ccm, ENERGY, 
szary, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, RO, w kra
ju od tygodnia, stan b. dobry, - 10.500 zł. Kargowa, tel. 
068/352-62-40,0601/73-69-22 
RENAULT CLIO, 1992 r., 120 tys. km, 1200 ccm, Energy, 
czerwony, 5-biegowy, nowa instalacja gazowa, pełna doku
mentacja, stan dobry, techn. sprawny, • 9.700 zł. Kozielno, 
tel. 077/431-64-44,0608/50-06-93 
RENAULT CLIO, 1992 r., 1200 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, RM *  kolumny, garażowany, kpi. dokumentacja,
- 12.000 zł. Namysłów, tel. 0503/63-24-75,077/410-04-19 
RENAULT CLIO, 1992 r.. 135 tys. km, 1800 ccm, 16V, czar
ny,ABS, wspomaganie kierownicy, el. otw. szyby, centr. za
mek, immobilizer, podgrzewane lusterka, kubełkowe fotele, 
stan b. dobry, -13.500 zł. Wrocław, tel. 0600/38-24-64 
RENAULT CLIO, 1992/95 r„ 126 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
140 kM, czarny, alarm, el. reg. lusterka i szyby, wspomaga
nie, szyberdach, alum. felgi 16", centr. zamek, po wymianie 
oleju, książka serwisowa, RO Pioneer ♦ tuba JBL, stan b. 
dobry, -14.500 zł. Wrocław, tel. 0604/49-94-67 
RENAULT CLIO, 1993 r., 1400 ccm. ENERGY, czerwony, 
bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, 5-drzwiowy, el. reg. re

SAMOCHODY UŻYWANE - AUTOKOMIS NAWROT
1. Renault Clio

2. Renault Clio

3. Renault Megane

4. Renault Megane

5. Renault Espace

6. Renault Megane Scenic

7. Renault Megane Coupe

7.Renault Laguna

8. Renault Laguna

9. Renault Rapid

10. Nissan Trade

1.2 RN 1999 r. szaro-niebieski met. 15 tys. km 29.900 zł

1.6 RT 1999 r. kanion kolorado met. 30 tys. km 28.900 zł

1.4 RT 1999 r. zielony metalic 11 tys. km 38.900 zł

1.4 1998 r. zielony metalic 47 tys. km 29.900 zł

2.2 TD 1997 r. zieleń lipowa metalic 120 tys. km 59.900 zł

2.0 RT 2000 r. granatowy 36 tys. km 66.900 zł

1.6 RT 1996 r. czamy metalic 83 tys. km 30.900 zł

1,8 ALIZE 1997 r. biały 50 tys. km 33.900 zł

2.0 RT 1996 r. czerwony 68 tys. km 28.900 zł

1.4 RN 1993 r. biały " 270 tys. km 9.900 zł

3.0 TD 1998 r. granatowy 164 tys. km 43.900 zł

•  możliwa gwarancja dla każdego samochodu używanego
•  bardzo korzystny kredyt
•  przy zakupie nowego samochodu używany przyjmujemy w rozliczeniu
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DŁUGOŁĘKA, ul. Wrocławska 33 b. tel. (071) 315 21 09, fax 315 20 24 
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flektory, wełurowa tapicerka, centralny zamek *  pilot, el. 
otwierane szyby, obrotomierz, zadbany, stan b. dobry, -
12.800 zl. Bolesławiec, tel. 075/734-53-51 po godz.20, 
0602/49-57-11
RENAULT CLIO, 1993 r., 137 tys. km, 1800 ccm, 16V, czar
ny metalic, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, 
wspomaganie kierownicy, kubełkowe fotele, 3. miesiące w 
kraju, stan b. dobry, - 12.200 zł. Świebodzin, tel. 
068/382-30-77,0502/83-17-29 
RENAULT CLIO. 1993 r.. 91 tyś. km. 1200 ccm. ENERGY, 
biały, 5-drzwiowy, alarm, RO, trzecie światło .stop”, garażo
wany, - 12.200 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-48-86 * 
RENAULT CLIO, 1993 r., 1200 ccm, benzyna, metalic, sprô  
wadzony w całości, 5-biegowy, tylne szyby uchylane, dzielo
na tylna kanapa, zadbany, - 10.600 zł. Wrocław, tel. 
071/348-77-19
RENAULT CLIO, 1993 r., .1200 ccm, wtrysk, niebieski, 
3-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, RO, 
tylne sżyby uchylane, tylna szyba ogrzewana, - 12.000 zł 
lub zamienię na kombi do4.000zł. Żagań, tel. 0603/41-19-25 
RENAULT CLIO, 1994 r., 90 tys. km, 1900 ccm, diesel
2-drzwiowy, -10.000 zł. Wrocław, tel. 0607/32-22-92 
RENAULT CLIO. 1994 r.. 118 tys. km. 1400 ccm, wtrysk, 
Pb/, szary metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie 
kier., klimatyzacja, RO, centralny zamek, el. otwierane szy
by, dzielona tylna kanapa, sprowadzony w całości, pełna 
dokumentacja, stan b. dobry, - 14.600 zł. Strzelin, tel. 
071/392-38-29,0602/88-41-53
RENAULT CLIO, 1994 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, 4-drzwiowy, sprowadzony w całości w 1999 r, -14.900 
zł lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 071/372-72-67 
RENAULT CLIO. 1994/95 r., 75 tys. km. 1200 ccm, wtrysk, 
chabrowy, 5-drzwiowy, RM, stan b. dobry, - 13.500 zł lub 
zamienię na tańszy. Legnica, tel. 076/854-57-13, 
0602/38-55-22
RENAULT CLIO, 1995 r., 75 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
żółty, 3-drzwiowy, aluminiowe felgi, felgi z oponami zimowy
mi, po tuningu, tylne szyby uchylane, zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, oznakowany, blokada skrzyni biegów, im
mobilizer, -15.800 zł. Lubin, tel. 076/844-77-41 
RENAULT CLIO, 1995 r., 90 tys. km, 1200 ccm, kolor perło- 
woczarny, stan dobry, radioodtwarzacz, hak, sprowadzony 
w całości, pełna dokumentacja, - .14.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/10-39-91
RENAULT CLIO, 1995 r., 1200 ccm 3-drzwiowy, centr. za
mek, szyberdach, • 13.500 zł. Żmigród, woj. wrocławskie, 
tel. 0601/79-47-23
RENAULT CLIO RN, 1996 r., 65 tys. km, 1200 ccm, grana
towy, 3-drzwiowy, centr. zamek * pilot, immobilizer, wspo
maganie kier., halogeny, alum. felgi, dzielona kanapa tylna, 
-15.500 zł. Leszno, tel. 065/520-83-81.0603/23-97-07 
RENAULT CLIO, 1996 r., 70 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
ciemnoszary metalic, kupiony w Polsce, I właściciel, serwi
sowany, kpi. opon zimowych, garażowany, stan b. dobry, 
centr. zamek, immobilizer, alum. felgi, -17.400 d. Lubin, tel. 
076/842-59-32,0603/68-60-76 
RENAULT CLIO, 1996 r., 58 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
Campus, 2 pod. powietrzne, RO, model przejściowy, 
5-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, zadbany (dod. 
webasto- 1500 zł), • 15.500 zł. Mańkowice k. Nysy, tel. 
0602/84-48-21 Ł
RENAULT CLIO, 1996 r., 69 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
czerwony, 3-drzwiowy, dodatkowe światło .stop’ , napinacze 
pasów, zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, -14.500 
zł. Przemków, tel. 076/831-92-39 
RENAULT CLIO, 1997 r., 53 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek z 
pilotem, 5-drzwiowy, komputer, RM z RDS, -19.500 zł. Koź
min Wielkopolski, tel. 062/721-66-74 po godz. 18 
RENAULT CLIO, 1997 r., 54 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, stan b. dobry, zadbany, w kraju od 4 lat,
-16.600 zł. Krotoszyn, tel. 062/588-03-37,0600/62-98-68 
RENAULT CLIO, 1997 r., 1400 ccm, kolor wiśniowy,
3-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, obrotomierz, -
17.800 zł. Szelejewo, gm. Piaski, tel. 065/573-07-31 
RENAULT CUO, 1997/98 r., 67 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, 4-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, central
ny zamek, RO, wełurowa tapicerka, zadbany, 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, niebieski 
metalic, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie, • 22.500 zł. 
Turek. tel. 063/289-95-02
RENAULT CUO, 1998 r., 58 tys. km, 1200 ccm, granatowy, 
immobilizer, centr. zamek z pilotem, el. otw. szyby, wspo
maganie, opony zimowe, - 19.500 zł. Wrocław, tel. 
071/355-34-42
RENAULT CLIO II, 1998 r., 95 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, ABS, poduszka pow., el. otwierane szyby, centralny 
zamek, radioodtwarzacz, 3-drzwiowy, aluminiowe felgi, stan 
b. dobry, - 35.000 zł. Wrocław, tel. 0603/47-79-52 
RENAULT CLIO II, 1998/99 r., 22 tys. km, 1400 ccm, kolor 
miodowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by i szyberdach, radio z CD, poduszka pow., 3-drzwiowy, -
23.900 zł. Leszno, tel. 065/529-71-78,0603/84-64-66 
RENAULT CLIO Ił, 1998/99 r„ 23 tys. km, 1200 ccm, czer
wony, serwisowany, kupiony w salonie, blokada skrzyni bie
gów, poduszka pow, - 24.800 zł. Nysa, tel. 077/433-48-59 
RENAULT CLIO II, 1999 r.. 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
zielony metalic, klimatyzacja, 2 poduszki powietrzne, ABS, 
bez wypadku, I właściciel, 5-drzwiowy, stan idealny, - 35.000 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/398-31-35,0603/49-99-92 
RENAULT CLIO II, 2000/01 r„ 17 tys. km, 1900 ccm, perło- 
wosrebrny, 5-drzwiowy, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, 
komputer, pełne wyposażenie elektryczne, klimatyzacja, ABS, 
RO, centr. zamek, halogeny, - 39.800 zl. Strzelin, tel. 
071/392-05-31,0601/53-99-80 
RENAULT ESPACE TSE, 1988/89 r„ 1995 ccm, niebieski 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry i klimatyzacji, in
stalacja gazowa, 7-osobowy, stan b. dobry, po przeglądzie, -
18.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-92-9.1 
RENAULT ESPACE, 1988/89 r., 200 tys. km, 2200 ccm, El. 
zielony metalic, 7-osobowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, 
RO, komputer, katalizator, szyberdach, relingi, centr. zamek, 
alum. felgi, wspomaganie, bez wypadku, nie składany, od 
99 r. w Polsce, udokum. pochodzenie, fotele obrotowe, -
17.500 zł. Świerzawa, tel. 075/713-54-84 
RENAULT ESPACE VAN, 1989 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, w kraju od 2 lat, 7-osobowy, el. 
reg. lusterkai szyby, alum. felgi, spoiler, RO, hak, obrotowe 
fotele, garażowany, zadbany, silnik z serii .J*, • 16.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-21-11
RENAULT ESPACE, 1991/97 r , 230 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, szary metalic, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, klimatyzacja, RO, alarm, centr. zamek, stan b. 
dobry, -16.500 zł (w rozliczeniu może być inny samochód). 
Jelenia Góra, tel. 075/642-98-88,0608/89-47-87 
RENAULT ESPACE, 1997 r„ 158 tys. km, 2200 ccm, turbo 
D, granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow,, 
2 szyberdachy, immobilizer; Mul-T-Lock, 7-osobowy, el. otw. 
szyby, ei. reg. lusterka, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan 
tech. b. dobry, - 52.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-63-60, 
0601/56-58-24
RENAULT LAGUN A, 1994 r., 154 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, I właściciel, bez wypadku, alarm, immobili
zer, centr. zamek, wspomaganie, RM, wełurowa tapicerka, 
poduszka pow., stan b. dobry • 19.200 zł. Jasień, tel. 
068/371-00-96
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 80 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, zielony metalic, dokum., bez wypadku • 19.400 zł. Wa
lim, tel. 074/845-72-39
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 170 tys. km, 3000 ccm. V6, 
niebieska perła, klimatyzacja, ABS, komputer pokładowy, 
podgrzewane fotele, pakiet zimowy, szyberdach, nowe opo
ny, kupiony w salonie w kraju, 1 właściciel, pełna wersja, 
stan idealny, garażowany, opony zimowe, • 21.000 zł. Ka
mieniec Ząbk., tel. 074/817-31-19,0605/94-12-30

RENAULT LAGUNA, 1994 r., 132 tys. km, 1800 ccm, kolor 
morski metalic, I właściciel, kupiony w salonie w kraju, stan 
b. dobry, • 20.900 zł. Legnica, tel. 0601/71-51-45 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 100 tys. km, 1800 ccm, beżo
wy metalic, poduszka powietrzna, ABS, serwo, centralny 
zamek, el. otwierane szyby, radio, halogeny przeciwmgiel- 
ne, wełurowa tapicerka, - 22.000 zł. Legnica, tel. 
0601/88-02-04
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 1800 ccm, bordowy metalic, 
centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, welur, - 20.900 
zł lub zamienię, raty. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 190 tys. km, ciemny metalic. 
pęknięta lampa, klimatronic, el. otw. szyby, auto stoi w Niem
czech, stan b. dobry • 8.300 DEM ♦ cło. Lubin, tel. 
0601/42-28-54 .
RENAULT LAGUNA RT, 1994 r., 91 tys. km, 1800 ccm, ko
lor wiśniowy metalic, ABS, poduszką pow., wspomaganie i 
reg. kierownicy, pirotech. napinacze pasów, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, centr. zamek + alarm, halogeny, radio z 
RDS *  CD, tapicerka w kolorze nadwozia, po wymianie pa
ska i klocków ham., stan dobry, • 22.500 zł. Nowa Ruda, tel. 
0604/39-82-56
RENAULT LAGUNA RXE, 1994 r., 138 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, biały, klimatronik, ABS, poduszka pow., komputer, 
RO, bez wypadku, - 21.000 zł. Siechnice, tel. 071/311-52-31, 
0604/90-02-19
RENAULT LAGUNA RT, 1994 r., 2000 ccm, bordowy, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, po
duszka pow., klimatyzacja, RO, alarm, wełurowa tapicerka, 
- 19.800 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
RENAULT LAGUNA, 1994/95 r., 105 tys. km, 1800 ccm, 
srebrny, wszystkie el. dodatki, wspomaganie kier., centr. 
zamek, alum. felgi, zderzaki w kolorze nadwozia, wełurowa 
tapicerka, spoiler ze stopem, - 19.900 zł. Rawicz, tel. 
0604/53-76-48
RENAULT LAGUNA RT, 1994/95 r., 2000 ccm, benzyna, 
ciemny metalic, kupiony w salonie, klimatyzacja, poduszka 
powietrzna, ABS, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, el. 
otwierane szyby, wełurowa tapicerka, alarm, RO Pioneer, 
książka serwisowa, stan b. dobry, - 23.900 zl. Wałbrzych, 
tel. 074/843-97-99,0604/28-52-65 
RENAULT LAGUNA, 1994/95 r.. 110 tys. km, 2200 ccm, 
diesel, srebrny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, gara
żowany, nowe opony i zimowe, - 25.500 zł. Wrocław, teł. 
0601/05-49-06,0607/20-01-41 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, żółty, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, el. otw. 
szyby, kubełkowe siedzenia, bez wypadku, do sprow. z Nie
miec • 22.000 zł bez cła. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 84 tys. km, 1800 ccm, zielony 
metalic, centr. zamek, immobilizer, alarm, el. otw. szyby, ABS, 
wspomaganie, alum. felgi, wełurowa tapicerka, kupiony w 
salonie, serwisowany, RM, atrakc. wygląd, stan idealny -
22.900 zł. Strzegom, tel. 074/855-27-90 
RENAULT LAGUNA. 1995 r„ 125 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, biały, kupiony w salonie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
poduszka pow., wspomaganie kier., wełurowa tapicerka, RO 
♦ dżojstik, halogeny, opony zimowe, alarm, - 22.600 zł. Wro
cław, tel. 071/348-94-65,0609/47-72-22 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00531 
www.autogielda.com.pl) .
RENAULT LAGUNA RT, 1995 r., 102 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, centr. zamek + pilot, el. otw. szy
by, wspomaganie, reg. kierownica, Immobilizer, 2 pod. po
wietrzne, halogeny, wełurowa tapicerka, spoiler ze światłem 
.stop’ , atrakc. wygląd, stan b. dobry, - 23.500 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 0503/94-17-26 po godz. 20 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 2200 ccm, diesel, bordowy 
metalic, klimatronic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. 
szyby, zadbany, - 25.900 zł lub zamienię, raty. Legnica, tel. 
0605/28-37-83
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 130 tys. km. 1800 ccm, zielo
ny metalic, wspomaganie, centr. zamek *  pilot, alarm, el. 
otw. szyby, RM Pioneer ze sterowaniem przy kierownicy, $tan 
b. dobry, - 23.500 zł. Legnica, tel. 0604/41 -80-47 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 1800 ccm, żółty, ABS. centr. 
zamek, wspomaganie, alum. felgi, 2 poduszki pow., radio, 
wełurowa tapicerka, el. otw. szyby, mało eksploatowany, stan 
b. dobry, - 21.500 zł. Leszno, tel. 0605/08-92-81 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 117 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
szary metalic, RO + CD i zmieniacz, wspomaganie kier., 
centr. zamek, el. otw. szyby, wełurowa tapicerka, alarm, im
mobilizer, Mul-T-Lock, alum. felgi, nowe opony, - 23.000 zł. 
Lubin, tel. 0605/33-23-70 po godz. 15 
RENAULT LAGUNA, 1995 r., 84 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy, kupiony w salonie, I właściciel, wspoma
ganie kier., centralny zamek, alarm, RO, aluminiowe felgi, 
wełurowa tapicerka, stan b. dobry, • 24.900 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-97-99,0602/44-72-34 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1995/96 r., 125 tys. km, 1800 
ccm, wtrysk, srebrny metalic, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, bez wypadku, stan b. dobry, do sprowadzenia z Nie
miec - 8.000 DEM lub na gotowo - 21.000 zł. Jawor, tel. 
0604/18-05-38, Niemcy, 0049/17-31 -84-66-02 
RENAULT LAGUNA, 1995/96 r., 104 tys. km, 2000 ccm, 
czerwony, poduszka powietrzna, serwo, pełne wyp. elektr., 
halogeny, immobilizer, alarm, kupiony w salonie w kraju, stan 
idealny, -18.900 zł. Kępno, teł. 062/782-08-22,0603/39-31-25 
RENAULT LAGUNA RXE, 1995/96 r„ 2000 ccm, srebrny 
metalic, nowy, nie eksploatowany, pełne wyposażenie, kli
matronic, nie rejestrowany, - 42.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-91-86,0601/72-56-81 
RENAULT LAGUNA, 1995/96 r„ 87 tys. km, 2200 ccm, die
sel, ciemnośliwkowy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry 
i nawigacji, - 24.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-91-77, 
060Q/16-88-07
O  'RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 1800 ccm, 

benzyna, zielony metalic, centr. zamek, wspoma
ganie kier., immobilizer, I właściciel, serwisowa
ny, - 26.000 zł. Rawicz, te l. 0602/29-90-46 
01035931

RENAULT LAGUNA, 1996 r., 2000 ccm, platynowy metalic, 
radio, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, centr. zamek + 
pilot, alarm, klimatyzacja. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14, 
0601/59-43-16
RENAULT LAGUNA,. 1996 r., 90 tys. km, 1800 ccm wspo
maganie, ABS, pod. powietrzna, klimatyzacja, el. otw. szy
by, - 28.000 zł. Jerzmanowa, gm. Głogów, tel. 076/831-23-69, 
0601/07-87-30
RENAULT LAGUNA RXE, 1996 r., 97 tys. km, 2000 ccm, 
srebrny metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, klimatronic, 
komputer z syntezą mowy, - 26.000 zł. Kalisz, tel. 
0602/26-91-40
RENAULT LAGUNA, 1996 r., 75 tys. km. 2200 ccm, TDI, 
biały, intercooler, klimatronic, el. otw. szyby, wspomaganie 
kier., napinacze pasów, centr. zamek, immobilizer, el. licz
nik, katalizator, hak, reg. kierownica, kpi. dokumentacja, karta 
pojazdu, - 31.000 zł. Lubin, tel. 076/841-10-05,0607/33-75-67 
RENAULT LAGUNA, 1996 r., 130 tys,.km, '1800.ccm, ben- 
zyna, niebieski metalic, el. otwierane szyby, z salonu, im
mobilizer, centralny zamek, wspomaganie kier., przyciem
niane sżyby, - 23.000 zł. Miękinia, tel. 071/317-84-34. 
0603/58-40-98
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r„ 60 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
możliwe raty, - 25.500 zł. Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 
0605/11-26-18
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 88 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, czerwony, centralny zamek, pełne wyposażenie 
elektr., wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki powietrzne, tyl
na szyba ogrzewana, zadbany, kierowca niepalący, garażo
wany, - 30.000 zł. Oława, tel. 071/313-44-37 
RENAULT LAGUNA. 1996 r., 136 tys. km, 2000 ccm, gra
natowy, II właściciel, kupiony w salonie w kraju, centr. za
mek, wspomaganie kier., alarm + pilot, immobilizer, blokada 
skrzyni biegów, dodatki drewnopodobne, wełurowa tapicer
ka, el. otw. szyby przednie, pod. powietrzna, RM, garażo-*

wany, - 23.000 zł. Żagań, tel. 068/478-38-09 po godz. 16. 
0601/91-02-97
O  RENAULT LAGUNA, 1996/97 r., 1800 ccm, wtrysk 

katalizator, wełurowa tapicerka, 2 pod. powietrz
ne, wspomaganie, reg. kierownica, pompowane 
fotele, centr. zamek, immobilizer, el* otw. «zyby, 
el. reg. lusterka, el. reg. reflektory i szyberdach, 
alum. felgi, ABS, garażowany, zadbany, stan ide
alny, • 24.500 z ł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/349-40-62,0601/77-68-33 81014491

RENAULT LAGUNA. 1996/97 r.. 98 tys. km, 2200 ccm, TDi. 
szary metalic, wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, 
el. otwierane szyby, regulowana kierownica, halogeny, 4 za
główki, koła 15a, 115 KM, garażowany, - 31.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-06-86,0609/52-39-30 
RENAULT LAGUNA RXE, 1997 r., 68 tys. km, 2000 ccm, 
atramentowy metalic, wspomaganie kier., klimatyzacja, el. 
otwierane szyby, el. reguł, lusterka (podgrz.), immobilizer, 
poduszka powietrzna, halogeny, wełurowa tapicerka, podło
kietnik, centralny zamek, radioodtwarzacz ♦ pilot, garażo
wany, stan b.dobry, - 32.500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-98-11, 
0605/94-74-92
RENAULT LAGUNA, 1997 r., 9& tys^km, 1800 ccm, grana
towy, kupiony w Polsce w salonie, książka przebiegu, bez 
wypadku, poduszka pow., klimatyzacja, ABS, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, wełurowa tapicerka, centralny za
mek, alarm, halogeny, homologacja na ciężarowy, faktura 
VAT, - 32.500 zł. Świdnica, tel. 0601/87-11-68 
RENAULT LAGUNA KOMBI. 1997 r., 42 tys. km, 2000 ccm, 
kolor groszkowy metalic, klimatyzacja, ABS, poduszka pow., 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, radio, centr. zamek, wspo
maganie, relingi dachowe, stan idealny, - 32.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/45-57-36
RENAULT LAGUNA ALIZE, 1997 r., 83 tys. km, 1800 ccm, 
granatowy metalic, klimatyzacja, ABS, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, centralny zamek, alarm, immobilizer, alu
miniowe felgi, radioodtwarzacz, halogeny, poduszka powietrz
na, wspomaganie kier., wełurowa tapicerka, podłokietniki, 
kupiony w salonie, garażowany, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 
0609/29-21-26
RENAULT LAGUNA, 1997/98 r„ 119 tys, km, 2200 ccm. 
diesel, zielony metalic, poduszka pow., wspomaganie kier., 
immobilizer, alarm, zielone szyby, podłokietnik, stan b. do
bry. - 32.000 zł. Wrocław, tel. 0606/25-56-44 
RENAULT LAGUNA II, 1998 r., 65 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
srebrny metalic, 110 KM, wersja Aida RTE, immobilizer, 
alarm, ABS, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, halogeny, dodatkowe 4 opony zimowe, kpi. dokumenta
cja, książka serwisowa, RO Philips (sterowanie przy kierow
nicy). - 34.000 zł. Lubin, tel. 076/842-85-93 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1998 r., 20 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, granatowy metalic, ABS, klimatronik, el. reg. lu- 1 
sterka i szyby. alum. felgi, przednia szyba atermiczna, reg. 
kierownica, skórzana, alarm, relingi dachowe, 2 pod. po
wietrzne, - 38.900 zł lub zamienię na VW Polo, poj. 2.000 
ccm. Kępno, tel. 0602/18-12-58 
RENAULT LAGUNA RTE, 1998 r„ 23 tys. km, 1600 ccm,
16 V, bordowy bordowy, serwisowany, kupiony w salonie, ABS,
2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaga
nie, RO, książka serwisowa, na gwarancji, - 39.200 zł. Nysa. 
tel. 077/433-37-35
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 po
duszki powietrzne, reg. siedzenie kierowcy i kierownica, stan 
b. dobry, - 43.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/664-98-36, 
0603/45-39-01
RENAULT LAGUNA, 1998/99 r., 45 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, popielaty metalic, wspomaganie, alum. felgi, ABS, -
37.500 zł. Legnica, tel. 0601/27-13-60 
RENAULT LAGUNA. 1999 r.. 3 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
kolor grafitowy metalic, 4 pod. powietrzne, kpi. dokumenta
cja, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, wspo
maganie, el. reg. lusterka, stan b. dobry, nie eksploatowany 
w Polsce. • 44.000 zł. Lubin, tel. 076/849-35-11 
RENAULT LAGUNA II. 1999 r„ 75 tys. km, 1600 ccm. kolor 
groszkowy, kombi, klimatyzacja, ABS, -el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, wełurowa tapicerka, hak, halogeny, bez wypad
ku, kupiony w salonie, - 39.900 zł ♦ VAT. Oława, tel. 
0601/99-81-08
RENAULT LAGUNA, 1999 r., 30 tys. km, 1800 ccm, grana
towy, klimatronic, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, wspomaganie, immobilizer, centr. zamek + pi
lot, podłokietnik, I właściciel. 1,5 roku w kraju, - 34.900 zł. 
Sława. tel. 068/356-76-70
RENAULT MEGANE, 1996 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, bordowy metalic, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, el. 
otw. szyby, zadbany, 5-biegowy, do sprow. z Niemiec - 22.500 
zł bez cła. Bolesławiec, tel. 0601/87-12-49 
RENAULT MEGANE RT, 1996 r„ 104 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, el. otw. szyby, centr. zamek + pi
lot, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyberdach, 3 zabezp. przed 
kradzieżą, reg. kierownica, wełurowa tapicerka, dzielona tylna 
kanapa, RM ze sterowaniem przy kierownicy, zderzaki w 
kolorze nadwozia, wspomaganie, - 23.000 zł lub zamienię 
na Audi 80 B4, BMW 3. Gryfów Śl., tel. 075/781-38-50 
RENAULT MEGANE. 1996 r., 59 tys. km, 1600 ccm, srebr
ny metalic, el. reg. lusterka i szyby, wełurowa tapicerka, -
21.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-52-03 
O  RENAULT MEGANE, 1996 r., 86 tys. km, 1600 

ccm, biały, el. otw. szyby, wspomaganie kier., 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, weluro- 
wa tapicerka, centr. zamek, RO z RDS, immobili
zer, stan b. dobry, • 20.500 zł. Wrocław, tel. 
071/793-54-82,0601/05-08-18 81014591

RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r . 85 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, granatowy metalic, wspomaganie kier., centralny 
zamek, el. otwierane szyby, szyberdach, halogeny, alumi
niowe felgi, komplet kół zimowych, RM + CD, - 24.900 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0607/70-09-27 
RENAULT MEGANE,.1996 r., 97 tys. km, 1400 ccm, bordo
wy, poduszka powietrzna, immobilizer, el. otwierane szyby, 
el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi + komplet kół zimowych, 
radioodtwarzacz, zderzaki w kolorze nadwozia, garażowa
ny, serwisowany, I właściciel (niepalący), - 23.000 zł. Lubań, 
tel. 075/722-33-95
RENAULT MEGANE. 1996 r.. 80 tys. km. 1900 ccm. diesel 
wspomaganie, immobilizer, radioodtwarzacz, stan b. dobry,
• 21.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-35-84, 
0502/41-01-17
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 93 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, zielony metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, pełna 
elektryka, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, halogeny, RO 
-Philips, 6 głośników, immobilizer, I właściciel, z salonu, ga
rażowany, - 27.000 zł. Rębiszów, gm. Mirsk, woj. jeleniogór
skie, tel. 0604/48-57-54
RENAULT MEGANE. 1996 r„ 55 tys. km, 1400 ccm. benzy
na, biały, pełna elektryka, klimatyzacja; wspomaganie, we
lur, lakierowane zderzaki, - 22.800 zł. Szczawno Zdrój, 1eł. 
074/843-24-02,0607/48-04-59 
RENAULT MEGANE COUPE. 1996 r., 97 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, el. otw. szyby (4), wspomaganie, 
centr. zamek z pilotem, immobilizer w kluczyku, alum. felgi 
14" Ronal, 2 lata w kraju, sprowadzony w całości, - 22.500 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-32-01,0605/55-55-37 
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 72 tys. km. 1400 ccm, 
ENERGY, czerwony, kupiony w salonie. I właściciel, poduszka 
powietrzna, wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, eł. 
reguł, lusterka, el. otwierane szyby, halogeny, zderzaki w 
kolorze nadwozia, RO, wełurowa tapicerka, stan idealny, •
25.400 zł. Wałbrzych! tel. 074/843-97-99,0604/28-52-65 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 76 tys. km, 1600 ccm, 
granatowy metalic, immobilizer, centr. zamek, halogeny, spo
iler - 21.500 zł. Poznań, tel. 0602/10-36-57 
RENAULT MEGANE RT, 1996 r., 1400 ccm, zielony meta
lic, eł. otw. szyby, ABS, alarm, RO, kupiony w salonie w kra-
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ju, wspomaganie, pod. powietrzna, zadbany, stan idealny, -
21.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/849-17-59 po godz. 20 
RENAULT MEGANE, 1996 r„ 105 tys. km, 1900 ccm, die
sel, czerwony, 5-drzwiowy, centr. zamek, immobilizer, el. otw. 
szyby, wspomaganie, welurowa tapicerka, dzielona tylna 
kanapa, kpi. dokumentacja, stan idealny, • 23.900 zł. Wał
brzych, tel. 0602/81-64-04
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r.. 130 tys. km, 1600 
ccm, czerwony, stan b. dobry, alum. felgi, RM + zmieniacz, 
bez wypadku, serwisowany w ASO, - 25.500 zł. Wrocław, 
tel. 788-97-01,0607/06-94-37 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 83 tys. km, 1600 ccm, 
czamy metalic, alum. felgi, centr. zamek, wspomaganie, el. 
otw. szyby, blokada skrzyni biegów, RM Sony, halogeny, nowe 
opony, spoiler, serwisowany, stan idealny, - 30.900 złJub 
zamienię. Wrocław, tel. 0603/39-55-24 
O  RENAULT MEGANE, 1996/97 r., 58 tys. km, 1600 

ccm, niebieski metalic, centr. zamek, wspoma
ganie kier., ABS, poduszka pow., el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, szyberdach, radio, w kraju od 
tygodnia, stan b. dobry, • 21.700 zł. Żagań, tel. 
068/477-74-27,0603/13-02-07 84020001

RENAULT MEGANE COUPE, 1996/97 r., 60 tys. km, 1600 
ccm, zielony metalic, poduszka pow. kierowcy, centr. zamek, 
halogeny, wspomaganie, immobilizer, kupiony w salonie, I 
właściciel, serwisowany, stan idealny, - 28.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/342-22-37,0601/59-73-63 
O  RENAULT MEGANE, 1997 r., 62 tys. km, 1600 

ccm, bordowy metalic, katalizator, 2 pod. po
wietrzne, ABS, el. otw. szyberdach, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, radio, centr. zamek, wspo
maganie, bez wypadku, w kraju od 2 dni, - 23.800 
zł. Żagań, tel. 068/477-74-27, 0603/13-02-07 
84019901

RENAULT MEGANE CLASSfĆ, 1997:r., 68 tys. km, 2000.. 
ccm, kolor morski metalic, sprowadzony w całości, 2 pod. 
powietrzne, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, ABS, centr. 
zamek, wspomaganie, automatic, - 26.800 zł. Gostyń, tel. 
0603/97-31-96
RENAULT MEGANE RTE, 1997 r., 58 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, automatic, centr. zamek + pilot, 
alarm, el. otw. szyby, wspomaganie, reg. świateł, kierów., 
RM z pilotem w kierów. - 24.500 zł lub zamienię na mniejszy 
do 17.000 zł. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-05-06 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997 r., 90 tys. km, 1600 
ccm, bordowy metalic, alum. felgi, poduszka pow., reg. kie
rownica, centr. zamek, wspomaganie, kupiony w salonie, -
26.000 zł. Wrocław, tel. 0604/52-21-41
RENAULT MEGANE, 1997 r., 1900 ccm, diesel immobilizer, 
centr. zamek, el. otw. szyby, - 24.000 zł. Bielawa, tel. 
076/833-37-38,0502/17-80-85 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 42 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
szary metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek + pilot, el. otw. szy
by, el. reg. reflektory, Immobilizer, komputer, • 28.900 zł. 
Bojanowo, tel. 065/545-61 -46
RENAULT MEGANE, 1997 r., 75 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
fioletowy metalic, bez wypadku, pełne wyposażenie, klima
tyzacja, 2 poduszki powietrzne, I właściciel, RO Panasonic, 
kpi. dokumentacja, stan idealny, - 25.900 zł (możliwe raty 
lub zamiana). Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 73 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalic, el. otw. szyby, wspomaganie, RM RDS, ste
rowanie pod kierownicą, el. reg. światła, - 26.500 zł lub za
mienię, raty. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
RENAULT MEGANE RT, 1997 r., 112 tys. km, 1600 ccm, 
czarny metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, reg. foteli i kierownicy, 
immobilizer, centr. zamek, termometr zewnętrzny, radiood
twarzacz oryginalny + sterowanie w kierownicy, - 26.000 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-59-30,0604/89-10-81 
RENAULT MEGANE COUPE, 1997 r., 77 tys. km, 2000 ccm, 
granatowy, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, immobilizer, 
alum. felgi, poduszka pow., halogeny, RO + CD, wszystkie 
el. dodatki, • 32.000 zł. Włoszakowice, tel. 065/537-01-88 
RENAULT MEGANE, 1997 r., 72 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, 5-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, podusz
ka pow., alarm, radio, I właściciel, - 27.200 zł. Wrocław, te|. 
060_2/45r57-36
RENAULT MEGANE, 19# r. '45'tys. km,1600 Ccrt1, srebr- 
ny metalic, klimatyzacja, welurowa tapicerka, wspomaganie 
ukł. kierowniczego i hamulca, el. otw. szyby, el. reg. reflek
tory, el. reg. lusterka, alum. felgi, kpi. opon zimowych, blo
kada drzwi i ukł. zapłonowego, centr. zamek, radio, • 27.000 
zł. Wschowa, tel. 065/540-40-80 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997/98 r., 34 tys. km. 1400 
ccm, benzyna, szary metalic, centr. zamek, poduszka po
wietrzna, wspomaganie, radioodtwarzacz, serwisowany, ku
piony w salonie, • 25.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/736-87-82 wieczorem, 0608/19-21-95 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1997/98 r., 43 tys. km, 1600 
ccm, kolor wiśniowy metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaga
nie, ABS, centr. zamek, el. reg. lustecka, el. otw. szyby, kli
matyzacja, RO, • 28.000 zł. Ostrów Wlkp;, tel. 062/592-55*22, 
0502/17-78-63
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r., 90 tyś. Km. 1600 
ccm, zielony metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, 
wspomaganie, pełna el., immobilizer, centr. zamek, RM z 
RDS ♦ dżoy- 29.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27 
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1998 r., 49 tys. km, 1400 
ccm, zielony metalic, ABS, wspomaganie, reg. kierów., centr. 
zamek ♦ pilot, immobilizer, 2 pod. powietrzne, kontr, drzwi,

pąsów, temper., el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. luster
ka, welurowa tapicerka, garażowany - 31.000 zł lub zamie
nię na Citroena Evansion. Przemków, tel. 076/831-02-45, 
0604/93-31-91
RENAULT MEGANE. 1998 f., 19Ó0 ccm, turbo D, - 31.500 
zł. Krotoszyn, tel. 062/725-38-63 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 1600 ccm, benzyna, oliwko
wy metalic, stan b. dobry, w kraju od 3 miesięcy, mały prze
bieg, ABS, wspomaganie kier., el. otwierane szyby, el. re
guł. lusterka, centralny zamek + pilot, immobilizer, zegar, 
termometr, obrotomierz, lusterka i zderzaki w kolorze nad
wozia, 3 miesiące AC i OC grati6, • 33.500 zł. Wrocław, tel. 
071/344-44-80,0502/34-28-49 
RENAULT.MEGANE, 1998 r., 46 tys. km, 1400 ccm, meta
lic, alarm, centr. zamek, poduszka pow, • 22.500 zł. Wro
cław, tel. 327-50-41,0504/78-99-39 
RENAULT MEGANE, 1998/99 r., 61 tys. km, 1400 ccm, ECO, 
75 KM, srebrny metalic, poduszka pow., wspomaganie kier., 
halogeny, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowany, stan 
b. dobry, - 26.700 zł lub zamienię na inny, 95-97 r., do 15.000 
zł. Wrocław, tel. 0600/93-30-99 
RENAULT MEGANE, 1998/99 r., 80 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, ciemnozielony metalic, I rej. 03.99 r., centr. zamek, 
immobilizer w kluczyku, blokada skrzyni biegów, wspoma
ganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reg. kierownica, 2 
pod. powietrzne, RM, zderzaki w kolorze nadwozia, serwi
sowany, ABS, stan b. dobry, - 32.000 zł. Lwówek śląski, tel. 
0602/77-57-82
RENAULT MEGANE, 1999 r., 27 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor lipowy zielony, RO, 5-biegowy, ABS, wspomaganie kier., 
el. reg. lusterka, centr. zamek, komputer pokł., kpi. doku
mentacja, 4 poduszki pow., kupiony w salonie, - 33.900 zł. 
Dominice, tel. 065/537-11-74,0607/43-02-03 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AG0219 
www.autogielda.com.pl)
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1999 r., 49 tys. km, 1600 

.ccm, 16V, jasnozielony metalic, 4 poduszki pow., ABS, kli
matyzacja, eL.otw. szyby, el. reg. lusterka, immobilizer, alarm, 
RO, 6 głośników, welurowa tapicerka, komputer, halogeny + 
opony zimowe, kpi. dokumentacja,- 39.900zł, Legnica, tel. 
0601/97-43-08
RENAULT MEGANE, 1999 r., 43 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
kolor morski metalic, klimatyzacja, ABS, poduszki pow., et. 
otw. szyby, centr. zamek *  pilot, welurowa tapicerka, wspo
maganie, oryg. radio (sterowane przy kierownicy), • 31.000 
zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Leszno, tel. 065/526-64-60, 
0607/65-54-43.
RENAULT MEGANE (1,1999 r., 25 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
srebrny metalic, Classic RT, I właściciel, kupiony w salonie, 
4 pod. powietrzne, ABS, immobilizer, komputer, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, welurowa tapicerka, centr. zamek, ga
rażowany, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, kpi. opon 
zimowyc.h, - 34.900 zł. Lubin, tel. 0601/80-88-80 
RENAULT MEGANE, 1999 r., 25 tys. km, 1600 ccm, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., ABS, 4 podusz
ki pow., centr. zamek *  pilot, immobilizer, el. otw. szyby, szy
berdach, oryg. radio, el. reg. reflektory, alum. felgi, weluro
wa tapicerka, halogeny, stan idealny, - 31.500 zł. Nowogro
dziec, tel. 075/731-66-30
RENAULT MEGANE CLASSIC, 1999 r., 10 tys. km, 1600 
ccm, 110 KM, kolor - zieleń lipowa, I właściciel, kupiony w 
salonie, serwisowany, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaga
nie, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, 
halogeny, garażowany, stan idealny, • 38.900 zł. Wrocław, 
tel. 0600/36-12-95,071/342-22-37 prosić Dagmarę 
RENAULT MEGANE, 1999/00 r., 35 tys. km, 1900 ccm, die
sel RM, 5-biegowy, katalizator, ABS, wspomaganie, reg. kie
rów., centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, klimaty
zacja, nowy model, 4 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, 
stan b. dobry - 36.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-83-44 
RENAULT MEGANE KOMBI, 2000 r., 7 tys. km, 1600 ccm, 
16V, srebrny metalic, ABS, 4 poduszki powietrzne, klimaty
zacja, podgrz. fotele, białe zegary, pełne wyposażenie elek
tryczne, książka serwisowa, radioodtwarzacz, • 39.300 zł. 
Rawicz, tel. 065/546-14-00,0603/91-03-17 
RENAULT MEGANE COUPE, 2000 r., 15 tys. km, 1600 ccm. 
16V, żółty. ABS, 4 pod. powietrzne, halogeny, komputer, centr. 
zamek, el. otw. szyby i lusterka, kupiony w salonie, I właści
ciel, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-22-37 
RENAULT SAFRANE RT, 1993 r., 200 tys. km, 2200 ccm, 
benzyna,-srebrny.metalic, wtrysk, ABS, komputer, .mówią- 
cyYel. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. refl., centr. za
mek, alarm, alum. felgi, mini wieża Philips, szyberdach, im
mobilizer, wspomaganie, welurowa tapicerka, podłokietnik, 
dzielona tylna kanapa • 19.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-75-10 
RENAULT SAFRANE RN, 1993 r., 118 tys. km, 2200 ccm, 
benzyna, bordowy metalic, stan b. dobry, poduszki pow., RM, 
ABS, welurowa tapicerka, przednia szybćf ogrzewana, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, el. reg. lampy, -18.000 
zł lub zamienię. Kraśnik Dolny, tel. 075/736-97-32 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2200 ccm, benzyna + gaz, 
bordowy metalic, nowa inst. gazowa, wspomaganie, el. otw. 
szyby, ABS, centr. zamek, poduszka pow., el. reg. lusterka i 
szyberdach, ekonomiczny, - 20.990 zł lub zamienię, możli
we raty. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2000 ccm, benzyna, grana
towy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., aluminio
we felgi, - 16.000 zł (możliwość rat lub zamiany). Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,312-63-41 
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 163 tys. km, 2200 ccm, ben
zyna ABS, wspomaganie kier., centralny zamek, el. reguł, 
lusterka, el. otwierane szyby, welurowa tapicerka, radiood
twarzacz, -16.900 zł. Świdnica, tel. 074/853-35-00 
RENAULT SAFRANE, 1993 r„ 87 tys. km, 2200 cćm, ben
zyna, szaroniebieski metalic, wspomaganie, ABS, hak, centr. 
zamek, alarm + pilot, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, reg. kierownica, reguł, fotel kierowcy, welurowa 
tapicerka, 4 zagłówki, RM, dodatkowe światło .stop*, spro
wadzony w całości, kpi. dokumentacja, - 21.500 zł. Złotory
ja. tel. 076/878-44-79.0600/91-88-43 
RENAULT SAFRANE, 1993 r.. 2200 ccm, 12V, granatowy, 
klimatyzacja, skórą, tempomat, aluminiowe felgi, RM + CD 
+ pilot, alarm, Mul-T-Lock, pełne wyposażenie el., centralny 
zamek + pilot, komputer, wspomaganie kier, • 19.000 zł. 
Żarów, teł. 074/858-00-32 do godz. 18,0607/45-56-57 , 
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 155 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, ciemnozielony metalic, ABS, Klimatronic, el. reg. lu-. 
sterka, el. otw. szyby, komputer, wspomaganie, centr. za
mek, alarm, alum. felgi, -19.700 zł lub zamienię. Krotoszyn, 
tel. 0609/24-69-66
RENAULT SAFRANE, 1994/95 r., 90 tys. km, 2200 ccm, 
benzyna, perłowy metalic, wersja przejściowa, 4 el. otw. szy
by, el. reg. lusterka, ABS, centr. zamek, poduszka powietrz
na, wspomaganie, komputer, - 22.000 zł. Kępno, tel. 
062/782-81 -17,0607/.16-85-25 
RENAULT SAFRANE IS, 1995 r., 129-łys. km, 2200 ccm, 
benzyna, perłowogranatowy, ABS. tempomat, el. otwierane 
szyby, komputer pokł., 2 poduszki powietrzne, aluminiowe, 
felgi, radio + 6 głośników, automatic, centralny zamek, wspo
maganie kier., garażowany, drewniane dodatki, pełna doku
mentacja, stan b. dobry, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/22-85-55
RENAULT SAFRANE, 1995 r., 130 tys. km, 2000 ccm, srebr
ny metalic, serwo, el. reg. lusterka i szyby, centr. zamek z 
pilotem, immobilizer, halogeny, insL gazowa, welurowa tapi
cerka, RO ze sterowaniem w kierownicy, zadbany, - 23.900 
zł. Wrocław, tel. 071/343-94-14,0602/28-89-03 
RENAULT SAFRANE, 1996 r., 103 tys. km, 2100 ccm, tur
bo D, granatowy metalic, poduszki pow., kpi. dokumentacja, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, pełna el., klimatyzacja, 
stan b. dobry, nie eksploatowany w Polsce, alum. felgi •
36.000 zł. Lubin, tel. 076/849-35-11 
RENAULT SAFRANE. 1996 r., 2100 ccm, turbo D, srebrny 
metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki pow., drewniane do
datki, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, weluro

w a  tapicerka, • 35.000 zł. Zielona Góra, tel. 0603/05-83-72' 
RENAULT SAFRANE II, 1997 r., 64 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
kolor morski metalic, klimatyzacja, ABS,'2 pod. powietrzne,

wykończenia w drewnie, wspomaganie, centr. zamek, radio, 
welurowa tapicerka, ->37.800 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
RENAULT SAFRANE. 1998 r., 35 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
morski metalic, lampy ksenonowe, halogeny, skórzana tapi
cerka, podgrzewane fotele z pamięcią, 4 poduszki pow., kli
matronic, alum. felgi, ABS, wszystkie el. dodatki, książka 
serwisowa, radio Alpine ze zmieniarkąCD, • 51.000 zł. Świd
nica, tel. 074/852-36-66 wieczorem 
RENAULT SCENIC RT, 1997 r., 34 tys. km, 2000 ccm, per- 
łowoniebieski, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, 2 szy
berdachy, RO, zadbany, - 34.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-28-24
RENAULT SCENIC, 1997 r., 60 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, kolor grafitowy metalic, kupiony w salonie, bez wypad
ku, klimatyzacja, pełne wyposażenie el., po przeglądzie ser
wisowym, stan b. dobry, garażowany • 36.000 zł lub zamie
nię na mniejszy, diesel. Stronie Śląskie, tel. 074/814-13-12, 
0601/19-55-64
RENAULT SCENIC, 1997 r., 1900 ccm, turbo D pełne wy
posażenie (w tym klimatyzacja), - 35.000 zł. Leszno, tel. 
065/534-09-04 do godz. 19,0503/57-01-53 
RENAULT SCENIC, 1997 r., 34 tys. km, 2000 ccm. perło- 
woniebieski, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, 2 szy
berdachy, RO, stan b. dobry, • 34.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-28-24
RENAULT SCENIC, 1997 r., 34 tys. km, 2000 ccm, niebie
ski, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, 2 szyberdachy, 
RO, zadbany, - 34.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-28-24 
RENAULT SCENIC, 1997 r., 52 tys. km, 1600 ccm, niebie
ski metalic, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, wspomaganie, radioodtwarzacz, - 32.000 złMurek, 
tel. 063/289-95-02
RENAULT SCENIC, 1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, śliwko
wy, bogate wyposażenie, - 35.000 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 074/815-56-97,0609/25-56-06 
RENAULT SCENIC, 1997/98 r., 36 tys. km, 1600 ccm, bor
dowy metaliCi kupiony w salonie, bez wypadku, stan ideal
ny, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, - 49.000 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 0502/95-28-95 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 1600 ccm, biały, ABS, el. otw. 

-szyhy.el.otw. 2 szyberdachy, welur, hak, przednie rury ozdob
ne, aluminiowe fełgi, stan b. dobry, • 35.000 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0502/66-86-84,074/832-09-60 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 92 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
niebieski metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, 2 pod. —. 
powietrzne, el. reg. lusterka, el. ofytr. szyby, alum. felgi, centr. 
zamek, alarm + pilot, immobilizer, welurowa tapicerka, książ
ka serwisowa, - 43.000 zł. Głogów, tel. 076/831 -61 -88, 
076/831-42-29
RENAULT SCENIC, 1998 r.. 95 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
zielony metalic, - 43.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-97-34, 
0605/06-64-89
RENAULT SCENIC CENTURY, 1998 r., 51 tys. km, 2000 
ccm, niebieski metalic, automatic, klimatyzacja, 2 pod. po
wietrzne, 2 x el. otw. szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, alum. felgi, nowe opony, wspomaganie, centr. za
mek + pilot, ABS, webasto, oryg. RO, halogeny, zestaw gło
śno mówiący, bez wypadku, w kraju od mies., - 41.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/640-28-68.0600/10-57-00 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 30 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, klimatyzacja, ABS, automatic, 2 pod. powietrzne, 
el. otw. szyby, radio, wspomaganie, centr. zamek, alarm, I 
właściciel, - 38.900 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
RENAULT SCENIC, 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, zielony metalic, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, 2 
szyberdachy, immobilizer, centr. zamek, alarm, el. otw. szy-. 
by, el. reg. lusterka, wspomaganie, reg. kierownica, relingi 
dachowe, garażowany, - 41.500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-88-20,071/349-22-42 wieczorem 
RENAULT SCENIC RXT, 1998 r., 60 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, jasnozielony metalic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, halogeny, wspomaganie, centr. zamek, blokada 
skrzyni biegów, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, ku
piony w salonie, serwisowany, - 35.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/51-75-71
RENAULT SCENIC RT, 1998 r., 60 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, morski metalic, el. otwierane szyby, relingi dachowe, 
poduszka pow., ABS, centralny zamek, z salonu, pełna do
kumentacja, • 37.500 zł. Wrocław, tel. 0602/66-67-96 
RENAULT SCENIC, 1998/99 r., 60 tys. km, 1600 ccm, fiole
towy metalic, pełny wtrysk, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, 2 x el. otw. 
szyberdach, oryg. RM, immobilizer, bez wypadku, podgrzew. 
fotele - 38.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-83-16 
RENAULT SCENIC, 1999 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, niebieski metalic, kupiony w salonie, I właściciel, bez 
wypadku, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, ABS, alarm + pilot, 
halogeny, relingi dachowe, centr. zamek, wspomaganie, 
książka serwisowa, 2 pod. powietrzne, - 44.000 zł. Legnica, 
tel. 076/850-70-94
RENAULT SCENIC, 1999 r., 73 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, ABS, el. otw.. 
szyby - 45.000 zł. Milicz, tel. 0603/67-23-48 
RENAULT SCENIC, 1999 r., 21 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
ciemno-niebieski metalic, ABS, klimatyzacja, 4 x poduszka, 
ehszyby, el.lusterka, wspomaganie, regulowana kierownica, 
centralny zamek z pilotem, - 46.500 zł. Oława, tel. 
071/313-78-17
RENAULT SCENIC, 1999 r., 65 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
granatowy, do sprowadzenia, - 45.000 zł (na gotowo). Oła
wa, tel. 071/313-00-56,0601/55-41-77 
RENAULT SCENIC, 1999 r, 14 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
110 KM, perłowobordowy, wersja Kaleido, 4 pod. powietrz
ne, el. otw. szyby, alum. felgi, radio CD, stan idealny, - 41.500 
zł. Strzelin, tel. 071/392-62-25,0604/53-55-25 
RENAULT SCENIC, 1999/00 r., 6 tys. km, 16V, benzyna 
sprowadzony z Francji, sprowadzony w całości, pełne wypo
sażenie, 4 poduszki pow., ABS, RDS, klimatyzacja, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, - 49.000 zł. Radwanice, gm. św. 
Katarzyna, tel. 0608/50-57-21 s 
RENAULT TWINGO, 1993 r.,,1100 ccm, czarno-niebieski 
metalic, 5-biegowy, - 10.900 zł. Opole, tel. 0607/34-81-10 
RENAULT TWINGO, 1994 r., 85 tys. km, 1200 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy metalic, rozsuwany dach, centr. zamek, 
alarm + pilot, stan b. dobry - 13.900 zł. Wrocław/tel. 
071/353-91-21,0504/90-10-77 
RENAULT TWINGO, 1994 r., 1200 ccm, zielony, szyberdach, 
koła zimowe, alarm, alarm + pilot, stan b. dobry, • 11.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-99-71
RENAULT TWINGO, 1994 r., 1300 ccm, benzyna, atramen
towy, felgi aluminiowe, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/89-9446
RENAULT TWINGO, 1996.r., 61 tys. km, 1200 ccm, wtrysk; 
granatowy, centr. zamek + pilot, el. otw. szyby, eł. reg. Iur 
sterka, dodatkowe światło .stop*, -16.500 zL Ostrów Wlkp” 
tel. 062/733^80-52,0602/70-1545 
RENAULT TWINGO, 1996 r.. 45 tys. km. 1200 ccm, niebie- 
ski metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, rolowany dach, alum. 
felgi, szerokie opony 175/50/13, komplet kół z oponami zi
mowymi, po tuningu, atrakc. wygląd, -18.700 zł. Wrocław, 
tel. 071/32148-53 po godz. 18,0605/43-32-03 
O  RENAULT TWINGO, 1997 r., 1200 ccm otwierany 

dach, alum. felgi, elektryka, immobilizer, otwie
rany pilotem, koła zimowe, garażowany, stan ide
alny. Bielawa, tel. 074/833-65-W, 0601/19-65-08 
81014501

RENAULT TWINGO II, 1998 r., 41 tys. km, 1200 ccm, ben
zyna, żółty,' wspomaganie, ABS, 4 pod. powietrzne, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, el. otw. dach, centr. zamek ♦ pilot, 
immobilizer, RM *  pilot, welurowa tapicerka, 2 kpi. opon, 
stan b. dobry, - 22.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/60-7742 
RENAULT TWINGO, 1998 r., niebieski metalic, el. otw. szy
by, alarm, stan b. dobry, • 20.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/643-69-79,0605/29-70-00 
RENAULT TWINGO, 1998 r., 1200 ccm 2 pod. powietrzne, 
ABS, elrOtw. szyby, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, centr.

zamek, wspomaganie, klimatyzacja, w kraju od tygodnia, -
16.500 zł. Wrocław, tel. 0501/46-67-55
RENAULT TWINGO, 2000 r:, 32 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, wspomaganie kier., reg. kierownica, centr. 
zamek + pilot, el. otw. szyby, el.-reg. lusterka, immobilizer, 
katalizator, I właściciel, garażowany, welurowa tapicerka, -
23.500 zł., tel. 0502/07-1649

ROVER
ROVER111,1993 r., 100 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czar
ny, el. otw. szyby, blokada skrzyni biegów, szyberdach, kubeł
kowe fotele, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 0501/81-61-92 
ROVER 216 Si LUX, 1996 r., 47 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
16V, niebieski metalic, 2 poduszki pow., ABS, wspomaganie 
kier., 2 el. otw. szyby, el. reg. i podg. lusterka, el. reg. reflekto
ry, klimatyzacja, centr. zamek + pilot, alarm, alum. felgi, zimo
we opony, immobilizer, drewniane dodatki, radio z panelem, 
welurowa tapicerka, światła przeciwmgielne - 29.800 zł. Wro
cław, tel. 071/363-13-87,0605/29-00-87 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem - AR0135 www.au- 
togielda.com.pl)
ROVER 216 Si, 1997 r., 37 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, aluminiowe felgi, stan idealny, 5-drzwio
wy, wykończenie w drewnie, welurowa tapicerka, el. reguł, lu
sterka, wspomaganie kier, - 28.800 zł. Oleśnica, tel. 
0501/714040
ROVER 218 GSD, 1992 r., 170 tys. km, 1800 ccm, TDi, szary 
metalic, alum. felgi, eł. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lu
sterka, centr. zamek, 5-biegowy, wspomaganie, reg. kierow
nica, drewniane dodatki, hak, garażowany, -17.000 zł. Krzyc
ko Małe, tel. 065/537-04-52
ROVER 218 SD, 1994 r., 110 tys. km, 1900 ccm, diesel, ciem
nozielony metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy-. 
by, welurowa tapicerka, RM • 13.500 zł. Lubin, tel. 
076/749-97-79,0502/17-80-87,0502/17-80-88 
ROVER 218 SD, 1995 r„ 90 tys. km, 1800 ccm, turbo D, zie
lony metalic, wspomaganie kier., regulowana kierownica, el. 
otwierane szyby, centralny zamek, alarm, immobilizer, obro- 
tomierż, wykończenia drewniane, stan b. dobry, - 25.900 zł. 
Krotoszyn, tel. 062/725-75-66
ROVER 220 SOI, 1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, TDi, srebrny 
metalic, klimatyzacja; pod. powietrzna, 5-drzwiowy, elektr. 
wyposażenie, centr. zamek + pilot, welurowa tapicerka, alum. 
felgi, wspomaganie, - 26.000 zl. Ostrów Wlkp.,-teł.. 
062/73842-00,0605/23-63-60 
ROVER 220 SD, 1997 r., 34 tys. km, 2000 ccm, turbo D, tur
kusowy metalic, ABS, 2x SRS,'wspomaganie, el. otw. szyby, 
alarm, immobilizer, centr. zamek, szyberdach, 5-drzwiowy, stan 
b. dobry, - 29.000 żł. Głogów, tel. 076/834-82-98, 
0604/1949-56
ROVER 400, 1998 r., 45 tys. km, 2000.ccm, SDi, srebrny 
metalic, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, centr. zamek + pilot, • 35.000 zł. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 0502/39-1543
ROVER 400, 1998 r_ 48 tys. km, 1400 ccm, 16V, bordowy 
metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, 2 poduszki 
pow., el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, katalizator, I wła
ściciel, garażowany, kpi. dokumentacja, drewniane dodatki, -
29.900 zł. Poznań, teł. 061/847-12-74,0601/47-12-74 
ROVER 400, 1999 r., 25 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie, stan idealny, - 37.800 zł lub za
mienię. Krotoszyn, tel. 062/725-01-98 po godz. 18, 
0503/70-25-26
ROVER 414 St, 1991 r., 1400 ccm, szary metalic, sedan, nie 
uszkodz. - 3.000 DEM + cło. Iłowa, tel. 068/37748-57, 
0603/32-70-30
ROVER 414,1996 r., 49 tys. km, 1400 ccm, 16V, szary meta
lic, pełne wyposażenie elektryczne, poduszka powietrzna, 
wspomaganie, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, jasna tapicer
ka, stan b. dobry, I właściciel w kraju, - 31.000 zł. Wrocław, 
tel. 0606/12-09-21
ROVER 416 KOMBI, 1997 r., 48 tys. km, 1600 ccm, 16V, srebr
ny metalic, centr. zamek, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg; 
lusterka, 2 pod. powietrzne, ABS, alum. felgi, wspomaganie, -
29.000 zł. Leszno, tel. 065/526-81-29,0607/66-37-04 
ROVER 416 SI, 1997 r„ 45 tys. km, 1600 ccm, 16V, ciemno- 
grafitowy metalic, sedan, I właściciel, jasna tapicerka, pełne 
wyp. elektryczne, kpi. dokumentacja, oryginalny przebieg, 
drewniane wykończenia, chromowane elementy, stan ideal
ny, - 35.000 zł zamienię na Fiata Marea Weekend 1:9 JTD, 
ciemny metalic. Jelenia Góra, tel. 075/641-54-14
ROVER 416,1998 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor platynowy me
talic, stan b. dobry, sprowadzony w całości, I właściciel, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, klimatyzacja, garażowany, zadba
ny, - 29.000 zł. Wilamowa, tel. 077/431-75-31 
ROVER 416 SI, 1999 r., 5 tys. km, 1600 ccm, szary metalic, 
klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, ćfentr. 
zamek + pilot, pełne wyposażenie elektryczne, najbogatsza 
wersja, drewniane dodatki, alum. felgi, radio Clarion, - 38.000 
zł. Nowa Sól, tel. 0501/56-95-14 - 
ROVER 418 SLO, 1995 r., 108 tys. km, 1800 ccm, turbo D, 
zielony metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 
welurowa tapicerka, drewniane wykończenia, garażowany, 
serwisowany, stan b. dobry, • 23.000 zł. Polkowice, tel. 
076/749-2648
ROVER 620 Si, 1994 r., grafitowy, sprowadzony w całości, 
ABS, pełne wyposażenie elektr., podgrz. lusterka, szyberdach, 
welurowa tapicerka, - 22.000 zł. Babimost, woj. zielonogór
skie, tel. 0604/26-80-95
ROVER 620 i, 1995 r., 135 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bor
dowy, ABS, klimatyzacja, szyberdach, el. reg. lusterka, centr. 
zamek, I właściciel, • 28.000 zł. Wrocław, tei. 0601/70-67-72 
ROVER 620 SDI, 1996 r., 100 tys. km, 2000 ccm, diesel, bor
dowy metalic, el. otw. szyby, wspomaganie kier, ABS, pod. 
powietrzna, klimatyzacja, drewniane dodatki,“garażowany, •
38.000 zł. Poznań, tel. 0602/68-65-56
ROVER 620,1997 r., 66 tys. km, 1994 ccm, diesel, kolor gra
fitowy metalic, skóra, szyberdach, klimatyzacja, centr. zamek, 
ABS, alum. felgi, wspomaganie, pełna elektryka, RO, poduszki, 
katalizator, blokada, reg. kierownica, - 37.500 zł. Rzepin, tel. 
095/759-62-96
ROVER 620 SDI, 1997/98 r., 70 tys. km, 2000 ccm, kolor gra
fitowy metalic, klimatyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centr. zamek, alum. felgi, dodatkowo 
kpi. kół zimowych, bez wypadku • 38.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0603/1247-27
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ROVER 820 SI, 1990 r., 2000 ccm, 16V DOHC, zielony meta
lic, inst. gazowa, wspomaganie kier., ABS, pełne wyposaże
nie elektryczne, szyberdach, centralny zamek + pilot, alarm, 
aluminiowe felgi, sprowadzony w całości, dużo dodatków, -
11.600 zł. Wrocław, tel. 0501/01-43-82 
ROVER 825 SD, 1994 r., 138 tys. km, 2500 ccm, granatowy, 
pełna elektryka, climatronic, ABS, wspomaganie, skóra, drew
niane dodatki, alarm, -17.500 zł. Lubin, tel. 0601/40-38-38 
ROVER MGF CABRIO, 1997 r., 71 tys.' km, 1800 ccm, WC, 
perłowofioletowy, 2-osobowy, skórzana tapicerka, 2 poduszki 
pow., napinacze pasów, ABS, centr. zamek, immobilizer, alarm, 
alum. felgi, el. otw. szyby, klimatyzacja, podg. siedzenia, RO 
+ CD, dodatkowo twardy dach, książka serwisowa, kpi. doku
mentacja, - 80.000 zł. Leszno, tel. 0601/54-32-33 (zdjęcia do 
tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00555 
www.autogielda.com.pl)
ROVER MONTEGO SEDAN, 1986 r., 170 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, czerwony, centralny zamek, welurowa tapicerka, 
dzielona tylna kanapa, nowy akumulator (gwarancja), ciemne 
szyby, zderzaki w kolorze nadwozia, - 5.000 zł lub zamienię 
na uszkodzony, chętnie prod. japońskiej. Wrocław, tel. 
071/316-51-74,0607/82-1846 
ROVER MONTEGO KOMBI, 1989 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, złoty metalic, el. reg. lusterka, centr. zamek, zarej. 
na 7 osób, kpi. dokumentacja, el. otw. szyby, do małych po
prawek • 2.000 zł. Legnica, tel. 0603/40-64-90

SAAB
SAAB 900 COUPE, 1996 r., 98 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
srebrny metalic, ABS, wspomaganie, reg. kierownica, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, radio, alum. 
felgi, inst. gazowa, welurowa tapicerka, zadbany, atrakcyjny 
wygląd, - 35.000 zł. Opole, tel. 077/460-80-39 
SAAB 9000 CS, 1992 r., 190 tys. km, 2300 ccm, 16V + gaz, 
kolor grafitowy metalic, ABS, klimatyzacja, bez wypadku, 
skórzana tapicerka, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka 
(podgrz.), wspomaganie kier., centralny zamek, podgrz. fo
tele, tempomat, el. reg. reflektory, hak, I właściciel, pełna 
dokumentacja, stan b. dobry, • 21.500 zł. środa Śląska, tel. 
071/795-1442

SEAT
SEAT ALHAMBRA, 1997_rv 89 tys. km, 1900 ccm. TDi, gra
natowy metalic, pełne wyposażenie, klimatyzacja, webasto, 
2 pod. powietrzne, welurowa tapicerka, 90 KM, w kraju od 
roku, - 49.500 zł lub zamienię na inny, do 20.000 zł. Leszno, 
tel. 0607/09-85-14,0049/160-99-55-01-00 
SEAT ALHAMBRA, 1997/98 r., 38 tys. km, 2000 ccm, gra
natowy metalic, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, podwójne 
ogrzew., centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie • 47.000 
zł. Lubin. tel. 076/84245-74,0502/68-26-55 
SEAT AROSA, 1998 r., 70 tys. km, 1000 ccm, biały, katali
zator, c. zamek, wspomaganie, 2 el. otw. szyby, immobili
zer, 2 poduszki powietrzne, welur, bez wypadku, pełna do
kumentacja, - 20.000 zł (możliwe raty). Bralin, tel. 
062/781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
SEAT AROSA, 1998/99 r., 54 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony metalic, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki, katalizator, 
wspomaganie, centralny zamek, el.szyby- reg.kierownica, 
światła, immobilizer, komplet opon letnio-zimowych, dzielo
na tylna kanapa, obrotomierz, - 24.500 zł. Gubin, tel. 
068/359-76-22,0607/86-60-30 
SEAT AROSA, 1998/99 r., 37 tys. km, 1000 ccm, wtrysk, 
czarny, poduszka pow., reg. kierownica, wspomaganie, im
mobilizer, klimatyzacja, obrotomierz, atermiczne szyby, dzie
lona tylna kanapa, zarejestrowany, - 24.000 zł. Pleszew, tel. 
062/74240-64
SEAT AROSA, 1999 r., 25 tys. km, 1000 ccm, niebieski, 
wspomaganie, centr. zamek, poduszka pow, • 21.000 zł. 
Kalisz, tel. 0605/34-56-32
SEAT CORDOBA, 1994 r., 140 tys. km, 1800 ccm, kolor 
szary, el. otw. szyby, wspomaganie kierownicy, centr. za
mek, stan bardzo dobry, - 15.900 zł. Wrocław, tel. 
0501/80-52-62
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, wtrysk, 
zielony, bez wypadku, oclony w całości, w kraju od tygodnia, 
wspom. kierownicy, el. reg. reflektory, rozkładane fotele, RO, 
stan idealny, - 16.900 zł (możliwe raty lub zamiana). Ka
mienna Góra, tel. 0603/77-93-71 
SEAT CORDOBA, 1994 r.. 87 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
niebieski metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
otwierane szyby, - 16.300 zł. Kiełczów, tel. 071/398-81-99, 
0502/93-39-72'
SEAT CORDOBA, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk centr. zamek, cflarm + pilot, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, hak, stan idealny, • ,17.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-65-93
SEAT CORDOBA, 1994 r., 104 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czamy, książka serwisowa, RO, el. reg. reflektory, •
16.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-53-61 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 99 tys. km, 1400 ccm, Pb/, żółty, 
sprowadzony w całości, I właściciel, -16.500 zł lub zamienię 
na tańszy. Pawłowice, tel. 065/611-2,3-23 lub, 0605/69-33-10 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 109 tys. km, 1400 ccm, czarny, 
reg. światła, reg. pasy, dzielona tylna kanapa, immobilizer, 4 
zagłówki, radioodtwarzacz, pełna dokumentacja, -16.000 zł. 
Rawicz, tel. 0603/45-52-97
SEAT CORDOBA, 1994 r., 75 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
fioletowy metalic, oclony, po przeglądzie, bez wypadku, wspo
maganie kier., atrakcyjny wygląd, nowe opony (4 szt.), za
dbany, katalizator, radioodtwarzacz, stan b. dobry, pełna 
dokumentacja, spoiler, • 16.800 zł. Sobótka, tel. 
0601/15-66-99
SEAT CORDOBA, 1994 r., 148 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, szary metalic, w kraju od miesiąca, oclony, bez wypad
ku, po przeglądzie, el. otwierane szyby, serwo, centralny 
zamek, szyberdach, stan b. dobry, -15.600 zł. Wrocław, tel. 
071/317-11-92,0606/55-21-53 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 114' tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czarny, immobilizer, bez wypadku, welurowa tapicerka, 
4 zagłówki, sprowadzony w 07.2000 r, I właściciel w kraju, 
książka serwisowa, -16.400 zł. Wschowa, teł. 065/540-64-83, 
0605/27-49-71
SEAT CORDOBA, 1994 r., 93 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny metalic, bez wypadku, sprowadzony z Niemiec, za
dbany, nowe opony, centr. zamek, • 17.000 zł. Żary, tel. 
0604/50-59-32,0604/50-85-58 
SEAT CORDOBA GL, 1994/95 r., 114 tys. km, 1600 ccm. 
wtrysk, kolor morski metalic, centralny zamek, szyberdach, 
wspomaganie kier., ABS, el.otwierane szyby, dzielone tylne 
siedzenia, katalizator, stan idealny, w kraju od 3 dni, pełna 
dokumentacja, - 16.100 zł. Kłodzko, tel..074/867-61-23, 
0607/73-60-48
SEAT CORDOBA CU. 1994/95 r., 1600 ccm, benzyna, czer
wony, katalizator, sportowe zawieszenie, wspomaganie, el. 
reg. reflektory, obrotomierz, RO; szyberdach, 4 zagłówki, 
garażowany, sprowadzony w całości w 96 r.. I rej. 12.94 r., 
kpi. dokumentacja, • 17.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-85-94, 
0603/16-70-20
SEAT CORDOBA, 1995 r.,.130 tys. km. 1400 ccm. czerwo
ny, dwie poduszki powietrzne, - 20 000 zl. Warszawa, tel. 
0603/78-83-62
SEAT CORDOBA,.1995 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel,
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biały, wspomaganie, 5-drzwiowy, 2 miesiące w kraju, • 21.500' 
zł. Chojnów, tel. 0600/41-01-95 po godz. 15 
SEAT CORDOBA, 1995 r., 1600 ccm, benzyna katalizator, 
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, - 17.300 zł. Legni
ca, tel. 076/866-44-37
SEAT CORDOBA, 1995 r.,78 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
fioletowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, 
atrakcyjny wygląd, -18.500 zł. Miłicz, woj. wrocławskie, tel. 
0605/13-34-79
SEAT CORDOBA, 1995 r., 73 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
zielony metalic, wspomaganie kierownicy, centr. żamek, ob
rotomierz, przyciemnione szyby, sprowadzony w całości, -
21.800 zł. Syców, teł. 062/785-94-94,0604/27,78-61 
SEAT CORDOBA. 199$ r., H6 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony, 5-biegowy, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, RM, centr. 
zamek, alarm, immobilizer, blokada skrzyni biegów, kupiony 
w kraju, garażowany, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, -
20.500 zł lub zamienię na Opla Corsę z 96/97 r.. Zgorzelec, 
tel. 075/775-10-94,0606/23-55-58
SEAT CORDOBA. 1995/96 r., 100 tys. km, 1600 ccm, Pb/, 
ciemnozielony, bez wypadku, w kraju od roku, 2 poduszki 
powietrzne, ABS, szyberdach, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, kupiony w salonie Seata, książka serwisowa, 
radio, faktura VAT, stan idealny, - 21.800 zł. Nowa Ruda, tel. 
0601/31-91-96
SEAT CORDOBA, 1995/96 r., 72 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, granatowy metalic, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, el. 
otw. szyby, immobilizer, 3 mies. w kraju -19.700 zł. Twardo- 
wice, tel. 076/877-51-22,0501/60-77-43 
SEAT CORDOBA SX, 1996 r., 55 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
granatowy metalic, 130 KM, do sprowadzenia z Niemiec, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, - 21.500 zł. Ghojnów, tel. 
076/818-15-99,0602/58-06-18 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 60 tys. km, 1600 ccm, rudy me
talic, 2 poduszki pow., ABS, centr. zamek, wspomaganie, •
24.000 zł. Dzięcioły, tel. 062/769-71-09,0600/63-36-32 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 45 tys. km, 1800 ccm, szary 
metalic, RO, alum. felgi, ABS, immobilizer, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centr. zamek, alarm, - 24.000 zł. Kobierno k. 
Krotoszyna, tel. 062/722-76-20 do godz. 16, 721-15-79 po 
godz. 16,0502/61-91-56
SEAT CORDOBA COUPE, 1996 r., 88 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, 16V, srebrny metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, szy
berdach, centr. zamek, el. otw. szyby, alum. felgi, alarm, 
sportowe siedzenia i kierownica, RO, - 23.000 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/725-02-18,0601/47-91-05 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 1600 ccm, wtrysk, chabrowy, bez 
wypadku, klimatyzacja, 2 poduszki pow., ABS, wspomaga
nie, centr. zamek, b. zadbany, tydzień w kraju, przegląd, •
22.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/573-18-45,0601/77-37-17
SEAT CORDOBA, 1996 r., 113 tys. km, 1400 ccm, zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, opony zimowe, RO, 
stan b. dobry, - 21.200 zł. Wrocław, tel. 071/367-31-14 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 90 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
ciemnozielony metalic, zadbany, aluminiowe felgi, szyber
dach, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, wspoma
ganie kier., mało używany, serwisowany, inst. gazowa, stan 
idealny, radioodtwarzacz, • 22.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-87-60,0602/39-56-77 
SEAT CORDOBA, 1996 r., 126 tys; km, 1900 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, immobilizer, el. otwierane szyby, 2 podusz
ki powietrzne, wspomaganie kier., centralny zamek, regulo
wana kierownica, kubełkowe fotele, reg. pasy, aluminiowe 
felgi, radioodtwarzacz Blaupunkt, Sportowy układ wydecho
wy, - 25.600 zł. Złotoryja, tel. 0503/79-01 -65 
SEAT CORDOBA COUPE SX, 1996/97 r., 60 tys. km, 1800 
ccm, 16V, czerwony, 140 kM, ABS, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie kierownicy, centr. zamek, el. otw. szyby, reg. wys. 
kierownicy i foteli, kubełkowe fotele, szyberdach, dzielona 
tylna kanapa, alarm + pilot, alum. felgi 15", zadbany,'stan 
idealny, - 25.900 zł lub zamienię na Audi 100 C4, 2,5 TD 
kombi, VW Transportera T4 lub VR6. Świdnica, tel. 
074/640-48-19,0608/59-25-1 &
SEAT CORDOBA VARIO, 1997 r., 70 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, biały, szyberdach el., ABS, wspomaganie, 2 pod. 
powietrzne, I właściciel, garażowany, - 34.500 zł lub zamie
nię na busa. Zgorzelec, tel. 0502/98-03-37 
SEAT CORDOBA SE, 1997/98 r., 36 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, srebrny metalic, kupiony w salonie w Polsce, faktura 
zakupu, książka serwisowa, I rej. w 1998 r., bez wypadku, 
centralny zamek + pilot, immobilizer, alarm + pilot, el. otwie
rane szyby, el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, ra
dioodtwarzacz, stan idealny, - 24.900 zł lub zamienię na tań- 
szy. Ząbkowice Śląskie, lei. 074/815-66-61,0602/11-04-88 
SEAT CORDOBA, 1998 r., 65 tys. km, 1600 ccm, niebieski 
metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, klimatyzacja, RO, alum. 
felgi, wspomaganie, centr. zamek, nowe opony, alarm, •
28.000 zł lub zamiana na Renaulta Kangoo, Peugeota Part
nera, Citroena Berlingo. Kluczbork, tel. 0605/06-71-21 
SEAT CORDOBA COUPE, 1998 r., 39 tys. km, 1900 ccm, 
TDi, 110 PS, srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, komputer, wspomaganie, centr. za
mek, immobilizer, alarm, alum. felgi, zadbany, • 33.400 zł. 
Leszno, tel. 065/526-62-27 po godz. 17
SEAT CORDOBA, 1998 r., 46 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby, we
lurowa tapicerka, el. reg. lusterka, blokada skrzyni biegów, 
immobilizer, - 25.500 zł. Wrocław, tel. 0605/26-12-90 
SEAT CORDOBA, 1998/99 r., 1600 ccm, wtrysk, bordowy 
metalic, z salonu, I właściciel, wspomaganie kier., el. otwie
rane szyby, garażowany, welurowa tapicerka, zadbany, -
23.900 zł lub zamienię na inny samochód. Paczków, tel. 
077/431 -61 -91,0604/08-40-56
SEAT CORDOBA, 1998/99 r., 40 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, perłowy, kombi, 5-drzwiowy, relingi dachowe, wspoma
ganie kier., z salonu, stan silnika i blacharki b. dobry, • 20.000 
zł * VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/88-89-68 
SEAT CORDOBA, 1999 r., 15 tys. km, 1900 ccm, biały, kli
matyzacja, poduszka pow., wspomaganie - 31.500 zł. Wro
cław, tel. 071/787-32-79 po godz.17 
SEAT COROOBA VARIO, 2000 r., 22 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, zielony metalic, 2 poduszki pow., wspomaganie 
kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, RM, roleta, ku
piony w salonie, bez wypadku, książka serwisowa, I właści
ciel, stan b. dobry, - 38.500 zł. Bierutów, tel. 0607/04-21*31 
SEAT IBIZA, 1986 r., 1700 ccm, diesel, czarny, garażowa
ny, szyberdach, alum. felgi, nowe opony, hak, 5-biegowy, •
6.300 zł lub zamienię na nowszy model, z dopłatą. Szklar
ska Poręba, tel. 0504/70-41-51 
SEAT IBIZA, 1988 r., 1200 ccm, czerwony, silnik system 
Porsche, 3-drzwiowy, 5-biegowy, hak, RO + głośniki, nowe 
opony, nowy akumulator (gwarancja), ciemne szyby, atrakc. 
wygląd, - 6.500 zł lub zamienię. Mycielin, gm. Niegosławice, 
tel. 0604/33-57-15
SEAT IBIZA, 1989 r., 140 tys. km, 900 ccm, benzyna, biały, 
stan dobry, 3-drzwiowy, szyberdach, RM, nadkola, komplet 
kół zimowych, II właściciel, kpi. dokumentacja, katalizator, 5 
miejsc, serwisowany w ASO, ekonomiczny, - 5.800 zł. Lu
bin, tel. 076/846-36-94
SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 ccm, benzyna 5-drzwiowy, silnik 
system Porsche, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -
1.500 zł. Chojnów, tel. 0600/16-48-26
SEAT IBIZA, 1990 r., 86 tys. km, 900 ccm, - 6.500 zł. Gubin,
woj. zielonogórskie, tel. 0606/70-23-39
SEAT IBIZA, 1990 r., 900 ccm, czerwony, 5-drzwiowy, RM,
- 6.700 zł. Wrocław, tel. 0602/49-01-58 
SEAT IBIZA, 1990 r., 138 tys. km, 1200 ccm, szary metalic, 
nowe opony, po remoncie zawieszenia i układu hamulcowe
go, przegląd do 05.2002 r, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 
071/359-34-64
SEAT IBIZA, 1990 r., 1200 ccm, benzyna, czerwony, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, na białych tablicach •
1.100 DEM. Zgorzelec, tel. 0609/63-56-72 
SEAT IBIZA, 1991 r., 85 tys. km, 1200 ccm, benzyna, mor
ski metalic, el. otw. szyby, centr. zamek, zderzaki i lusterka 
w kol. nadwozia, plastikowe nakładki na progi w kraju od

12.2000^.; stan b. dobry - io.5QO.zł. Modła, tel. 
076/817-22-19,0602/88-08-99 
SEAT IBIZA, 1991 r., 103 tys. km, ciemnozielony metalic, 
silnik system Porsche, 3-drzwiowy, obrotomierz, 4 opony zi
mowe, 3. światło „stop”, - 8.100 zl. Zielona Góra, lei. 
0606/92-14-47
SEAT IBIZA, 1991 r., 105 tys. km, 903 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, stan dobry, • 6.500 zł. 
Chojnów, tel. 0607/05-08-34
SEAT IBIZA, 1991r., 1200 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, 5-bie
gowy, stan b. dobry, - 8.900 zł. Gubin, tel. 068/359-65-36 po 
godz. 19
SEAT IBIZA, 1991 r., 94 tys. km, 1460 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, 90 KM, silnik system Porsche, w kraju od 
1993 r., I właściciel, garażowany, stan b. dobry, - 11.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/641-63-60 
SEAT IBIZA, 1991 r., 152 tys. km, 1200 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, katalizator, szyberdach, bez 
wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, cena z cłem i trans
portem, - 8.500 zł. Krobia, tel. 065/571-13-79 
SEAT IBIZA, 1991 r., 70 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, stalowy 
metalic, bez ywpadku, książka przebiegu, I właściciel, b. 
zadbany, przegląd, - 7.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). 
Rawicz, tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
SEAT IBIZA, 1991 r., 1500 ccm, biały, stan dobry, silnik sys
tem Porsche, 5-drzwiowy, 5-biegowy, - 7.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-39-36,0604/25-06-84 
SEAT IBIZA, 1991/96 r., 1200 ccm, czerwony, - 9.000 zł. 
Szczawno-Zdrój, tel. 0601/91-63-62 
SEAT IBIZA, 1991/97 r., 1200 ccm, czerwony, alarm, 5-bie
gowy, stan blacharki i silnika b. dobry, zadbany, - 7.600 zł. 
Kudowa Zdrój, tel. 0601/18-35-46 
SEAT IBIZA SPECIAL, 1992 r., 900 cćm, granatowy, 
5-drzwiowy, stan idealny, bezwypadkowy, do sprowadzenia 
z Niemiec, - 7.500 zł. Bolesławiec, tel. 0608/28-34-88 
SEAT IBIZA, 1992 r.,-111 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, grana
towy, bez wypadku, 5-drzwiowy, w kraju od 3 dni, szyber
dach, obrotomierz, 5-biegowy, zadbany, stan b. dobry, - 8.500 
zł. Bolesławiec, tel. 0605/14-83-78 
SEAT IBIZA, 1992 r., 903 ccm, czerwony, kpi. dokumenta
cja, RO, szyberdach, • 6.800 zł. Kostomłoty, tel. 
071/317-01-10,0609/52-88-06 
SEAT IBIZA, 1992 r., 1200 ccm, niebieski, silnik system 
Porsche, el. otwierane szyby, el. reg. reflektory, centralny 
zamek, aluminiowe felgi, tylne szyby uchylane, - 9.400 zł. 
Paczków, tel. 0608/22-69-92
SEAT IBIZA, 1993 r., 117 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, czar
ny, 3-drzwiowy, silnik system Porsche, el. otw. szyby, - 7.900 
zł. Wrocław, tel. 0601/64-66-24 
SEAT IBIZA, 1993 r., 90 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czerwo
ny meksykański, bez wypadku, centr. zamek, nowy model, 
szyberdach, 5-drzwiowy, stan b. dobry, tydzień w kraju, prze
gląd, - 14.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/573-18-45,0601/77-37-17 
SEAT IBIZA, 1993 r.( 101 tys. km, 1200 ccm, granatowy, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centr. zamek, silnik 
system Porsche, 2 opony zimowe, - 8.500 zł. Wojcieszów, 
tel. 075/751-20-44
SEAT IBIZA, 1993/94 r., 120 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 4-drzwiowy, alum. felgi, wspomaganie, centr. zamek, 
alarm + pilot, spoilery, halogeny, • 16.700 zł. Żagań, tel. 
0602/17-14-43

SEAT IBIZA, 1994 r., 86 tys. km, 1000 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, nowy model, RO, - 13.500 zł. Mroczeń, 
tel. 062/781-70-14,0503/98-71-25 
SEAT IBIZA, 1994 r., 104 tys. km, 1900 ccm, turbo D, grafi
towy metalic, el. otwierane szyby, centralny zamek, szyber
dach, aluminiowe felgi, nowe opony, nowy akumulator, za
dbany, - 18.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-50-11, 
0601/49-71-98
SEAT IBIZA, 1994 r., 150 tys. km, czerwony, 5-drzwiowy, 
wspomaganie, zadbany, • 19.000 zł. Oława, tel. 
071/303-79-30
SEAT IBIZA, 1994 r., 125 tys. km, - 17.000 zł. Sienice, gm. 
Łagiewniki, tel. 071/393-96-32 
SEAT IBIZA, 1994 r., 130 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, do sprowadzenia z Niemiec, stan dobry -14.000 
(na gotowo w Polsce). Strzegom, tel. 074/855-23-58 
SEAT IBIZA GLX, 1994 r., 1600 ccm, benzyna el. otw. szy
by, wspomaganie, szyberdach, - 15.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/29-61-73
SEAT IBIZA, 1994 r., 110 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, kubełkowe fotele, 
zderzaki w kolorze nadwozia, bez wypadku, I właściciel, RM, 
stan b. dobry, • 18.900 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 
0605/52-23-52
SEAT IBIZA, 1994 r., 1800 ccm, benzyna, granatowy meta
lic, 5-drzwiowy, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, 
alarm, kupiony w salonie, alum. felgi, • 14.900 zł. Żagań, tel.. 
068/477-65-65,0605/67-07-70 
SEAT IBIZA, 1994 r., 1000 ccm, niebieski, 3-drzwiowy, im
mobilizer, 5-biegowy, stan b. dobry, - 13.400 zł. Żary, tel. 
068/374-56-50,0602/67-59-71 
SEAT IBIZA, 1994/95 r., 85 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrzne, szyber
dach, kubełkowe fotele, 4 zagłówki, welurowa tapicerka, cen
tralny zamek, atrakcyjny wygląd, bez wypadku, stan ideal
ny, -16.400 zł. Rawicz, tel. 065/546-10-46,0603/85-26-46 
SEAT IBIZA, 1995 r., 145 tys. km, 1400 ccm, czerwony, bez 
wypadku, 5-drzwiowy, RO Pioneer, el. reg. światła, alarm, 
immobilizer, oznakowany, blokada skrzyni biegów, termometr, 
stan b. dobry, • 17.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0502/83-69-38 
lub 075/753-34-29
SEAT IBIZA, 1995 r., 2000 ccm, GTi, perłowoniebieski, 
5-drzwiowy, klimatyzacja, skórzana tapicerka, alum. felgi, 
centr. zamek, alarm + pilot, wspomaganie, -17.500 zł. Jaro
cin, tel. 062/74-13-52,0605/40-82-09 
SEAT IBIZA, 1995 r., 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, bez wypadku, alarm, immobilizer, oznakowany, 
RM Pionieer, Mul-T-Lock, el. reg. świateł, termometr, kpi. 
dokumentacja, po wymianie oleju i filtrów, stan b. dobry, -
18.300 zł. Jelenia Góra, tel. 075/753-34-29 
SEAT IBIZA, 1995 r., 91 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony, 
oclony w całości, bez wypadku, centr. zamek, szyberdach, 
wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. reflektory stan dobry, 
książka serwisowa, - 17.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 
0503/06-67-23
SEAT IBIZA, 1995 r., 50 tys. km, 1400 ccm, wtrysk 5-drzwio
wy, el. otwierane szyby, welurowa tapicerka, bez wypadku, 
stan idealny, dzielona kanapa, - 16.500 zł. Rawicz, tel. 
065/546-10-46,0603/85-26-46 
SEAT IBIZA, 1995 r., 1400 ccm, niebieski, 3-drzwiowy, bo
gate wyposażenie, sprowadzony w całości, kompl. dokumen
tacja, -17.000 zł. Świebodzice, tel. 0607/57-80-43 
SEAT IBIZA GTI, 1995/96 r., 126 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
16V, 130 PS, biały, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, el. otw. 
szyby, komputer, alum. felgi 15”, kubełkowe fotele, wspo

maganie kier., 2 poduszki pow., ciemne szyby, spoilery, -
19.600 złTub zamienię. Złofdryja, tel. 0609/20-26-27 
SEAT IBIZA, 1996?.,.83 tys; km, 1400 ccm, biały, 3-drzwio
wy, alarm, aluminiowe felgi 15", drugi komplet opon, dzielo
ne tylne siedzienie, zderzaki w kolęrze nadwozia, sportowy 
ukł. wydechowy, atrakcyjny wygląd; pełna dokumentacja, -
15.600 zł. Wrocław, tel. 071/318-29-67,0605/31-54-15 
SEAT IBIZA, 1996 r.,.65 tys. km, 1400ccm, wtrysk, czerwo
ny, wspomaganie, reg. kierownica, RO oryg., zarejestrowa
ny, kpi. dokumentacja, możliwe raty przez komis, • 16.200 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-58-52,0601/58-33-32 
SEAT IBIZA, 1996 r., 1050 ccm, czerwony, kpi. dokument., 
oclony w całości, 2 poduszki pow., alum. felgi, RM stereo, 
alarm, centr. zamek, atrakcyjny wygi., stan techn. b. dobry, -
17.900 zł lub zamienię. Legnica, tel. 076/854-78-08, 
0602/36-07-03
SEAT IBIZA, 1996 r., 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, el. otw. szyby, wspomaganie, 5-drzwiowy, c. zamek, ku
pujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 16.000 zł. Pleszew, 
tel. 062/741-83-10,0609/20-09-85 
SEAT IBIZA, 1996 r., 86 tys. km, 1050 ccm, czerwony, ku
piony w salonie, 1 właściciel, bez wypadku, garażowany, 
zadbany, stan bardzo dobry, - 17.500 zł. Wrocław, tel.
315-24-12,0605/34-58-55
SEAT IBIZA, 1996/97 r., 77 tys. km, 1400 ccm, zielony me
talic, 5-drzwiowy, katalizator, kupiony w salonie, zadbany, •
18.200 zł. Lubin, tel. 076/844-35-22 
SEAT IBIZA CUPRA REISING CUP, 1997 r., 93 tys. km, 
2000 ccm, 16V, czerwony, klimatyzacja, 2 poduszki pow., 
alum. felgi, RO, I właściciel, garażowany, pełne wyposaże
nie, skórzana tapicerka, sprzęt Hi-Fi (Mac-Audio) za dopła
tą  - 29.950 zł., tel. 0602/30-70-33'
SEAT IBIZA GT, 1997 r„ 1900 ccm, TDi, perłowoceglasty, 
klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, komputer, centr. 
zamek, alarm, kubełkowe fotele, białe zegary, sportowe za
wieszenie, alum. felgi, 4 zagłówki, reg. kierownica, książka 
serwisowa, - 29.500 zł. Chojnów, tel. 0604/22-92-30 
SEAT IBIZA, 1997 r., 23 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski, ABS, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, Immobili
zer, reg. fotel kierowcy, dodatkowe zabezpieczenie, RM, 
3-drzwiowy, - 20.000 zł. Kaszczor, gm. Przemęt, tel. 
065/549-93-97 po godz. 15
SEAT IBIZA, 1998 r., 1400 ccm, niebieski, kupiony w Pol
sce, bezwypadkowy, Mul-T-Lock, RO Philips,"właściciel nie
palący, stan idealny, - 23.000 zł. Oława, tel. 0602/15-84-54 
SEAT IBIZA, 1998 r., 49 tys. km, 1900 ccm, granatowy me
talic, RO, poduszka powietrzna, wspomaganie, hak, el. otw. 
szyby, el. reg. reflektory, - 27.000 zł. Mikstat, woj. kaliskie, 
tel. 0503/01-68-13
SEAT IBIZA, 1998 r., 30 tys. km, 1000 ccm. benzyna, gra
natowy, 5-drzwiowy, ABS, centr. zamek, immobilizer, wspo
maganie, el. reg. reflektory, el. otw. szyby, 4 zagłówki, -
22.300 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 074/847-11-52, 
0605/13-98-58
SEAT IBIZA SX, 1998/99 r., 49 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, I właściciel, kupiony w salonie w Polsce, bez 
wypadku, serwisowany, alarm + pilot, garażowany, central
ny zamek + pilot, atrakcyjny wygląd, zadbany, katalizator, 
stan idealny, 3-drzwiowy, - 21.600 zł. Sobótka, tel. 
0601/15-66-99
SEAT IBIZA, 1999 r., 48 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, 2 pod. po

wietrzne, RM Sony, 3-drzwiowy, - 28.000 zł. Opole, tel. 
0501/01-02-20
SEAT IBIZA, 1999 r., 30 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. otw. szyby i 
szyberdach, alarm + pilot, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, 
książka serwisowa, blacharka do małych poprawek, - 22.900 
zł. Świdnica, tel. 074/852-46-28,0605/29-34-36 
SEAT IBIZA, 1999 r., 46 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
śliwkowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, el. 
otwierane szyby, el. regui. reflektory, reguł, fotel kierowcy, 
immobilizer, dzielona tylna kanapa, - 25.900 zł. Ziębice, tel. 
074/819-10-35 po godz. 18
SEAT MALAGA, 1988/96 r., 1450 ccm, biały, alum. felgi, 
hak, centr. zamek, nowy akumulator, 2 opony, - 6.300 zł. 
Łaziska, gm. Bolesławiec, tel. 075/644-90-29 po 18 
SEAT MALAGA, 1991 r., 90 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, system Porsche, centr. zamek, el. otw. szy
by, 4-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, zagłówki, podłokiet- 
niki, welurowa tapicerka, - 5.300 zł. Głogów, tel. 
0607/16-83-98
SEAT MALAGA, 1991 r., 1200 ccm. zielony, 4-drzwiowy, na 
zachodnich tablicach -1.900 zł. Lubsko, tel. 0606/91-14-78 
SEAT MALAGA, 1991 r., 121 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, szyberdach, RO, nowe opony, centr. zamek, 
welurowa tapicerka, 4-drzwiowy, 5-biegowy, stan idealny, na 
zachodnich tablicach - 2.350 zł. Żary, tel. 0604/98-65-56 
SEAT MARBELLA, 1990 r., 900 ccm na białych tablicach, -
1.450 zł. Szczecin, tel. 0609/23-73-10 
SEAT MARBELLA, 1990 r., 82 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
czarny, szyberdach, nowe opony, stan idealny, na zachod
nich tablicach • 1.650 zł. Żary, tel. 0604/98-65-56 
SEAT MARBELLA, 1991 r., 900 ccm, granatowy, na zachod
nich tablicach • 800 DEM. Gubin, tel. 0503/98-81-94 
SEAT RONDA, 1986 r., 1500 ccm, czerwony, zadbany, 
5-drzwiowy, pełna dokumentacja, • 2.200 zł. Lwówek śląski, 
tel. 0608/34-51-30
SEAT TOLEDO GLX, 1991 r., 120 tys. km, 2000 ccm, zielo
ny metalic, 115 KM, alum. felgi, centr. zamek, alarm, immo
bilizer, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i 
szybierdach, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, welur, 
dzielona tylna kanapa, w kraju od 7 mies., I właściciel, udo
kum. pochodzenie, garażowa, - 16.000 zł. Jawor, tel. 
0608/39-36-21 po godz. 15
SEAT TOLEDO, 1991/92 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
beżowo-żółty, książka serwisowa, lusterka w kolorze nad
wozia, halogeny, el. reg. reflektory, wspomaganie kier., nowe 
opony, sprowadzony z Niemiec, bez wypadku, - 13.700 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-82-26
SEAT TOLEDO, 1992 r., 112 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
ciemnozielony metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaga
nie, obrotomierz, RM, do sprow. z Niemiec, ważny TUV -
2.400 DEM ♦ cło, na gotowo 10.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-66-45,0604/75-02-92 
SEAT TOLEDO GLX, 1992 r., 2000 ccm ABS, wspomaga
nie, szyberdach, welurowa tapicerka, pełne wyposażenie eł„ 
alum. felgi, bez wypadku, - 15.000 zł. Kłodzko, tel. 
0606/34-20-98
SEAT TOLEDO, 1992 r., 115 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
brązowy metalic, szyberdach, wspomaganie, 5-biegowy, 
5-drzwiowy, bez wypadku, sprowadzony w całości, stan ide
a lny ,' 12.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-84, 
0606/11-38-66
SEAT TOLEDO, 1992 r., 117 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, hak, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, alarm

+ pilot, centr. zamek, RM, zadbany,, w kraju od 7 mies., I 
właściciel, -12.300, zł. Chojnów, tel. 076/818-89-48 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 145 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalic, centr. zamek, el. otw, szyby, wspomaganie. 
RO, koła zimowe, - 15.800 zł. Iwiny, tej. 076/818-95-13, 
0602/36-47-82
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
serwisowany, w kraju 2 dni, - 13.700 zł. Jawor, tel. 
076/857-46-82,0606/49-19-53 
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 zł. Kalisz, tel. 062/760-20-61,0606/67-37-47 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1595 ccm, wtrysk, czerwony, el. 
otwierane szyby, el. reg. reflektory, składane tylne fotele, 
hak, oznakowany, Mul-T-Lock, radioodtwarzacz Kenwood, 
obrotomierz, lusterka i zderzaki w kolorze nadwozia, -13.000 
zł lub zamienię na inny. Kłodzko; tel. 074/867-92-91 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, srebrny 
metalic, w kraju od 2 tygodni, wspomaganie kier., szyber
dach, radio, stan b. dobry, - 14.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-12-06,0601/55-26-06 
SEAT TOLEDO, 1992 r., turbo D, wiśniowy metalic, pełne 
wyposażenie el., welurowa tapicerka, stan b. dobry, -16.000 
zł. Legnica, tel. 076/856-22-00 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, welurowa tapicerka, ABS, wspomaganie, 
alum. felgi, centr. zamek, el. oiw. szyby, szyberdach, kom
puter, książka serwisowa, stan idealny, -14.000 zł. Legnica, 
tel. 076/862-04-09
SEAT TOLEDO, 1992 r., 100 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
kolor szampański metalic, wspomaganie, centr. zamek, ABS, 
el. otw. szyby, szyberdach, welur, bez wypadku/ tydzień w 
kraju, przegląd, -14.200 zł (zwolnienie z opłaty skarb,). Ra
wicz, tel. 065/573-18-45,0601/77-37-17 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1900 ccm, turbo D, zielony meta
lic, stan b. dobry, el. otwierane szyby, centralny zamek, wspo
maganie kier., dach otwierany; welurowa tapicerka, haloge
ny, el. reguł, lusterka, w kraju od 3 tygodni, -17.000 zł. Szczyt
na, tel. 074/868*38-84
SEAT TOLEDO, 1992 r., 128 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, alarm, centr. zamek, immobilizer, el. reg. reflek
tory, RO, - 13.500 zł. Szprotawa, tel. 068/376-22-66, 
068/376-52-03 po godz. 16
SEAT TOLEDO. 1992 r., 168 tys. km, 1800 ccm, granatowy, 
centr. zamek, alarm, szyberdach, hak, nie składak, oryg. 
przebieg, kpi. dokumentacja, - 13.700 zł. Wrocław, tel. 
071/368-84-80
SEAT TOLEDO, 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
biały, wspomaganie kier., RO, do sprowadzenia z Niemiec, •
11.300 zł na gotowo. Zielona Góra, tel. 068/320-71-96, 
0604/60-82-80
SEAT TOLEDO. 1992 r., 117 tys. km. 1800 ccm. wtrysk, 
niebieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kier., 
spoiler tylny ze światłem .stop*, nowe opony, RO, lusterka i 
zderzaki w kolorze nadwozia, w kraju od 4 lat, zadbany, kpi. 
dokumentacja, stan b. dobry, - 12.500 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-41-31,0605/56-91-48 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 116 tys. km, 1800 ccm, beżowy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, radi, el. otw. szyby, 
szyberdach, spoiler, sprowadzony w 2001 r, bez wypadku,

stan b. dobry, - 13.900 zł. Żary, tel. 0604/50-59-32, 
0604/50-85-58
SEAT TOLEDO, 1992/93 r., 159 tys. km, 1900 ccm, TD, 
biały, sprowadzony w całości, bez wypadku, wspomaganie, 
halogeny, stan b. dobry, -17.200 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-37-23
SEAT TOLEDO, 1992/93 r.. 1600 ccm, benzyna el. reg. re
flektory, obrotomierz, w kraju od tygodnia, - 13.500 zł. Jen- 
ków, tel. 076/857-46-82,0606/49-19-53 
SEAT TOLEDO, 1992/93 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, czerwony, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek, 
ABS, el. reg. lusterka, el. wysuwana antena, szyberdach, 
komputer, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, el. reg. 
reflektory, halogeny, welurowa tapicerka, obrotomierz, -
13.800 zł. Zawidów, tel. 075/778-86-75 
SEAT TOLEDO, 1992/94 r., 104 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, jasnozielony metalic, el. otw. szyby, el. reg. i podgrze
wane lusterka, el. reg. światła, centr. zamek + pilot, alarm, 
Mul-T-Lock, RM Pioneer, szyberdach, welur, dzielona tylna 
kanapa, spoiler, zderzaki w kol. nadwozia, trzecie światło 
.stop', przegl. do 02.2002 r, • 12.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-70-86,0601/58-39-50 
SEAT TOLEDO. 1993 r.. 198 tys. km. 1900 ccm, TD, zielo
ny metalic, el. otw. szyby i lusterka, centr. zamek, alarm, 
alum..felgi, • 19.500 zł. Lubań, tel. 0606/34-79-12 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 132 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, wspomaganie, hak, RM, el. otw. szyby, Mul-T-Lock, 
3,5 I w Polsce - 15.500 zł. Sieroszowice, gm. Radwanice, 
tel. 076/831-10-62
SEAT TOLEDO, 1993 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, gra
natowy, wspomaganie, centr. zamek, bez wypadku, książka 
serwisowa, zderzaki w kolorze nadwozia, w kraju od tygo
dnia. stan idealny, -16.300 zł. Bolesławiec, tel. 0606/30-49-25 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1600 ccm, czerwony, centr. za
mek, wspomaganie, szyberdach, - 16.000 zł. Głogów, tel. 
0602/77-50-70
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, wspo
maganie, centr. zamek, - 16.600 zł lub zamienię, raty. Le
gnica, tel. 0604/05-94-52
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1600 ccm, benzyna,- czerwony, 
wspomaganie, szyberdach, spoiler, • 15.500 zł. Leszno, tel. 
0607/47-01-29 .
SEAT TOLEDO, 1993 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, czar
ny, wspomaganie, szyberdach, radioodtwarzacz, hak, -
13.500 zł, Turek, tek 063/289=95-02 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 69 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, gra
natowy, alarm + pilot, szyberdach, radioodtwarzacz, bez 
wypadku, sprowadzony w całości, stan b. dobry, -14.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-77-14,0601/76-35-52 
SEAT TOLEDO GL, 1994 r„ 90 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
szary metalic, ABS, serwo, centr. zamek, RM, książka ser
wisowa, bez wypadku, tydzień w kraju - 18.500 zł. Lubsko, 
tel. 068/372-11-66,0601/68-97-94 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 83 tys. km. 1800 ccm, benzyna, 
złoty metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., welu
rowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, RO, książka 
serwisowa, • 16.700 zł. Wschowa, tel. 065/540-16-95, 
0601/75-76-72
SEAT TOLEDO, 1994 r., 126 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
16V, złoty metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka i reflektory, welurowa tapicerka, ku
bełkowe fotele, reg. kierownica, szyberdach, -16.500 zł lub 
zamienię na tańszy, do 8.500 zł. Głogów, tel. 076/835-53-74, 
0606/57-15-95
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1800 ccm, benzyna ABS, centr.

zamek, immobilizer, inst. gazowa, wspomaganie, -19.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 0604/84-28-34-.
SEAT TOLEDO, 1994 r., 101 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, szy
berdach, hak, RO, spoiler, zderzaki i lusterka w kolorze nad
wozia, szyby atermiczne, kpi. dokumentacja, -18.000 zł lub 
zamienię. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-57-38 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, hak, wspomaganie, - 15.600 zl. Legnica, tel. 
0600/21-54-67
SEAT TOLEDO, 1994 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, el. otw. szyby, wspomaganie, welurowa tapicerka, stan 
idealny, -16.400 z łj Lipniki, tel. 077/431 -25-60 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie, alum. felgi, 
welurowa tapicerka, książka serwisowa, el. reg. reflektory, - 
20.500.zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-53-61 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 135 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
beżowy metalic, wspomaganie kier., ABS, immobilizer, -
17.000 zł. Piaski, woj. leszczyńskie, tel. 0504/93-84-06 
SEAT TOLEDO, 1994 r., 101 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, ABS, centralny zamek, szyberdach, wsp<K 
maganie kier., radioodtwarzacz, hak, ciemne szyby, zderza
ki i lusterka w kolorze, welurowa tapicerka, el. światła, spro
wadzony w całości, pełna dokumentacja, -18.000 zł lub za
mienię. Wrocław, tel. 071/318-57-38 
SEAT TOLEDO GL, 1994 r., 1800 ccm, benzyna, biały, ku
piony w salonie, garażowany, przyciemniane el.szyby, wspo
maganie, immobilizer, centralny zamek, alarm, RO, -18.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/48-09-08 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 2000 ccm. 16V ABS, 2 pod. po
wietrzne, el. reg. lusterka, przednia szyba ogrzewana, kom
puter, RO f  6 głośników, Idimatyzacja, alum. felgi, - 25.000 
zł. Dzierżoniów, tel. 0601/78-88-18 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 102 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, el. reg. świa
teł, RM CD Pioneer, reg. pasów, dzielona tylna kanapa, kpi. 
dokumentacja, zdjęcia, melodia wstecznego biegu, stan b. 
dobry, immobilizer, spoiler - 19.000 zł. Wola Droszewska, 
gm. Godziesze, tel. 062/761-05-27,0603/62-77-89 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 300 tys. km, 1900 ccm, diesel, bia
ły, serwo, na zachodnich tablicach - 4.900 DEM. Żary, tel. 
068/470-50-85,0606/36-50-95 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 70 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czar
ny, wspomaganie, c. zamek + pilot *  alarm, 4 el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, welur, szyberdach, alum. felgi, ABS, spro
wadzony w całości, I właściciel w Polsce, -16.900 zł (możli
we raty). Jarocin, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
SEAT TOLEDO. 1995 r.. 126 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
perłowoczarny metalic, I właściciel, sprowadzony w całości, 
bez wypadku, oryginalny lakier, pełna dokumentacja, wspo
maganie kier., centralny zamek, 4 zagłówki, welurowa tapi
cerka, halogeny, radioodtwarzacz, reg. fotele, stan idealny,
- 21.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-39.0605/23-25-67 
SEAT TOLEDO, 1995 r., 100 tys. km, 1600 ccm, kolor wi
śniowy, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, kpi. do
kumentacja, welurowa tapicerka, RM, wspomaganie, centr. 
zamek, książka serwisowa, stan idealny, -18.000 zł. Legni
ca, tel. 076/862-04-09
SEAT TOLEDO, 1995 r„ 158 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, od miesiąca w kraju, bez wypadku, wspomaganie, 4 
zagłówki, dzielona kanapa, - 18.500 zl. Mirsk, woj. jelenio
górskie, tel. 0606/50-08-90
SEAT TOLEDO, 1995 r., 95 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
kolor wiśniowy metalic, 2 poduszki pow., serwo, centralny 
zamek, hak, napinacze pasów, dzielona tylna kanapa, w kraju 
od tygodnia, pełna dokumentacja, - 23.000 zł. Nowa Ruda, 
tel. 0604/46-38-42
SEAT TOLEDO, 1995 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
wiśniowy, inst. gazowa, wspomaganie kier., RO. -14.500 zł. 
Sobótka, tel. 0606/66-09-94
SEAT TOLEDO, 1995/96 r., 50 tys. km, 1600 ccm, czarny, 
stan idealny, alarm, centralny zamek, wspomaganie kier., I 
właściciel, pełna dokumentacja, stan opon b. dobry, nowy 
akumulator (gwarancja), - 18.200 zł. Kłodzko, tel. 
0606/28-65-73
SEAT TOLEDO GL. 1996 r.. 129 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
stalowy metalic, centr. zamek, szyberdach, el. otw. szyby, 
immobilizer, RO, wspomaganie, - 23.000 zl. Pieszyce, tel. 
074/836-51-30
SEAT TOLEDO GT, 1996 r., 2000 ccm, 16V, niebieski, wer
sja sportowa, pełne wyposażenie, atrakc. wygląd, -18.900 
zł. Leszno, tel. 065/529-72-40, 0607/43-70-34 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 1600 ccm z salonu, I właściciel, 
alarm, wspomaganie kier., garażowany, - 22.500 zl. Łagiew
niki, tel. 071/394-00-91 do godz. 16,0604/46-71-73 
SEAT TOLEDO, 1996/97 r., 37 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor morski metalic, wspomaganie, ABS, centr. zamek, el. 
otw. szyby, klimatyzacja, immobilizer, RO+CD, 4 zagłówki, 2 
opony zimowe z felgami, ks. serwisowa, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, stan idealny, - 23.200 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/735-12-34 po 15
SEAT TOLEDO SEt  1996/97 r., 1800 ccm, niebieski meta
lic. - 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/785-50-08 
SEAT TOLED0 1997 r„ 95 tys. km, 1900 ccm, TDi, czerwo
ny, stan b. dobry, 2 pod. powietrzne, klimatyzacja, el. otw. 
szyby, centr. zamek, alarm + pilot, 5-drzwiówy, 4 zagłówki. I 
właściciel w kraju od 12.2000 r., garażowany, oszczędny, -
31.500 zł. ścianawa, tel. 0604/70-61-19 
SEAT TOLEDO, 1997 r., 56 tys. km, 1900 ccm, diesel, błę
kitny metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby (4), 
el. reg. lusterka, zielone szyby, ABS, RO Sony z RDS i pa
nelem, alarm, hak ho|., immobilizer, dodatkowe zabezpie
czenie, welurowa tapicerka, podłokietniki, pokrowce, I wła
ściciel, w kraju od 2 lat, spoiler, - 29.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-08-93
SEAT TOLEDO, 1997 r., 42 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, 
ciemnozielony metalic, bez wypadku, 100 KM, klimatyzacja,
2 poduszki pow., ABS, el. otw. szyby, szyberdach, wspoma
ganie, centr. zamek, alum. felgi, stan b. dobry, - 25.900 zł 
(zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 065/573-18-45, 
0601/77-37-17
SEATTOLEDO, 1997 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, 
dzielona tylna kanapa, hak, immobilizer, oznakowany, w kraju 
od 3 lat, stan b. dobry, - 29.000 zł. Wrocław, tel. 
071/328-26-39,0601/65-68-69 
SEAT TOLEDO II, 1999 r., 32 tys. km. 2300 ccm. V5. srebr
ny metalic, pełne wyposażenie, stan idealny, - 61.000 zł lub 
zamienię na tańszy. Lwówek Śląski, tel. 0605/20-79-29, 
0607/67-06-63
SEAT TOLEDO, 2000 r., 12 tys. km, 1600 ccm, srebrny 
metalic, pełne wyposażenie - 45.000 zł lub zamienię na busa. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-21-27,0603/65-34-60

SKODA
SKODA 100 S, 1972 r., 988 ccm, brązowy, bez korozji, oryg. 
lakier, II właściciel, garażowany, mało eksploatowany, za
dbany, stan b. dobry, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/784-33-31 
po godz. 18
SKODA 110, 1973 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, bez przeglądu techn., hak, - 400 zł. Karczyce, tel. 
071/795-15-47
SKODA 100,1974 r., 86 tys. km, czerwony, ważny przegląd 
do sierpnia 2001 r., w ciągłej eksploatacji, techn. sprawny, 
zadbany, stan b. dobry, • 500 zł. Nysa, tel. 077/433-72-97, 
0501/40-79-04
SKODA 110 S, 1975 r., 90 tys. km, 1107 ccm, różowy, insL 
gazowa, hak, zarejestrowany do 10.2001 r., techn. sprawny, 
-1.100 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-57-21 
SKODA 110 L, 1976 r., 1107 ccm, czerwony, po remoncie 
silnika i blacharki w 1999 r„ sprawny technicznie, po wymia
nie klocków i szczęk hamulcowych, nowe sprzęgło, nowe
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końcówki drążków, przegląd do 03.2002 r. - 650 zł lub za* 
mienię ha Fiata 126p, rok prod. 93/94, z dopłatą. Kowary, 
tel. 075/761-49-10,075/761-40-40 
SKODA 110,1979 r., 1100 ccm, biały, coupe, sportowy wy
gląd, nowe opony, po remoncie silnika, spoilery, lotnicze fo
tele, aktualny przegląd, stan idealny, - 5.000 zł. Władysław 
L, 57-430 Pniaki 13, Jugów, gm. Nowa Ruda 
SKODA 105 S, 1981 r., 1046 ccm, czerwony, sprawny, zare
jestrowany, przegląd do 01.2002 r., nowy akumulator, małe 
zużycie paliwa, biegi w podłodze, • 800 zł. Wrocław, tel. 
071/345-32-23,0607/77-10-02 
SKODA 105,1981 r., 1050 ccm, benzyna, biały, przegląd do
05.2002 r., ważne OC, zielona karta, technicznie sprawny, 
do naprawy hamulce, stan dobry, - 600 zł. Lubin, tel. 
076/749-61-99,0604/70-92-56
SKODA 105,1981 r., 66 tys. km, 1046 ccm, benzyna, pia
skowy, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, blacharka bez 
rdzy, lwłaścicieł, przegląd do 08.2001 r, -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 0717783-29-43
SKODA 105,1981 r., niebieski, w ciągłej eksploatacji, • 700 
zł. Zielona Góra, tel. 068/360-47-06 
SKODA 105 L, 1982 r., 5 tys. kmr/1194 ccm, żółty, po re
moncie silnika i nadwozia, nowe opony, nowy akumulator 
(gwarancja), nowy typ świateł (przednich i tylnych), • 1.700 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-26-58,0606/91-83-75 
SKODA 105 S, 1982 r., biały, stan b. dobry, przegląd do
06.2002 r., W ciągłej eksploatacji, garażowany • 1.500 zł. 
Grodków, teł. 077/415-42-06
SKODA 105 S, 1982 r., 55 tys. km, 1046 ccm, biały, ważny 
przegląd i OC. stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 1.000 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0607/08-64-41 .
SKODA 105,1982 r., 49 tyś. km, benzyna, biały, po remon
cie silnika, stan dobry, dużo nowych części, rozkł. siedzenia 
z zagłówkami, w ciągłej eksploatacji, -1.000 zł. Legnica, tel. 
0608/84-91-73
SKODA 105,1982. r. po remoncie silnika i blacharki, nowe 

. opony, nie eksploatowany, garażowany, stan dobry, -1.000 
zł. Sławomir Małecki, 55-080 Pełcznica 27, gm. Kąty Wro
cławskie
SKODA 105 L, 1982 r. nowy rozrusznik, opony zimowe, - 
800 zł. Stare Jaroszewice, gm. Bolesławiec, tel. 
075/736-61-28
SKODA 105S, 1982 r., czerwony, po remoncie blacharki, po 
remoncie silnika, lakierowaniu w 2000 r., ciemne szyby tyl
ne, stan b. dobry, - 1.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-48-44, 
0503/75-63-39
SKODA 105 S, 1983 r., 40 tys. km, żółty, s&n b. dobry, ga
rażowany, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 071/321-04-45 
SKODA 120 L, 1983 r., 65 tys. km, 1174 ccm, benzyna, żół
ty, pasy bezwł., po remoncie silnika w 2000 r., wymieniony 
przedni pas i błotniki, fotele przednie z zagłówkami, tylna 
szyba ogrzewana, dodatkowe światło .stop", • 2.000 zł. Dusz
niki Zdrój, teł. 074/866-05-82
SKODA 105 L, 1983 r., 1050 ccm, benzyna, niebieski, po 
remoncie blacharki, po remoncie silnika, ważny przegląd, 
atrakc. wygląd, • 1.950 zł. Jawor, tel. 076/870-35-11 
SKODA 120 L, 1983 r., 1189 ccm, czerwony, po wymianie 
rozrządu, po remoncie kapitalnym Sifnika, stan dobry, >1.200 
zł. Kamienna Góra, tel. 075/645-24-08,0603/05-16-01 
SKODA 10L, 1983 r., biały, po remoncie silnika, nowa tar
cza sprzęgła, przednie amortyzatory, pokrowce, obrotomierz, 
ekonomizer, hak, przegląd do 05.2002 r, -1.800 zł. Krzyżo
wa, gm. Gromadka, tel. 076/817-31-42 
SKODA 105,1983 r. silnik w b. dobrym stanie, RO, - 800 zł. 
Oława, tel. 0605/74-16-62
-SKODA 105,1983 r., 1200 ccm, pomarańczowy, po remon
cie silnika, przedniego zawieszenia i hamulców, stan b. do
bry, - 800 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
SKODA 105 L, 1983-r., 126 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
turkusowy, przegląd do 09.2001 r., stan dobry, • 990 zł. Wro
cław, tel. 0600/18-20-41
SKODA 105 S, 1983 r., 1046 ccm, czerwony, po remoncie 
silnika, skrzyni biegów, nowe sprzęgło, opony tłumik, halo
geny, lampy'H4, dodatkowe światło stopu, nowy akumula
tor, pasy na fotelik dla dziecka, kołpaki, nadkola, przegląd 
do 08.2001 r., hak, -1.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-14-80 
SKODA 105 L, 1984 r., 1050 ccm, benzyna, czerwony, ga
rażowany, zadbany, po remoncie silnika. - 2.000 zł. Kłodzko, 
tel. 0606/11-12-80
SKODA 105 L, 1984 r., 1100 ccm, benzyna nowy akumula
tor, po remoncie silnika, sprzęgła, i hamulców, hak, haloge
ny, tylna szyba ogrzewana, trzecie światło .stop’ , pokrowce, 
zadbany, stan b. dobry, ważny przegląd, - 980 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-89-68
SKODA 105 L, 1985 r., 1100 ccm, benzyna, biały, inst. ga
zowa, RO, dużo nowych części, stan dobry, - 2.900 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/767-37-21
SKODA 120 GLS, 1985 r., 1300 ccm, bordowy, stan dobry, •
2.300 zl. Bardo Śląskie, tel. 074/817-18-61 
SKODA 105 L, 1985 r., 1100 ccm, benzyna + gaz,.biały, RO, 
dużo nowych części, stan dobry, - 2.900 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/767-37-21
SKODA 120 L, 1985 r.. 129 tys. km, 1170 ccm, benzyna, 
czerwony, hak, stan dobry, - 1.750 zł. Wrocław, tel. 
0603/16-35-26
SKODA 105 LUX, 1985/91 r., czerwony, po remoncie bla
charki i lakierowaniu, - 2.500 zł. Szczodre, tel. 071/399-85-36 
SKODA 105 L, 1986 r., 100 tys. km, 1100 ccm, biały, dużo 
nowych części, stan blach, dobry - 1.800 zł. Brzeg Opolski, 
tel. 077/411-38-83
SKODA 120,1986 r., 1200 ccm, czerwony, po remoncie ka
pitalnym silnika i blacharki, stan b. dobry, - 2.050 zł. Wał
brzych, tel. 074/845-04-06
SKODA 120,1986 r., 1100 ccm, zielony, stan dobry, po re
moncie kapitalnym blacharki i lakierowaniu, .na chodzie’ , 
zarejestrowany, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-39-36, 
0604/25-06-84
SKODA 130 GL, 1986/87 r., 93 tys. km, 1289 ccm, czerwo
ny, stan dobry, po remoncie silnika, 5-biegowy, • 3.700 zł. 
Wrocław, tel. 071/324-15-84,0603/30-64-71 
SKODA 105 S, 1987 r., 1046 ccm, żółty, po częściowym 
remoncie, przegląd do 05.02 r, stan dobry, -1.800 zł. Bogu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-10-54 
SKODA 105 L, 1987 r., 1050 ćcm, czerwony, pasy bezwł., 
hak, tylna szyba ogrzewana, obrotomierz, przegląd do
02.2002 r., + części, nowy akumulator, -1.600 zł. Wierzbno, 
woj. wrocławskie, tel. 0603/57-31-03
SKODA 120,1988 r., benzyna, szary, inst. gazowa, zadba
ny, • 3.500 zł. Legnica, tel. 076/866-45-18 
SKODA 105,1988 r., 1050 ccm, benzyna, biały, bez wypad
ku, po remoncie silnika, wymienione sprzęgło i rozrząd, hak, 
bagażnik, 2 koła kpi, - 2.100 zł. Lubin, tel. 076/841-11-38 
SKODA 120,1988 r., zielony, stan techn. i ogumienia dobry, 
• 1.600 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-13-46,0604/92-64-39 
SKODA 105,1988 r., piaskowy, garażowany; poremoncie 
silnika, stan dobry, - 1.800 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Zebrzydów, tel. 074/858-54-63,0606/34-83-95 
SKODA 120 L, .1989 r., 1200 ccm po przeglądzie, konser
wacja, stan b. dobry, nowe hamulce, - 2.000 zł. Paczków, 
tel. 077/431-71-66
SKODA 120,1989 r:, 1200 ccm, zielony, stan blacharki do- 
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5-biegowy, odcięcie zapłonu, pasy bezwł., halogeny, listwy 
boczne, światła dzienne, - 3.400 zł. Piskorzów, powiat Oła
wa, tel. 0605/74-73-59
SKODA 120 L, 1989 r. stan b. dobry, - 2.700 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/880-50-30,0602/45-10-74 .
SKODA 125L, 1989 r., 120 tys. km, 1200 ccm, niebiesko- 
szary, alum. felgi, hak, przegląd silnika, zarejestrowany do
03.2002 r, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-34-15 po 15 
SKODA 120L, 1989 r., 105 tys. km, 1174 ccm, benzynś, kolor 
wiśniowy, 5-biegowy, halogeny, plastikowe nadkola, dodat
kowe światło .stop’ , rozkładane fotele, tylna szyba ogrze
wana, nowy akumulator, zadbany, stan b. dobry, - 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 363-76-22 . v

SKODA 120 L, 1989 r., 1200 ccm, bordowy, - 2.800 zł. Wro
cław, tel. 071/352-91-94
SKODA 120 L, 1989 r., 77 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zie
lony, stan dobry, garażowany, oryg. lakier, wersja eksporto
wa, 5-biegowy, bez wypadku, konserwacja, nadkola, I wła
ściciel (niepalący), hak, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
071/349-32-50
SKODA 125 LX, 1989/90 r., 15 tys. km, 1200 ccm, brązowy, 
stan b. dobry, I właściciel, przegląd do 2002 r., bez wypad
ku, 5-biegowy, lampy trapezowe, wersja eksportowa, atrak
cyjny wygląd, • 4.850 zł lub zamienię na bisa. Fiata 126p. 
Kamienica, tel. 0608/48-90-23 
SKODA 125 LX, 1989/90 r., 1200 ccm, brązowy, po remon
cie silnika, rozkł. siedzenia z zagłówkami, pasami z przodu i 
z tyłu, radioodtwarzacz, kolumny, 5-biegowy, I właściciel, 
wersja eksportowa, - 4.800 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0606/57-40-64 
SKODA 120,1990 r., 1200 ccm stan techn. b. dobry, 5-bie
gowy, zadbany, konserwacja, atrakcyjny wygląd, garażowa
ny, przegląd do 06.2002 r, - 3.950 zł. Paczków, tel; 
077/431-65-48
SKODA FAVORIT 136 L, 1989 r., 75 tys. km, 13Q0 ccm, 
bordowy, stan b. dobry, oryginalny lakier, hak, pokrowce, mało 
eksploatowany, odcięcie zapłonu, kierowca niepalący, nowy 
akumulator, RM Blaupunkt, - 6.400 zł. Głogów, tel. 
076/834-25-23
SKODA FAVORIT, 1989/90 r., 114 tyś. km, 1300 ccm, ben
zyna, granatowy, zadbany, stan b. dobry, nowe klocki i szczęki 
hamulcowe, nowy rozrusznik, alternator, łańcuszek rozrzą
du, pokrowce, - 4.800 zł. Otmuchów, tel. 077/431-55-58, 
0606/45-92-17
SKODA FAVORIT 136 LS, 1989/92 r., 120 tys. km, 1300 
ccm, perłowobiały, 68 KM, po remoncie blacharki, nowy la
kier, konserwacja, nowe teleskopy i hamulce-, RM + głośniki, 
szyberdach, wersja eksportowa, • 5.250 zł. Bielawa, tel. 
074/834-05-86
SKODA FAYORIT 136 L, 1990 r., 75 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, wiśniowy, - 6.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-18-11, 
0503/14-48-81
SKODA FAVORIT, 1990/91 r., 1300 ccm, biały, atrakcyjny 
wygląd, zadbany, - 5.800 zi. Złoty Stok, tel. 0600/85-16-94 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 80 tys. km, 1300 ccm, bordowy,
- 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-70-16 po godz. 16 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 112 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, jasnobeżowy, listwy boczne, nadkola plastikowe, kon
serwacja, garażowany, spoiler, nowe przeguby, amortyzato
ry i dużo innych części, 4 zagłówki, tylna wycieraczka, tylna 
szyba ogrzewana, głośniki, blokada skrzyni biegów, stan tech
niczny b. dobry, - 7.800 zł. Kluczbork, tel. 077/418-04-60 
SKODA FAVORIT, 1991 r., 90 tys. km, 1300 ccm, wiśniowy, 
stan dobry, nowe opony, nowy układ zapłonowy, garażowa
ny, bez wypadku, - 7.300 zł. Kłodzko, tel. 074/867-24-76 po 
godz. 15
SKODA FAVORIT, 1991 r„ 100 tys. km, 1300 ccm, wiśnio
wy, I właściciel, stan dobry, • 6.800 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-67-22
SKODA FAVORIT 136 l ,  1991 r., 71 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, biała, faktura zakupu, II właściciel, dzielona tylna 
kanapa, nowe opony, nadkola, po przeglądzie, RM, oznako
wana, stan tech. dobry, - 5.600 zł. Lubin, tel. 076/749-06-87, 
0603/69-60-35
SKODA FAVORIT 135 L, 1991 r., 82 tys. km, 1300 ccm. 
turkusowy, I właściciel, radioodtwarzacz + głośniki, oryginal
ny lakier, bez korozji, nadkola od nowości, listwy boczne, 
wycieraczka tylna, spoiler klapy tylnej, halogeny, pokrowce, 
kołpaki, alarm, oznakowany, nowe tarcze hamulcowe i świe
ce, po wymianie oleju, - 7.200 zł. Milicz, tel: 071/383-06-27 
SKODA FAVORIT 136 L, 1991 r., 79 tys. km, 1300 ccm, 
beżowy, garażowany, konserwacja, tylna szyba ogrzewana, 
halogeny, obrotomierz, 5 pasów, 4 zagłówki, dzielona tylna 
kanapa, po wymianie tłumików i akumulatora, RO z pane
lem, stan dobry, pilne, - 6.300 zł. Świdnica, tel. 
074/852-31-23,0502/30-87-04.
SKODA FAVORIT 135 L, 1991 r., 140 tys. km, 1289 ccm, 
benzyna, kolor wiśniowy, dodatkowe światło .stop’ , tylna 
szyba ogrzewana, stan idealny, • 7.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-96-27 po godz. 18
SKODA FAVORIT, 1991 r., 99 tys. km, 1300 ccm, zielony 
groszek, blokada zapłonu, książka serwisowa, RM, oznako
wany, hak, obrotomierz, garażowany, zadbany, bez korozji, 
stan techniczny bardzo dobry, - 6.500 zł lub zamiana. Wro
cław, tel. 071/338-02-78,0601/67.-73-07 -
SKODA FAVORIT, 1991 r., 90 tys. km, 1289 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy, Mul-T-Lock, nadkola, radio Sony, nowy układ 
wydechowy, -'7.500 zł. Wrocław, tel. 0601/73-01-03 
SKODA FAVORIT, 1991/92 r., 34 tys. km, 1300 ccm, zielo
ny, po remoncie silnika, spoilery' hak, garażowany, - 7.100 
zł. Jelenia Góra, tel. 0605/14-30-03 
SKODA FAVORIT135 L, 1991/92 r., 60 tys. km, wiśniowy, -
7.500 zł lub zamienię na Fiata Cinquecento, Daewoo Tico. 
Wrocław, tel. 071/354-09-58
SKODA FAVORIT, 1991/92 r., 91 tys. km, 1300 ccm, biały, 
tylna szyba ogrzewana, listwy boczne, radioodtwarzacz, hak, 
pokrowce, obrotomierz, zagłówki, zadbany, • 6.800 zł. Wro
cław, tel. 071/351-34-76 po godz. 18,0605/52-79-08 
SKODA FAVORIT 135 LS, 1992 r., 79 tys. km, niebieski, 
RO, dzielone tylne siedzenia, obrotomierz, tylna szyba ogrze
wana, I właściciel, garażowany, • 7.300 zł. Dzierżoniów, tel. 
0608/03-29-68,074/831-09-47 
SKODA FAVORIT, .1992 r., 68 tys. km, 1300 ccm, kolor wi
śniowy, dokumentacja, zadbany, RM, listwy boczne, konser
wacja, garażowany, stan b. dobry, dzielona tylna kanapa, 
przegląd do 05.2002 r, - 7.700 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-39,' 
0608/39-85-49
SKODA FAVORIT, 1992 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
zielony, bez wypadku, oryginalny lakier, garażowany, po prze
glądzie, nowy rozrząd, ukł. wydechowy i akumulator, właści
ciel niepalący, stan b. dobry, • 7.450 zł. Nysa, tel. 
0601/38-03-50
SKODA FAVORIT 135 L, 1992 r., 58 tys. km, 1289 ccm, 
biały, stan idealny, I właściciel, garażowany, nowe opony, 
wełurowa tapicerka, kupiony w Polmozbycie, - 6.400 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/844-27-80 
SKODA FAVORIT, 1992 r., 1300 ccm, biały, nowe opony, 
przegląd, wyłącznik zapłonu, dzielona tylna kanapa, zadba
ny, stan b. dobry, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 071/315-13-47 
SKODA FAVORIT, 1992 r., 62 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
szaroniebieski, alarm + 2 piloty, radioodtwarzacz z panelem 
♦ pilot, belka wzmacniająca, tylna szyba ogrzewana, dzielo
na tylna kanapa, po wymianie układu wydechowego i roz
rządu, zarejestrowany do 02.2002 r, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-03-58
SKODA FAVORIT KOMBI, 1993 r., 72 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, bordowa, I właściciel, nowa instalacja gazowa, 
oszczędna. RO, konserwacja, hak, szyberdach, 5-biegowy, 
katalizator, oryg. lakier, halogeny, el. reg. reflektory, dzielo
na tylna kanapa, zadbana, dużo nowych części, garażowa
na. stan techn. silnika i karoserii dobry, • 8.700 zł. Bobrowi
ce 126, woj. lubuskie, tel. 068/391-33-88,0600/43-51-68 
SKODA FAVORIT 135 L, 1993 r., 105 tys. km, 1289 ccm, 
biały, obrotomierz, dzielone tylne siedzenia, tylna szyba 
ogrzewana, oznakowany, przegląd do 05.2002 r., kupiony w 
salonie, serwisowany, pokrowce. - 8.100 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-90-70 -
SKODA FAVORIT135 L, 1993 C79 tys. km, śliwkowy, ser
wisowany, oznakowany, Mul-T-Lock, nadkola, przegląd do
04.2002 r, • 8.800 zł. Wrocław, tel. 071/354-07-79 wieczo
rem
SKODA FAVORIT, 1993 r., 1300 ccm, niebieski, nowe amor
tyzatory, alarm + 2 piloty, stan b. dobry, -8.100 zł. Wrocław, 
tel. 795-43-52
SKODA FAVORIT GLX, 1994/95 r , 63 tys. km, 1300 ccm, 
kolor wiśniowy, bogate wyposażenie, wełurowa tapicerka, 
dzielona tylna kanapa, tylna szyba ogrzewana, RO, obroto
mierz, listwy boczne, halogeny, bez wypadku, stan b. dobry,
- 12.500 zł. Biadacz, gm. Luboszyce, tel. 0606/37-75-30 
SKODA FELICIA, 1995 r.. 60 tys. km, 1300 ccm, czerwony, ~
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Wrocław, tel. 0-601 71-03-50

wtrysk, kupiony w salonie, książka serwisowa, alarm, gara
żowany, zadbany, pokrowce .miś*, bez wypadku, stan b. 
dobry, RM Blaupunkt - 15.100 zł. Strzegom, tel. 
074/649-32-87
SKODA FEUĆIA, 1995 r., 75 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
jasnowiśniowy, kupiony w kraju, II właściciel, alarm, blokada. 
Tytan-Lock, konsola środkowa, owiewki szyb przednich, 
oznakowany, radioodtwarzacz, - 14.700 zł. Wrocław, tel. 
071/361-05-04 po godz. 17,0503/90-51-49 
SKODA FELICIA LXI, 1995 r., 60 tys. km, 1300 ccm. niebie
ski, garażowany, kupiony w salonie, II właściciel, 2 nowe 
opony, listwy boczne, pokrowce, plastikowe nadkola, alarm 
♦' 2 piloty, nowe klocki hamulcowe, przegląd do 06.2002 r., 
stan b. dobry, -14.800 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-26-88 
SKODA FELICIA LXi, 1995/96 r., 79 tys. km, 1300 ccm, ciem
nogranatowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radioodtwarzacz, nowe 
opony i amortyzatory, kubełkowe fotele, 4 zagłówki, reg. wys. 
pasów, el. reg. reflektory, alarm + 2 piloty, faktura zakupu, I 
właściciel, atermiczne szyby, oryginalny lakier, bez wypad
ku, stan idealny, • 15.300 zł. Strzelin, tel. 071/392-28-35, 
0503/65-89-31
SKODA FELICIA, 1995/96 r., 1300 ccm. benzyna, granato
wy, I właściciel, kupiony w salonie, immobilizer, Mul-T-Lock, 
halogeny, dodatkowe światło .stop’ , plastikowe nadkola, 
garażowany, stan b. dobry, - 14.800 zł. Tymowa, tel. 
076/843-40-31
SKODA FELICIA KOMBI GUC. 1996 r., 66 tys. km. 1289 
ccm, MPi, biały, 1. właściciel, zadbany, RO, cent. zamek, •
16.500 zł. Opole, tel. 077/441-19-12,0603/07-07-94 
SKODA FELICIA LX, 1996 r., 34 tys. km, 1300 ccm 5-drzwio
wy, I właściciel, kupiony w salonie, serwisowany, • 16.500 zł. 
Wrocław, 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, 
tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
SKODA FELICIA LXI, 1996 r.. 98 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, czerwony, bez wypadku, katalizator, immobilizer, alarm, 
RM, nowy ukł. wydechowy i akumulator, - 15.800 zł lub za
mienię na VW Golfa III. Legnica, tel. 076/854-07-56 
SKODA FELICIA LXi, 1996 r.. 75 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
wiśniowy, z salonu, pełna dokumentacja, immobilizer, RO, 
plastikowe nadkola, konserwacja, nowe opony i akumulator, 
konsola środkowa, zadbany, stan b. dobry, • 15.300 zł. So
bótka, tel. 071/316-35-79,0604/40-70-05 
SKODA FELICIA, 1996 r., 50 tys. km, 1300 ccm, niebieski 
metalic, kupiony w salonie, nadkola, konserwacja, radiood
twarzacz, I właściciel, bez wypadku, serwisowany, listwy 
boczne, oryginalne opony, stan idealny; • 16.800 zł. Strzelin,. 
tel. 071/392-29-56,0607/71-08-02 
SKODA FELICIA, 1996 r., 42 tys. km, 1300 ccm, granato
wy, alarm, immobilizer, - 16.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0603/85-13-55
SKODA FELICIA, 1996/97 r., 65 tys. km, 1300 ccm, MPi, 
czerwony, blokada skrzyni biegów, RM, stan b. dobry, •
16.700 zł. Donaborów, tel. 062/781-01-36 
SKODA FELICIA KOMBI, 1996/97 r., 63 tys. km, 1300 ccm. 
LXi, czerwony, | właściciel, centralny zamek, alarm, RM, 
nadkola, reguł, reflektory, dzielona tylna kanapa, pełna do
kumentacja, - 15.600 zł lub zamienię. Wałbrzych, tel. 
074/848-15-58,0502/52-72-16 
SKODA FELICIA GLX, 1997 r., 112 tyś. km, 1600 ccm, ben
zyna. granatowy metalic, silnik Volkswagena, wspomaganie 
kier., 2 poduszki pow., komputer, szyberdach, centr. zamek,
- 19.600 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-33-47, 
0606/95-29-28
SKODA FELICIA, 1997 r„ 70 tys. km, 1300 ccm. wtrysk, 
granatowy, GLX, bez wypadku, kupiony w salonie, centralny 
zamek, wełurowa tapicerka, el. reg. reflektory, rozkładane 
fotele, serwisowany, I właściciel, kpi. dokumentacja, stan 
idealny, - 16.400 zł (możliwe raty lub zamiana). Kamienna 
Góra, tel. 0605/55-48-22
SKODA FELICIA, 1997 r., 64 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
atramentowy, bez wypadku, kupiony w salonie, I właściciel, 
książka serwisowa, serwisowany, RM, stan idealny, • 17.800 
zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-42-77 
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r., 68 tys. km, 1289 ccm, 
czerwony, stan dobry, RM, alarm, centralny zamek, - 22.000 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-21-21,0600/29-73-08 
SKODA FELICIA GLX, 1997 r., 66 tys. km, 1600 ccm. gra
natowy, silnik VW, kupiony w salonie, serwisowany w ASO, I 
właściciel, wełurowa tapicerka, RO, autoalarm, centr. zamek, 
stan b. dobry, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0602/58-18-58 
SKODA FELICIA KOMBI, 1997 r., 1300 ccm. benzyna, gra
natowy metalic, konsola, halogeny, RO, listwy boczne, peł
na dokumentacja, z salonu, I właściciel, nakładki na progach, 
blokada skrzyni biegów, - 18.600 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/641-03-37,0607/53-05-81 .
SKODA FELICIA, 1997/98 r., 52 tys. km, 1300 ccm, kolor 
wiśniowy metalic, -17,000 zł. Nowy Sącz, tel. 018/265-15-63 
SKODA FELICIA 105, 1997/98 r., 61 tys. km, 1300 ccm, 
MPi, kolor wiśniowy, garażowany, właściciel niepalący, za
dbany, stan idealny, serwisowany, -19.100 zł lub zamienię 
na Poloneza Caro Plus, 10-11 tys. zł. Radwanice k. Wrocła
wia. tel. 071/311-70-79
SKODA FELICIA GLXi, 1997/98 r., 42 tys. km, 1300 ccm, 
biały, kombi, z salonu, alarm, centralny zamek + pilot, relingi 
dachowe, RO, dzielona tylna kanapa, wełurowa tapicerka, -
17.600 zł. Strzelin, tel. 071/392-33-70 po godz. 18,392-23-41 
do godz. 18
SKODA FELICIA, 1997/98 r., 47 tys. km, 1300 ccm, MPi, 
czerwona, Mul-T-Lock, immobilizer w kluczyku, nadkola 
przednie i tylne, listwy boczne, RO, -17.100 zł. Wrocław, 
teł. 071/788-16-87,0608/68-32-57 
SKODA FELICIA KOMBI, 1998 r., 63 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, zielony metalic, silnik VW, immobilizer, alarm, re
lingi dach., listwy nadkola, alum. felgi, halogeny, bez wypad
ku, RM Blaupunkt, homologacja na ciężarowy - 21.900 zł + 
Vat. Polkowice, tel. 0606/49-29-17 
SKODA FELICIA, 1998 r., 1300 ccm, perłowocżerwony, ku
piony w salonie, 1. właściciel (niepalący), stan bardzo do
bry, • 21.500 zł. Wrocław, (el. 0603/58-23-59 
SKODA FELICIA KOMBI, 1998 r., 87 tys. km. 1600 ccm, 
srebrny metalic, alarm, centr. zamek, RM, relingi, wspoma
ganie, garażowany, serwisowany, stan b. dobry, bez wypad
ku - 20.700 zł. Wrocław, tel. 0601/50-70-28 
SKODA FELICIA, 1998 r., 60tys. km, 1300 ccm, MPi, czer
wony, z salonu, serwisowany, RO Pioneer, Mul-T-Loćk, re
guł. wys. mocowania pasów, immobilizer, bez wypadku, dzie
lona tylna kanapa, • 18.900 zł. Kamienica, tel. 0604/94-51-32 
SKODA FELICIA, 1998 r., 54 tys. km, 1300 ccm, MPi. biały, 
alum. felgi, atermiczne szyby, halogeny, listwy boczne, 
ozdobne nakładki na drzwiach, konsola środkowa, dywaniki, 
fartuchy, nadkola z przodu i z tyłu, trzecie światło .stop”,

■ kapłony wsatonłerr właścłclef.RM', - 23:500zTWalbrzytfr." 
tel. 074/849-18-90,0604/27-62-33 
SKODA FELICIA KOMBI, 1998 r., 1600 ccm, biały, - 20.000 
zł. Wrocław, tel. 0604/85-26-00 
SKODA FELICIA GLX, 1998 r., 40 tys. km, 1300 ccm MPI, 
perłowocżerwony, rajdowy; I właściciel, faktura, światła prze- 
ciwmgielne, centr. zamek, alarm, immobilizer, regulowany 
fotel kierowcy, pozioma regulacja świateł, RO Sony, garażo
wany, stan b. dobry, - 21.900 zł. Wrocław, tel. 0502/31-79-69 
SKODA FELICIA. 1998/99 r.. 20 tys. km, 1Ś00 ccm, bordo
wy metalic, kpi. opon zimowych, 4 szt, • 21.300 zł. Jedlina 
Zdrój, tel. 074/845-53-95
SKODA FELICIA KOMBI, 1998/99-r, 54 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, zielony metalic, RM z panelem, aluminiowe felgi,

relingi dachowe, hak, c.z., wspomaganie, pokrowce, drugi 
wałaściciel, - 23.500 zł. Oława, tel. 071/313-87-75, 
0602/44-86-10
SKODA FELICIA, 1999 r., 40 tys. km, 1300 ccm, niebieski, 
stan b. dobry, - 22.000 zł. Bielawa, tel. 074/646-42-07 
SKODA FELICIA KOMBI, 1999 r., 20 tys. km, 1300 ccm, 
GLX, ciemnozielony, kupiony w salonie, I właściciel, serwi
sowany, garażowany, zadbany, relingi dach., centr. zamek, 
alarm, wełurowa tapicerka, RM - 23.000 zł. Brzeg Opolski, 
tel. 077/416-13-63
SKODA FELICIA, 1999 r„ 35 tys. km, 1300 ccm, bordowy 
metalic, pod. powietrzna, centr. zamek, - 22.000 zł. Brzezia 
Łąka, woj. wrocławskie, tel. 0502/83-56-15 
SKODA FELICIA LXI, 1999 r., 18 tys. km, 1300 ccm, MPI, 
czerwony, I właściciel, z salonu, udokum. pochodzenie, li
stwy boczne i progów, nadkola, obrotomierz, immobilizer, 
RO-panel, dzielona kanapa, 3 .stop’ , - 22.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/641-30-40
SKODA FELICIA, 1999 r., 10 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, garażowany, I właściciel, ra
dioodtwarzacz, pokrowce, - 22.800 zł. Kowalew, tel. 
062/742-32-15
SKODA FELICIA, 1999 r., 51 tys. km, 1300 ccm, czerwony, 
I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, immobilizer, 
blokada skrzyni biegów, poduszka pow, - 21.000 zł. Oława, 
tel. 071/313-83-24 po godz. 16 
SKODA FELICIA MAGIC. 1999 r., 26 tys. km, 1300 ccm, 
kolor grafitowy metalic, centr. zamek, immobilizer, alarm, el. 
otw. szyby, alum. felgi, zderzaki w kolorze nadwozia, gara
żowany, I właściciel, kupiony w salonie, bez wypadku, ser
wisowany, właściciel niepalący, - 23.500 zł. Pieszyce, woj. 
wałbrzyskie, teł. 0601/42-19-61 
SKODA FELICIA GLX, 1999 r., 45 tys. km, 1300 ccm, ciem
nozielony, bogate wyposażenie, - 21.000 zł. Radakowice, gm. 
Środa Śląska, tel. 071/317-78-26,0602/47-20-69 
SKODA FELICIA 105,1999 r., 70 tys. km, 1900 ccm. die
sel; biały; kupiony w Polsce w salonie, bez wypadku, wspo
maganie kier., alarm, stan idealny.homologacja na ciężaro
wy, faktura VAT, - 27.500 zł. Świdnica, tel. 0601/87-11-68 
SKODA FELICIA LXi, 1999 r., 30 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
lazurowy metalic, I właściciel, serwisowany, bez wypadku, 
stan b. dobry, • 23.500 zł. Wrocław, tel. 071/355-30-71, 
0605/35-91-45
SKODA FELICIA, 1999 r., 12 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy 
metalic, oryginalny przebieg, stan idealny, z salonu, RM Blau
punkt, wełurowa tapicerka, wspomaganie kierownicy, ater
miczne szyby, poduszka, reg.wysokość fotela kierowcy, sil
nik VW, - 24.500 zl. Wrocław, tel. 399-07-91,0608/58-34-23 
SKODA FELICIA, 1999/00 r..'19 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, 
granatowy, wspomaganie, inne dodatki, I właściciel, faktura 
zakupu, bez wypadku, jak nowy, - 24.700 zł lub zamienię na 
na Dewoo Nexia, Hondę Accent, od I właśc.. Myszków, tel. 
034/313-19-71
SKODA FELICIA, 2000 r.,.3 tys. km. 1600 ccm. benzyna 
kupiona w lutym 2001, wspomaganie kierownicy, dzielone 
tylne siedzenia, blokada skrzyni biegów, - 26.000 zł. Oława, 
tel. 071/313-75-09,0604/93-55-26 
SKODA FELICIA, 2000 r., 12 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, wersja Trend, wspomaganie kier., konsola, cen
tralny zamek, halogeny, okleiny słupków, - 32.000 zł. Wro
cław, tel. 071/372-98-41,0601/97-56-30 
SKODA FELICIA LXi, 2000 r., 120 tys. km, 1900 ccm, die
sel, czerwony metalic, kupiony w salonie, II właściciel, fak
tura zakupu, książka serwisowa, wspomaganie kier., cen 
tralny zamek, konsola, obrotomierz, • 33.000 zł. Wrocław 
tel. 071/782-22-75,0607/36-28-29 
SKODA FELICIA KOMBI, 2000 r., 118 tys. km, 1900 ccm 
diesel, błękitny metalic, bogate wyposażenie, homologacja 
odstąpię leasing, • 6.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/320-69-45 
0607/15-19-69
SKODA FORMAN LX, 1993 r., 72 tys. km. 1300 ccm, ben
zyna, bordowy, RO, stan tech. silnika i blacharki b. dobry, 
nowa inst. gazowa 501,1 właściciel, oznakowany, konserwa
cja, nowe opony, nowy akumulator, hak, szyberdach, 5-bie
gowy, garażowany, - 8.200 zł. Bobrowice, tel. 068/391-33-88 
0600/43-51-68
SKODA FORMAN, 1993 r., 70 tys. km, 1300 ęcm, benzyna 
niebieski, - 7.500 zł. Biedrzychowice 118, gm. Głogówek 
tel. 0503/02-25-49
SKODA FORMAN, 1993 r., 107 tys. km, 1300 ccm, + gaz, 
biały, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/788-87-68,0601/50-78-27 
SKODA FORMAN, 2003 r., 1300 ccm, benzyna, zielony, inst. 
gazowa, kombi, 5-biegowy, stan techn. b. dobry, • 8.900 zł 
lub zamienię. Sława, tel. 0609/42-39-12 .
SKODA OCTAVIA, 1997 r., 80 tys. km, 1600 ccm, zielony 
metalic, serwisowany, centr. zamek, wspomaganie, ABS, 
komputer,'alarm + pilot, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, po
duszka powietrzna, I właściciel, - 32.500 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-88-38
SKODA OCTAVIA, 1997 r„ 96 tys. km, 1600 ccm, czerwo
ny, ABS, EDS, 110 KM, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szy
berdach, komputer pokładowy, alum. felgi, reg. kierownica, 
klimatyzacja (uszkodzona), • 31.000 zł. Góra Śl., tel. 
065/544-46-85,0603/09-85-07 
SKODA OCTAVIA GLS KOMBI, 1998 r., 80 tys. km, 1900 
ccm, TDI, srebrny, - 40.000 zł. Głogów, tel. 0605/11-10-97 
SKODA OCTAVIA XL, 1998 r., 50 tys. km, 1600 ccm, perło- 
woczerwony, kupiony w salonie, I właściciel, immobilizer, 
centr. zamek, pod. powietrzna, bez wypadku, serwisowany,
- 35.000 zł. Głogówek, tel. 077/437-16-40
SKODA OCTAVIA LX, 1998 r., 62 tys. km, 1600 ccm, zielo
ny, ABS, wspomaganie kier., reg. kierownica, centr. zamek 
*  pilot, poduszka pow., alarm, immobilizer, RO, • 29.500 zł. 
Poznań, tel. 061/814-92-82,0604/57-77-56 
SKODA OCTAVIA GLXi, 1998 r., 67 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, kupiony w salonie, I właściciel, poduszka 
pow., wspomaganie kier., centralny zamek, el. reguł, luster
ka, komputer, alarm, RO, stan b. dobry, - 34.600 zł. Wał
brzych, tel. 074/843-97-99,0602/44-72-34 
SKODA OCTAVIA KOMBI. 1998/99 r.. 85 tys, km, 1800 ccm, 
benzyna, czerwony, SLX, ABS, EDS, ajum. felgi, klimatyza
cja, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, komputer, centr. za
mek + pilot, serwo, el. reg. lusterka, alarm, relingi dachowe, 
I właściciel, krata, • 43.000 zł lub zamienię na mniejszy. Wro
cław. tel. 071/351-77-14,0601/73-95-00 
SKODA OCTAYIA, 1999 r., 43 tys. km, 1600 ccm, ciemno 
zielony metalic, centralny zamek, 102 KM, alarm, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, faktura VAT, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, kupiony w salonie, bezwypadkowy, - 39.000 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-80-41,0604/49-20-62 
SKODA OCTAVIA GLX, 2000 r., 30 tys. km, 1900 ccm. TDi. 
granatowy metalic, 2 poduszki powietrzne, komputer, 4 el. 
otw szyby, el. reg. lusterka, ABS, wspomaganie, c. zamek,
- 45.800 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/735-35-05, 
0604/12-06-29
SKODA RAPID, 1984 r., 146 tys. km, 1200 ccm, koralowy,
2-drzwiowy,: t.700 zł. Wrocław, tel. 0502/34-22-06

SUBARU
SUBARU IMPREZA, 1999 r., 23 tys. km, 2000 ccm,.16V, 
boxer, srebrny, 2 pod. powietrzne, ABS, kpi. nowych kół zi
mowych, klimatyzacja, pełna elektryka, reduktor prędkości, 
spryskiwacze reflektorów, alarm, - 58.000 zł lub zamienię na 
samochód terenowy, TDi. Dzierżoniów, tel. 074/931-75-89 
po godz. 18.0608/58-20-53
SUBARU JUSTY, 1987 r., 1200 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, • 3.900 zł. Zdziechowice, 

■ tel. 034/359-35-19 
SUBARU LEGACY GX 4WD, 1991 r., 122 tys. km, 2200 
ćcm, 16V, boxer, 125 KM, bordowy metalic, napęd na 4 koła, 
ABS. wspomaganie, klimatyzacja, el. otw. szyby i szyber* 
dach, el. reg. lusterka, podgrz. fotele, centr. zamek; alarm,

sprowadzony w całości, • 13.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/735-13-70
SUBARU LEONE, 1982 r., 1800 ccm, biały, 4WD, stan do
bry, -1.400 zł lub zamienię na Fiata 126p, Renault 5. Świe
bodzice, tel. 074/854-28-47
SUBARU LEONE II, 1984/85 r., 190 tys. km, 1800 ccm, 
boxer, biały, 4 WD, instal. gazowa, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby i szyberdach, centr. zamek, wełurowa tapicerka, CB-ra- 
dio, RM Blaupunkt, wspomaganie kier., zadbany, stan do
bry, • 5.500 zł. Nysa, tel. 0600/38-99-16

SUZUKI
SUZUKI MARUTI, 1991 r., 88 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
niebieski, 5-drzwiowy, zadbany, - 7.100 zl lub zamienię na 
większy samochód. Brzeg, tel. 077/416-18-05 
SUZUKI MARUTI, 1992 r., 122 tys. km, 800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, garażowany, autoalarm, nowe 
amortyzatory, rej. do 05.2002 r, - 6.800 zł. Wińsko, tel. 
071/389-81-01
SUZUKI MARUTI, 1994 r., 59 tys. km. 800 ccm. biały, 
5-drzwiowy, zadbany, nowe opony, akumulator i hamulce, -
8.800 zł. Legnica, tel. 076/721-64-81,0607/70-54-78 
SUZUKI SWIFT, 1987/91 r., 1000 ccm 4-drzwiowy, stan ide
alny, bez rdzy, - 6.500 zł lub zamiana na auto osobowe, po
nad 1.500 cm3. Wałbrzych, tel. 074/664-89-54 po 20, 
0504/89-69-19
SUZUKI SWIFT, 1988 r., 1100 ccm, czerwony, stan dobry, 
3-drzwiowy, -5.900 zł. Prusice, tel. 076/878-65-77 
SUZUKI SWIFT, 1990/91 r., 124 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
bordowy metalic, wełurowa tapicerka, centr. zamek, na bia
łych tablicach - 1.550 DEM. Zgorzelec, tel. 0600/32-97-51, 
0606/53-74-94
SUZUKI SWIFT, 1991 r., biały, białe tablice. • 2.000 zł. Zgo
rzelec, tel. 0602/29-31-71
SUZUKI SWIFT, 1991 r., 1000 ccm, benzyna, grafitowy,
3-drzwiowy, stan b. dobry, na zachodnich tablicach -1.900 
zł. Chojnów, tel. 0604/31-95-85 
SUZUKI SWIFT, 1991 r., 993 ccm, czerwony, szyberdach, 
^-drzwiowy, stan b. dobry, - 10.000 zł lub zamienię. Jelenia 
Góra, tel. 075/752-68-30
SUZUKI SWIFT, 1993 r.. 86 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
czerwony, 4-drzwiowy, alarm + pilot, RO, bez wypadku, za
dbany, -11.800 zł. Jawor, tel. 076/871-13-82 
SUZUKI SWIFT, 1993 r., 86 tys. km, 1Ó00 ccm, benzyna, 
czerwony, 4-drzwiowy, alarm *  pilot, RO, bez wypadku, za
dbany, -11.800 zł. Jawor, tel. 076/871-13-82 
SUZUKI SWIFT SEDAN, 1994 r., 1600 ccm, 16V, ciemno
zielony, sprowadzony w 1995 r., I właściciel, - 17.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-36-91 wieczorem 
SUZUKI SWIFT GLS, 1996 r., 54 tys. km, 13d0 ccm, kolor 
wiśniowy, alarm, centralny zamek, radio, garażowany, -
15.050 zł. Brzeg, tel. 077/411-56-87 
SUZUKI SWIFT, 1998 r., 64 tys. km, 1300 ccm, biały, cen
tralny zamek, blokada skrzyni biegów, alarm, el. otwierane 
szyby, lwłaścicieł z salonu, garażowany, na gwarancji, książ
ka serwisowa, faktura zakupu, r 17.600 zł. Wrocław, tel. 
071/782-22-75,0607/36-28-29

SYRENA
SYRENA 104,1969 r., 900 ccm, benzyna, niebieski, zareje
strowany, stan dobry, niesprawny, części, • 100 zł. Kostom
łoty, tel. 071/317-01-60
SYRENA 105 CABRIO, 1977 r., czerwony, bez dachu, -1.100 
zł. Legnica, tel. 076/850-61-86.0604/47-31-57

TAWRIJA
TAWRIJA, 1991 r., 120 tys. km, 1100 ccm, 4-suw, seledyno
wy, po regulacji gaźnika, książka serwisowa, stan dobry, -
2.500 zł. Ścinawa Mała, tel. 077/431-29-03.0607/71-14-15

TOYOTA
TOYOTA AVENSIS, 1998 r., 28 tys. km. 1800 ccm, 16V, . 
granatowy, sedan. klimatyzacja, ABS, poduszka pow., el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wykończenia w drewnie, halogeny, 
centr. zamek, alarm, wełurowa tapicerka, wspomaganie, stan 
idealny, - 38.700 zł. Wrocław, tel. 0602/45-57-36 
TOYOTA AVENSIS, 1999/00 r., 32 tys. km, 1800 ccm, czer
wony, pełne wyposażenie, alum. felgi, zabezpieczenia, kpi. 
dokumentacja, serwisowany, stan b. dobry, - 55.000 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-29-22 po 20 
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. kierow
nicy, wełurowa tapicerka, felgi + opony letnie i zimowe, bez 
wypadku, stan idealny, - 10.500 zł. Nowa Ruda, teł. 
074/872-79-76
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1989 r., biały, stan dobry, - 9.500 
zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-76-14,0604/82-79-95 
TOYOTA CAMRY KOMBI, 1990 r., 2000 ccm, turbo D, sza-, 
ry metalic, rolety, relingi, wspomaganie, RM, - 9.400 zł lub 
zamienię, raty. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
TOYOTA CAMRY, 1993 r., 250 tys. km, 2958 ccm. V6rdem- 
nogranatowy, pełne wyposażenie, immobilizer, alarm, centr. 
zamek, klimatyzacja, RO, kpi. opon zimowych, automatic, -
26.000 Zł, cena do negocjacji. Wrocław, tel. 071/344-69-41, 
0605/31-45-05 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem • A00253 www.autogielda.com.pl) 
TOYOTA CARINA II, 1986 r.. 2000 ccm, diesel, czerwony, 
wspomaganie kier., regulowana kierownica, radio, pełna do
kumentacja, - 6.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/365-56-24
TOYOTA CARINA, 1986/87 r., 200 tys. km, 1900 ccm, die
sel, czerwony, • 9.500 zł. Katowice, tel. 0601/45-48-90 
TOYOTA CARINA II, 1987 r., 230 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, szary metalic, wspomaganie, reg. kierownica, el. otw. 
szyby, ekonomizer, hak, alarm, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 
071/786^79-35
TOYOTA CARINA II XLI, 1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, biały, -12.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-83-19 
TOYOTA CARINA II, 1991 r., 2000 ccm, GLi. bordowy me
talic, centr. zamek, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspoma
ganie kierownicy, wełurowa tapicerka, 4-drzwiowy, RM, hak,
-12.800 zł. Wrocław, tel. 071/354-34-09,0604/81-36-85 
TOYOTA CARINA, 1991 r., 2000 ccm, diesel, kolor grafito
wy metalic, wspomaganie kier., hak, - 12.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/367-00-41,071/329-07-21 
-TOYOTA CARINA E-, 1992 r. r 180 tys. km, 2OOOxcm, bordo
wy metalic, instalacja gazowa, klimatyzacja, ABS, 2 podusz
ki pow., wełurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. lusterka 
i szyberdach, liftback, nowe amortyzatory i sprzęgło (2-let- 
nia gwarancja), stan b. dobry, - 19.500 zł lub zamienię na 
tańszy, chętnie Ford Scorpio, Opel Omega. Lubin, tel. 
076/846-76-02.0605/69-96-37 
TOYOTA CARINA II. 1992 r.. 195 tys. km. 1600 ccm. 16V. 
bordowy, Wspomaganie kier., el. otwierane szyby, klimaty
zacja, centralny zamek, 5-drzwiowy, stan b. dobry, zadbany,
- 16.500 zł. Wrocław, teł. 0501/10-95-45.
TOYOTA CARINA, 1993 r., 97 tys. km, 1600 ccm, błękitny 
metalik, stan bardzo dobry, pełna dokumentćja, ABS, cent.

' zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, Wspomaganie, welii- 
rowa tapicerka, • 16.900 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-85-36
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TOYOTA CARINA E, 1993 r.. 130 tys. km, 1.600 ccm, ben
zyna. biały, alarm, tentr: zamek, eł.. otw. szyby, RO, -18.000 
zł lub zamienię.na Toyotę Avensis. Oleśnica, te l. . 
071/398-11-86,06.01/92-13*70 
TOYOTA CARINA E, 1994 r., 112 tys. kto, 1600 ccm, 16V, 
zielony, ABS, poduszka, wspomaganie, centr. zamek, RM, 
sprow. w całości, hak • 22.200 zł. Leszno, tel. 065/543-26-95, 
0603/70-95-52
TOYOTA CARINA E, 1994 r., 2000 ccm, 16V, granatowy, 
sedan, wszystkie el. dodatki, klimatyzacja, alum. felgi, nowy 
akumulator, - 24.000 zł. Lubsza, tel. 077/411-85-50' 
TOYOTA CARINA E, 1994 r., 110 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
kolor wiśniowy metalic, ABS, inst. gazowa, pełne wyposaże
nie elektryczne, centr. zamek, wspomaganie kier., podusz
ka pow., alarm, welurowa tapicerka, zadbany, - 23.000 zł lub 
zamienię. Niekarzyn, woj. zielonogórskie, tel. 0603/44-43-11 
TOYOTA CARINA E, 1994 r„ 136 tys. km, 2000 ccm, die
sel, zielony metalic, 5-drżwiowy, wspomaganie, immobilizer, 
alarm, alum. felgi, kpi. kół zimowych, stan b. dobry, • 22.900 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-56-34 po godz. 16 
TOYOTA CARINA E, 1994 r., 90 tys. km, 1600 ccm, perło- 
wobiały, ABS, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, • 26.000 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-57-11,0606/91-39-93 
TOYOTA CARINA E SEDAN, 1995 r., 114 tys. km, 1600 
ccm, 16V, ciemnomorski metalic, centr. zamek, wspomaga
nie kier., el. otw. szyby, alarm + pilot, reg. kierownica i pasy, 
ABS, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, sprowadzony 
w całości, I właściciel, stan b. dobry, - 23.900 zł. Gubin, tel. 
068/455-60-11
TOYOTA CARINA KOMBI, 1995 r., 1600 ccm. 16V, czamy 
metalic, bogate wyposażenie, relingi, roleta, alarm, immobi
lizer, zadbany, - 19.500 zł. Legnica, tel. 0604/29-99-07 
TOYOTA CARINA E, 1995 r., 76 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, ciemnośliwkowy, 5-drzwiowy, klimatyzacja, RO, alarm, 
pełne wyposażenie el., dwa komplety opon, garażowany, 
serwisowany, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-40-41 
TOYOTA CARINA KOMBI, 1995 r., 100 tys. km, 1600 ccm. 
16V, bordowy metalic, pod. powietrzna, wspomaganie, alum. 
felgi, - 26.000 zł. Wschowa, tel. 0601/98-57-72 
TOYOTA CARINA E, 1996 r., 77 tys. km, 1800 ccm, srebrny 
metalik, ABS, 2 pod. powietrzne, felgi alum., halogeny, centr. 
zamek, klimatyzacja, el. otw. szyby i reg. lusterka oraz lam
py, alarm, zimowe opony, • 30.500 zł. Legnica, tel. 
0601/84-95-78
TOYOTA CARINA E KOMBI, 1996 r., 1800 ccm, GLI, szary 
metalik, pełna elektryka, szyberdach, centralny zamek z pi
lotem, alarm, ABS, ASR, felgi alum., koła zimowe, relingi 
dachowe, welur, atrakcyjny wygląd, zadbany, - 29.500 zł. 
Nysa, tel. 077/435-22-97,0604/32-78-64 
TOYOTA CARINA E GLI, 1996 r., 121 tys. km, 2000 ccm, 
kolor grafitowy, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 2 
poduszki pow., ABS, wspomaganie kier., zderzaki w kolorze 
nadwozia, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 0605/83-21-01 
TOYOTA CARINA E, 1996/97 r., 68 tys. km, kolor grafitowy 
metalic, centr. zamek, alarm, RM Pioneer (panel + pilot), 
klimatyzacja,.kpi. kół z oponami zimowymi, stan b. dobry •
29.500 żł. Lubin, tel. 076/846-23-48 
TOYOTA CELICA, 1982 r., 1600 ccm, biały, stan dobry, •
3.800 zł. Kowary, tel. 075/761-43-03,0502/17-82-19 
TOYOTA CELICA, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
el. otw. szyby, refl., szyberdach, welurowa tapicerka • 3.000 
zł lub zamienię na VW Golfa I. Masłowo, gm. Dolsk, tel. 
0604/84-18-55
TOYOTA CELICA, 1986 r., 1600 ccm. 16V, czerwony, alum. 
felgi, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, RO, 4 głośniki, ob
niżony, zadbany, • 7.900 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0605/61-38-26
TOYOTA CELICA, 1989 r., 80 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
16V, czarny, RO z CD Kenwood + tuba, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, 5-ramienne alum. felgi 15", wspomaganie, reg. 
kierownica, szyberdach, inst. gazowa, sportowy wydech, stan 
techn. b. dobry, -16.000 zł. Opole, tel. 0607/18-38-36 
TOYOTA CELICA GTI, 1990/95 r., 120 tys. km, 2000 ccm. 
16V, biały, pełne wyposażenie, kpi. dokumentacja, po spale
niu, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0601/76-12-96 
TOYOTA CELICA, 1991 r., czerwony, wszystkie el. dodatki, 
wspomaganie, RM + 4 głośniki, składana kanapa, alarm, 
oznakowany, - 18.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-52-56, 
0601/22-91-72
TOYOTA CELICA, 1996 r., 105 tys. km. 1800 ccm, 16V, 
czerwony, sprowadzony w całości, wszystkie el. dodatki, 
alum. felgi, RM, ciemne szyby, alarm + pilot, immobilizer, 
halogeny, zadbany, stan idealny, - 34.900 żł. Wrocław, tel. 
0602/29-66-63
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1980 r„ 1300 ccm, biały. Sar- 
by Górne, gm. Przeworno, tel. 074/816-12-58 
TOYOTA COROLLA, 1983/84 r., 1300 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, sedan, hak, RM, 5-biegowy, dużo nowych 
części, garażowany, przegląd do 02.2002 r., stan techn. b. 
dobry, - 3.500 zł. Radwanice, tel. 076/831-10-05 
TOYOTA COROLLA AE-8,1984 r., 149 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, biały, szyberdach, 5-biegowy, 5-drzwiowy, po wy
mianie pasek rozrządu, nowy akumulator, do wymiany prze
gub - 3.700 zł. Wiązów, gm. Częstocice, tel. 071/301-49-10 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1984/85 r., 178 tys. km, 1600 
ccm, benzyna, beżowy metalic, 5-biegowy, regulowana kie
rownica, welurowa tapicerka, szyberdach, I właściciel, stan 
b. dobry, - 5.900 zł lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-63-31,0604/36-35-85 
TOYOTA COROLLA, 1985 r., 1800 ccm^diesel, zielony 
metalic, RM z szufladą, - 4.400 zł. Legnica, tel. 0604/05-94-52 
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 247 tys. km, 1800 ccm, die
sel, srebrny metalik, kupiony w salonie, stan dobry, radiood
twarzacz z RDS, kola zimowe, bagażnik na dach, hak, eko
nomiczny, - 6.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-74-27 
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 185 tys. km, 1800 ccm, brą
zowy metalik, po remoncie blacharki, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, szyberdach, radio .Toyota*, - 5.300 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-74-15,0608/37-52-21 
TOYOTA COROLLA, 1986 r„ 170 tys. km, 1800 ccm, die
sel, szary metalic, szyberdach, dzielona tylna kanapa,
4-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, ekonomiczny 
(5,51/100 km), garażowany, stan b. dobry, • 5.500 zł. Lwó
wek śląski, tel. 0607/46-20-65
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1986/87 r., 1800 ccm, diesel, 
kolor platynowy metalic, stan b. dobry, po remoncie przed
niego zawieszenia, hamulców, nowe opony, 4-drzwiowy,
5-biegowy, zagarek, welurowa tapicerka, oszczędny, kupio
ny w Pewexie, nie wymaga napraw, zadbany, • 6.400 zł. Nysa, 
tel. 0603/99-51-84
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 160 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, czerwony, 3-drzwiowy, 5-biegowy, RO, nowy olej, fil
try, paski i świece, przegląd do 04.2002 r„ garażowany, stan 
b. dobry, - 7.200 zł. Boczów, tel. 068/341-40-14, 
0602/29-33-24
TOYOTA COROLLA, 1987/88 r., 165 tys. km, 1839 ccm, 
diesel, szary metalic, z salonu, I właściciel, bez wypadku, 
oryginalny lakier, radio + pilot, zadbany, stan idealny, -11.500 
zł. Kłodzko, tel. 074/868-51-11,0605/42-49-73 
TOYOTA COROLLA, 1988 r„ 200 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, sportowe zawieszenie, atrakcyjny wygląd, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyberdach, nowe amortyzatory, • 8.200 zł. 
Nowa Sól, tel. 0604/91-16-22 lub 068/376-71-71 
TOYOTA COROLLA, 1988 r. białe tablice. - 1.000 zł. Zgo
rzelec, tel. 0602/29-31-71
TOYOTA COROLLA XL, 1988 r., 200 tys. km,' 1800 ccm, 
diesel, szary metalic, przegląd do 2002 r., nowy pasek roz
rządu i akumulator, dużo części zamiennych, hak, RM. spo
iler ze światłem .stop”, stan dobry, - 10.000 zł. Bolków, tel. 
075/741-46-78,0607/51-35-20 
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 154 tys. km. 1600 ccm, 16V, 
czerwony, sedan, centr. zamek, alarm ♦ pilot, RM, szyber
dach, nowe amortyzatory, ukł. wydechowy, hamulce i inne 
części, stan b. dobry, zadbany, - 6.800 zł. Legnica, tel. 
076/866-46-74,0607/83-06-25 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1989 r„ 143 tys. km, 1300 ccm, 
12V, srebrity metalic, stan b. dobry, centralny zamek, immo

bilizer, el. reguł, lusterka, - 10.700 zł lub zamienię. Bogu- 
szów-Gorce. tel. 074/844-27-58,0604/29-43-83 
TOYOTA COROLLA. 1989 r, 142 tys. km, 1300 ccm, szary 
metalic, szyberdach, 5-biegowy, 5-drzwiowy, stan techn. b. 
dobry, - 8.500 zł. Sitno, tel. 076/843-27-73 
TOYOTA COROLLA GLI. 1990 r., 185 tys. km, 1600 ccm, 
16V, 110 KM, beżowy metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szy
berdach, alarm + immobilizer, zadbany, - 11.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/18-63-79,071/347-12-41 
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 1300 ccm, 12V, biały, lakiero
wane zderzaki i lusterka, 3-drzwiowy, RM + głośniki, alumi
niowe felgi, komplet kół zimowych, stan idealny, -11.000 zł. 
Głogów, tel. 076/834-05-86,0605/49-29-49 
TOYOTA COROLLA,. 1990 r., 185 tys. km, 1600 ccm, 16V, 
beżowy metalic, liftback, szyberdach, el. reg. lusterka, alarm, 
immobilizer, zadbany, - 11.500 zł. Wrocław, tel. 
071/347-12-41,0602/18-63-79 
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 160 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, 3-drzwiowy, dodatkowo kpi. 
kół zimowych, kpi. dokumentacja, stan b. dobry - 9.500 zł. 
Zielona Góra, teł. 068/324-41-00,0503/13-59-27 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 95 tys. km, 1300 ccm, srebr
ny metalic, - 10.900 zł. Gliwice, tel. 0606/25-73-80 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1800 ccm, diesel, czerwony, 
liftback, welurowa tapicerka, radio, szyberdach, wspomaga
nie, hak, nowe opony, stan dobry, - 12.500 zł. Gubin, tel. 
068/455-20-29,0607/83-41-55 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm, wtrysk, kolor grafi
towy metalic, sedan, 4-drzwiowy, stan b. dobry, 5-biegowy, 
katalizator, zadbany, • 9.900 zł lub zamienię, raty. Legnica, 
tel. 0605/28-37-83
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 165 tys. km, 1800 ccm, die
sel, czerwony, sedan, kupiony w salonie, 5-biegowy, RM, 
alarm, stan b. dobry, -12.900 zł. Rydzyna, tel. 065/538-88-37 
TOYOTA COROLLA, 1991 r.. 97 tys. km. 1300 ccm, 12V, 
czarny, zderzaki w kolorze nadwozia, szyberdach, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie i reg. kierownicy, - -
9.000 zł. Wrocław, tel. 0502/31-64-28 
TOYOTA COROLLA, 1992 r., 170 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, biały, - 13.000 zł. Legnica, tel. 0602/46-15-54 
TOYOTA COROLLA, 1992 r., 1400 ccm, kolor grafitowy 
metalic, ABS, wspomaganie, nowy model, - 14.600 zł lub 
zamienię, raty. Legnica, tel. 0604/05-94-Ś2 
TOYOTA COROLLA, 1992 r., 138 tys. km, 1300 ccm, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, radioodtwarzacz Blaupunkt, -11.000 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/734-21-19 
TOYOTA COROLLA, 1992 r., 1400 ccm, szary metalic, I 
właściciel, kupiony w salonie, Mul-T-Lock, centr. zamek, el. 
otw. szyby, 5-drzwiowy, stan b. dobry, -13.800 zł. Tymowa, 
tel. 076/843-40-31
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1992/93 r., 1400 ccm, Pb/, 
złoty metalic, stan b. dobry, 4-drzwiowy, 5-biegowy, central
ny zamek ♦ pilot, alarm, dzielona tylna kanapa, welurowa 
tapicerka, kupiony w salonie, I właściciel, -14.500 zł. Dzie
więtlice, tel. 077/431-37-22
TOYOTA COROLLA, 1992/93 r„ 135 tys. km. 1600 ccm, 
16V, beżowy metalic, liftback, centr. zamek, wspomaganie, 
el. reg. reflektory, welurowa tapicerka, RO, dzielona kana
pa, alum. felgi, • 16.000 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-75-98
TOYOTA COROLLA. 1992/97 r„ 138 tys. km. 1800 ccm, 
diesel, czerwony, RM, zestaw głośników, hak, reguł, siedze
nia, el. reguł, reflektory, regulowana kierownica, stan b. do
bry, garażowany, -13.800 zł. Kłodzko, tel. 074/868-53-87 
TOYOTA COROLLA SKŁADAK, 1993 r., 89 tys. km, 1300 
ccm, benzyna, czarny, welur, wspomaganie, klimatyzacja, 
obniżony, alum. felgi 14*, CD Kenwood, 2 głośniki Tonsil, -
18.500 zł. Lubin, tel. 076/846-95-97 
TOYOTA COROLLA XLI, 1993 r., 1400 ccm, zielony meta
lic, automatic, 5-drzwiowy, welurowa tapicerka, wspomaga
nie kier., el. reg. reflektory, RM, -17.500 zł. Ostrów Wielko
polski, tel. 062/733-65-62 wieczorem 
TOYOTA COROLLA, 1994 r., 70 tys. km, 1300 ccm. 16V, 
perłowoczamy, z pełną dokumentacją, wspomaganie kier., 
immobilizer, el. reg. światła, dzielona tylna kanapa, sprowa
dzony w 1994 r., 3-drzwiowy, - 18.000 zł. Nowa Sól, tel. 
068/326-66-59
TOYOTA COROLLA, 1995 r., 87 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
perłowoziełony, centr. zamek, 4 el. otw. szyby, alum. felgi, 
wspomaganie, blokada szyb, welur, - 21.000 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/722-45-04 po godz. 16 
TOYOTA COROLLA XLI, 1995 r.. 70 tys. km, 1400 ccm, 16 
V, granatowy, - 18.000 zł lub zamiana na tańszy. Wrodaw, 
tel. 0601/30-18-18
O  TOYOTA COROLLA SEDAN, 1996 r., 96 tys. km, 

1400 ccm, turkusowy metalic, I właściciel, •
25.500 zł. Lubin, tel. 076/846-00-10,0603/12-31-12 
84020051

TOYOTA COROLLA KOMBI, 1996 r., biały, zamek central
ny, .Bear Lock’ , serwisowany i kupiony w Polsce, RO z CD,
2 komplety opon, • 24.000 zł. Opole, tel. 0604/54-01-67 
TOYOTA COROLLA, 1996 r., 1370 ccm, biały, kupiony w 
salonie, serwisowana w ASO, immobilizer, oznakowany, po
duszka pow., zamek centralny, relingi, • 22.000 zł. Opole, 
tel. 0607/16-68-51,077/442-68-26 
TOYOTA COROLLA, 1996 r., 1400 ccm kupiony u dilera, I 
właściciel, - 25.500 zł. Lubin, tel. 0603/12-31-12 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1997 r., 60 tys. km. 1100 ccm, 
benzyna, kolor wiśniowy metalic, wspomaganie, centr. za
mek, Immobilizer, alarm, reg. kierownica, RM, kupiony w 
Polsce, serwisowany, zadbany, stan b. dobry, - 26.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/849-21-01 
TOYOTA COROLLA, 1999 r„ 6 tys. km, 1400 ccm, niebie
ski metalic, 88 KM, bogate wyposażenie, - 31.500 zł. Choj
nów, tel. 076/818-71-35,0604/24-54-22 
TOYOTA COROLLA, 2000 r., 34 tys. km, 1400 ccm, 16V, 
ciemnofioletowy, kupiony w salonie, bez wypadku, el. otwie
rane szyby, SRS, centralny zamek, wspomaganie kier., el. 
reguł, lusterka, radio, alarm, * 38.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-36-08,0601/72-70-73 
TOYOTA PASEO COUPE SPORT, 1996 r„ 1500 ccm, 16V, 
niebieski metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, c. zamek, szyberdach, alum. felgi, - 22.500 zł. Kucz- 
ków, tel. 062/741-85-13,0603/64-75-88 
TOYOTA PREVIA MINIVAN, 1990 r., 2400 ccm, brązowy 
metalic, 8 miejsc siedzących, wspomaganie, 2 el. otw. szy
berdachy, c. zamek, alum. felgi, welur, przyciemniane i uchyl
ne szyby, 5-biegowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, pełna 
dokumentacja, • 21.000 zł (możliwe raty). Bralin, tel. 
062/781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
TOYOTA STARLET, 1979 r., 1000 ccm, czerwony, przegląd 
do 02.2002 r., I właściciel w kraju, RO, -1.800 zł lub zamie
nię na skuter. Bielawa, teł. 0604/11 -06-89 
TOYOTA STARLET, 1996/97 r., 65 tys. km, 1300 ccm, 16V, 
czerwony, poduszka pow. kierowcy, dzielona tylna kanapa, 
el. reg. reflektory, I właściciel w Polsce, stań idealny, -17.900 
zł. Lubin, tel. 076/844-45-61
TOYOTA STARLET, 1997 r., 100 tys. km, 1300 ccm, zielo
ny, - 18.000 zł. Lubin. tel. 0608/48-47-25 
TOYOTA SUPRA, 1992 r., 150 tys. km, 3000 ccm, 24V, tur
bo, czerwony, Intercooler, automatic, dach Targa, klimaty
zacja, ABS, serwo, centr. zamek, el. otw. szyby, fotele skó
rzane, alum. felgi, alarm, bez wypadku, I właściciel, zadba- . 
ny, atrakcyjny wygląd, - 21.800 zł lub zamienię. Trzebnica, 
tel. 0601/70-18-61
TOYOTA TERCEL, 1984 r., 1300 ccm, czerwony, stan b. 
dobry, 5-biegowy, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-81 -97

TRABANT
TRABANT 601,1970/90 r. wymiana silnika i nadwozia, stan 
b. dobry, • 1.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/781-32-86 
TRABANT 601,1971 r., 600 ccm zarejestrowany + dodat

kowy silnik, skrzynia biegów, gażnik i sprzęgło, - 300 zł. tel. 
0503/61-74-12 . -
TRABANT 601,1971 r., 600 ccm, benzyna zarejestrowany, 
dodatkowo 2. silnik i skrzynia biegów, stan dobry, - 320 zl. 
Bierutów, woj. wrocławskie, tel. 0503/61-14-12 
TRABANT 607, 1978 r. kombi, silnik Fiata 126p, atrakc. 
wygląd, brak przeglądu - 600 zl lub zamienię na skaner. 
Maniów Wielki, tel. 0606/43-29-74 
TRABANT KOMBI, 1981 r., -1.500 zł. Parchów, woj. legnic
kie, tel. 0601/87-28-66
TRABANT 601,1983 r., beżowy, stan b. dobry, dodatkowe 
światło .stop*, - 550 zł. Jaworzyna śląska, tel. 0603/50-53-68 
TRABANT 601 S, 1986 r., 12V, szary, w ciągłej eksploatacji, 
zarejestrowany, hak, - 800 zł. Gierałtów, tel. 075/732-10-49, 
0604/16-94-99
TRABANT, 1987 r., 600 ccm, kolor • kość słoniowa, stan b. 
dobry, na białych tablicach, • 800 zł. Zgorzelec, tel. 
0603/03-67-60
TRABANT POLO KOMBI, 1991 r., 70 tys. km, 1100 ccm, 
benzyna, czerwony, stan dobry, garażowany - 4.200 zł. Wro
cław, tel. 071/347-80-82
TRABANT POLO KOMBI, 1991 r., 130 tys. km, 1100 ccm, 
beżowy, przegląd do 03.2002 r., pasy bezwładnościowe, hak, 
dodatkowe części, stan dobry, I właściciel, w ciągłej eksplo
atacji, • 3.800 zł. Krotoszyn, teł. 062/725-38-07, 
0606/31-68-84

- TRABANT POLO, 1991 r., 90 tys. km, 1100 ccm, biały, II 
właściciel, garażowany, zadbany, 2 nowe opony, nowy aku
mulator, radioodtwarzacz, w ciągłej eksploatacji, stan b. do
bry, - 3.700 zł. Sobótka Zachodnia, woj. wrocławskie, tel. 
0604/12-53-23
TRABANT POLO KOMBI, 1992 r., 80 tys. km, 1100 ccm, 
benzyna, beżowy, przegląd do 08.06.2002 r, - 4.200 zł. Wro
cław, tel. 071/788-61-02

VOLVO
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 
01033251

VOLVO 240, 1984 r., 2400 ccm, diesel, błękitny metalic, 
5-biegowy, szyberdach, hak, stan dobry, - 6.200 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/734-74-19
VOLVO 244,1981 r., diesel wspomaganie, hak, • 3.500 zł 
lub zamienię. Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04, 
0502/67-28-28
VOLVO 244 KOMBI, 1982 r., 270 tys. km. 2400 ccm. diesel, 
biały, stan idealny, oryginalny lakier, 5-biegowy, wspomaga
nie kier., szyberdach, radioodtwarzacz, hak, garażowany, -
8.700 zł lub zamienię na mniejszy. Ząbkowice śląskie, tel. 
074/815-33-43
VOLVO 244, 1984 r., 2400 ccm, diesel, brązowy, stan b. 
dobry, radio, głośniki, serwisowany, - 6.000 zł lub zamienię 
na rozbity, po 1992 r.. Wrocław, tel. 071/366-17-21, 
0603/51-87-37,0501/75-11-95 
VOLVO 245 KOMBI, 1981 r., 2100 ccm. benzyna + gaz. nie
bieski, hak, do poprawek blacharki, zarejestrowany, spraw
ny, • 2.400 zł lub zamienię na motor, może być prod. rosyj
skiej albo AWO. Nowa Sól, tel. 068/356-26-51 wieczorem 
VOLVO 340 DL SEDAN, 1987 r., 240 tys. km, 1600 ccm, 
diesel, szary metalic, nowy akumulator, zadbany, 4-drzwio
wy, hak, RO, przegląd do 12.2001 r., oszczędny, - 8.500 zł. 
Oborniki śląskie, tel. 0602/89-33-13 
VOLVO 340 DL, 1987 r., 145 tys. km, 1600 ccm, diesel, se
ledynowy, po wymianie paska rozrządu, alternatora, tarcz 
ham., klocków, wtrysków, świec żarowych, stan dobry, • 6.000 
zł lub zamienię na mniejszy w tej cenie. Oława, tel. 
071/313-87-46
VOLVO 343,1976 r., 175 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, automatic, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, 50% 
zniżki OC, stan techniczny dobry, -1.150 zł. Wrocław, tel. 
0605/78-23-00
VOLVO 343,1979 r., 155 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 02.2002 r., nowe 
tablice + drugi samochód na części, • 1.550 zł. Wrocław, teł. 
071/325-91-41 wieczorem
VOLVO 360 GL, 1981 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, po 
remoncie silnika, inst gazowa, opony zimowe, zadbane wnę
trze, do poprawek lakierniczych, po wymianie łożysk, - 3.000 
zł. Bolków, tel. 075/741-37-79,0602/51-10-67 
VOLVO 360 GLE, 1983 r., 160 tys. km, 1965 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, stan dobry, dużo nowych części, - 3.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-74-42 
VOLVO 360, 1986 r., 123 tys. km, 1960 ccm, benzyna, 
wtrysk, zielony metalic, stan b. dobry, katalizator, 4-drzwio
wy, 5-biegowy, zadbany, I właściciel w kraju, stan silnika b. 
dobry, z urzędu celnego, oszczędny, - 4.200 zł. Dobra, gm. 
Bolesławiec, tel. 075/644-95-56 
VOLVO 434 DL. 1988 r., 95 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
czerwony, instalacja gazowa, 5-biegowy, 3-drzwiowy, kupio
ny w salonie w 1991 roku, czysty, zadbany, - 8.000 zł lub 
zamienię na większy, w tej cenie. Kalisz, tel. 062/766-43-22 
VOLV0440 GLT, 1988 r., 154 tys. km, 1709 ccm, czerwony, 
stan b. bobry, atrakcyjny wygląd, szyberdach, alum. felgi, 
centralny zamek, hak, nowy przegląd, - 7.100 zł. Legnica, 
tei. 0603/66-79-44
VOLVO 440, 1989 r., 1700 ccm, benzyna, kość słoniowa, 
centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, RO, alarm, 
dzielona tylna kanapa, - 8.500 zł. Kamieniec Wrocławski, 
tel. 0602/74-37-59
VOLVO 440,1989 r., 1700 ccm, turbo, granatowy, interco
oler, inst. gazowa, ABS, centr. zamek, pełne wyposażenie 
el, -12.600 zł lub zamienię na Fiata 126p. Świebodzice, tel. 
074/854-03-59
VOLVO 440,1990 r., 154 tys. km, 1700 ccm, turbo E inter
cooler, bordowy metalic. centr. zamek, el. otw. szyby, reg. 
kierownica, komputer pokładowy, termometr zewn., dzielo
ne tylne siedzenia, ospoilerowany, 132 KM, alum. felgi, wspo
maganie, RO, atrakc. wygląd, - 10.700 zł. Wrocław, tel. 
071/321-96-75,0501/48-19-66 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - AC0184 www.auto- 
gielda.com.pl)
VOLVO 440,1990 r., 1700 ccm, ciemnozielony metalic, el. 
reg. światła, alum. felgi, welur, -10.400 zł lub zamienię, raty. 
Legnica, tel. 0604/05-94-52
VOLVO 440,1990 r., 1700 ccm, wtrysk, czerwień meksy
kańska, aluminiowe felgi, sprowadzony w całości, kubełko
we fotele, 5-drzwiowy, 5-biegowy, radioodtwarzacz, wspo
maganie kier., dzielona tylna kanapa, garażowany, atrakcyj
ny wygląd, pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 8.800 zł lub 
zamienię na droższy. Strzelin, tel. 0603/84-60-78 
VOLVO 440.1990 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, zie
lony metalic, stan b. dobry, na białych tablicach - 2.000 DEM. 
Tomaszów Mazowiecki, tel. 0608/84-44-98 
VOLVO 440, 1990 r., 50 tys. km, 1700 ccm. czerwony, po 
remoncie silnika, II właściciel, zadbany, garażowany, inst. 
gazowa, sprowadzony w całości, stan b. dobry, - 8.700 zł lub 
zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0603/79-88-70 
VOLVO 440,1994/95 r., 139 ty&km, 1800 ććm, ciemnonie
bieski metalic, nowy model, klimatyzacja, 3 poduszki pow., 
ABS, pełne wyposażenie el., RM, welurowa tapicerka, nowe 
amortyzatory, wspomaganie kier., centralny zamek, - 21.900 
zł lub zamienię. Syców, tel. 062/785-35-03 
VOLVO 440,1995 r., 45 tysT km, 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, bez wypadku,, mało używany, oclony w całości w 
1997 r., I właściciel, stan idealny, • 25.000 zł lub zamienię na 
inny samochód. Oleśnica, tel. 071/398-31-35,0603/49-99-92 
VOLVO 440.1996 r„ 107 tys. km, 1794 ccm, niebieski, wsp. 
kierownicy, reg. kierownicy, pod. powietrzna, el. otw. szyby,

el. reg. lusterka, klimatyzacja,.immobilizer, - 22.000 zł. Zie
lona Góra, tel. 0502/32-24-75
VOLVO 440,1996 r., 98 tys. km, 1800 ccm, bordowy, ABS, 
klimatyzacja, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, poduszka pow., 
wspomaganie kier., welurowa tapicerka, - 21.000 zł. Legni
ca, tel. 0601/33-39-92
VOLVO 440,1996 r., 76 tys. km, 2000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, klimatyzacja, skórzana tapicerka, ABS, AŚR, el. 
otw. s^yby, el. reg. lusterka, centr. zamek, alum. felgi 15*, 
komplet opon zimowych, podgrzewane fotele, - 24.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/77-06-68
VOLVO 460 GL, 1991 r., 188 tys. km, 1700 ccm, benzyna, 
zielony, centr. zamek, garażowany, -14.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/365-54-33,0604/45-25-38 
VOLVO 460,1993 r., 1998 ccm, benzyna, czerwony, ABS, 
centr. zamek, szyberdach, alum. felgi, reg. kierownica, el 
reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. reflektory, RO, alarm 
garażowany, sprow. w całości, - 13.800 zł. Bolesławiec, tel 
0601/24-07-93
VOLVO 460,1993 r., 1800 ccm, kolor stalowy, el. otw. szy 
by, wspomaganie, stan b. dobry, • 16.000 zł: Wrodaw, tel 
071/362-60-77
VOLVO 460,1994 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bor 
dowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, welur, bez wy
padku, nie eksploatowany w kraju, zadbany, -19.900 zł (ku
pujący nie płaci podatku). Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/782-92-72,0601/56-10-47,0603/94-07-67 
VOLVO 460,1995 r„ 109 tys. km, 1900 ccm, turbo D, bor
dowy, immobilizer, centralny zamek, alarm, radio, el. otwie
rane szyby, welurowa tapicerka, ABS, skórzane wnętrze, 
dzielona tylna kanapa, komplet opon zimowych, garażowa
ny, stan b. dobry, • 23.000 zł. Bielawa, tel. 074/646-40-41 
VOLVO 460,1996 r., 18 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowo- 
bordowy, klimatyzacja, alum. felgi, centr. zamek, RO, spo
iler, kpL dokumentacja, stan b. dobry, - 29.900 zł. Lubin, tel. 
0608/45-42-59
VOLVO 460,1996 r., 1900 ccm, turbo D, ciemnogranatowy 
metalic, klimatyzacja, skór2ana tapicerka, ABS, alum. felgi, 
podgrzewane fotele, el. otw. szyby x 4, el. reg. lusterka, 
wspomaganie, centr. zamek, - 29.900 zł. Ostrów Wielkopol
ski, tel. 062/782-92-72,0603/94-07-67,0601/56-10-47 
VOLVO 740 GLE, 1984 r., 2300 ccm, benzyna, brązowy 
metalic, automatic, techn. sprawny, zarejestrowany, opłaco
ny, szyberdach, podgrzewane fotele, tylna szyba ogrzewa
na, hak, • 5.600 zł lub zamienię na przyczepę kempingową,
2-pokojową. Poznań, tel. 0602/66-2 5
VOLVO 740,1986 r., 2400 ccm, turbo D, granatowy metalic, 
szyberdach, podgrzewane fotele, tylna szyba ogrzewana, 
alum. felgi, zimowe opony, centr. zamek, alarm, hak, el. reg. 
lusterka, - 10.500 zł. Karpacz, tel. 075/761-98-84, 
0604/44-51-90
VOLVO 740 TD, 1990 r., 197 tys. km. 2400 ccm, TD, grana
towy metalic, model przejściowy, przód od modelu 940, stan 
b. dobry, - 13.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-25-09, 
0601/29-00-10
VOLVO 850 KOMBI, 1995 r., 2500 ccm, granatowy, 4 po
duszki pow., ABS, serwo, pełne wyposażenie el., szyber
dach, centr. zamek ♦ pilot, alarm, immobilizer, RM Sony + 6 
głośników + zmieniacz na 10 płyt, hak, halogeny, wycieracz
ki na reflektorach, relingi dachowe, zadbany, garażowany, 
kpi. dokumentacja, - 35.000 zł lub zamienię na busa blasza- 
ka. Wrodaw, tel. 071/372-75-61 
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 zł. Wrocław, tel. 
071/373-68-34,0602/79-65-64 
VOLVO 940,1992 r., 2000 ccm, Tl, biały, wspomaganie, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, podgrzewane siedzenia, centr. 
zamek, alum. felgi, przyciemniane szyby, hak. immobilizer, 
udokum. pochodzenie, - 20.000 zł. Zawada 6a, gm. Drołto- 
wice, tel. 062/785-01-43
VOLVO S40,1996 r„ 43 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny metalic, ABS, klimatyzacja, 3 pod. powietrzne, alarm, RM, 
pełna el. - 40.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 075/735-32-85, 
0603/86-72-26
VOLVO V40 KOMBI, 1996 r., 95 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, 3 poduszki pow., klimatyzacja, ABS, wspomaga
nie, welur, nie eksploatowany w Polsce, - 37.000 zł (kupują
cy nie płaci podatku). Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/782-92-72,0601/56-10-47,0603/94-07-67 
VOLVO V40, 1998 r., 38 tys. km, 1800 ccm, 16V, kolor • 
perłowopiaskowy, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, ABS, 
ASR, skóra, religi dachowe, radio + CD, eK otw. szyby, el. 
reg. lusterka, stan b. dobry, - 45.000 zł. Szczecin, teL 
0502/11-97-76 lub 091/423-54-98 
VOLVO V40,1998 r., 87 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor 
stalowy metalic, centralny zamek, alarm, 3 poduszki powietrz
ne, klimatyzacja, • 50.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/337-07-78,0601/73-15-18 
VOLVO V70 KOMBI, 1999 r., 43 tys. km, 2500 ccm. TDi, 
kolor grafitowy metalic, 4 poduszki pow., ABS, klimatyzacja, 
el. otw. szyby, el. podgrz. lusterka, centr. zamek + pilot, alarm, 
immobilizer, I właściciel, zadbany, kpi. dokumentacja, w kra
ju od 4 miesięcy, - 74.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-75-61
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P  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 Wrocławia 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., 42 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, alarm, ABS, alum. felgi, 4 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, RM, elektryka, książka serwiso
wa, stan b. dobry - 38.000 zł. Jasień, tel. 0604/26-97-08, 
0607/34-91-45
VW BORA, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czarny, 
Klimatronic, el. otw. szyby, sensor deszczu, podgrzewane 
fotele, alum. felgi, drewno, wspomaganie, ABS, kompakt, 
stan b. dobry, - 45.000 zł. Głogów, tel. 076/833-28-08 
VW BORA, 1998 r., 41 tys. km, 2300 ccm, V5, perłowoczer- 
wony, ABS, ESP, EDS, EBV, sensor deszczu, klimatyzacja, 
4 poduszki pow., el. otwierany szyberdach, centralny zamek, 
podgrz. siedzenia, spryskiwacze reflektorów, immobilizer, el. 
otwierane szyby, światła, - 56.000 zł. Krotoszyn, tel. 
062/721-28-36
VW BORA. 1999 r., 69 tys. km, 2000 ccm, perłowoczamy, 
ABS, pełne wypos. elektryczne, 2 poduszki pow., klimatro
nic, bez wypadku, książka serwisowa, alarm, kupiony w sa
lonie w kraju, 6 głośników, • 49.900 zł. Borków, tel. 
0603/05-09-30
VW BORA KOMBI, 1999 r., 48 tys. km, 1900 ccm, TDi,. per
łowoczamy metalic, I właściciel, w kraju od pół roku, alumi
niowe felgi, podgrz. fotele, 4 poduszki powietrzne, 6-biego- 
Wy, ABS, EDS, radioodtwarzacz CD, klimatyzacja, - 65.000 
zł. Świdnica, tel. 074/850-99-25 
VW CORRADO G-60,1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, per
łowoczamy, kubełkowe fotele, wspomaganie, ABS, centr. 
zamek, el. otw. szyby i szyberdach, el. reg. lusterka, spoiler, 
alarm, alum. felgi 15", obniżony, sportowy układ wydecho
wy, garażowany, stan idealny, - 15.500 zł. Wałbrzych, tel. 
0606/21-34-89
VW CORRADO G-60,1989 r„ 147 tys. km. 1800 ccm, me
talic, wszystkie el. dodatki, ABS, komputer, szyberdach, ciem
ne szyby i klosze, sportowy ukł. wydechowy, spoiler, alum. 
felgi .gwiazdy*, - 15.400 zł. Złotoryja, tel. 076/878-42-85, 
0501/60-77-39
VW CORRADO G-60,1989/90 r., 137 tys. km. 1800 ccm. 
turbo, kolor malinowy metalic, ABS, alarm, aluminiowe felgi, 
el. reguł, lusterka, centralny zamek, el. otwierany szyber
dach. el. spoiler, wspomaganie kier., komputer, zadbany,

serwisowany, pełna dokumentacja, -16.900 zł lub zamienię 
na VW Golfa II, Audi. Kamienna Góra, tel. 0602/59*57-54 
VW CORRADO G-60, 1990 r., 1800 ccm, czarny, eł. otw. 
szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, spoiler, centr. 
zamek, wspomaganie kier., alum. felgi, ABS, skrzynia bie
gów Karmann, -15.000 zł. Leszno, tel. 0605/69-56-45 
VW CORRADO, 1991 r., 190 tys. km, 1800 ccm, czamy 
metalic, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, pełne 
wyp. elektr., ABS, komputer, alum. felgi, • 15.800 zł lub za
mienię na busa lub inny osobowy. Jarodn, tel. 0607/51-75-80 
VW CORRADO. 1992 r., 143 tys. km, 2000 ccm, 16V, perło- 
wofioletowy, ABS, pełna el., szyberdach, alum. felgi, sporto
we zawiesz., zadbany - 20.000 zł. Wołów, teł. 071/389-29-84 
VW CORRADO, 1992 r„ 140 tys. km, 2000 ccm, demno- 
grafitowy metalic, aluminiowe felgi, alarm, ABS, el. reguł, 
lusterka, el. szyberdach, wspomaganie kier., spoiler tylny, 
sprowadzony w całości, - 20.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0604/91-92-27
VW DERBY, 1981 r., 1100 ccm, beżowy, zadbany, nowy prze
gląd, stan idealny, - 2.500 zł lub zamienię. Lwówek Śląski, 
tel. 0608/34-51-30
VW DERBY, 1981 r., 1100 ccm, benzyna, Czerwony, po re
moncie kapitalnym, przegląd ważny cały rok, - 3.400 zł. Pru
sice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,312-63-41 
VW GARBUS, 1965 r., 1300 ccm, czarny, - 7.200 zł lub za
mienię. Ostrzeszów, tel. 0502/34-67-38 
VW GARBUS. 1966 r., 1300 ccm, seledynowy, stan dobry, 
klasyczny wygląd, - 2.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-46-M 
VW GARBUS, 1966 r., 1200 ccm, żółty, poszerzony, po prze
róbkach, stan idealny, - 4.200 zł lub zamienię. Ciechanów, 
tel. 065/544-75-58,0605/52-26-80 
VW GARBUS, 1966 r., 1300 ccm, kość słoniowa, silnik z 84 
r., oryg. • 4.500 zł. Zielona Góra, tel. 065/545-12-18 
VW GARBUS, 1967 r., 1500 ccm, żółty, stan b. dobry z tyłu 
duży spoiler, po wymianie zawiesz. - 4.800 zł. Kobylin, tel. 
065/548-24-97
VW GARBUS 1303,1968 r., 1300 ccm, benzyna, turkuso
wy, dodatkowe zegary, lampy, skórzana kierownica, sporto
we fotele, nakładki na pedały, gałka zmiany biegów, szero
kie koła *  zimowe opony, chromowane progi i końcówka 
wydechu, RO, po remonde w 1997 r., stan idealny, + dużo 
częśd. - 4.500 zf. Opole, tel. 077/456-57-04 po godz. 18, 
0601/40-16-87
VW GARBUS, 1969 r., 5 tys. km, 1300 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, po remoncie silnika, po wymianie wszystkich pod
zespołów, kpi. opon zimowych, RM ♦ wzmacniacz Pioneer + 
głośniki/wersja Mexico, dobre ogrzew., dmuchawa - 8.000 
żł. Olszyna, teł. 075/721-25-24 
VW GARBUS, 1969/99 r., 70 tys. km, 1300 ccm, benzyna 
skórzana tapicerka, nowe opony, halogeny, demne szyby, 
po remoncie silnika, bez dokumentacji, - 3.100 zł lub zamie
nię na motocykl. Bralin, tel. 062/781-29-86,0606/27-83-39 
VW GARBUS 1302,1970 r., 1 tys. km, 1300 ccm, AB. czer
wony, po remoncie silnika i blacharki, drewniane, skórzane i 
chromowane dodatki, welurowa tapicerka, H4, amerykańskie 
kierunkowskazy, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 7.500 
zł. Krapkowice, tel. 077/466-41-94 
VW GARBUS, 1970 r., 1300 ccm, czerwony, + częśd, - 2.300 
zł. Opole, tel. 077/454-72-11 wieczorem, 0604/16-81-13 
VW GARBUS 1302,1971 r., 1285 ccm, pomarańczowy, po 
remoncie kapitalnym, nowa tapicerka, nowe hamulce, nowe 
łożyska, po remoncie zawieszenia, 2. właśddel, zarejestro
wany, ważny przegląd, - 3.400 zł. Wrodaw, tel. 0609/23-79-00 
VW GARBUS, 1971 r., 1300 ccm, zielony, wersja brazylij
ska, bez zderzaków, poszerzony, alum. felgi 15”, RO, stan 
b. dobry *  silnik i częśd, • 9.500 zł4ub zamienię. Kluczbork, 
tel. 077/418-76-12
VW GARBUS. 1971 r., 1300 ccm, biały, .na chodzie*, - 3.800 
zł. Wrocław, teł. 071/353-60-19 rano i wieczorem, 
0606/24-12-49
VW GARBUS, 1971 r„ 1300 ccm, czerwony, po remonde 
blacharki w 1999 r., silnika w 2000 r., w ciągłej eksploatacji, 
stan dobry, przegląd do 01.2002 r, - 8.000 zł. Wrodaw, teł. 
071/390-91-12,0601/57-44-58 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w-intemecie pod numerem - A00547 www.auto- 
gielda.com.pl)
VW GARBUS, 1971 r., 1200 ccm, czerwony metalic, po re
moncie kapitalnynrw 2000 r., szerokie opony, felgi, po łunin- 
gu, spoiler, fotele Opel, RM, webasto, dużo elem. chromo
wanych, zadbane wnętrze, stan b. dobry, przegląd do 5.2001 
r., pilne, - 3.500 zł. Wrodaw. tel. 071/368-11-08 
VW_GARBUS, 1972 r. po remonde, - 4.000 zł. Gierczyh, 
gm. Mirsk, tel. 0502/33-73-28 
VW GARBUS. 1972 r.. 1200 ccm, bordowy, stan b. dobry, -
9.000 zł. Legnica, tel. 0605/33-97-25 
VW GARBUS, 1972 r., 1300 ccm, złoty metalic, po remon
cie silnika, blacharka- stan b. dobry, zadbany, techn. spraw
ny, atrakcyjny wygląd, RO + głośniki, - 4.600 zł lub zamienię 
na inny samochód. Wołów, tel. 071/389-48-06 
VW GARBUS, 1972 r., 1200 ccm, żółty, po remonde silnika, 
stan blacharki dobry, radioodtwarzacz, - 3.900 zł. Wrodaw, 
teł. 0501/48-57-95
VW GARBUS 1303,1973 r., 1200 ccm, kolor morski meta
lic, w ciągłej eksploatacji, lotnicze fotele, garażowany, wiele 
nowych częśd, po remonde silnika w Niemczech, nowe opo
ny, atrakcyjny wygląd, wszelkie ulgi ubezp. OC, AC, NW, -
4.500 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 0502/60-80-02 
VW GARBUS, 1973 r., zielony, po remonde kapitalnym, stan 
idealny, zniżka OC 50%, - 7.500 zł. Legnica, tel. 
076/722-40-02,0604/69-71-00 (zdjęda do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - AG0223 www.auto- 
gielda.com.pl)
VW GARBUS 1303, 1973 r., 1300 ccm, żółty, - 4.500 zl. 
Rawicz, tel. 0607/24-57-19
VW GARBUS 1303 LS, 1974 r., 1600 ccm, granatowy meta
lic, po remoncie kapitalnym, nowe części (łożyska, hamul
ce, wnętrze, dodatki chromowane i lakier), stan idealny, pro
fesjonalnie odrestaurowany *  drugi na częśd, - 9.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/591-86-05 po godz. 21 
VW GARBUS, 1979 r., 1200 ccm, czamy, po remonde kapi
talnym (w 1999 r.) silnika, blacharki, mechaniki, nowa podło
ga, progi, lakier, wnętrze oryginalne częśd. instalacja alar
mowa, RO, 50% zniżki OC, zadbany, stan b. dobry, orygi
nalny w 99%, • 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-95-69, 
0502/87-34-87
VW GARBUS, 1984 r., 130 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
kolor piaskowy, oryg. lakier, tapicerka w kolorze nadwozia, 
radio, zarejestrowany, stan b. dobry, - 7.600 zł lub zamienię 
na motocykl. Kępno, tel. 062/781-29-86,0606/27-83-39 
VW GOLF 1,1975 r., 1600 ccm, diesel w ciągłej eksploata
cji, dużo części zapasowych, • 1.500 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-76-47,0502/50-45-32 
VW GOLF 1,1976 r., 1500 ccm, benzyna, żółty, 3-drzwiowy, 
ciemne szyby, 4 lampy z przodu, atrakc. wygląd, silnik i bla
charka po remoncie, dużo nowych częśd, • 3.500 zł lub za
mienię na Poloneza. Lubań, tel. 075/724-41-16, 
0603/19-59-02
VW GOLF 1,1977 r., 1100 ccm. benzyna, szary metalic. za
rejestrowany, ważny przegląd, w ciągłej eksploatacji, -1.400 
zł. Jawor, tel. 076/870-50-00
VW GOLF 1,1977 r. stan dobry, nowe opohy, skrzynia bie
gów, sprzęgło, - 1.200 zł. Sobótka, tel. 071/390-34-15, 
0603/59-24-45
VW GOLF 1,1977 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
3-drzwiowy, zadbany, po remoncie blacharki, po lakierowa
niu, nowe opony, hak, nowy ukł. hamulcowy, w ciągłej eks
ploatacji, zarejestrowany, stan dobry, - 2.800 zl. Wrodaw, 
tel. 071/349-15-30,0502/32-23-15 
VW GOLF 1,1978 r., 1500 ccm, diesel, zielony, ekonomicz
ny, stan dobry, - 2.600 zł. Opole, tel. 0608/58-94-27. 
077/442-18-81
VW GOLF 1.1978 r., 1600 ccm, diesel, zielony, po remoncie 
silnika, bez rdzy. demne szyby. 5-drzwiowy, 4-biegowy, prze
gląd do 04. 2002 r., pokrowce, - 3.300 zł. Bolesławiec, tel. 
0504/92-37-05
VW GOLF f, 1978 r., 1100 ccm, biały, 5-drzwiowy, szyber-
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dach, alum. felgi, nowe amortyzatory i ukl. wydechowy, po 
wymianie wielu części, po remoncie blacharki i lakierowa
niu, przegląd do 04.2002 r, - 2.900 zł. Brzezina, tel. 
071/317-71-51 po godz. 15
VW GOLF 1,1978 r.,78 tys. km, 1100 ccm, GLS, czerwony, 
zawieszenie po remoncie, nowe opony, światła, amortyzato
ry, hamulce, nowy akumulator, RO, pokrowce, nadkola pla
stikowe, bez rdzy, od 92 r. w Polsce, - 3.000 zł lub zamiana 
na Poloneza z instal. gazową. Jawor, tel. 0603/48-89-02 
VW GOLF, 1978 r., 1500 ccm do poprawek lakierniczych, -
2.500 zł. Obora 10, gm. Lubin, tel. 076/846-73-47 
VW GOLF li 1978 r., 1500 ccm, diesel, szary metalic, 
5-drzwiowy, 4-biegowy, alum. felgi, szyberdach, stan dobry, 
• 3.000 zł. Poniec, tel. 065/57&12-65 po godz. 18 
VW GOLF 1,1978 r., 78 tys. km, 1100 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, 4-biegowy, inst. gazowa, hak, dodatkowe 
światło .stop’ , stan dobry, - 2.500 zł lub zamienię na nowszy 
(VW, Audi, Opel, Ford), bez LPG. Trzebnica, tel. 
071/387-27-11,0606/82-50-94 
VW GOLF, 1978 r., 1500 ccm, benzyna, ciemnozielony, do 
poprawek blacharki, tylne nadkola, duże lampy z tyłu, szyby 
dymione, 2-drzwiowy, bez przeglądu, gruba kierownica, po
krowce, RM + komplet szyb, - 1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/782-85-30
VW GOLF, 1978 r., 160 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 3-drzwiowy, przegląd techn. do 22.08.2001, stan 
techn. dobry. Żagań, tel. 0605/67-07-70 
VW GOLF, 1978 r., 130 tys. km, 1100 ccm, benzyna, niebie
ski, 3-drzwiowy, - 2.400 zł lub zamienię na Fiata 126p. Żary, 
tel. 0601/88-35-95
VW GOLF, 1979 r., 170 tys. km, 1263 ccm, czerwony, nowy 
lakier, obrotomierz, tylny spoiler ze światłem .stop1', silnik i 
deska rozdzielcza oraz kierownica Golfa II, po przeglądzie., 
konserwacja, nowe klocki, filtry i oleje, techn. sprawny, ga
rażowany, ekonomiczny, dużo nowych części, atrakc. wy
gląd, - 3.700 zł. Borowa, gm. Długołęka, tel. 071/315-71-07 
VW GOLF I, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, stan 
dobry, hak, 4-drzwiowy, ciemne szyby, halogeny, po remon
cie blacharki i lakierowaniu, atrakcyjny wygląd, przegląd do
10.2001 r., dużo części, - 2.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/812-10-76 po godz. 18
VW GOLF ł, 1979 r., 80 tys. km, 1300 ccm, czerwony, stan 
dobry, ciemne szyby, ciemne wnętrze skóropodobne,.nakładki 
błotników, sprawny silnik, • 2.700 zł. Chomiąża, gm. Malczy
ce, tel. 071/317-98-75
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, czerwony, zadbany, 5-drzwio- 
wy, aluminiowe felgi, stan b. dobry, - 1.600 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/645-61-26
VW GOLF, 1979 r. -1.800 zł. Głubczyce, tel. 0607/53-67-58 
VW GOLF, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, biały, stan b. dobry, 
po wymianie amortyzatorów i tłumika (na gwarancji 2 lata), 
.5-biegowy, silnik i skrzynia biegów VW Golfa II, nowe opony, 
inst. gazowa, spoiler, sportowa kierownica, - 3.200 zł. Jele
nia Góra, tei. 0606/34-69-08
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm centr. zamek, alarm, szyber
dach, inst. gazowa, - 3.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0608/16-25-62
VW GOLF, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, silnik VW 
Golfa II z 90 r., stan dobry, - 1.700 zł. Legnica, tel. 
076/866-33-14
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, po remon
cie kapitalnym silnika i blacharki oraz lakiem + części, - 3.500 
zł. Legnica, tel. 076/857-03-60 
VW GOLF 1,1979 r., 1500 ccm, diesel, zielony, szyberdach, 
- 2.800 zł. Lubin, tel. 0605/94-37-53 
VW GOLF, 1979 r., metalic, stan dobry, 5-biegowy, - 3.300 
zł. Nowa Ruda, tel. 0607/62-79-33 
VW GOLF I, GTI, 1979 r., 18 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
3-drzwiowy, zderzaki ze spoilerami, chłodnica oleju, kubeł
kowe fotele, sportowy ukł. wydechowy, alum. felgi 15" BBS, 
obniżony, el. otw. szyby, 4 reflektory, - 4.300 zł. Oława, tel. 
07.1/302-71-63
VW GOLF I. 1979 r., 1600 ccm, wtrysk, niebieski, atrakc. 
wygląd, sportowe zawieszenie, ukł. wydechowy i kierowni
ca, skórzana tapicerka, kubełkowe fotele, alum. felgi ATS 
195x15, sportowy wał, 5-biegowy, dużo części, stan tech. b. 
dobry, - 3.800 zł. Sarby, woj. wałbrzyskie, tel. 0604/91-20-74 
VW GOLF, 1979 r., 1100 ccm, benzyna, czerwony, kupiony 
w 1998 r„ z urzędu celnego, lampy i wnętrze modelu przej
ściowego, obrotomierz, nowe amortyzatory przednie, szczęki 
hamulcowe, ogrz. szyba, zadbany, garażowany, - 3.600 zł. 
Strzelin, tel. 071/393-03-77
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, benzyna, czarny,szyberdach, 
3-drzwiowy, - 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/351-30-82 
VW GOLF, 1979/91 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, prze
gląd do 03.2002 r., po wymianie amortyzatorów, klocków 
ham., przewodów, filtrów, stan dobry karoserii, stan silnika 
dobry, do wymiany pierścienie i uszczelka pod głowicą - 3.000 
zl lub zamienię na benzynę 1300 w tej cenie. Nowa Ruda, 
tel. 074/873-33-49
VW GOLF GTI, 1980 r., 161 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czar  ̂
ny, alum. fejgi, szyberdach. 5-biegowy, niebieskie szyby, stan 
b. dobry, pilne, - 3.400 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-90-79 
pr. Bogdana
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, diesel, - 2.000 zł. Głuchołazy, 
tel. 0600/89-07-57
VW GOLF 1,1980 r._, 1600 ccm, diesel, niebieski, alum. fel
gi, obniżony, szerokie światła tylne, fotele kubełkowe, silnik 
z 87 r., konserwacja i lakierowanie w 2000 r, - 5.500 zł lub 
zamiana na VW Golfa I cabrio. Legnica, tel. 076/722-27-20 
VW GOLF i, 1980 r.,-1100 ccm, jasnozielony metalic,
5-drzwiowy, - 3.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-98-48 
VW GOfcF-l, 1980 r., 1500 ccm, diesel ciemne szyby, po 
remoncie silnika i pompy wtryskowej, hak, RO, alarm, • 2.800 
zł. Oława, tel. 0502/33-68-87
VW GOLF 1,1980 r., zielony metalic, 5-drzwiowy, aktualny 
przegląd, garażowany, nowe amortyzatory, stan dobry, •
3.000 zł. Piskorzów, gm. Pieszyce, tel. 0605/34-84-67 f- 
VW GOLF, 1980 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy. - 3.900 zł. Rudna, tel. 0606/87-68-72 
VW GOLF 1,1980 r., 1800 ccm, diesel, -1.000 zł. Ząbkowi- 
ce Śląskie, tel. 074/815-31-25 
VW GOLF I, 1981 r., 1600 ccm, diesel, biały, - 3.500 zł. 
Ścinawka Dolna 105, gm. Radków, tel. 074/871 -52-76 
VW GOLF 1,1981 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, stan do
bry, bez rdzy, alum. felgi, szerokie tylne światła, podwójne 
lampy przednie, hak, RO, zadbany, - 4.200 zł. Głogów, tel. 
0607/42-19-04
VW GOLF ł, 1981 r., 1500 ccm, benzyna, granatowy, alumi
niowe felgi, szyberdach, radioodtwarzacz, - 4.000 zł. Kamień, 
tel. 071/315-26-43
VW GOLF I, 1981 r., 1600 ccm, diesel, kolor wiśniowy, 
3-drzwiowy, 5-biegowy, po remoncie silnika, nowe amorty
zatory, alarm! centr. zamek, 4 lampy z przodu, do malowa
nia przedni lewy błotnik, stan b. dobry, - 3.500 zł. Nysa, tel. 
077/448-62-58
VW GOLF, 1981 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, model przej
ściowy, garażowany, bez korozji, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry, - 4.500 zł. Paczków, tel. 077/431-76-91,0606/50-12-95 
VW GOLF GTI, 1981 r., 1800 ccm, wtrysk, bordowy metalic.
3-drzwiowy, 4 lampy przednie, po remoncie nadwozia, z urzę
du celnego, garażowany, obniżony, szyby przyciemniane, 
szyberdach, centralny zamek *  pilot, - 3.400 zł lub zamienię 
na inny samochód. Paczków, tel. 077/431-76-76, 
0604/67-97-14
VW GOLF I, 1981 r., 1500 ccm, niebieski metalic, model 
przejściowy, oryg. lakier, stan silnika i skrzyni biegów ideal
ny, blacharka do poprawek, w ciągłej eksploatacji, nowe 
amortyzatory i łożyska, - 3.100 zł. Zielona Góra, tel. 
068/322-76-86
VW GOLF, 1982 r., 1300 ccm, ciemnografitowy metalik, trzy- 
drzwiowy, halogeny, obrotomierz, atrakcyjny wygląd, - 4.000 
zł. Szymonków, tel. 077/414-15-31 lub 0609/42-87-30 
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, diesel 3-drzwiowy, 5-biego
wy, - 4~.000 zł. Bolków, tel. 075/741-35-76 
VW GOLF 1,1982 r., 121 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie

ski, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie kierownicy, nowe 
opony, nowy akumulator (gwarancja), modek przejściowy, 
alarm, hak, RO, stan b. dobry,: 5.400 zł. Golanka Górna, 
tei. 076/857-52-44
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, dieśel 3-drzwiowy, 5-biego
wy, ważny przegląd, stan blacharki i techn. dobry, - 4.500 zł. 
Legnica, tel. 076/723-05-36
VW GOLF, 1982 r., diesel, zielony metalic, 3-drzwiowy, stan 
dobry, - 4.700 zł. Parowa, gm. Osiecznica, tel. 075/731 -26-08 
VW GOLF, 1982 r., 1100 ccm, benzyna stan b. dobry, - 4.800 
zł. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79*30-54 
VW GOLF, 1982 r., 1100 ccm, benzyna,, niebieski, stan b. 
dobry, oryginalny lakier, I właściciel, udokumentowane po
chodzenie, zadbany, - 4.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-23-44, 
071/392-31-91
VW GOLF 1,1982 r., 1600 ccm, diesel, biały, po remoncie 
silnika i blacharki, nowy ukł. hamulcowy i świece, hak, RO, 
zadbany, garażowany, ekonomiczny, przegląd do 10.2001 
r., stan b. dobry, - 4.600 zł. Sułów, woj. wrocławskie, tel. 
0604/25-55-75
VW GOLF, 1982 r., 1500 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
automatic, inst. gazowa, szyberdach, stan idealny, - 4.700 
zł. Wałbrzych, tel. 074/843-97-99, 0602/44-72-34 
VW GOLF 1,1982 r., 120 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały,
2-drzwiowy, białe tablice, stan b. dobry • 1.300 DEM. Zgo
rzelec, tel. 075/771-76-60
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm. diesel, - 4.800 zł. Opole, teł. 
077/456-23-73
VW GOLF, 1984 r., 176 tys. km, 1300 ccm, kolor piaskowy, 
z hakiem, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-48-89 
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
szerokie zderzaki, alum. felgi, atrakc. wygląd - 7.000 zł. Głu
szyna, tel. 077/419-14-28
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, aluminio
we felgi, 5-drzwiowy, 5-biegowy, po wymianie wielu części, 
stan nadwozia i podzespołów b. dobry, atrakcyjny wygląd, 
nie składak, - 6.100 zł. Krzyków, tel. 071/318-98-38, 
071/318-90-31,0607/48-98-04 
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, alum. felgi, • 6.800 zł. Ptakowice, gm. Lewin Brze
ski, tel. 0608/20-80-05
VW GOLF II, 1984 r., bordowy, 5-drzwiowy, sprowadzony w 
całości, stan b. dobry, • 6.300 zł. Radwanice, tel. 
071/311-70-45,0609/49-96-15 
VW GOLF II, 1984 r., 135 tys. km, 1600 ccm, czerwony,
4-drzwiowy, hak, zadbany, przegląd do 05.2002 r. • 7.000 zł. 
Sobótka, tel. 071/390-35-00 ,
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, inst. gaz., zielony 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, - 5.400 zł. Zalipie, tel. 
075/724-10-47
VW GOLF II, 1985 r., 80 tys. km, 1300 ccm, biały, nowe 
przednie opony, amortyzatory na gwarancji, wymieniony pa
sek rozrządu, zadbany, RO, - 8.500 zł. Bielawa, tel. 
0608/37-21-41,074/645-71-52 po 16 
VW GOLF II, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, grafitowy, inst. 
gazowa, szyberdach, - 7.000 zł lub zam. na 4-drzwiowy, die
sel albo benz. z inst. gazową. Wrocław, teL 071/345-64-78 
VW GOLF, 1985 r., 250 tys. knr, kolor szary, 5-biegowy,
3-drzwiowy, stan dobry, - 6.900 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-77-21
VW GOLF II, 1985 r., 185 tys. Km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach, stan 
dobry, -1.000 zł. tel. 0600/36-48-06 
VW GOLF II, 1985 r., 80 tys. km, 1300 ccm, benzyna, biały, 
3-drzwiowy, nowe opony przednie, amortyzatory na gwaran
cji, RO, zadbany, - 8.500 zł. Bielawa, tel. 074/645-71-52 po 
godz. 16,0608/37-21-41
VW GOLF, 1985 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 4-drzwiowy, 
stan b. dobry, z urzędu celnego, • 6.100 zł. Brzeg, teł. 
077/416-81-77 ?
VW GOLF II, 1985 r., 192 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, 3-drzwiowy, po wymianie klocków ham. i przekładni kier., 
przegląd do 03.2002 r., stan b. dobry, pilne, - 6.200 zł. Ja
wor, tel. 076/870-02-71 prosić Marcina 
VW GOLF, 1985 r., 180 tys. km, 1600 ccm, turbo D, biały,
5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, szyberdach, RO, dzielona tylna 
kanapa, 4 zagłówki, dodatkowe światło .stop', oznakowany,
- 7.200 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/481-08-85
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, diesel, granatowy metalic, 
• 7.000 zł lub zamienię na VW Transportera 1600 D, min.
6-osobowy, w. tej cenie, Namysłów, tel. 077/410-35-77 
VW GOLF II, 1985 r.; 1600 ccm, diesel, biały, stan idealny, 
nowe amortyzatory, końcówki, sworznie, RM, hak, nowe 
opony, - 8.000 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 077/437-61 -30 
VW GOLF,.1985 r., 1300 ccm, niebieski metalic, szyberdach, 
obniżony, zadbany, garażowany, bez korozji, bez wypadku, 
stan dobry, - 6.000 zł. Przeworno, tel. 074/810-22-89 po 
godz. 17
VW GOLF II GTI, 1985 r., 146 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
szary metalic. obniżony, komputer, szyberdach, sportowy tłu
mik, alum. felgi, stan blacharki i silnika b. dobry, - 7.100 zł. 
Wrocław, tel. 0501/08-21-92
VW GOLF II, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, grafitowy meta
lic, instal. gazowa, 3-drzwiowy, RO, 4 reflektroy, 3 .stop’ , 
hak, - 6.Ó00 zł. Wrocław, tel. 071/354-39-14,0605/13-16-40 
VW GOLF II, 1985/86 f., 1600 ccm, diesel, niebieski meta
lic, stan b. dobry, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, alum. 
felgi, grill na 4 lampy, -8.200 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-08 po 19,0604/41-15-39 
VW GOLF, 1985/86 r., 187 tys. km, 1600 ccm, turbo D 4 
lampy przednie, halogeny, szyberdach, obrotomierz, jasno
zielone szyby, RM Blaupunkt, plastikowe nadkola i progi, 
atrakc. wygląd,'Stan b. dobry - 8.300 zł. Radków, tel. 
074/871 -28^39 po godz.21,0601/22-^8-53 
VW GOLF, 1986 r., 190 tys. km, 1600 cćm, srebrny metalic, 
stan b. dobry, obrotomierz, radio firmowe; siedzenia kubeł
kowe, alarm + centralny zamek, - 7.600 zł. Opole, tel. 
0605/85-62-34
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, wiśniowy, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, po regeneracji głowicy, nowe wtryski, wymie
nione pierścienie w silniku, - 6.700 zł. Polkowice, tel. 
076/845-96-48
O  VW GOLF II, 1986 r„  180 tys. km, 1600 ccm, tur

bo D, granatowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, podwój* 
ne reflektory, hak, stan dobry, • 7.800 zł. Żagań, 
tel. 068/477-74-27, 0603/13-02-07 84019951

VW GOLF II, 1986 r., 199 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bia
ły, stan b. dobry, szyberdach, białe zegary, tylny spoiler, nad
kola, nowy układ wydechowy, po regulacji silnika i wymianie 
płynów, sprowadzony w całości w 1992 r., nowe amortyzato
ry, nowe opony, garażowany, nie wymaga napraw, rachunki,
- 8.700 zł. Bielawa, tel. 07^/833-54-72,0604/70-93-43 
VW GOLF, 1986 r., 1600 ccm, turbo D, czarny, RM, 5-biego
wy, • 8.500 zł. Bierutów, woj. wrocławskie, tell 0609/48-26-74 
VW GOLF II, 1986 r., 166 tys. km, 1300 ccm, srebrny meta
lic, 5-biegowy, sprowadzony w całości, 5-drzwiowy, • 6.500 
zł lub zamienię na tańszy samochód.. Brzeg,., tel. 
077/411-49-07,0608/47-42-98
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 4 światła z 
przodu, hak, zadbany, sprow. w całości, kpi. dokumentacja, 
stan b. dobry - 7.900 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/411-71-56, 
0602/18-21-80
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy, 5-biego
wy, stan b. dobry, na białych tablicach, - 3.000 zł. Czepielo- 
wice, gm. Lubsza, tel. 077/415-97-43 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, 
pełna dokumentacja, garażowany, radioodtwarzacz, stan b. 
dobry, • 9.300 zł. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-91-61 
VW GOLF, 1986 r., 1600 ccm, turbo D, niebieski, sportowa 
kierownica, szyberdach, hak, aluminiowe felgi, po wymianie 
pasków, filtrów, olejów, klocków, hamulców, amortyzatory i 
sprężyny na gwarancji, • 9.600 zł. Kłodzko, tel. 074/647-34-12 
VW GOLF 11,-1986 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, białe 
tablice -1.000 DEM lub zamiana na inny, zarejestrowany w 
Polsce. Legnica, tel. 076/866-32-35

VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, czarny, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, alarm, oznakówany, 4 lampy z przodu, szerokie zderza
ki, wspomaganie, - 6.500 zł. Legnica, tel. 076/721-65-97 
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, - 7.700 zł lub zamienię na 
Mercedesa 300,240123. Otmuchów, tel. 0606/90-29-89 po 
godz. 18
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, stan b. dobry, • 8.900 zł lubzamienię. Prusi
ce k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,071 /?12-63-41 
VW GOLF, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, jasny metalic, alu
miniowe felgi, 4 lampy z przodu, tylne przyciemniane, spor
towy ukł. wydechowy, szerokie zderzaki, po remoncie silni
ka, dużo nowych części, II właściciel w kraju, stan b. dobry, 
- 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/789-49-89,0601/85-22-81 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, Obie
gowy, szyberdach, 5-drzwiowy • 850 DEM. Zgorzelec, tel. 
0604/49-93-59,0606/53-74-95 
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm, szary metalic, na białych 
tablicaclr- 950 DEM. Zgorzelec, teł. 0600/32-97-51, 
0606/53-74-94
VW GOLF GTI, 1986 r., 178 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, 
welurowa tapicerka, 4-drzwiowy, atrakc. wygląd, - 7.400 zł. 
Żmigród, tel. 0603/06-61-51
VW GOLF, .1986/87 r., 180 tys. km, 1600 ccm, perłowoczer- 
wony metalic, aluminiowe koła, bez wypadku, sprowadzony 
w całości, stan b. dobry, radio, atrakcyjny wygląd, • 7.400 zł. 
Strzelin, tei. 071/392-22-00,0602/12-35-78 
VW GOLF II, 1986/92 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, skła
dak, instal. gazowa (na gwarancji), 3-drzwiowy, po remoncie 
zawieszenia, nowe amortyzatory, stan b. dobry, - 9.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/317-06-06
VW GOLF, 1986/94 r., 202 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czer
wony, kubełkowe fotele, 3-drzwiowy, 5-biegowy, obrotomierz, 
przód VW Jetty, nowy akumulator, świece żarowe, 4 łoży
ska, do drobnych poprawek, - 7.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0603/27-79-54
VW GOLF II, 1986/94 r., 1600 ccm. diesel, srebrny metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, garażowany, zadbany, - 8.600 zł. 
Wrocław, tel. 0608/76-94-58
VW GOLF II GTD, 1987 r., 211 tys. km, 1600 ccm, TD, błę
kitny metalik, szyberdach, ekonomiczny, stan dobry, - 9.300 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-82, po 21 
yw  GOLF II, 1987 r., 1300 ccm, zielony, zadbany, w b. do
brym stanie, szyberdach, podwójne reflektory, 3-drzwiowy, -
8.900 zł. Dzierżoniów, tel. 0603/38-44-73 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, atrakc. 
wygląd, • 7.500 zł. Leszno, tel. 0600/61-81-64 
VW GOLF, 1987 r., 186 tys. km, 1600 ccm, diesel stan techn. 
b. dobry, 5-biegowy, ekonomiczny, ciemne szyby, kpi. doku
mentacja, bez wypadku, oryg. lakier, hak, dzielone tylne sie
dzenia, - 8.500 zł. Lubin, tel. 076/846-30-86,0608/24-11-16 
VW GOLF I CABRIO. 1987 r., 1600 ccm, benzyna, bordo
wy, stan dobry, na białych tablicach • 2.300 DEM. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-29-72
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, 5-biego
wy, podwójne reflektory, alarm, RO, stan b. dobry, -10.500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/736-55-18 do godz. 16, 
0608/61-66-73
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, szyberdach, 
welurowa tapicerka, alum. felgi, hak, ekonomiczny, stan b. 
dobry, zadbany, - 7.350 zł lub zamienię na Poloneza Trucka 
(5-osobowego). Głogów, tel. 076/834-90-28,0603/30-60-68 
VW GOLF II, 1987 r., 160 tys. km, 1600 ccm, turbo D, gra
natowy metalic, szerokie zderzaki, alum. felgi, nowe amor
tyzatory i łożyska, kpi. dokumentacja, stan b. dobry, - 9.500 
zł. Gromadka, tel. 076/817-21-24 
VW GOLF GTI, 1987 r., 1800 ccm, 16V, DOHC. ciemnozie
lony metalic, obniżony, zawieszenie sportowe, alum. felgi, 
komputer, szerokie zderzaki, - 8.900 zł. Jawor, tel. 
0600/25-61-82
VW GOLF II, GTI, 198? r., 190 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
kolor grafitowy metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, nowa skrzy
nia biegów, alarm ♦ pilot, komputer, szyberdach, 4 lampy z 
przodu, silnik sprawny do remontu, stan dobry, - 6.500 zł. 
Kalisz, tel. 0607/83-60-28
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VW GOLF II, 1987 r., 195 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, garażowany, 115 KM, zadbany, obrotomierz, 
wtrysk, komputer, katalizator, 5 biegowy, szyberdach, nowe 
amortyzatory, układ wydechowy, przegląd do 05.20Ó2r, -
7.900 zł łub zamiana na VW Golfa III, 97r, 1600-1800 ben
zyna. Kąty Wr., tel. 071/316-61-84 
VW GOLF II, 1987 r., 154 tys. km, 1800 ccm, srebrny meta
lic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, nowe amortyzatory 
(na gwarancji), ciemne tylne szyby, sportowy wydech, pełna 
dokumentacja, - 6.300 zł. Kłodzko, tel. 0603/78-27-14 
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy metalic, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, I właściciel, oryg. lakier, garażowa
ny, kpi. dokumentacja, - 8.200 zł. Krośnice, teL 071/384-06-50 
wewn. 316
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel na białych tablicach 
-1.300 DEM. Lubań, tel. 075/722-51-18 
VW GOLF CABRIO, 1987 r.( 1800 ccm, niebieski metalic. 
wspomaganie kier., skóra, kubełkowe fotele, alum. felgi, skó
rzana kierownica, zadbany, alarm, RO Blaupunkt, kpi. doku
mentacja, -11.600 zl. Lubin, tel. 0607/61 -85-07 
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk, granatowy, katali
zator, RO, szerokie, zderzaki, oryginalny szyberdach, obro
tomierz, nowy ukł. wydechowy i amortyzatory, • 6.600 zł. 
Namysłów, tel. 077/410-01-69 
VW GOLF II, 1987 r., 165 tys. km, 1300 ccm, benzyna, gra
natowy, zadbany, garażowany, 3-drzwiowy, stan dpbry, -
7.500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-70-99 
VW GOLF GTD. 1987 r., 180 tys. km. 1600 ccm, turbo Q, 
czarny, 3-drzwiowy, kubełkowe fotele, klimatyzacja oryg., 
nowy akumulator, obrotomierz, garażowany, 4 lampy z przo
du, RM, 5-biegowy, stan b. dobry • 9.300 zł. Otok, gm. Bole
sławiec, tel. 0605/10-85-99
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, 4-biegowy, szyberdach, na białych tablicach -, • 2.000 
zł. Podgórzyn, woj. jeleniogórskie, tel. 0609/63-96-19 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, oryginalny 
lakier, - 6.900 zł lub zamienię. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-41,071/312-63-41 
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, blo
kada skrzyni biegów, alarm, alum. felgi, przyciemnione szy
by, szerokie zderzaki, 4 lampy z przodu, 3-drzwiowy, hak, 
szyberdach (szklany), - 9.500 zł lub zamienię. Trzebnica, 
tel. 0609/21-02-32
VW GOLF, 1987 r., 1800 ccm, ciemnozielony, centralny za
mek, radio CD + głośniki, wzmacniacz, zadbany, dużo czę
ści wymienionych na nowe, stan dobry, - 10.500 zł. Wał
brzych, tel. 0608/29-38-21
VW GOLF GTI, 1987 rM 103 tys. km. 1800 ccm. biały. 4x4, 
alum. felgi, wspomaganie, kubełkowe fotele, ospoilerowany,

alarm, immobilizer, sportowy tłumik, -.6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-69-56
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, granatowy, bez 
wypadku, 5-drzwiowy, stan b. dobry, zadbany, nie składak, -
6.000 zł. Wrocław, tel. 071/328-94-63
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, sprowa
dzony w całości, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, za
dbany, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 071/348-77-19 
VW GOLF, 1987 r., 105 tys. km, 1800 ccm, biały, 3-drzwio
wy, alarm, immobilizer, alum. felgi, kpi. dokumentacja, stan 
b. dobry - 7.000 zł. Wrocław, tel. 0601/56-02-50 
VW GOLF, 1987 r., 1600 ccm, diesel, niebieski metalic, stan 
b. dobry, szerokie zderzaki, podwójne lampy, - 8.500 zł lub 
zamienię na tańszy, droższy, może być uszkodzony. Ząbko
wice śląskie, tel. 0605/57-14-28 
VW GOLF II, 1987/88 r., 175 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy, kpi. dokumentacja, szyberdach, felgi 14”, 3 
światło .stop’ , podwójne lampy, pokrowce na siedzenia, wy
mienione: amortyzatory, klocki hamulcowe, świece, akumu
lator (gwarancja), - 9.200 zł. Sobótka, tel. 071/390-35-98, 
0606/42-17-83
VW GOLF II, 1987/88 r., 1800 ccm, wtrysk, szary metalic, 
5-drzwiowy, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0502/84-72-88 
VW GOLF II, 1987/92 r., 180 tys. km, 1600*ccm, diesel, czer
wony, po remoncie silnika, 5-biegowy, szyberdach, alarm + 
immobilizer, garażowany, alum. felgi, bez wypadku, części 
zapasowe, zimowe koła, • 8.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0606/27-85-98
VW GOLF, 1987/94 r., 111 tys. km, 1800 ccm, kolor grafito
wy metalic, 5-drzwiowy, automatic, wspomaganie, klimaty
zacja, pełny wtrysk, alum. felgi, katalizator, - 10.000 zł lub 
zamienię. Lubań, tel. 0607/51-91-89 
VW GOLF, 1987/94 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio- 
wy, 4 lampy z przodu, garażowany, po wymianie oleju, fil
trów, paska, przekładni kierowniczej, obrotomierz, listwy na 
drzwiach, nakładki na błotnikach, po lakierowaniu, dod. świa
tło .stop”, reg. wysokości pasów, atrakc. wygląd, - 7.600 zł. 
Oława. tel. 0603/19-37-35
VW GOLF II CL, 1987/97 r., 89 tys. km, 1600 ccm, grafitowy 
metalic, RO, kataiizator, 3-drzwiowy, bez rdzy, garażowany, 
nowy akumulator, hak, - 7.800 zł. Rzeszotary, gm. Miłkowi
ce, tel. 076/857-03-02
VW GOLF GT, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
stan techniczny b. dobry, atrakc. wygląd, garażowany, sze
rokie zderzaki, centr. zamek, alarm, el. reg. lusterka, welu
rowa tapicerka, alum. felgi 15' (gwiazdy), z pełną dokumen
tacją. nowy akumulator, • 9.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
0607/54-24-48
VW GOLF II, 1988 r„ 174 tys. km, 1800 ccm, 16V, DOHC, 
ciemnozielony metalic, szyberdach, centr. zamek, wspoma
ganie, alum. felgi 15'x7J, opony 195x15x50, pas przedni od 
Jetty, - 9.500 zł. Bielawa, tel. 074/832-51-66,0609/24-70-04 
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, diesel, biały, 2-drzwiowy, 
5-biegowy, RM Philips, katalizator, 4 lampy z przodu, alumi
niowe felgi, niski profil, obniżony, twarde zawieszenie, atrak
cyjny wygląd, stan idealny, na białych tablicach, • 3.000 zł. 
Gorzów Wlkp., tel. 0606/92-17-52 
VW GOLF.II A, 1988 r.t 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
beżowy metalic, wspomaganie, szyberdach, 5-drzwiowy, re
gulowany fotel kierowcy, immobilizer, kpi. dokumentacja, nie 
składak, bez wypadku, I właściciel w kraju, stan b. dobry, -
9.300 zł. Gostyń, tel. 0602/55-64-93 
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, szyber
dach, szeroka listwa, po wymianie paska rozrządu, po prze
glądzie, stan b. dobry, - 9.200 zł. Góra, tel. 065/543-37-20 
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, GTI wersja sportowa, alum. 
felgi, przyciemniane szyby • 12.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-72-72
VW GOLF II, 1988 r., 126 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, alum. felgi, szyberdach, udokum. 
pochodzenie, techn. sprawny, przegląd do 03.2002 r., gara
żowany, - 8.900 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/40-34-34 
VW GOLF II, 1988 r.r 160 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 4-drzwiówy, szyberdach, alum. felgi, zadbany, -
8.000 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-76-23
VW GOLF II, 1988 r., 122 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
ny metalicr5-biegowy, oryginalny przebieg, kupiony od I wła
ściciela, stan idealny, atrakcyjny wygląd, nie zniszczony, białe 
tablice, pełna dokument, - 2.450 zł. Legnica, tel. 
0600/15-81-56
VW GOLF, 1988 r., 1800 ccm, czarny metalic, 3-drzwiowy,
5-biegowy, klimatyzacja, wspomaganie kier., el. otw. szyby, 
el. wysuwana antena, szyberdach, komputer, centr. zamek, 
odcięcie zapłonu, szerokie zderzaki, alum. felgi, obniżony, 
fotele Recaro, białe zegary, atrakc. wygląd, zadbany, • 10.700 
zł. Lubań. tel. 0607/31-50-61
VW GOLF II. 1988 r., 111 tys. km. 1600 ccm, Pb/, srebrny 
metalic, stan b. dobry, bez wypadku, I właściciel w kraju, 
oryginalny szyberdach, 5-biegowy, zadbany, garażowany, 
pełna dokumentacja, radioodtwarzacz, • 8.800 zł. Lubiąż, tel. 
071/389-75-97,0603/59-73-81 .
VW GOLF II, 1988 r.f 1800 ccm, wtrysk + gaz, zielony meta
lic, 3-drzwiowy, aluminiowe felgi, komputer, kubełkowe fote
le, • 9.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-85-09 
VW GOLF II, 1988 r., 150 tys. km, 1300 ccm, bordowy, alum. 
felgi, przyciemniane szyby, zadbany,, stan b. dobry - 8.500 
zł. Nysa, tel. 077/433-06-64
VW GOLF, 1988 r., 132 tys. km, 1300 ccm, biały, 3-drzwio
wy, książka serwisowa, przegląd do 12.2001, stan dobry, •
8.500 zł. Oława, tel. 071/313-98-61
VW GOLF IL1988 &  201 tys. km, 1600 ccm, turbo D. czer
wony, RO Kenwood, hak, szyberdach, fotele kubełkowe, sze
rokie zderzaki lakierowane i listwy boczne, el. otw. szyby, •
9.400 zł lub zamienię na VW Golfa III D, do 20.000 zł. Sko- 
boszyce, gm. Nysa, tel. 077/431-84-33,0605/12-88-17 
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, 16V, kolor grafitowy meta
lic, 3-drzwiowy, el. otw. szyby, alum. felgi, szerokie zderza
ki, centr. zamek - 9.500 zł lub zamienię na diesla, łub TD w 
tej cenie. Strzegom, tel. 074/649-10-98 
VW GOLF, 1988 r., 165 tys. km, 1300 ccm, granatowy, 
3-drzwiowy, gwarancja zawieszenie, przegląd do 2002 r., 
Mul-T-Lock, alum. felgi, szyberdach, - 8.300 zł. Szczepa
nów, tel. 071/317-37-76 po 17 
VW GOLF II, 1988 r., 187 tys. km, 1600ccm, benzyna, sza
ry metalic, 5-drzwiowy, szerokie zderzaki, klapa płaska, atra
pa bez znaczka, alum. felgi 15x 7 (szeroki rant), 4 tarcze, 
tylna belka ze stabilizatorem, sportowa kierownica Momo, 
centr. zamek + pilot, alum. pedały, obniżony, • 11.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 0609/35-10-49 
VW GOLF II, 1988 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, grana
towy, 5-biegowy, 3-drzwiowy, radioodtwarzacz, podwójne 
reflektory,- hak, stan b. dobry, • 9.200 zł. Ząbkowice śląskie, 
tel. 074/815-11-03,0603/13-99-82 
VW GOLF II, 1988 r., 140 tys. km, 1300 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwioWy, RM, szyberdach, przegląd do 04.2002 r., 
stan techn. b. dobry, - 7.800 zł. Złotoryja, tel. 076/878-59-58, 
0606/87-21-57.
VW GOLF II, 1988/89 r., 177 tys. km, 1800 ccm, szary me
talic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, alum. felgi 15", -
100.000 zł lub zamienię na Audi 100, C4, benzyna z dopłatą. 
Kłodzko, tel. 074/867-67-22
VW GOLF II, 1988/89 r., 161 tys. km, 1800 ccm, xxxx kolor 
śliwkowy meta, po tuningu, sportowe zawieszenie i tłumik, 
komputer, wspomaganie, centr. zamek, alarm, po remoncie 
kapitalnym, ciemne szyby, opony zimowe, stan idealny, -
11.000 zł. Lubań, woj. dolnośląskie, tel. 0604/63-02-37 
VW GOLF II, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, biały, 3-drzwio
wy, na białych tablicach • 1.600 DEM. Lwówek Śląski, tel. 
0605/15-35-06
VW GOLF II, 1989 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, inst. gazowa, 3-drzwiowy, szerokie zderza
ki, alarm, centr. zamek, welurowa tapicerka, stan b. dobry, -
15.000 zł lub zamienię na Fiata 126p. Nysa, tel. 
077/435-23-75
VW GOLF, 1989 r., 220 tys. km, 1600 ccm, turbo D, szary 
metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, 2 zabezpieczenia, RO, -
8.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/771 -36-43, 0502/66-20-42
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VW GOLF GTI, 1989 r., 1800 ccm, wtrysk 16V, czerwony, 
rajdowy, przygotowany do startów z homologacją, klatka, 
kubełkowe fotele, wzmocniony silnik, zawieszenie Koni, spor
towy ukł. wydechowy, • 13.000 zł. Gliwice, tel. 0608/78-15-26, 
0609/38-92-19
VW GOLF II, 1989 r:, 210 tys. km, 1600 ccm, diesel, szary 
metalic, 5-drzwiowy, 4-biegowy, 'centr. zamek, podwójne re
flektory, szerokie zderzaki, radio, alum. felgi, termiczne szy
by, stan techn. dobry, - 9.700 zł lub zamienię na Nissana 
100 NX + dopłata. Góra, tel. 065/344-74-69 po godz. 15 
VW GOLF II, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy, alum. 
felgi, halogeny soczewkowe, dodatkowe światło .stop’ , RO, 
szerokie zderzaki, nowy akumulator, nowe amortyzatory, 
przegląd do 05.2002 r, -11.000 zł. Lubin, tel. 0603/98-22-65 
VW GOLF, 1989 r., 1300 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, 5-bie
gowy, zadbany, hamulce tarczowe z tyłu, - 9.700 zł. Lubin, 
tel. 076/841-21-56,0601/42-28-18 
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, turbo D, szary metalic, el. 
otwierane szyby, centralny zamek, Mul-T-Lock, szerokie zde
rzaki, ciemne szyby, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, -
10.000 zł lub zamienię. Paczków, tel. 0600/24-91-13 
VW GOLF II, 1989 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio
wy, 5-biegowy, szyberdach, sprowadzony w całości na mie
nie, alarm + pilot, - 9.500 zł. Prudnik, tel. 077/436-14-54 
VW GOLF, 1989 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, podwójne światła, hak, -10.500 zł. Sobótka, tel. 
071/390-30-01
VW GOLF II, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, biały, 
3-drzwiowy, stan dobry, komplet opon zimowych, -11.000 zł 
lub zamienię na Ladę Nivę, w tej cenie. Stronie Śląskie, tel. 
074/814-16-79,0606/42-83-04 
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, wspo
maganie, alarm + pilot, oznakowany, 5-biegowy, szerokie 
zderzaki, nowe amortyzatory, blokada skrzyni biegów, RM, 
4 reflektory z przodu, stan idealny, • 8.500 zł. Strzegom, tel. 
074/855-73-03
VW GOLF GT, 1989 r., 1800 ccm aluminiowe felgi, -12.300
zł. Wrocław, tel. 071/360-82-84
VW GOLF, 1989 r., czerwony, na białych tablicach • 1.000
DEM. Wrocław, tei. 0608/22-04-52
VW GOLF II, 1989 r., 1300 ccm, wtrysk, biały, 3-drzwiowy,
alarm, nowe opony, stan b. dobry, - 9.500 zł. Wrocław, tel.
071/315-38-89
VW GOLF II, 1989 r., 200 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czer
wony, 3-drzwiowy, 4 lampy przednie, szyberdach, 5-biego
wy, alarm, po remoncie silnika, zadbany, stan blacharki i 
podzespołów b. dobry, ekonomiczny, sprowadzony w cało
ści, 2 nowe opony, - 9.200 zł. Wrocław, tel. 071/781-85-14, 
0606/16-73-15
VW GOLF II, 1989 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, stan b. dobry, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-59-89 do 
godz. 16,071/358-89-13,0605/28-72-80 
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski metalic, 
automatic, centralny zamek, szyberdach, stan b. dobry, na 
białych tablicach - 2.500 zł. Zebrzydowa, tel. 0503/17-07-74 
VW GOLF. 1989/90 r.. 135 tys. km. 1600 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, stan b. dobry, bez wypadku, - 9.800 zł lub zamie
nię, raty. Paczków, tel. 077/431-78-88,431-75-08 
VW GOLF GTI, 1989/90 r., 160 tys. km: 1800 ccm szyber
dach, wspomaganie, alum. felgi, sportowy tłumik, atrakcyj
ny wygląd, stan b. dobry, • 10.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/76-88-11
VW GOLF II, 1989/90 r., 140 tys. km, 1300 ccm. wtrysk, 
bordowy metalic, 5-drzwiowy, oryginalny szyberdach, alarm, 
zadbany, nowe opony, aktualny przegląd, stan b. dobry, -
7.900 zł. Wrocław, tel. 071/341-61-82.0604/06-55-32 
VW GOLF II, GT, 1989/90 r., 1800 ccm, czerwony, 3-drzwio
wy, szyberdach, alum. felgi, 5-biegowy, stan b. dobry, na 
białych tablicach • 1.350 DEM. Zgorzelec, tel. 0604/49-93-59, 
0606/53-74-95
VW GOLF II, 1989/96 r., 136 tys. km, 1300 ccm. biały, 
-3-drzwiowy, stan b. dobry, przegląd do 05.2002 r, - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/45-76-07
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, 
alarm, ABS, inst. gazowa, RO Blaupunkt, zadbany, dużo 
nowych części, hak, kierowca nie palący, przegląd do 05.2002 
r, - 8.700 zł. Wrocław, teł.-0606/52-84-57 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00548 
www.autogielda.com.pl)
VW GOLF, 1990 r., 119 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 3-drzwiowy, 5-biegoWy, podwójne lampy, szero
kie zderzaki, alarm, RO + głośniki, ciemne szyby i lampy 
tylne, nowe amortyzatory przednie (gwarancja), I właściciel, 
w kraju od 8 mies., sprowadzony w całości, stan idealny, -
11.500 zł. Jawor, tel. 076/870-06-88,0607/04-07-39 
VW GOLF II, 1990 r., 90 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny, 5-drzwiowy, stan techn. b. dobry, nowy lakier, odcięcie 
zapłonu, bez wypadku, w kraju od 8 lat, 5-biegowy, hak, RO 
z panelem + szyberdach, • 11.500 zł. Karpacz, tel. 
075/761-98-29
VW GOLF, 1990 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebie- 
sko-szary metalic, szyberdach, alum- felgi, Mul-T-Lock, ka
talizator, alarm z pilotem, 5-drzwiowy, garażowany, -13.000 
zł. Legnica, tel. 0602/87-41-90 
VW GOLF, 1990 r., 140 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony, 
3-drzwiowy, nowe tłumiki, blokada skrzyni biegów, hak, ozna
kowany, -10,500 zł. Lubin, tel. 0605/25-76-94 
VW GOLF II, 1990 r., 147 tys. km, 1300 cćm, czerwony, 
3-drzwiowy, -10.000 zł. Lubin, tel. 076/847-31 -34 
VW GOLF II, 1990 r., 180 tys. km, 1600 ccm, błękitny meta
lic, sprowadzony w całości, wspomaganie, szyberdach, ozna
kowany, immobilizer, el. reg. reflektory, kubełkowe fotele,
2-drzwiowy, - 9.600 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-12-53, 
0602/19-01-59
VW GOLF II, 1990 r., 160 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czer
wony, białe tablice, - 3.500 zł. Opole, tel. 0602/78-05-88 
VW GOLF II, 1990 r., 1800 ccm, GTI, kolor ciemnografito
wy, pełny wtrysk, całe zawieszenie na gwarancji, 3-drzwio-. 
wy, ciemne szyby, szyberdach, wspomaganie, alum. felgi 15",
6-ramienne, dużo dodatków, stan b. dobry, -12.000 zł. Rud
nica. tel. 074/818-60-55
VW GOLF II GTI, 1990 r., 140 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
biały, szerokie zderzaki, ciemne szyby, szyberdach, spro
wadzony w całości, w kraju od 4 lat, II właściciel, udokumen
towane pochodzenie, zadbany, stan b. dobry, - 12.500 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-38-34,0608/75-06-51 
VW GOLF, 1990 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy, stan idealny, 3-drzwiowy -1.600 DEM. Sulechów, 
tel. 0600/15-23-69
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, czarny metalic, szyber
dach, alarm, dodatkowe światło .stop*, w kraju 5 lat, prze-. 
gląd do 05.2002 r, stan b. dobry, -12.500 zł lub zamienię na 
VW Golfa III albo Opla Vectrę. Świdnica, tel. 074/853-19-72, 
0608/75-15-93 ?
VW GOLF, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk, ciemnozielony meta
lic, techn. sprawny, do niewielkich poprawek, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, - 7.900 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87*40 
VW GOLF II, 1990 r., 81 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały,
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automatic, stan b. dobry, • 9.500 zł. Wrocław, tel. 
071/352-40-65; 071/365-19-16 
VW GOLF II, 1990 r„ 190 tys. km, 1600 eon, turbo O, czer
wony, 5-drzwiowy, 5-biegowy, centr. zamek, szyberdach. 
garażowany, - 13.000 zł. Wrocław, tel. 0600/39-71-75 
VW GOLF GL, 1990 r., 1800 ccm, benzyna, popielaty meta
lic, 3-drzwiowy, alarm, centr. zamek, szyberdach, el. reg. 
lusterka, szerokie zderzaki, 4 światła przednie ♦ halogeny w 
zderzaku, el. reg. światła, reg. fotel kierowcy, RO ♦ 4 głośni
ki, nowe: opony, sprzęgło, zawieszenie, tarcze hamulcowe, 
łożyska kół, • 11.200 zł. Wrocław, tel. 0503/18-05-11 
VW GOLF II, 1990 r., 1600 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, 
5-biegowy, RO, szyberdach, stan silnika i blacharki b. dobry, 
pełna dokumentacja, -12.300 zł. Ziębice, tel. 0602/37-79-98 
VW GOLF II, 1990/91 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, szyberdach, garażowany, 5-biegowy, stan 
b. dobry, -10.800 zł. Jutrosin, tel. 065/547-31-64 
YWGOLFII, 1990/91 r., 134 tys. km, 1300 ccm, kolor grafi
towy metalic, sprowadzony w całości, zarejestrowany, stan 
b. dobry, • 10.950 zł. Legnica, tel. 076/862-71-10 
VW GOLF II. 1990/91 r.. 140 tys. km. 1800 ccm, Pb/, czer^ 
wień meksykańska, aluminiowe felgi, szyberdach, ABS, 
wspomaganie kier., immobilizer, alarm *  pilot, odcięcie za- 
płoinu. 2 zabezpieczenia, pełna dokumentacja, el. reguł, re
flektory, 4 lampy przednie, - 10.800 zl. Strzelin, tel. 
071/392-32-76,0604/62-55-12 
VW GOLF II, 1991 r., 162 tys. km, 1300 ccm. benzyna, 
wtrysk, niebieski metalic, RM Vtronic 4x20 W, plastikowe 
nadkola, 4-biegowy, 3-drzwiowy, szerokie zderzaki, przyciem
niane szyby tylne, atrakc. wygląd, tłumik Irmscher, -10.500 
zl. Bolesławiec, tel. 0601/25-68-13,0603/97-66-47 
VW GOLF II, 1991 r., 91 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, niebie
ski, alarm, centr. zamek, RO, szyberdach, 4 zagłówki. 5-bie
gowy. el. reg. reflektory, 75 KM, sprowadzony w całości, stan 
idealny, • 10.800 zł. Chojnów, tel. 0604/72-40-13 
VW GOLF II, 1991 r., 129 tys. km, 1600 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, obrotośdo- 
mierz, RM, bez wypadku, tydzień w kraju, stan b. dobry -
12.300 zł. Chojnów, tel. 076/818-78-18.0607/05-07-75 
VW GOLF II, 1991 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, alum. felgi, w kraju 
od tygodnia, stan b. dobry, - 10.300 zł. Gryfów śl., tel. 
075/781-38-50,0602/70-18-39 
VW GOLF, 1991 r., 1600 ccm, TDi, biały, stan idealny, za
dbany, szyberdach, wspomaganie, alarm, - 15.400 zł. Ka
mieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-34-89 
VW GOLF III, 1991 r„ 140 tys. km, 1900 ccm, turbo D, nie
bieski metalic, sprow. bez wypadku, atrakc. wygląd, wspo
maganie, centr. zamek, el. reg. lusterka, szyberdach, welu- 
rowa tapicerka -17.200 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-54 
VW GOLF II, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, pełny wtrysk, wspomaganie, ABS, komputer, 
szyberdach, fotele kubełkowe, felgi Borbet, atrakc. wygląd -
10.200 zł. Nysa. tel. 077/448-27-63 
VW GOLF II. 1991 r., 1300 ccm, błękitny metalic, szyber
dach, alum. felgi, szerokie zderzaki, - 11.300 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-90-26,0608/16-80-26 
VW GOLF II, 1991 r., 143 tys. km, 1600 ccm, TO. biały, 
intercooler, pięciodrzwiowy, wspomaganie układu kierowni- 

’ czego, el. otw. cztery szyby, el. reg. i podgrzewane lusterka, 
centralny zamek, obrotomierz, siedzenie kierowcy regulo
wane, -12.900 zl. Opole. tel. 0502/13-91-34.077/452-54-60 
po 20
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, 
5-drzwiowy, szyberdach, szerokie zderzaki, 4 lampy z przo
du. alarm, centr. zamek, sprowadzony, - 12.700 zł. Piława 
Dolna, teł. 074/831-96-97,0603/70-78-90 
VW GOLF II, 1991 r., 137 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar
ny, szyberdach, szerokie zderzaki oraz plastiki w kol. nad
wozia, czarne lampy, sportowa kierów., CD Kenwood, alum. 
felgi Borbet, sportowy układ wydechowy i zawiesz., alarm + 
pilot -12.000 zł. Wołczyn, woj. opolskie, tel. 0604/66-89-18 
VW GOLF II, 1991 r., 160 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, grana
towy. -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-50-49,0601/58-52-52 
VW GOLF II, 1991 r., 162 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, RM, plastikowe nadkola, wielopunktowy 
wtrysk, 3-drzwiowy, 4-biegowy, szerokie zderzaki, atrakc. 
wygląd, -10.500 zł. Bolesławiec, tel. 0601/25-68-13 
VW GOLF II, 1991 r., 96 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, 5-drzwiowy, 4-biegowy, el. reg. reflektory, szy
berdach, katalizator, przegląd do 10.2002 r, • 11.000 zł. By
czyna, tel. 077/413-47-96 po godz. 15 
VW GOLF II, 1991 r., 188 tys. km. 4000 ccm. turbo D, gra-' 
natowy metalic, -15.000 zł. Chrzanów, tel. 032/623-67-13 
VW GOLF II, 1991 r., 1800 ccm, wiśniowy metalic, I właści
ciel, sprowadzony w 2000 r., 5-drzwiowy, wspomaganie kier., 
el. światła, zadbany, oryginalny lakier, -10.800 zl. Duszniki 
Zdrój, te l 074/866-81-78
VW GOLF II, 1991 r., 133 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
katalizator, 3-drzwiowy. radioodtwarzacz, sprowadzony w 
całości, I właściciel w Polsce, - 10.900 zł (możliwe raty). 
Jarocin, tel. 062/747-64-06,0502/54-74-94 
VW GOLF II, 1991 r., 150 tys. km, 1600 ccm, diesel, bordo
wy, 5-drzwiowy, RM, szyberdach, - 11.900 zł lub zamienię 
na tańszy. Legnica, tel. 076/854-57-13,0602/38-55-22 
VW GOLF, 1991 r., 1600 ccm, diesel pełna dokumentacja, 
składak '91, -1.500 zł. Legnica, tel. 076/722-85-18 
VW GOLF, 1991 r., 1300 ccm, wtrysk, granatowy, kataliza
tor, model '92, stan dobry, 3-drzwiowy, - 9.990 zł lub zamie
nię, raty. Legnica, tel. 0605/28-37-83 
VW GOLF. 1991 r.. 160 tys. km, 1600 ccm, diesel, granato
wy. oryg. lakier, RO, alarm, stan b. dobry, -11.700 zł. Lipni
ki, tel. 077/431-21-79.0606/12-83-05 
VW GOLF, 1991 r., 1600 ccm wspomaganie kier., aluminio
we felgi, szyberdach, kubełkowe fotele, spoilery, na białych 
tablicach - 2.000 zł. Lubin, tel. 0609/28-94-19 
VW GOLF III, 1991 r., 105 tys. km, 1400 ccm, biały, 3-drzwio- 
wy, alum. felgi, rozbita lampa, błotnik, maska - 3.200 DEM. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-54-08,0604/46-34-26 
VW GOLF, 1991 r., 180 tys. km, 1600 ccm, turbo D, czerwo
ny. 3-drzwiowy. szyberdach, intercooler, hak, obrotomierz, 
RM, bez wypadku, stan b. dobry, -14.500 zł. Niemodlin, tel. 
077/460-79-88 po godz. 20
VW GOLF II, 1991 r., 122 tys. km, 1300 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-biegowy, 3-drzwiowy, szyberdach, alum. felgi, RO, 
el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, oclony w całości, 
bez wypadku, w kraju od tygodnia, kpi. dokumentacja, za
dbany, stan idealny, - 9.000 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-69-57,0609/29-02-07 
VW GOLF III, 1991 r.Ł 90 tys. km, 1800 ccm, GT. czamy 
metalic, model z grudnia, 1. rejestracja w 1992 roku, wspo
maganie, komputer, el. otw. szyberdach, alum. felgi, -15.500 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-35-84,0502/41-01-17 
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm stan b. dobry, 5-drzwiowy, 
bez wypadku, oryg. lakier, - 11.300 zł. Pielgrzymka, tel. 
076/877-53-56
VW GOLF II, 1991 r., 113 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor
dowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, RO, podwójne 
światła, alarm ♦ pilot, odcięcie zapiłonu, zimowe koła, ważny 
przegląd, garażowany, - 11,800 zł. Polkowice, tel. 
076/847-44-65
VW GOLF GTD, 1991 r., 140 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
granatowy metalic, szyberdach, RO, hak, w kraju 5 miesię
cy, -12.500 zł. Przyborów, gm. Wińsko, tel. 071/389-61-16 
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, turbo D, czerwony, szyber
dach, RO, podwójne reflektory, - 13.000 zł. Rawicz, tel. 
065/545-55-42
VW GOLF GT SPECIAL, 1991 r., 147 tys. km, 1800 ccm. 
wtrysk, kolor grafitowy metalic. bez wypadku, wspomaga
nie, centr. zamek, szyberdach, fotele kubełkowe, przegląd, •
9.900 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/573-18-45,0601/77-37-17 
VW GOLF, 1991 r., 110 tys. km, 1300 ccm, bordowy, na 
zachodnich tablicach - 2.600 DEM. Sokola, woj. legnickie, 
tel. 0602/53-84-55
VW GOLF II, 1991 r., 139 tys. km, 1600 ccm. turbo D, biały,

3-drzwiowy, bez wypadku, 5-biegowy, oclony, w kraju od ty
godnia, zadbany, • 11.500 zł. Syców, tel. 062/785-17~05, 
0608/05-30-70
VW GOLF II, 1991 r., I66tys. km, 1300 ccm,'Wtrysk/biały, 
bez wypadku, szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflekto
ry, RM, w kraju od tygodnia, stan b. dobry, - 10.500 zł. Sy
ców, tel. 062/785-29-14,0607/30-88-08 
VW GOLF II, 1991 r., 1800 ccm, fioletowy metalic, wersja 
Fire and Ice, 5-drzwiowy, alum. felgi, podgrzewane fotele, 
wspomaganie, bardzo atrakcyjny wygląd, -12.000 zi lub za
mienię. Trzebnica, tel. 0606/74-41 -51 
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 zł. 
Brzeg Dolny, tel. 0605/10-16-36 
VW GOLF II, 1991 r., 210 tys. km, 1300 ccm, granatowy, 
pełny wtrysk, 3-drzwiowy, po remoncie silnika, garażowany, 
-10.300 zł. Wąsosz, tel. 065/543-72-64 .
VW GOLF GT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna, grafitowy meta
lic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, kubełkowe fotele, alum. felgi 15", 
immobilizer, -12.000 zł. Wieruszów, tel. 062/784-75-82 
VW GOLF IIG-60 GTI, 1991 r., 1800 ccm, turbo, wrzosowy 
metalic, 160 KM, obniżony, aluminiowe felgi BBS, centralny 
zamek, szyberdach, kubełkowe fotele, ABS, komputer, ob
rotomierz, elektryka do poprawek, • 8.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
VW GOLF II, 1991 r., 198 tys. km, 1600 ccm, niebieski, za
dbany, garażowany, bez wypadku, dodatki, • 10.500 zł. Wro
cław, tel. 071/359-14-97,0604/95-93-70 
VW GOLF II, 1991 r., 1600 ccm, benzyna, kolor grafitowy 
metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szerokie zderzaki, alum. 
felgi, kpi. dokumentacja, zadbany, • 9.700 zł. Wykroty, tel. 
0604/95-61-54
O  VW GOLF II, 1991/92 r.t 121 tys. km, 1300 ccm, 

wtrysk, granatowy metalic, obrotomierz, centr. 
zamek, szyberdach, podwójne reflektory, stan b. 
dobry, sprowadzony na nowych zasadach, w kra
ju od paru dni, • 10.500 z ł, kup. zwołn. z opł. skar
bowej. Rawicz, tel. 0605/78-94-65,0605/22-90-89 
01036051

VW GOLF, 1991/92 r., 198 tys. km, 1800 ccm, zielony meta
lic, garażowany, 3-drzwiowy, alarm, el. otw. szyby, wspoma
ganie kierownicy, -14.500 zł. Lubań, tel. 075/646-22-49 - 
VW GOLF, 1991/92 r., turbo D, ciemnogranatowy metalic, 
el. otw. szyby, szyberdach, koła 14*. miesiąc w kraju, -14.500 
zł. Łagiewniki, tel. 071/393-92-98 
VW GOLF II, 1991/92 r., 116 tys. km. 1600 ccm. wtrysk, 
czerwony, 5-biegowy, 3-drzwiowy, w kraju od 4 mies., spro
wadzony w całości, szyberdach, wełurowa tapicerka, gara
żowany, kpi. dokumentacja, el. reg. reflektory, reguł. wys. 
mocowania pasów, stan b. dobry, -11.500 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-10-94,0606/23-55-58 
VW GOLF II, 1991/96 r., diesel alarm, hak, RM, dodatkowe 
cięcie zapłonu, -15.000 zł. Wrocław, tel. 342-32-57 
VW GOLF IU, 1992 r., 150 tys. km, 1400 ccm, srebrny me
talic, stan idealny • 16.000 zł. Iwiny, gm. Warta Bolesławiec
ka. tel. 0601/57-13-37
VW GOLF III, 1992 r., 97 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 3-drzwiowy, szyberdach, el. reg. reflektory, RM, 
halogeny, dodatkowe światło .stop*, atrakc. wygląd, -14.900 
zł. Lubin, tel. 0606/27-32-35
VW GOLF III GT, 1992 r., 103 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czamy, sportowy ukł. wydechowy, obniżony, lampy przednie 
Optik IV, grill bez znaczka, ciemne szyby, białe zegary, kom
puter pokładowy, el. otw. szyberdach, filtr stożkowy KN, w 
kraju od 4 miesięcy, atrakc. wygląd, - 18.000 zl. Lubin, tel. 
0607/33-74-17
VW GOLF III, 1992 r., 96 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czer
wony, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, RM, mies. w 
kraju, kpi. dokumentacja - 17.900 zł. Syców, tel. 
062/785-35-30,0606/37-88-48 
VWGOLF III, 1992 r., 150 tys. km, biały, -16.500 zł. Szpro
tawa. tel. 068/376-32-07
VW GOLF III, 1992 r., 200 tys. km, 1900 ccm, ciemny meta
lik, stan dobry, po wymianie tylnych amortyzatorów, radio, 
el. otw. szyberdach, 5-drzwiowy, - 17.900 zł. Wrocław, tel. 
0603/81-06-95 (od 10 do 21)
VW GOLF III, 1992 r., 1800 ccm, GT, kolor fioletówo-perto- 
wy, wspomaganie, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, szyber
dach el., centr. zamek, alarm, sportowa kierownica, wydech, 
alum. felgi RH CUP, obniżony 80/60, grill Bonarth, wloty DTM, 
stan idealny, - 22.000 zł lub zamienię. Austria, tel. 
0043/67-69-46-58-53,0043/67-64-85-06-34 
VW GOLF III GL, 1992 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
perłowogranatowy, centralny zamek, wspomaganie kier., el. 
reguł, lusterka, el. szyberdach, el. reg. reflektory, aluminio
we felgi 15", • 16.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
074/813-92-51
VW GOLF III, 1992 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czer
wony, centr. zamek, alum. felgi, el. reg. lusterka, wspoma
ganie, ABS, - 18.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-65-04, 
0602/89-20-77
VW GOLF II TD. 1992 r., 130 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
biały, nie zarejestrowany w kraju, 3-drzwiowy, -12:600 zł lub 
zamienię na Fiata 126p. Głuszyca, tel. 074/845-90-86 
VW GOLF GT, 1992 r., 82 tys. km, 1800 ccm, czamy meta
lic, komputer, szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, we- 
lurowa tapicerka, alum. felgi, RO, sportowe zawieszenie i 
tłumik, - 18.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-63-16, 
0608/48-75-05
VW GOLF III, 1992 r., 128 tys. km, 1900 ccm, TD, granato
wy metalic, el. otw. szyberdach, c. zamek, RM, welur, ks. 
serwisowa, bez wypadku, przetłumaczone dokumenty, po 
przeglądzie technicznym, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej, faktura VAT, - 19.900 zł. Kępno. tel. 062/782-08-22. 
0603/39-31-25
VW GOLF II, 1992 r., 117. tys. km, 1600 ccm, benzyna, bia
ły, bez wypadku, 5-drzwiowy, książka przeglądów, szyber
dach, RO, stan b. dobry, - 13.700 zł. Kłodzko, tel. 
0601/58-20-80,074/867-65-86 
VW GOLF IV, 1992 r., 87 tys. km, 1400 cćm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, w Polsce od br., szyby ogrzewane, regu
lowane fotele, -15.500 zł. Kobylin, tel. 065/548-23-57 
VW GOLF III, 1992 r., 167 tys. km, 1900 ccm, GTD, fioleto
wy metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie, el. reg. lusterka i 
światła, fotele kubełkowe, RO, alarm + pilot, odcięcie Zapło
nu, oznakowany, hak, bez wypadku, - 20.000 zł. Legnica, 
tel. 076/862-31-38,0608/29-06-41 
VW GOLF III, 1992 r., 1800 ccm, benzyna* czerwony, po 
kradzieży, -10.900 zł. Legnica, tel. 0600/68-05-38 
VW GOLF III, 1992 r., 117 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bia
ły, 3-drzwiowy, automatic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby i 
szyberdach, wspomaganie, ABS, centr. zamek, alarm *  pi
lot, zadbany, po małym tuningu, sprowadzony ze Szwajcarii, 
-16:500 zł. Legnica, tel. 0607/47-36-38 ;
VW GOLF III, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kanarkowy, wspomaganie, szyberdach, el. reg. lusterka, 
alum. felgi, 3-drzwiowy, obniżony, ciemne szyby, do sprowa
dzenia z Niemiec - 7.500 zł + cło - 4.500 zł. Legnica, tel. 
0607/18-10-88
VW GOLF. 1992 r., 125 tys. km, 1600 ccm, turbo D, niebie
ski, 5-drzwiowy, do sprowadzenia z Niemiec - 2.500 DEM f  
do i transport. Leszno, tel. 065/543-49-60 
VW GOLF III, 1992 r., 98 tys. km, 1800 ccm, czarny metalic, 
alum. felgi, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, centr. za
mek, 2 piloty, auto-alarm, po tuningu, atrakcyjny wygląd, 
wspomaganie, białe zegary, RM, - 19.500 zł. Lubin, tel. 
076/847-50-06,0601/88-12-16 
VW GOLF, 1992 r., 151 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, granato
wy, 3-drzwiowy, hak, książka serwisowa, 8 miesięcy w kra
ju, zadbany, • 15.800 zł. Lwówek śl., tel. 075/782-36-41 
VW GOLF III, 1992 r., 1900 ccm, diesel, czerwony, 3-drzwio
wy, alum. felgi .OZ*. Marcinowo, gm. Trzebnica, tel. 
0502/64-09-40
VW GOLF III, 1992 r., 110 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, turku
sowy rńetalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, centr.
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zamek, szyberdach, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, RO, 
wełurowa tapicerka, dzielona tylna kanapa, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, oclony w całości, bez wypadku, książ
ka serwisowa, stan idealny, • 16.600 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/731-69-57,0609/29-02-07 
VW GOLF GTD, 1992 r., 178 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
ciemnozielony metalic, 3-drzwiowy, garażowany, ej. otw. szy
by, szyberdach, centr. zamek, alum. felgi, koła zimowe; po
dwójne reflektory, halogeny, kubełkowe fotele, blokadaskrzy- 
ni biegów, zielone szyby, RO, zadbany, stan b. dobry, - 21.500 
żł. Oleśnica, tel. 0503/12-77-18 
VW GOLF III GTD, 1992 r.. 150 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy metalic, wspomaganie kier., el. otwierany szyber
dach, bez wypadku, • 19.500' zł lub zamienię na busa. Oła
wa, tel. 071/313-01-02,0502/31-62-09 
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm, srebrny metalic, I właści
ciel, garażowany, pełna dokumentacja, 4-drzwiowy, szyber
dach, stan b. dobry, • 17.500 zł. Paczków, tel. 077/431-63-83 
VW GOLF III, 1992 r., 160 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, bez wypadku, 3-drzwiowy, szyberdach, RM, • 13.500 
zł. Syców, tel. 062/785-29-14,0607/30-88-08- 
VW GOLF ill, 1992 r., 170 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały,
3-drzwiowy, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyby. el. reg. lusterka, 
immobilizer, 5-biegowy, - 15.000 zł. Świebodzin, tel. 
0606/92-55-95
VW GOLF III, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czar
ny, 4-drzwiowy, wspomaganie kier., w kraju od tygodnia, •
18.300 zł. Wałbrzych, tel. 0605/36-17-09 
VW GOLF III, 1992/., 215 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
granatowy metalic, wspomaganie kier., szyberdach, 5-drzwio
wy, RO ♦ 4 głośniki, alarm, blokada skrzyni biegów, wyłącz
nik zapł., koła zimowe, bez wypadku, -17.000 zł. Wrodaw, 
tel. 0600/21-63-61
VW GOLF III. 1992 r., 180 tys. km. 1900 ccm. diesel w kraju 
od 3 miesięcy, pełna dokumentacja, książka serwisowa, -
17.500 zł. Wrocław, tel. 071/398-75-04,0501/71-41-55 
VW GOLF III, 1992 r., 135 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor platynowy, I właściciel, zadbany, 5-drzwiowy, wspoma
ganie kier., centralny zamek, zderzaki i lusterka w kolorze 
nadwozia, • 26.900 zł. Wrodaw, tel. 0604/95-93-70
VW GOLF, 1992 r., 164 tys. km, 1900 ccm, GTD, grafitowy 
metalic, 3-drzwiowy, wspomaganie kier., centr. zamek, el. 
reg. szyberdach, eł. reg. reflektory, kubełkowe fotele, oryg. 
RM, odpinany hak, w kraju od 1.5 roku, I właściciel, stan b. 
dobry, -18.000 zł. Wrocław, tel. 0607/70-63-38 
VW GOLF III, GT, 1992 r., 145 tys. km, 1800 ccm, czarny, 
komputer, skórzana tapicerka w czarnym kolorze, RO, eł. 
otw. szyberdach, atermiczne szyby, alum. felgi, bez wypad
ku, sprowadzony w całości, kpi. dokumentacja, serwisowa
ny, garażowany, atrakc. wygląd, stan b. dobry, 5-drzwiowy, •
18.800 zł lub zamienię na BMW 316, 325. Wrocław, tel. 
328-04-93,0607/66-05-04
VW GOLF III, 1992 r., 104 tys. km, 1800 ccm, niebieski 
metalic. aktualny przegląd, w kraju od 9 lat, wspomaganie, 
centr. zamek, immobilizer, RO, alum. felgi *  koła zimowe, -
14.500 zł. Wrodaw, tel. 071/368-12-99
VW GOLF III, 1992 r., 98 tys. km, 1900 ccm, turbo D, czer
wony, 3-drzwiowy, el. reg. reflektory, szyberdach, alum. felgi 
15', nie składak, atrakc. wygląd, garażowany, wspomaga
nie, zderzaki w kolorze nadwozia, oryg. hak, stan b. dobry, -
22.000 zł. Wrodaw, teł. 071/372-76-50,0502/36-64-20 
VW GOLF III, 1992 r., 1800 ccm, benzyna, bordowy meta
lic, automatic, 2-drzwiowy, 2 x poduszka powietrzna, wspo
maganie, alum. felgi, -14.800 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05 
VW GOLF III, 1992 r., 160 tys. km, 2800 ccm, VR6, perło
woczamy, centr. zamek, wspomaganie, reg. kierownica, eł. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, klimatyzacja, alum. felgi, 
atrakcyjny wygląd, bez wypadku, w kraju 3 mies, • 18.500 zł 
lub zamienię. Zielona Góra, tel. 0605/52-23-52 
VW GOLF III, 1992 r., 111 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny metalic, wspomaganie, szyberdach, na białych tablicach 
- 5.500 DEM. Zielona Góra, tel. 068/326-23-69, 
0601/18-88-78
VW GOLF III, 1992 r., 1900 ccm, diesel, bordowy metalic, 
5-drzwiowy, alarm, szyberdach, RO, centralny zamek, -
15.800 zł. Zary, tel. 0606/82-26-89
VW GOLF III, 1992/93 r., 1900 ccm, diesel, biały, bez wy
padku, 5-drzwiowy, w kraju od 3 tygodni, szyberdach, el. reg. 
reflektory, immobilizer, zadbany, el. reguł, lusterka, central
ny zamek, • 19.800 zł. Bolesławiec, tel. 0605/14-83-78 
VW GOLF III, 1992/93. r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, 

.czerwony, 5-drzwiowy, 5xbiegowy, el. reg. reflektory, centralny 
zamek, wspomaganie kier., reguł. wys. mocowania pasów i 
foteli, bez wypadku, sprowadzony na nowych ząsadach, po 
przeglądzie, oclony, • 18.400 zł. Brzeg, tel. 077/416-59-43, 
0501/80-53-02
VW GOLF III, 1992/93 r., 132 tys. km, 1900 ccm. diesel, 
czerwony, bez wypadku, centralny zamek, wspomaganie 
kier., poduszka pow., aluminiowe felgi, 4 koła zimowe, im
mobilizer, el. otwierany szyberdach, radioodtwarzacz, pełna 
dokumentacja, stan idealny, - 20.100 zł. Bystrzyca Kłodzka, 
teir074/644-22-70,0603/Q3-47-47 
VW GOLF (II, 1992/93 r., 190 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy, wspomaganie, szyberdach el., alum. felgi, 
5-drzwiowy, I właściciel, sprowadzony w całości, stan b. do
bry, - 21.000 zł. Domasław, gm. Kobierzyce, tel. 
071/311-89-75
VW ĆOLF III, 1992/93 r., 150 tys. km,J^00 ccm, wtrysk, 
czarny metalic, centr. zamek, dzielona kanapa, radio, 5-bie
gowy, welur, zielone szyby, zarejestrowany, -15.900 zł. Izbi
ce, tel. 065/545-13-17,0607/24-57-20 
VW GOLF III GL/1992/93 r„ 170 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, czerwony, bez wypadku, w kraju od tygodnia, oclony, prze
gląd, wspomaganie kier., centralny zamek, ęl, szyberdach, 
aluminiowe felgi, el. reguł, lusterka, zadbany, pełna doku
mentacja, - 18.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-03-35, 
0607/09-68-88
VW GOLF III, 1992/93 r., 97 tys. km, 1400 ccm? morski 
metalic, I właściciel, sprowadzony w całości, szyberdach, 
aluminiowe felgi, el. reg. reflektory, 5-biegowy, stan b. do
bry, -15.500 zł. Lubin, tel. 076/846-74-66 
VW GOLF III, 1992/93 r., 127 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
czerwony meksykański, bez wypadku, 5-drzwiowy, el. reg. 
reflektory, stan idealny, RM, reg. fotel kierowcy, zderzaki i 
lusterka w kol. nadwozia, 1 tydzień w kraju, przegląd, tłuma
czenia, -16.300 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 
065/546-52-76,0604/26-53-15 
VW GOLF III, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D, czerwony,
4-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier., wełurowa tapi
cerka, dzielone tylne siedzenia, bez wypadku, oryg. lakier, 
nowe opony, centr. zamek, w kraju od 3 tygodni, stan b. do
bry, -20.600 zł. Sobótka, tel. 0605/73-61-45
VW GOLF III, GL, 1992/93 r., 1800 ccm, niebieski metalic, 
wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, alarm, el. otw. szyby
(4), el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, oryg. radio ♦ 6 
głośników, halogeny, lakierowane lusterka i zderzaki, w kra
ju od 2 tygodni, -19.000 zł. Wrocław, tel. 0501/46-67-55 
VW GOLF III, 1993 r., 165 tys. km, 1800 ccm, GL, czamy 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, katalizator, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyberdach, kubełkowe fotele, halogeny, 
dodatkowe światło .stop”, blokada skrzyni biegów, oznako
wany, zadbany, garażowany, RO Alpha, - 17.500 zł. Iłowa, 
woj. zielonogórskie, tel. 0607/05-52-37 
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm, TD, biały, 4-drzwiowy, centr. 
zamek, wspomaganie, szyberdach, ABS, RO, zadbany, -
20.500 zł. Legnica, tel. 0600/19-29-37

VW GOLF III, 1993 r„ 108 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
atramentowy metalic, 5-drzwiowy, 5-biegowy, wspomaganie, 
el. otw. szyberdach, centr. zafhek, zagłówki z tylu, w kraju 
od 2 tygodni, bez wypśdku, -16.900 zł. Lwówek śląski, tel. 
075/782-54-84,0606/11-38-66
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm, diesel, - 17.500 zł. Wał-' 
brzych, tel. 0602/45-10-74
VW GOLF, 19931| 83 tys. km, 2800 ccm, VR6, czarny, czte
rodrzwiowy, ABS, EDS, ASR, alum. felgi, pełna elektryka, -
25.000 zł. Wałbrzych, tel. 0503/07-45-96
VW GOLF GTI, 1993 r., 150 tys. km, 2000 ccm, 16V ABS, 
EDS, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, komputer pokłado
wy, alarm Bosch i immobilizer, centr. zamek, el. otw. dach, 
fotele Rećaro, alum. felgi, halogeny, radio + 6 głośników, 
kpi. opon zimowych + części, serwisowany, kpi. dokumenta
cja, I właściciel, - 21,000 zł. Wrocław, tel. 071/354-23-37, 
0603/76-55-42
VW GOLF III, 1993 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel, grana
towy, wspomaganie, el. otw. szyby, cent. zamek, hak, alum. 
felgi, - 21.000 zł. Zielona Góra,.tel. 0601/64-33-00 
VW GOLF III, 1993 r., 1400 ccm, wtrysk, ciemny granat, 
stan dobry, 1 rok w kraju, zadbany, mało eksploatowany, -
15.500 z ł.., tel. 0600/19-32-12 
VW GOLF, 1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel 5-drzwio
wy, wspomaganie, immobilizer, nie uszkodzony, • 16.200 zł. 
Chocz, tel. 062/741-53-61,0605/58-28-32 
VW GOLF III, 1993 r., 81 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny, centr. zamek, alarm + pilot, eł. reg. lusterka i el. reg. 
szyberdach, 3-drzwiowy, alum. felgi, serwo, obniżony, spor
towe zawieszenie, sportowy ukł. wydechowy, ciemne szyby, 
nakładki na lampy przednie i tylne, atrakc. wygląd, -18.500 
zł. Chojnów, tel. 076/818-62-05 
VW GOLF III, 1993 r., 91 tys. km, 1400 ccm, granatowy 
metalic, szyberdach el., centr. zamek, wspomaganie, welu- 
rowa tapicerka, sprowadzony w całości, alarm, RO, el. reg. 
reflektory, alum. felgi, 3-drzwiowy, - 15.500 zł. Gostyń, tel. 
0607/22-43-49
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm, diesel, biały, 5-drzwiowy, 
w kraju od tygodnia, po przeglądzie, -18.000 zł. Jarocin, tel. 
062/741-32-52,0605/40-82-09 
VW GOLF III, 1993 r., 130 tys. km, 1900 ccm. TD. śliwkowy 
metalic, 3-drzwiowy, c. zamek, el. reg. lusterka, wspomaga
nie, alum. felgi, radioodtwarzacz, • 19.800 zl. Jarocin, tel. 
062/747-46-15

,VW GOLF III, 1993 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. otwierane szyby, aluminiowe felgi, alarm, • 17.500 zł lub 
zamienię na droższy. Kłodzko, tel. 0601/57-54-48 
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, biały, 4-drzwiowy, 
centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, ABS, RO, zadba
ny, - 20.500 zł. Legnica, tel. 0600/19-29-37,0503/58-27-07 
VW GOLF III, 1993 r., 120 tys. km, 1900 ccm. turbo D. zie
lony metalic, oclony w całości, bez wypadku, I właściciel, 
kpi. dokumentacja, wełurowa tapicerka, RM, alum. felgi, 
centr. zamek, wspomaganie, książka serwisowa, stan ideal
ny, • 19.000 zł. Legnica, tel. 076/862-69-12 
VW GOLF GT, 1993 r., 1900 ccm, TDi, zielony metalic, ciem
ne szyby, wspomaganie, szyberdach, alum. felgi, kpi. doku
mentacja, - 22.200 zł. Lubań, tel. 0604/17-04-75, 
0600/54-27-26
VW GOLF III, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, śliwkowy meta
lic, 4-drzwiowy, wspomaganie kier., 75 KM, stan idealny •
7.000 DEM + cło. Lubin, tel. 0601/42-28-54
VW GOLF III, 1993 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
biały, 5-drzwiowy, szyberdach el., wspomaganie, centr. za
mek, alum. felgi, I właściciel,.- 17.000 zł lub zamienię na 
droższy, diesel. Olszyna, tel. 075/721-22-94,0600/12-50-84 
VW GOLF, 1993 r., 170 tys. km, 1800 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie, - 17.800 zł lub za
mienię, raty. Paczków, tel. 077/431-78-88,431-75-08 
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm, TD, czerwony, wspomaga
nie, Mul-T-Lock, 5-biegowy. oryginalne halogeny, radiood
twarzacz, dzielona kanapa, el. otw. szyberdach, zderzki i 
lusterka w kolorze nadwozia, wł. niepalący, atrakcyjny wy
gląd, garażowany, stan techn. b. dobry, I właściciel w Pol
sce, dokumentacja, - 20.600 zł. Pleszew, tel. 062/741-96-69, 
0600/14-72-01
VW GOLF III, 1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, czamy meta
lic, sprowadzony w całości, bogate wyposażenie, 5-drzwio- 
wy, stan b. dobry, - 19.500 zł lub zamienię na tańszy albo 
busa. Polanica Zdrój, tel. 074/868-41 -37 
VW GOLF III GTD. 1993 r., 121 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
kolor śliwkowy metalic, sprowadzony w całości, bez wypad
ku, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierany szy
berdach, el. reg. reflektory, radioodtwarzacz, kubełkowe fo
tele, stan idealny, • 22.800 zł. Rawicz, tel. 065/546-32-89, 
0603/85-26-52
VW GOLF IU, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, bordowy, sprowa
dzony w całości, w kraju od tygodnia, oclony, bez wypadku, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierany szyber
dach, 5-drzwiowy, atrakcyjny wygląd, • 20.800 zł. Sobótka, 
tel. 0601/63-69-03
VW GOLF III CL, 1993 r., 1600 ccm, Pb/, czerwień meksy
kańska, oclony, po przeglądzie, bez wypadku, wersja .Euro
pę*, 5-drzwioWy, el. szyberdach, centralny zamek, wspoma
ganie kier., atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, pełna doku
mentacja, -18.000 zł. Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
VW GOLF III, 1993 r., 2800 ccm, VR6, kolor śliwkowy meta
lic, 3-drzwiowy, pełna elektryka, alum. felgi, -17.000 zł. Strze
gom, tel. 074/855-05-04
VW GOLF III, 1993 r., 140 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, szyberdach, centr. 
zamek, immobilizer, alarm, RO JVC + zmieniarka CD (12 x), 
alum. felgi - gwiazda 5-ramienna, stan b. dobry,, w kraju od 5 
mies., kompl. dokumentacja, - 20.500 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-10-58,0603/81-97-70 
VW GOLF III, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, czerwony, bez 
wypadku, szyberdach, stan idealny, • 21.900 zł. Wałbrzych, 
teł. 0602/45-10-74
VW GOLF, 1993 r., 115 tys. km, 1600 ccm, benzyna, kolor 
śliwkowy metalic, el. otwierany szyberdach, aluminiowe fel
gi 16* (gwiazdy), Mul-T-Lock, ospoilerowany, nowe sprzę
gło, nowe amortyzatory tylne, stan b. dobry, atrakcyjny wy
gląd, centralny zamek, 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, 

.-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,
3-drzwiowy, zderzaki w kolorze nadwozia, wspomaganie, 
dzielona tylna kanapa, blokada skrzyni biegów, białe zega
ry, RM Sony, • 18.000 zł lub zamienię na VW Passata kom
bi, 1900 ccm D. Wrocław, tel. 071/364-19-28,0501/61-49-50 
VW GOLF III, 1993 r., 87 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 5-drzwiowy, el. otwierany szyberdach, wspo
maganie kier., centralny zamek, pełne wyposażenie el., blo
kada skrzyni biegów, alarm + 2 piloty, pełna dokumentacja, 
stan b. dobry, - 19.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-86-35 po 
godz. 20
VW GOLF III, 1993 r., 118 tys. km, 1800 ccm, E, granatowy, 
inst. gazowa, wspomaganie, centr. zamek, 5-drzwiowy, przy
ciemniane szyby, - 17.000 zł. Żary, tel. 0604/28-58-57 
VW GOLF III, 1993/94 r., 196 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
niebieski, bez wypadku, książka serwisowa, 3-drzwiowy, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, w kraju od 3 miesię
cy, dzielona tylna kanapa, zadbany, stan idealny, • 17.300 
zł. Bolesławiec, tel. 075/732-36-91,0601/70-56-89 
VW GOLF III KOMBI, 1993/94 r., 120 tys. km, 1900 ccm. 
turbo D, granatowy metalic, bez wypadku, w kraju od tygo
dnia, centralny zamek, wspomaganie kier., el. szyberdach, 
el. reguł, lusterka, relingi dachowe, żaluzja, hak, stan ideal
ny, - 24.300 żł. Kłodzko, tel. 074/867-15-10 
VW GOLF III, 1993/94 r., 120 tys. km, 1800 ccni, benzyna, 
czarny, wspomaganie, centr. zamek, 5-drzwiowy, 5-biego
wy, szyberdach, nakładki na lampy, dzielona tylna kanapa, 
el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, reg. kierownica, sprowa
dzony w całości w 1998 r., zadbany, -19.000 zł lub zamienię 
na VW Transportera T4. Kowary, tel. 075/761-42-46 
VW GOLF III, 1993/94 r., 108 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
biały, kofnbi, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, szyber

dach, relingi, RM, bez wypadku, do sprow. z Niemiec - 6.500 
DEM + cło 5,500 zł, na gotowo 16.500 zł.'Legnica, tel. 
0603/49-82-83
VWGOLF, 1993/94 r., 170 tys. km, 1900 ccm, diesel; gra
natowy, 5-drzwiowy, wspomaganie, centr. zamek, 2 podusz
ki pow., kupiony w Polsce, bez wypadku, - 21.500 zł lub za
mienię, raty. Paczków, tel. 077/431^78-88,431-75-08 
VW GOLF III, 1993/94 r., 160 tys. km, 1400 ccm, morski 
metalic, kupiony w śalonie w grudniu, blokada skrzyni bie
gów, nowe opony, serwisowany, - 16.800 zł. Poniec, tel. 
065/573-10-70
VW GOLF III, 1993/94 r„ 120 tys. km, 1900 ccm, turbo D 2 
dni w kraju, bez wypadku, ABS, wspomaganie, centr. za
mek, szyberdach, wełurowa tapicerka, po przeglądzie, stan 
b. dobry (zwolnienie z oplaf skarbowych) - 15.800 zł: Ra
wicz, teł. 0607/70-63-56
VW GOLF III, 1994 r., 128 tys. km, 1900 ccm, turbo D. bor
dowy, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, 
el. otw. szyby, szyberdach, centr. zamek, immobilizer, alum. 
felgi - 27.000 Zł. Chojnów, tel. 076/818-79-25 w godz.8-17, 
0603/10-57-47
VW GOLF, 1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, błękitny, 
alum. felgi, el. reg. szyberdach, reg. kierownica, obrotomierz, 
wspomaganie kier., tylny spoiler ze światłem *stop*. Góra, 
teł. 0603/94-13-71
VW GOLF III, 1994 r., 140 tys.km, 1900 ccm, turbo D, czer
wony, obniżony, oryg. w Niemczech, alum. felgi, atrakc. wy
gląd • 24.500 zł. Jawor, teł. 0607/41-14-22 
VW GOLF III, 1994 r., 138 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor 
grafitowo-czarny, 2-drzwiowy, alum. felgi, wspomaganie, 
szyberdach, alarm + pilot, lakierowany, stan b. dobry, ga
rażowany • 20.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-21-37, 
0603/19-42-58
VW GOLF III, 1994 r., 1400 ccm, wtrysk, biały, 5-drzwiowy, 
blokada Skrzyni biegów, centr. zamek, alarm, RO, 6 głośni
ków, wełurowa tapicerka, - 19.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/793-33-59 po godz. 17,0502/67-60-22 
VW GOLF III, 1994 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo D, sza
ry metalic, centr. zamek, el. otw. szyby, katalizator, wspo
maganie, nówe przeguby i sprzęgło, kpi. opon zimowych, 
5-biegowy, 3-drzwiowy, - 22.000 zł. Szklarska Poręba, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0606/40-37-25 
VW GOLF III, 1994 r., 1400 ccm, wtrysk 5-drzwiowy, zde
rzaki i lusterka w kolorze nadwozia, białe zegary, • 19.000 
zł. Wrodaw, tel. 0502/67-60-22,071/793-33-59 po godz. 17 
VW GOLF III, 1994 r., 1600 ccm, wtrysk, perłowomorski,
3-drzwiowy, wspomaganie, immobilizer, szyberdach, alum. 
felgi, spoiler, ciemne lampy, książka serwisowa, inst. gazo
wa, atrakcyjny wygląd,-18.500 zł., tel. 0609/24-76-81 '  
VW GOLF III, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 3-drzwio- 
wy, ABS, 2 pod. powietrzne, szyberdach el., hak - 5.800 DEM. 
Berlin, tel. 0049/17-28^78-68-15
VW GOLF III, 1994 r., 102 tys. km, 1400 ccm, biały, c. za
mek, wspomaganie, el. otw. szyberdach, I właściciel w kra
ju, welur, pełna dokumentacja, sprowadzony w całości, -
20.000 zł (możliwe raty). Bralin, tel. 062/781-29-65 w 
godz. 9^18,0603/13-97-64
VW GOLF III, 1994 r., 2000 ccm, GTI, czarny, wszystkie el. 
dodatki, spoilery, alum. felgi, RM + CD, atrakc. wygląd, ga
rażowany,. zadbany, alarm, odcięcie zapłonu, - 21.000 zł. 
Chojnów, tel. 0604/82-06-98
VW GOLF II, 1994 r., 128 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordowy, 
5-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspomaganie kier., 
el. otwierane szyby, szyberdach, eł. reguł, lusterka, central
ny zamek, immobilizer, aluminiowe felgi, - 27.000 zł. Choj
nów, tel. 076/818-88-18 po godz. 20,0603/10-57-47 
VW GOLF KOMBI. 1994 r., 1900 ccm, turbo D; czarny, el. 
otw. szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, alarm + pilot, 
blokada skrzyni biegów, w kraju od 9 miesięcy, stan b. do
bry, - 22.500 zł (możliwe raty przez komis). Legnica, tel. 
0606/49-79-90
VW GOLF, 1994 r., 91 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, kolor gra
fitowy metalic, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek,
4-drzwiowy, • 18.200 zł. Leszno, tel. 065/538-84-46, 
0603/94-44-27
VW GOLF III KOMBI, 1994 r., 1900 ccm, turbo D, biały. 7.200 
DEM. Leśna. tel. 075/721-17-73 
VW GOLF III, 1994 r., 125 tys. km, 1600 ccm, niebieski, 
3-drzwiowy, alum. felgi, sportowe zawieszenie i ukł. wyde
chowy, półka JBL, wspomaganie, centr. zamek, Mul-T-Lock, 
alarm, el. reg. lusterka, el. otw. szyberdach, atrakcyjny wy
gląd, - 23.000 zł. Lubin, tel. 0603/12-30-33 ‘
VW GOLF III, 1994 r., 200 tys. km, 190.0 ccm, TDi, zielony 
metalic, wspomaganie, reg. kierownicy, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyberdach, centr. zamek, wełurowa tapicerka, książka 
serwisowa, alarm, el. reg. reflektory, halogeny, 2 pod. po
wietrzne, - 23.500 zł. Lwówek śląski, teł. 075/782-53-61 
VW GOLF, 1994 r., 140 tys. km, 1400 ccm. granatowy me
talic, wspomaganie kier., centralny zamek, immobilizer, -
19.000 zł. Miejska Górka, tel. 065/547-46-67
VW GOLF III KOMBI, 1994 r., 179 tys. km, 1900 ccm. turbo 
D. czerwony, stan b. dobry, wspomaganie, centr. zamek, 
relingi dachowe, po przeglądzie, 3 tygodnie w kraju, - 22.200 
zł. Namysłów, tel. 0608/66-74-04 kontakt we Wrocławie, 
0717325-14-34 wieczorem
VW GOLF, 1994 r., 128 tys. km, 1600 cćm, biały, 3-drzwio
wy, wspomaganie kier., centralny zamek, 2 poduszki po
wietrzne, ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, szy
berdach, aluminiowe felgi, radioodtwarzacz, regulowanakie- 
rownica, -19.500 zł. Nysa, tel. 0606/65-98-50 
VW GOLF III, KOMBI, 1994 r., 1400 ccm, benzyna I reje
stracja 96 r, -19.000 zł. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
VW GOLF, 1994 r., 112 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, kolor 
perłowoczamy, centralny zamek, poduszka powietrzna (cała), 
el. reg. reflektory, kubełkowe fotele, radioodtwarzacz Blau
punkt, ciemne lampy tylne, 5-drzwiowy, 5-biegowy, w kraju 
od pół roku, - 19.000 zł. Pakosław, tel. 065/547-01-58 po 
godz. 17,0604/72-45-86
VW GOLF, 1994 r., 58 tys. km, 1600 ccm, kolor grafitowy 
metalic, Wspomaganie kier., centralny zamek + pilot, immo
bilizer, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, dzielona tylna 
kanapa, radioodtwarzacz, pełna dokumentacja, stan ideal
ny, - 17.700 zł. Rawicz, tel. 0603/45-52-97 
VW GOLF KOMBI, 1994 r., 137 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
granatowy metalic, bez wypadku, ABS, centralny zamek, 
wspomaganie kier., relingi dachowe, 2 poduszki powietrzne, 
stan idealny, - 24.700 zł. Sobótka, tel. 071/390-37-65 
VW GOLF III, 1994 r., 1600 ccm, benzyna, perłówogranato- 
wy, stan idealny, - 17.800 zł. Wrocław, tel. 071/338-02-01, 
0601/55-35-64
VW GOLF III, 1994 r., 85 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielo
ny metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, centralny zamek, im
mobilizer, el. reguł, lusterka, 4 zagłówki, dzielona kanapa, 
zderzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, -19.500 zł. Wro
cław, tel. 0607/22-32-01
VW GOLF III, 1994/95 r., 140 tys. km, 1900 ccm, TDI, grafi
towy metalic, ABS, klimatyzacja, halogeny, el.lusterka, re
flektory, podgrzewane fotele i lusterka, wspomaganie, cen
tralny zamek, atrakcyjny wygląd, w kraju 6 miesięcy. - 27.800 
zł. Bolesławiec, tel. 0604/51-90-81 
VW GOLF III, 1994/95 r., 90 tys. km, 1900 ccm, diesel, ja
snozielony metalic, bez wypadku. 5-drzwiowy, centralny za
mek, wspomaganie kier., el. reg. reflektory, kubełkowe fote
le. wersja „Bikel*, stan idealny, • 24.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-15-10
VW GOLF GTI, 1994/95 r., 140 tys. km, 2000 ccni, fioletowy 
metalic, 5-drzwiowy, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyberdach, komputer, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, 
wspomaganie, ABS, alum. felgi, kubełkowe fotele - 23.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/868-26-35, 0601/75-07-62 
VW GOLF III, 1994/95 r., 174 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
biały, kombi, 2 pod. powietrzne, relingi dach., el. otw. szy
berdach, reg. fotel kierowcy, reg. kierów., alum. felgi, centr. 
zamek + pilot, obniżony, atrakc. wygląd - 28.000 zl. Legnica, 
tel. 0602/30-16-93,076/854-72-04 
VW GOLF III, 1994/95 r., 100 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, kombi, halogeny, relingi, roleta, obrotomierz, wspo
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maganie, welurowa tapicerka, bez wypadku, I właściciel, 6 
mies. w kraju • 24.300 zł. Polkowice, tel. 0603/99-91-14 
VW GOLF III, 1994/95 r., 73 tys. km, 1400 ccm, srebrny 
metalic, el. reg. reflektory, 2 poduszki pow., wspomaganie 
kier., el. reg. reflektory, hak, alum. felgi 15* + kpi. kół zimo
wych, bez wypadku, w kraju od listopada 2000 r, - 21.800 zł. 
Poniec, tel. 065/573-10-70
VW GOLF, 1994/95 r., 90 tys. km, 1900 ccm, TOI, GT, czar
ny, alum. felgi OZ, centr. zamek, alarm + pilot, el. otw. szy
by, wspomaganie kier., reg. kierownica, po tuningu, reflekto
ry VW Golfa IV, białe zegary, kubełkowe fotele, halogeny, 
stan techn. b. dobry, • 27.900 zł. Unikowice, gm. Paczków, 
tel. 077/431-63-78
VW GOLF III, 1994/97 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
czarny, 3-drzwiowy, wspomaganie, szyberdach, stan dobYy,
- 18.000 zł lub zamienię na tańszego Forda Transita, (die
sel, inst. gaz.). Ujeździec, gm. Paczków, tel. 0604/35-56-01 
VW GOLF III, 1995 r., niebieski, 2 pod. powietrzne, wspo
maganie, 3-drzwiowy, - 20.000 zł. Bożków, tel. 074/871-43-75 
VW GOLF III CABRIO, 1995 r., 87 tys. km, 1800 ccm, czar
ny metalic, ABS, RM, wspomaganie kier., centralny zamek, 
poduszka pow., el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, alu
miniowe felgi, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, pełna doku
mentacja, - 28.500 zł lub zamienię. Kępno, tel. 
062/581-04-18,0606/34-66-37
VW GOLF III GT, 1995 r., 180 tys. km, 1900 ccm, TDi, gra
natowy metalic, obniżony, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, 
nowy akumulator i opony, kubełkowe fotele, reg. kierownica, 
podgrzewane lusterka, el. otw. szyby, - 28.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/647-34-78
VW GOLF III, KOMBI, 1995 r., 160 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
srebrny metalic, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, el. 
otw. szyberdach, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
centr. zamek, sprowadzony z Niemiec, - 26.200 zł. Kroto
szyn, tel. 062/722-00-13 po godz. 17 
VW GOLF KOMBI. 1995 r., 1800 ccm, benzyna, czerwony, 
ABS, 2 pod. powietrzne,.centr. zamek, wspomaganie, ei. otw. 
szyberdach, - 21.000 zł. Legnica, tel. 0603/78-79-35 
VW GOLF, 1995 r., 1900 ccm, turbo D, kolor grafitowy me
talic, wspomaganie kier., centr. zamek, immobilizer, olistwo- 
wany, sprowadzony według nowych zasad, - 24.500 zł (ku
pujący nie płaci podatku). Leszno, tel. 0607/04-77-67, 
0609/65-28-65
VW GOLF III, 1995 r., 59 tys. km, 1600 ccm, benzyna, fiole
towy metalic, katalizator, 3-drzwiowy, centr. zamek, wspo
maganie, szerokie progi, nowe opony, RO szuflada, -19.800 
zl. Środa Śląska, tel. 0503/13-81-34 
VW GOLF III, 1995 r., 97 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, wspomaganie, centr. zamek z pilotem, obrotomierz, 
alum. felgi, immobilizer, oznakowany, RO + 6 głośników z 
pilotem, dod. światło „stop”, garażowany, kpi. dokumenta
cja, stan b. dobry, - 25.800 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0604/59-24-04
VW GOLF III. 1995 r., 112 tys. km, 1800 ccm, kolor grafito
wy metalic, wspomaganie, 5-drzwiowy, pompowany fotel, 
oiyg. przebieg, -18.800 zł. Wrocław, tel. 071/341-85-03 
VW GOLF III, 1995 r., 80 tys. km, 1600 ccm wspomaganie, 
poduszka, szyberdach el, - 20.900 zł lub zamiana na Trans
porter diesel. Wrocław, tel. 0603/91-65-81 
VW GOLF III KOMBI. 1995/96 r., 177 tys. km. 1900 ccm, 
diesel, kolor perłowozielony, wspomaganie kier., centralny 
zamek, immobilizer, relingi dachowe, szyberdach, radiood
twarzacz, roleta bagażnika, dzielona kanapa, hak, - 24.600 
zł. Lubin. tel. 076/842-53-85,0605/73-48-49 
VW GOLF III KOMBI, 1995/96 r., 1800 ccm, niebieski meta
lic, relingi dachowe, wspomaganie kier., centr. zamek, szy
berdach, el. reg. lusterka i reflektory, radio, poduszka pow., 
w kraju od tygodnia, - 20.900 zL Żagań, tel. 0602/17-14-43 
VW GOLF III, 1995/96 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny 
metalic, 5-drzwiowy, klimatyzacja, el. otw. szyby (przednie i 
tylne), halogeny, felgi aluminiowe i stalowe z oponami zimo
wymi, centralny zamek, alarm, blokada skrzyni biegów, re
gulacja wys. kierownicy, - 32.000 zł. Żary, tel. 0601/96-80-54 
VW GOLF. 1996 r., 90 tys. km, 1900 ccm, turbo D, wtrysk, 
niebieski, centr. zamek, el. otw. szyby, szyberdach, wspo
maganie, immobilizer, stan idealny, - 26.500 zł. Pleszew, tel. 
062/742-12-25,0602/60-39-67 x 
VW GOLF III, 1996 r„ 75 tys. km, 1800 ccm, niebieski meta
lic, I właściciel, stan idealny, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/43-87-58
VW GOLF KOMBI, 1996 r., 108 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
czerwień meksykańska, 2 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, 
el. otw. szyberdach, podgrzewane fotele,, RO, halogeny, w 
kraju od 2 lat, stan b. dobry, - 28.500 zł (możliwe raty).,Wro
cław, tel. 071/788-83-62,0501/22-15-41 
VW GOLF III, 1996 r., 82 tys. km, 1400 ccm, perłowoczamy,
5-drzwiowy, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, ęentral- 
ny zamek z domykaniem szyb, el. otw. szyby, białe zegary, 
garażowany, udokumentowane pochodzenie i przebieg, •
24.700 zł. Wrocław, tel. 071/363-60-61 
VW GOLF, 1996 r., 55 tyś. km, biały, 5-drzwiowy, ABS, wspo
maganie, centr. zamek, RM - 23.800 zł. Zawadzkie, tel. 
077/461-62-65
VW GOLF III, 1996 r., 114 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, nie
bieski metalic, 5-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyberdach, 
2 poduszki pow., kubełkowe fotele, nie eksploatowany w kra
ju, - 24.300 zł lub zamienię na VW Transportera T4, może 
być tańszy. Głogów, tel. 0502/33-47-97,0602/65-47-99 
VW GOLF III, 1996 r., 75 tys.Jem, 1800 ccm, wtrysk, bordo
wy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka i szyberdach, 2 
poduszki pow., kubełkowe fotele, halogeny, RM, alarm, centr. 
zamek + pilot, alum. felgi, - 22.900 zł. Góra, tel. 
065/543-42-46,0502/60-38-45 
VW GOLF III, 1996 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDi, fioletowy 
metalic, intercooler, bogate wyposażenie, możliwe raty przez 
komis, - 25.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-81-36 
VW GOLF III, 1996 r.. 131 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
perłowogranatowy, klimatyzacja, szyberdach, wspomaganie,
- 21.000 zł (zwolnienie z opłaty skarb.). Lubomierz, tel. 
075/783-35-29,0601/22-87-72
VW GOLF III VAN, 1996 r„ 98 tys. km, 1900 ccm, TDi, czer
wień meksykańska, 110 KM, pełne wyposażenie elektr., kli
matyzacja, skóra w kolorze nadwozia, podgfzTsiedzenia, w 
kraju od 2 miesięcy, wspomaganie kier., ABS, 2 poduszki 
powietrzne, relingi dachowe, roleta, - 31.900 zł. Malczyce, 
tel. 071/795-11-42,0601/85-90-40 
VW GOLF Ili, 1996 r., 11 tys. km, 140Ó ccm, benzyna, czer
wony metalic, centr. zamek, alarm + pilot, el. reg. reflektory,
5-drzwiowy, blokada skrzyni biegów, stan techn. b. dobry, •
22.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0605/14-29-23
VW GOLF III, 1996 r.. 126 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
czerwony, 5-drzwiowy, kupiony w Polsce, I właściciel, serwi
sowany, • 23.500 zł. Świdnica, tel. 0608/55-22-66 
VW GOLF III, 1996 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, wspomaganie kierownicy, centr. zamek z pilotem, 
pod. powietrzna, alarm, f  I. otw. szyby, szyberdach, radiood
twarzacz, kpi. dokumentacja, - 23.000 zł. Świdnica, tel. 
074/851-62-01,0502/30-63-31 
VW GOLF III VARIANT, 1996 r., 111 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, kolor wiśniowy, ABS, 2 pod. powietrzne, blokada 
skrzyni biegów, roleta, RO, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-77-09,0605/03-24-01 
VW GOLF III, 1996 r., 1600 ccm, wtrysk wersja Bon Jovi, -
26.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-17-75
VW GOLF III, 1996/97 r., 80 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, czer
wony, 5-drzwiowy, wersja standardowa, z salonu, - 24.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-72-55 
VW GOLF III, 1996/97 r., 1600 ccm, srebrny metalic,
5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
berdach, el. reg. lusterka, podgrzewane fotele, RO, białe 
zegary, zderzaki w kolorze nadwozia, - 24.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-50-36
VW GOLF III, 1997 r., 66 tys. km, 1598 ccm, granatowy 
metalik, 5-drzwiowy, 2 poduszki pow., wspomaganie kierow
nicy, el. otw. szyberdach, felgralum., komplet kół z oponami 
zimowymi, stan b. dobry, -'28.000 zł. Gorzów Wlkp., tel. 
0601/77-59-51

VW GOLF III, 1997 r., 118 tys. km, 1900 ocm, turbo D, biały, 
kombi* centr. zamek, wspomaganie, ABS, klimatyzacja, 4 
pod. powietrzne, relingi, roleta, RM, kpi. dokumentacja, oclo
ny, 2 tyg. w kraju, telefon - 30.500 zł. Jasień, woj. zielono
górskie, tel. 0604/26-97-08,0607/34-91-45 
VW GOLF III KOMBI, 1997 r., 107 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, zielony, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, hak, 2 pod. po
wietrzne, wspomaganie, relingi dachowe, roleta, el. otw. szy
berdach, alum. felgi, halogeny, alarm, Mul-T-Lock, w kraju 
od 2 lat, - 33.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-48-79 wieczorem 
VW GOLF III, 1997 r., 58 tys. km, 1900 cćm, turbo D, kolor 
grafitowy, 5-drzwiowy, klimatyzacja, centr. zamek, alarm, 
immobilizer, tylne lampy przyciemniane, zderzaki w kolorze 
nadwozia, kpi. opon zimowych, - 29.500 zł. Boguszów-Gorce, 
tel. 074/844-95-27
VW GOLF III, 1997 r., 69 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czar
ny, 3-drzwiowy, ABS, klimatyzacja, wszystkie el. dodatki, 
alum. felgi, alarm, 2 pod. powietrzne, • 23.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/761-00-62
VW GOLF III, JOKER, 1997 r., 84 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
perłowozielony, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, białe 
zegary, centr. zamek, 5-drzwiowy, 3 kluczyki z kodem, im
mobilizer w kluczyku, przyciemnione światła tylne i kierun
kowskazy, sprowadzone z Niemiec, I właściciel, kpi. doku
mentacja, książka przebiegu, serwisowany, - 36.000 zł lub 
zamienię na VW Passata kombi, Audi 80 B4 kombi. Klucz
bork, tel. 077/418-48-93.0600/37-61-22 
VW GOLF III, 1997 r., granatowy, 5-drzwiowy, alarm, ABS, 
wspomaganie, klimatyzacja, RO + głośniki, 2 pod. powietrz
ne, stan b. dobry, * 32.000 zł. Lubin, teł. 0603/79-06-80 
VW GOLF III, 1997 r., 40 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
śliwkowy metalic, wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szy
by, 5-drzwiowy, Immobilizer, stan idealny, - 25.500 zł. Ple
szew, tel. 062/742-12-25,0602/60-39-67 
VW GOLF III, 1997 r., 42 tys. km, 1800 ccm, granatowy,
5-drzwiowy, alarm, ABS, wspomaganie, klimatyzacja, RO, 2 
pod. powietrzne, kubełkowe fotele, przegląd do 2002 r., stan 
b. dobry, przetwornica 220/12 V, - 32.000 zł. Polkowice, tel. 
0605/10-73-09
VW GOLF III, 1997 r., 1800 ccm, turbo D, srebrny, klimaty
zacja, 2 pod. powietrzne, el. ótw. szyby, alum. felgi, kubeł
kowe fotele, - 35.500 zł. Rawicz, tel. 0604/21-46-87 
VW GOLF III JOKER, 1997 r., 30 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, zielony metalic, 4 poduszki pow., centralny zamek, wspo
maganie kier., ABS, el. otwierany szyberdach, 5-drzwiowy, 
białe zegary, stan b. dobry, • 24.600 zł. Wrocław, tel. 
0608/05-28-15
VW GOLF III KOMBI, 1997 r„ 107 tys. km, 1900 ccm. turbo 
D, zielony, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, hak, 2 pod. po
wietrzne, wspomaganie, relingi dachowe, roleta, el. szyber
dach, alum. felgi, halogeny, alarm, Mul-T-Lock, w kraju od 2 
lat, • 33.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-48-79 wieczorem 
VW GOLF III, 1997 r„ 95 tys. km, 1600 ccm, 16V, fioletowy, 
silnik 100 KM VW Golfa IV, pełne wyposażenie, lampy VW 
Golfa IV, zawieszenie sportowe, reg. amortyzatory, • 22.000 
zł. Wrocław, tel. 0502/26-27-37 
VW GOLF IV, 1997/98 r., 75 tys. km, 1900 ccm, TDi 110 PS, 
czarny metalic, klimatyzacja, ABS, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, szyberdach, c. zamek + pilot, alarm, alum. felgi 
16”, fotele .Recaro*, radioodtwarzacz, 5-drzwiowy, stan b. 
dobry, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 41.000 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79,0601/88-28-89 
O  VW GOLF IV, 1998 r., 1600 ccm, benzyna, kolor 

chabrowy, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, ABS, 
wspomaganie, uszkodzony lekko tyl, do sprowa
dzenia z Niemiec na nowych zasadach • 24.000 
z ł *  c ło . Św idnica, tel. 0603/85-48^06, 
0600/10-57-00 82001481

VW GOLF IV, 1998 r., 60 tys. km, 1900 ccm, biały. 3-drzwio- 
wy, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, szyberdach, RM, 
bez wypadku, książka serwisowa, do sprow. z Niemiec -
16.500 DEM + cło 7.500 zł. na gotowo 36.500 zł. Legnica, 
tel. 0603/49-82-83
VW GOLF IV, 1998 r., 87 tys. km, 1900 ccm, TDi, pistacjowy 
metalic, 5-drzwiowy, 4 poduszki powietrzne, pełne wyposa
żenie elektr., el. otwierany szyberdach, welurowa tapicerka, 
aluminiowe felgi VW, radio ABS, wspomaganie kier, - 43.800 
zł. Legnica, tel. 0601/71-51-45 
VW GOLF III KOMBI, 1998 r., 88 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
biały, 2 poduszki powietrzne, immobilizer, wspomaganie kier., 
el. szyberdach, el. reguł, lusterka, stoi w Gerlitz, do sprowa
dzenia, - 31.500 zł (na gotowo). Legnica, tel. 0607/35-47-11 
VW GOLF III, 1998 r., 70 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, biały, 
wspomaganie, ABS, roleta, immobilizer, - 29.500 zł. Wądro
że Małe, woj. legnickie, tel. 0605/72-39-44 
VW GOLF IV, 1998/99 r., 22 tys. km, 1900 ccm, SDi, grana
towy metalic, ABS, centr. zamek, wspomaganie, poduszka 
pow., el. otw: szyberdach, 5-drzwiowy, radio, • 37.500 zł. 
Leszno, tel. 065/529-71-78,0603/84-64-66 
VW GOLF IV, 1999 r, 17 tys. km, zielony metalik, 4 pod. 
powietrzne, klimatyzacja, - 37.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
0503/57-62-04
VW GOLF IV SR, 1999 r.,.11 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny, 3-drzwiowy, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, el. reg. 
lusterka, el. otw. szyby, alarm, sportowe fotele, halogeny, 
książka serwisowa, stan idealny, - 41.900 zł. Karpacz, tel. 
0600/27-01-37,0604/47-41-88 
VW GOLF KOMBI, 1999 r., 36 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
srebrny metalic, ABS, 4 pod. powietrzne, wspomaganie, el. 
otw. szyberdach, centr. zamek, relingi dach., dzielona tylna 
kanapa, podłokietnik, RM - 46.000 zł. Lubin, tel. 
076/849-30-26
VW GOLF IV SDI, 1999 r., 20 tys. km, granatowy metalik,
5-drzwiowy, ABS, wspomaganie, centr. zamek, pełne wypo
sażenie elektr., stan idealny, - 42.500 zł. Pleszew, tel. 
062/742-12-25
VW GOLF IV, 1999 r„ 59 tys. km, 1600 ccm, perłowozielo
ny, 3-drzwiowy, klimatyzacja, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, alarm, ABS, 2 poduszki powietrzne, kupiony w salo
nie, I właściciel, - 48.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-95-50 
VW GOLF IV KOMBI, 1999 r., 60 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
perłowoczerwony, 110 KM, kupiony w salonie, stan idealny, 
ABS, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, pełne wyposaże
nie elektr., alarm, - 61.000 z{. Świdnica, tel. 0608/55-22-66 
VW GOLF IV, 1999 r., 32 tys. km, 1800 ccm, 20V, czerwony, 
ABS, EDS, pełne wyposażenie elektryczne, szyberdach, 
sportowe, fotele, RM Gamma ♦ zmieniacz CD, pełna doku
mentacja, - 56.000 zł. Wrocław, tel. 0601/08-42-27 
VW GOLF IV, 1999 r., 1800 ccm, benzyna, wiśniowy meta
lic, centr. zamek, alum. felgi, alarm, - 28.000 zł. Wrocław, 
tel. 0503/89-71-31
VW GOLF IV, 1999 r., 90 tys. km, 1400 ccm, 16V, srebrny, I 
właściciel, instalacja gazowa, ABS, el. otwierane szyby, -
42.000 zł. Wrocław, teL 071/797-10-40 po godz. 18, 
0601/68-76-43
VW GOLF IV, 1999 r., 41 tys. km, 1800 ccm, 20V, pertowo- 
czarny, el. otw. szyby, centr. zamek, alarm, blokada skrzyni 
biegów, bez wypadku, kupiony.u dilera, stan b. dobry, - 45.000 
zł. Wrocław, tel. 0604/24-22-52 
VW GOLF IV GTI, 1999/00 r., 36 tys. km, 1900 ccm. turbo 
D, 110 kM, niebieski metalic, klimatronic, spoilery Kamei, 
alum. felgi 16", książki serwisowe, fotele Recaro, obniżony!
- 49.800 zł. Świebodzice, tel. 074/854-43-20 po godz. 18, 
0606/82-01-22
VW GOLF IV, 2000 r., 27 tys. km, 1400 ccm, 16V, granato
wy metalic, 4 poduszki pow., klimatyzacja, el. otw. szyby x 
4, ABS, serwo, centr. zamek, komputer, welur, el. reg. lu
sterka, 5-drzwiowy, podłokietnik kierowcy, - 41.500 zł. Ka
lisz, tel. 062/764-11-52,0503/01-67-75 
VW GOLF KOMBI IV, 2000 r., 17 tys. km, 1900 ccm, SDI. 
czerwony, pełne wyposażenie, - 45.000 zl. Leszno, tel. 
065/538-84-46,0603/94-44-27 
VW GOLF IV KOMBI, 2000 r.. 12 tys. km, 1$00 ccm, TDi, 
granatowy metalic, ABS, EDS, 2 x alarm, el. otwierane szy
by, el. reguł, lusterka, centralny zamek, welurowa tapicerka, 
podłokietnik, halogeny, RM + 8 głośników, I właściciel, stan

idealny, • 60.000 zł lub zamienię na tańszy. Świdnica, tel. 
074/853-07-67,0607/15-92-59 
VW GOLF IV, 200Ó r., 1600 ccm, 16V, srebrny, el. otw. szy
by, centr. zamek, wspomaganie, ABS, serwisowany, kpi. 
dokumentacja, - 50.000 zł. Wrocław, tel, 071/329-31-57 do 
godz. 16
VW JETTA GL, 1980 r., .1500 ccm, niebieski, szyberdach, 
obrotomierz, 5-biegowy, 4-drzwiówy, stan b. dobry, • 4.000 
zł. Kamienna Góra, tel. 0501/09-82-86,0604/75-49-98 
VW JETTA, 1980 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 2-drzwio
wy, 5-biegowy, alarm, spoiler, RO, nowe pokrowce, zareje
strowany, • 3.000 zł lub zamienię. Głogów, tel. 076/834-78-38 
VW JETTA, 1980 r., 1500 ccm, benzyna 4-drzwiowy, spro
wadzony w całości, dużo nowych części, RM z panelem, stan 
b. dobry, • 3.500 zł. Kondratowice, tel. 071/392-61-41 
VW JETTA, 1980 r., 181 tys. km, 1500 ccm, benzyna, żółty, 
po remoncie blacharki, lakierowaniu, 4-drzwiowy, nowe amor
tyzatory, klimatyzacja, alum. felgi, techn. sprawny, • 3.000 
zł. Mirsk, tel. 075/647-01-40
VW JETTA, 1980 r., 70 tys. km, 1300 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, garażowany, ciemne szyby, kołpaki, konserwa
cja, nowe opony, przegląd do 02.2002 r., lekko przerobiony,
• 3.200 zi. Niemcza, tel. 074/837-68-60'
VW JETTA, 1980 r., 1600 ccm przegląd do 02.2002 r, -1.200 
zł. Nowa Sól. tel. 068/387-65-35,0609/49-95-55 
VW JETTA LS, 1980 r., 1.600 ccm, benzyna, kolor groszko
wy, 2-drzwiowy, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/343*11-37 
VW JETTA, 1981 r., 1300 ccm, benzyna, niebieski, 4-drzwio
wy, - 2.900 zł. Janowice, gm. Bardo śląskie, tel. 
074/817-01-97
VW JETTA GLS, 1981 r., 130 tys. km. 1500 ccm, benzyna 
przegląd do 02.2002 r.. radioodtwarzacz, stan dobry, - 3.100 
zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/329-04-03 
VW JETTA, 1981 r., 1300 ccm 4-drzwiowy. 4-biegowy, II wła
ściciel. stan dobry - 3.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-80-28, 
0609/41-68-55
VW JETTA, 1981 r.. 1300 ccm 4-drzwiowy, kołpaki, listwy, 
zagłówki, bez wypadku, zadbany, nakładki plastikowe, - 2.200 
zł lub zamienię. Złoty Stok, tel. 074/817-57-93,0607/82-67-75 
VW JETTA, 1982 r., 1600 ccm, diesel 5-biegowy, 4*drzwio- 
wy, hak, szyberdach, silnik VW Golfa II, stan b. dobry, - 4.600 
zł. Chojnów, tel. 076/818-67-23 
VW JETTA, 1983 r., 1500 ccm, diesel, biały, po remoncie 
blacharki, po wymianie pierścieni, 4-drzwiowy, 5-biegowy, 
hak, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 10.2001 
r, - 3.100 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-10-70 
VW JETTA 1,1983 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, po re
moncie kapitalnym silnika, ukł. hamulcowego, 5-biegowy, 
aluminiowe felgi, ciemne szyby, tylna szyba ogrzewana, spo
iler tylny, 4-drzwiowy, stan b. dobry, - 4.800 zł lub zamienię. 
Paczków, tel. 077/431-70-09
VW JETTA. 1984 r.. 1300 ccm, srebrny, inst. gazowa, do 
lakierowania, • 3.500 zł. Pleszew, woj. kaliskie, tel. 
0502/37-61-54,0503/10-71-31 
VW JETTA 1,1984 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, 5-biego
wy, 2-drzwiowy, po wymianie paska rozrządu, płynów, oleju, 
filtrów, stan silnika i blacharki idealny, nowe opony, ekono
miczny, - 6.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-02-03, 
0501/57-68-28
VW JETTA II, 1984/85 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, z 
urzędu celnego, 5-drzwiowy, hak, szyberdach, - 5.300 zł. 
Gromadka, tel. 076/817-27-20 
VW JETTA III,'1984/85 r., 1300 ccm, benzyna, bordowy, po 
remoncie silnika, stan blacharki b. dobry, 4-drzwiowy, szy
berdach, nowa tarcza sprzęgła i docisk, nowe tarcze hamul
cowe i klocki, • 6.500 zł lub zamienię na VW Scirocco II, 
1600/1800 ccm, wtrysk. Nowy Dwór, gm. Trzebnica, tel. 
071/387-02-17
VW JETTA II, 1985 r., 14 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, stan b. dobry, wspomaganie kier., klima
tyzacja, komputer, zderzaki, szyberdach, * 7.900 zł lub za
mienię. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-27-58,0604/29-43-83 
VW JETTA, 1985 r., 1300 ccm,* benzyna stan b. dobry, -
6.500 zł. Nysa, tel. 077/433-07-98,0606/78-22-59
VW JETTA, 1986 r., 120 tys. km, 1600 ccm, brązowy meta- 

Jic, 2-drzwiowy, hak, immobilizer, katalizator, na białych ta
blicach, stan idealny • 800 DEM.:, tel. 0609/48-61-39 
VW JETTA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, - 5.850 zł. Rososz- 
nica, tel. 074/810-31-68,0603/87-02-77 
VW JETTA, 1987 r., 1300 ccm centralny zamek, szyberdach, 
podgrz. siedzenia, - 6.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-66-62 
VW JETTA, 1987 r., 1800 ccm, biały, • 6.000 zł. Oleśnica, 
tel. 071/794-40-14
VW JETTA, 1988 r., 130 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, nowy akumulator (gwarancja), szyberdach, przegląd 
do 05.2002 r, - 9.000 zł lub zamienię na mniejszy. Wrocław, 
tel. 071/361-49-40,0605/45-57-71 
VW JETTA II, 1988 r., 180 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, felgi aluminiowe, ABS, centralny zamek, ciemne 
szyby, 4-drzwiowy, wspomaganie, komputer pokładowy, we
lurowa tapicerka, el.szyby, el.lusterka i podgrzewane, pod- 
łokietnik, szyberdach, zadbany, dużo nowych części, - 9.500 
zł lub zamienię na młodszy. Zgorzelec, tel. 075/777-80-46 
po 15,0605/60-31-95
VW JETTA, 1989 r., 1800 ccm, benzyna el. reguł, lusterka, 
antena, szyberdach, centralny zamek, alarm, szerokie zde
rzaki, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-81-14 
VW JETTA, 1989 r., 200 tys. km, 1600 ccm, kolor grafitowy 
metalic, szyberdach, katalizator, wspomaganie kierownicy, 
centr. zamek, hak, nowy akumulator, - 9.300 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-42-98,071/342-75-19 
VW JETTA, 1989 r., 200 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
szary, klimatyzacja, szyberdach, el. reguł, lusterka, stan do
bry, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-82-33 po godz. 18 
VW JETTA, 1990 r., 170 tys, km, 1800 ccm, benzyna, wi
śniowy, welurowa tapicerka, wspomaganie kier., szyberdach, 
reguł. wys. fotela kierowcy, koła 14”, szerokie zderzaki, 
atrakc. wygląd, - 10.500 zł lub zamienię na samochód do
6.000 zł. Głuszyca, tel. 074/845-60-07,0602/72-71-09 
O  VW JETTA, 1991 r., 160 tys. km, 1600 ccm, bor

dowy, katalizator, 5-biegowy, radio, szerokie zde
rzaki, w kraju od tygodnia, bez wypadku, stan b. 
dobry, • 10.400 zł. Żagań, tel. 068/477-74-27, 
0603/13-02-07 84019911

VW JETTA, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, niebie- 
ski metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, 
el. reg. reflektory, bez wypadku, I właściciel, stan b. dobry, •
13.500 zł. Domahowice, tel. 071/312-87-00
VW JETTA II, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, bordowy, wspo
maganie kier., centralny zamek, szyberdach, ABS. obroto
mierz, spryskiwacze reflektorów, szerokie zderzaki w kolo
rze nadwozia, bez wypadku, w kraju od 2 tygodni, -12.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/868-77-22,0604/61-86-35 
VW JETTA CL, 1991 r., 122 tys. km, 1600 ccm, Pb/, czer
wień meksykańska, katalizator, 5-biegowy, centralny zamek 
+ pilot, alarm, welurowa tapicerka, oznakowany, szerokie 
zderzaki, garażowany, oryginalny lakier, stan idealny, -10.400 
zł. Strzelin, tel. 071/392-38-76,0502/29-62-34 
VW JETTA, 1991 r., 130 tys. km, 1300 ccm, czerwony, alarm, 
immobilizer, radio, - 9.900 zł lub zamienię na inny samo-, 
chód. Wrocław, tel. 0501/57-17-90 
VW JETTA, 1991/92 r., 180 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
biały, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek + pilot, ABS, 
welurowa tapicerka, RM, bez wypadku, b. oszczędny -15.500 
zł. Lubin, tel. 0601/77-83-02
VW JETTA, 1992 r., 1800 ccm, czarny, centr. zamek, hak, 
szerokie zderzaki, szyberdach, el. otw. szyby, klimatyzacja, 
welurowa tapicerka, alarm, 5-biegowy, kpi. dokumentacja, 
reg. kierownica, bez wypadku, I właściciel, alum. felgi, atrak
cyjny wygląd, - 14.500 zł, Wrocław, tel. 071/398-76-23, 
0501/80-74-20
VW JETTA GT, 1993 r„ 144 tys. km, 2000-ccro, biały, ćentr: 
zamek, książka serwisowa, wspomaganie, el. reg. lusterka, 
szyberdach, alum. felgi, welurowa tapicerka, sprowadzony z

Niemiec, zadbany, stan idealny, - 19.900 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 0605/38-50-04
VW LUPO, 1999 r., 26 tys. km, 1700 ccm, SDi, kolor perło- 
woniebieski, wspomaganie kier., RM, - 28.500 zl. Oława, tel. 
071/313-38-80,0601/53-99-68 
VW LUPO, 1999 r., 17 tys. km, 1000 ccm, kolor srebrny, 2 
poduszki powietrzne, c. zamek, wspomaganie, el. otw. szy
by, radioodtwarzacz oryginalny, - 25.500 zł. Ostrów Wielko
polski, tel. 0605/25-59-07,0607/58-17-40 
VW PASSAT, 1976 r., 1500 ccm, diesel silnik z 1990 r., po 
remoncie, przegląd do 02.2002 r., szyberdach, hak, 5-bie
gowy, (pompa wtryskowa, 2 błotniki przednie dodatkowo), -
1.800 zł. Polkowice, tel. 0605/51 r58-13
VW PASSAT, 1978 r., 210 tys. km, 1600 ccm, benzyna, sza
ry metalic, pokrowce „miś", stan silnika b. dobry, blacharki 
dobry, ważny przegląd, bez OC, w ciągłej eksploatacji, spro
wadzony w całości, - 1.000 zł. Góra, teł. 065/544-11-22, 
0604/42-49-67
VW PASSAT, 1978 r., 1600 ccm, benzyna, niebieski, -1.500 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-80-49 
VW PASSAT, 1978 r., 1300 ccm, benzyna, turkusowy, stan 
dobry, 3-drzwiowy, przegląd do końca roku, w ciągłej eks
ploatacji, bez korozji, -1.800 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
VW PASSAT KOMBI, 1979 r., 250 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, czerwony, zarejestrowany, nadwozie do poprawek, stan 
dobry, - 1.400 zł. Dębowy Gaj, gm. Lwówek śląski, tel. 
090/67-93-50
VW PASSAT KOMBI, 1979 r., 1600 ccm, benzyna, niebie
ski, hak - 950 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-95-37 
VW PASSAT, 1979 r., 204 tys. km, 1300 ccm, kość słonio
wa, po wymianie amortyzatorów, paska rozrządu, końcówek 
drążków, 4-biegowy, 4-drzwiowy, - 800 zł. Legnica, tel. 
0603/07-30-67
VW PASSAT, 1979 r., 199 tys. km, 1300 ocm, benzyna, żół
ty, po remoncie przedniego zawieszenia, tylna nadkola i progi 
do remontu, zarejestrowany do 10.2001 r, - 700 zł. Ustronie, 
gm. Lwówek Śląski, tel. 075/784-33-61 
VW PASSAT, 1979/87 r. stan dobry, ważny przegląd, -1.800 
zł. Zgorzelec, tel. 0603/08-1
VW PASSAT KOMBI, 1980 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, 
po remoncie silnika i blacharki, hak, 2 nowe opony, • 3.200 
zł. Budzów, tel. 074/818-14-07,0601/89-16-35 
VW PASSAT, 1980 r., 1600 ccm, zielony metalic, stan do
bry, brak przeglądu, drugi Passat gratis, wyrejestrowany, -
1.338 zł. Giosaniec, tel. 068/356-77-29 
VW PASSAT KOMBI, 1980 r., 1500 ccm, diesel, czerwony, 
po remoncie silnika (20 tys. km), nadwozie do remontu, pol
ska dokumentacja, - 1.500 zł. Krzyków, tel. 071/318-98-38, 
071/318-90-31,0607/48-98-04 
VW PASSAT SEDAN, 1980 r., 1600 ccm, diesel przegląd do
12.2001 r, -1.400 zł. Ujeździec, tel. 071/312-88-49
VW PASSAT. 1980 r.. 1600 ccm. benzyna, czerwony, insta
lacja gazowa, • 4.000 zl. Wołów, woj. wrocławskie, tel. 
0608/39-27-17
VW PASSAT, 1980 r., 1500 ccm, diesel zarejestrowany, -
1.800 zł. Zgorzelec, tel. 075/776-004)1
VW PASSAT KOMBI, 1980/81 r., 1600 ccm, benzyna, nie
bieski, model przejściowy, oryg. lakier, stan dobry, - 2.700 
żł. Zielona Góra. tel. 068/325-04-69 
VW PASSAT II. 1981 r., 1600 ccm, niebieski metalic, pięcio- 
biegowy, pięciodrzwiowy, w ciągłej eksploatacji, stan dobry,
- 4.000 zł. Michałów, tel. 077/412-92-67
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
centr. zamek, przegląd do 05.2002 r., hak, stan dobry, - 2.500 
zł. Gozdnica, tel. 068/360-14-10 
VW PASSAT, 1981 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, po re
moncie silnika, nowy lakier, szerokie zderzaki, hak, szyber
dach, RO, ważny przegląd i OC, - 4.000 zł. Kłodzko, tel. 
0607/84-91-24
VW PASSAT KOMBI, 1981 r., 1600 ccm. benzyna, czerwo
ny, hak, 5-biegowy. stan dobry, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
789-61-92 wieczorem. 0602/66-98-99 
VW PASSAT, 1982 r., biały, wnętrze i przód nowego typu, 
szerokie zderzaki, stan b. dobry, - 2.700 zł. Psary, woj. jele
niogórskie, tel. 0607/29-53-09 
VW PASSAT, 1982 r., 200 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, po remoncie, stan b. dobry, - 3.000 zł. Dąbrowa Nie
modlińska, tel. 077/464-10-97 
VW PASSAT KOMBI, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, centr. zamek, RO Pioneer, sjlnik VW Golfa, Wymieniony 
w 87 r., mały przebieg, - 4.000 zł. Świebodzin, tel. 
0601/43-27-69
VW PASSAT, 1982/83 r„ 1600 ccm, biały, garażowany, za
dbany, oryginalny lakier, sprowadzony w całości, pełna do
kumentacja, przegląd do 2002 r., nie wymaga napraw, stan 
b. dobry, - 3.500 zł. Paczków, teł. 077/431-69-82, 
0600/42-24-59
VW PASSAT II, KOMBI, 1983 r., 1600 ccm. benzyna 5-bie
gowy, blacharka i silnik - stan dobry, wymieniony amortyza
tor, opony, • 4.600 zł lub zamienię na Mercedesa 123 D, w 
podobnej cenie. Świebodzin, tel. 0600/12-20-35 
VW PASSAT, 1983 r., 1800 ccm, granatowy, - 4.000 zł. Wro
cław. tel. 0605/57-82-09
VW PASSAT KOMBI. 1983 r., 1600 ccm, diesel, biały, I reje
stracja w 1984 r„ alum. felgi, hak, skórzana tapicerka, - 4.800 
zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/816-04-95 
VW PASSAT KOMBI, 1983 r., t600 ccm, benzyna, brązowy, 
inst. gazowa, relingi dachowe, szyberdach, hak, przegląd do
04.2002 r, - 4.900 zł. Żary, tel. 068/362-06-03,0603/50-90-21 
VW PASSAT C. 1984 r., 185 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
czerwony, 4-biegowy, nowy akumulator, halogeny przednie i 
tylne, zadbany, garażowany, przegląd do 11.2001 r., dodat
kowe światło stopu, - 6.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-21-03 .
VW PASSAT KOMBI, 1984 r. na białych tablicach • 900 DEM. 
Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04, 
0502/67-28-28
VW PASSAT, 1984 r., 2000 ccm, wtrysk, morski metalic,
5-drzwiowy, serwo, el. reg. lusterka, alum. felgi, białe tablice
- 950 DEM. Zielona Góra, tel. 0603/78-58-09
VW PASSAT KOMBI, 1985 r., 1600 ccm, wtrysk, żółty, na 
zachodnich tablicach - 750 DEM. Lubsko, woj. zielonogór
skie, tel. 0504/96-12-24
VW PASSAT, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, szary metalic, 
kombi, 5-biegowy, z urzędu celnego, • 6.500 zł. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,312-63-41 
VW PASSAT KOMBI, 1985 r., 1800 ccm, benzyna 5-biego
wy, stan b. dobry, na białych tablicach • 2.100 zł. Wrocław, 
tel. 0605/40-30-03
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, biały,
5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe amortyzatory i akumulator, 
zadbany, kpi. dokumentacja, - 8.300 zł. Wińsko, tel. 
071/389-89-57
VW PASSAT KOMBI GT, 1986 r., 216-tys. km, 2200 ccm, 
srebrny metalik, instalacja gazowa, wspomaganie, central
ny zamek, alarm, hak, szyberdach, alum. felgi, el. reg. lu
sterka, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/783-06-23 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, czerwony, model 
przejściowy, automatic, sprow. w całości, czarne wnętrze, 
RM, stan b. dobry • 7.000 zł lub zamienię w tej cenie, lub 
tańszy, może być uszkodz., chętnie Ford Scorpio, Fiat 126p 
lub inny. Głogów, tel. 0604/87-43-11 
VW PASSAT CL, KOMBI, 1986 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, metalic, 5-biegowy, hak, relingi dachowe, szyber
dach, na zachodnich tablicach, - 1.600 zł. Wałbrzych, tel. 
074/844-72-15
VW PASSAT, 1986 r., 190 tys. km, 1600 ccm, diesel, bordo
wy, szyberdach, hak, przegląd do 27.05.2002 r., garażowa
ny, dużo nowych części, stan dobry, - 7.400 zł. Wrocław, tel. 
0609/49-48-47
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 200 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
popielaty metalic, 5-biegowy, szerokie zderzaki, hak, obro
tomierz, dodatkowe światło .stop”, model przejściowy, - 6.300 
zł lub zamienię na droższy, do 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-38-46,0605/32-11-46

VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, turbo D, biały, stan 
b. dobry, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0607/65-79-79 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 
model przejściowy, szyberdach, szerokie zderzaki, haloge
ny, - 6.500 zł. Sienice, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-69-14 
po godz. 14
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1800 ccm, czerwony, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, relingi dachowe, roleta, szyberdach, kubeł
kowe fotele, szerokie zderzaki, na białych tablicach, stan b. 
dobry, możliwy transport, -1.700 zł. Brzeg, tel. 0606/17-80-15 
VW PASSAT, 1987 r., 190 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, biały, 
szerokie zderzaki, alarm, hak, nowe części, - 7.200 zł lub 
zamiana na VW Golfa, Passata, po 88 r., Seata Toledo, do
płata. Jelenia Góra, tel. 075/752-38-01,0608/84-19-17 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 178 tys. km, 1600 ccm, turbo 
D, biały, wspomaganie, klimatyzacja, po remoncie silnika, 
kpi. dokumentacja, stan dobry, - 8.500 zł. Kamienna Góra, 
tel. 075/744-70-77
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 1600 ccm. diesel na niem. 
numerach -1.700 DEM. Legnica, tel. 0601/73-42-88 
VW PASSAT SEDAN, 1987 r„ 220 tys. km, 1600 ccm, die
sel, kolor - kość słoniowa, nowe amortyzatory, klocki i szczęki 
hamulcowe, alarm, odcięcie zapłonu, - 8.300 zł lub zamienię 
na droższy do 12.000 zł. Świdnica, teł. 074/855-95-43, 
0606/64-54-11
VW PASSAT SEDAN, 1987 r„ 30 tys. km, 1600 ccm, diesel, 
biały, po remoncie blacharki i lakierowaniu, stan silnika ide
alny, - 8.500 zł. Trzebnica, tel. 0605/11-54-04 
VW PASSAT KOMBI, 1987 r„ 1600 ccm, diesel, biały, po 
remoncie silnika - 6.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-79-29, 
0601/71-07-85
VW PASSAT KOMBI, 1987 r., 140 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, czerwony, relingi, roleta, bez rdzy, stan b. dobry - 1.300 
DEM. Zgorzelec, tel. 075/771-76-60 
VW PASSAT KOMBI, 1988 rM 180 tys. km, 1600 ccm, turbo 
D, srebrny metalic, stan b. dobry, zagłówki, pokrowce, RM, 
pełna dokumentacja, w kraju od 7 lat, - 9.900 zł. Dzierżo
niów, tel. 0600/11 -35-69
VW PASSAT, 1988 r., 201 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, alum. felgi, lotka, hak, centr. zamek, alarm, za
dbany, stan b. dobry, -10.900 zł lub zamienię na tańszy do
5.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-46-05,0602/76-26-94 
VW PASSAT SEDAN, 1988 r., 200 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
srebrny metalic, nowy model, - 12.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/871-46-59
VW PASSAT, 1988 r., 1800 ccm ABS, 5-biegowy, immobil- 
zier, hak. szyberdach, -11.000 zł. Legnica, tel. 076/721-00-42 
VW PASSAT SEDAN, 1988/89 r., 180 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, granatowy, alarm, szyberdach, 5-biegowy, RM, 
spoiler, książka serwisowa, techn. sprawny • 10.800 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/732-26-40
VW PASSAT KOMBI. 1988/89 r., 160 tys. km, 1800 ccm, 
granatowy metalic, hak, halogeny, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, wspomaganie kier., relingi, alum. felgi, -13.000 Zł łub 
zamienię na Passata kombi, automatic, możliwa dopłata. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-51-76,0607/43-68-10 
VW PASSAT SEDAN, 1988/89 r., 1800 ccm, wttysk stan b. 
dobry, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., kompu
ter, 4 zagłówki, szyberdach, - 9.900 zł lub zamienię. Pacz
ków, tel.'077/431-75-02,0605/13-60-52 
VW PASSAT SEDAN, 1988/89 r., 179 tys. km. 1800 ccm, 
GT, czerwony, instal. gazowa, szyberdach el., szerokie li
stwy, alum. felgi, wentylowane tarcze, wspomaganie, centr. 
zamek, akumulator (gwarancja), nowe klocki, paski, • 11.300 
zł. Wrocław, tel. 071/355-35-83,0502/98-65-81 
VW PASSAT KOMBI, 1988/89 r., 1600 ccm, niebieski meta
lic, stan silnika i blacharki b. dobry, 4 zagłówki, dodatkowe 
światło .stop*, model przejściowy, zapłon w stacyjce, RO, -
11.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0605/94-84-87
VW PASSAT, 1989 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, wspomaganie kier., centr. zamek, szyberdach, 
- 9.900 zł , możliwe raty lub zamienię. Paczków, tel. 
077/431-78-88,077/431-75-08 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 1600 ccm, turbo D, jasny 
metalic, stan b. dobry, zadbany, kpi. dokumentacja, el. otw. 
szyberdach, centr. zamek, wspomaganie, relingi, roleta, el. 
reg. reflektory, białe kierunkowskazy, zderzaki w kol. nad
wozia, szyby panoramiczne - 14.600 zł. Bolesławiec, tel. 
075/735-12-92,0605/52-34-13 
VW PASSAT, 1989 r., 150 tys. km, 1800 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, centralny zamek, wspomaganie kier., radio
odtwarzacz, stan b. dobry, atrakcyjny wygląd, -10.000 zł lub 
zamienię na osobowy, busa. Paczków, tel. 0600/24-91-13 
VW PASSAT, 1989 r., 1900 ccm, diesel, biały, centr. zamek, 
alarm; alum. felgi, zadbany - 15.500 zł. Prochowice, tel. 
076/858-41-82
VW PASSAT SEDAN, 1989 r.„160 tys. km, 1600 ccm. turbo 
D, zielony, wspomaganie kier., szyberdach, stan b. dobry, 
pełna dokumentacja, - 14,500 zł. Sarnowice, tel. 
077/431-42-50
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 170 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, wtrysk, biały, blokada, skrzyni biegów, wspomaganie, 
radio, hak, stan b. dobry, -11.500 zł lub zamienię na samo
chód dostawczy z dopłatą. Wrocław, tel. 0607/47-73-38 
VW PASSAT KOMBI. 1989 r., 180 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, szary metalic, relingi dachowe, centr. zamek, szyber
dach, -11.000 zł. Wrocław, tel. 363-41-80 
VW PASSAT SEDAN, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, granato
wy, szyberdach, hak, stan dobry, • 9.900 zł. Wrocław, tel. 
0609/40-22-74
VW PASSAT KOMBI, 1989/90 r., 1600 ccm, benzyna, biały, 
wspomaganie kier., centralny zamek, alarm, relingi dacho
we, roleta, 5-biegowy, el. otwierany szyberdach, pełna do
kumentacja, - 10.700 zł lub zamienię. Paczków, tel. 
0608/68-16-42
VW PASSAT KOMBI, 1989/90 r., 110 tys. km. 1800 ccm, 
wtrysk, metalic, I właściciel, zadbany, bez wypadku, immo- 
bilizer^ relingi dachowe, oryginalny lakier, nowe opony, el. 
reg. reflektory, stan b. dobry, - 10.900 zł lub zamienię na 
Fiata Cinquecento, 126p. Ziębice, tel. 074/819-48-91, 
0604/66-59-28
VW PASSAT, 1990 r., 151 tys. km, 1800 ccm, bordowy me
talic, 2 lata w kraju, sprow. w całości, centr. zamek, wspo
maganie, el. reg. reflektory, spoiler, welurowa tapicerka, stan 
b. dobry, - 14.000 zł., tel. 075/783-44-95 
VW PASSAT KOMBI. 1990 r., 214 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, biały, hak, wspomaganie, relingi dachowe, el. reg. re
flektory, przegląd do 04.2002 r, • 12.000 zł. Bielawa, tel. 
074/833-22-86
VW PASSAT KOMBI, 1990 r„ 191 tys. km. 1600 ccm, ben
zyna, zielony, centr. zamek, Mul-T-Lock, wspomaganie, hak, 
roleta, techn. sprawny, I właściciel, przegląd do 11.2001 r., 
sprowadzony w całości, - 11.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-46-21
VW PASSAT CL, 1990 r., 218 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
bordowy metalic, centr. zamek, szyberdach el., wspomaga
nie, hak, regulacja świateł, - 13.500 zł lub zamiana na now
szy. Karpacz, tel. 0606/23-75-03 
VW PASSAT KOMBI GT, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk, czarny, 
bogate wyposażenie, • 15.500 zł lub zamienię na BMW 520, 
1990 r. Namysłów, tel. 0608/68-37-31 
VW PASSAT GL, 1990 r., 207 tys. km, 1800 ccm, benzyna 
szyberdach, el. reg. reflektory, centr. zamek, alarm, -13.000 
zł. Oleszna, gm. Łagiewniki, teU 071/346-18-79. 
0607/44*88-65
VW PASSAT KOMBI. 1990 r., 1800 ccm, benzyna,, kolor 
morski, hak, el. otw. szyby, szyberdach, relingi, szyberdach. 
centr. zamek, • 15.500 zł. Opole, tel. 077/454-16-89. 
0603/20-75-65
VW PASSAT KOMBI, 1990 r., 180 tys. km. 1600 ccm. ben
zyna, czerwony, alarm, kpi. opon zimowych, stan b. dobry, -
12.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-48-15 
VW PASSAT, 1990 r.. 1900 ccm, diesel, biały, -18.000 zł lub 
zamienię na Mercedesa 124, Audi 100 C4, z dopłatą. Wał
brzych, tel. 0601/85-89-90
VW PASSAT CL KOMBI, 1990 r. ABS, centr. zamek, wspo
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maganie, immobilizer, bez wypadku, - 12.700 zf. Wałbrzych, 
tel. 0602/45-10-74
VW PASSAT SEDAN, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, kolor mor
ski metalic, ABS, wspomaganie, hak, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyberdach, welurowa tapicerka, dzielone i rozkładane tylne 
siedzenia, sprowadzony w całości, opony letnie i zimowe, za
dbany, stan techn. b. dobry, RO ♦ 6 głośników, - 16.400 zł. 
Wrocław, tel. 350-07-55,0601/79-15-61 
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, granatowy metalic, szyber
dach, wyłącznik zapłonu, sprowadzony w całości, pełna doku
mentacja, garażowany, stan b. dobry, - 11.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/315-13-47
VW PASSAT, 1990 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, błękitny 
metalic, wspomaganie, centr. zamek, alarm + pilot, el. reg. 
lusterka, 2 podłokietniki, RO Blaupunkt, el. otw. szyberdach, •
17.900 zł. Żary, tel. 0602/34-76-10
VW PASSAT, 1990/91 r., 178 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
pertowoczamy, wspomaganie, centr. zamek + pilot, alum. fel
gi, halogeny, hak, garażowany, stan b. dobry, - 23.700 zł. Po
lkowice, tel. 0605/82-74-87
VW PASSAT KOMBI, 1990/96 r., 2000 ccm, 16V, antracyto
wy metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, alum. felgi, inst. 
gazowa, • 17.100 zł lub zamienię na Poloneza, do 6.000 zł. 
Ziębice, tel. 074/819-07-46 po godz. 15,0603/36-05-18 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 190 tys. km, 2000 ccm, GT, 
grafitowy metalic, RO, stan tech. b. dobry, aluminiowe koła, 
roleta, - 14.000 zł. Nysa, tel. 077/433-79-09 
VW PASSAT, 1991 r., 136 tys. km, 1800 ccm, granatowy, 
wspomaganie, centr. zamek, el. otw. szyberdach, welurowa 
tapicerka, 4 zagłówki, RM, alum. felgi, spoiler, halogeny, przy
wieziony z Niemiec, przegląd tłumaczenia, stan b. dobry, zwol
nienie z opłaty skarbowej - 13.900 zl. Rawicz, tel. 
065/546-21-42,0604/40-58-34 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm, TDI, fioletowy meta
lic, wspomaganie kier., welurowa tapicerka, RO, relingi, oclo
ny w całości, - 15.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-72-65, 
0604/67-86-93
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 160 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czarny, centr. zamek, relingi, wspomaganie, RO, -16.000 zł. 
Głogów, tel. 076/834-21-84
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 155 tys. km, 2000 ccm, biały, 
bez wypadku, wspomaganie, szyberdach, kubełkowe fotele, 
hak, -13.200 zł. Jakuszów, gm. Miłkowice, tel. 076/857-02-11 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r„ 172 tys. km, 1800 cćm. benzy
na, biały, katalizator, ABS, klimatyzacja, 4 zagłówki, el. reg. 
reflektory, wspomaganie, RO, bez wypadku, I właściciel w kra
ju, -16.000 zł. Kowary, tel. 075/718-31-38,0601/57-12-35 
VW PASSAT, 1991 r., 150 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony, 
ABS, wspomaganie, centr. zamek, relingi, roleta, szyberdach 
- 3.800 DEM. LWówek Śląski, tel. 075/782-54-08, 
0604/46-34-26
VW PASSAT KOMBI, 1991 r.', 125 tys. km; 2000 ccm, wtrysk, 
niebieski metalic, sprowadzony w całości, wspomaganie, centr. 
zamek, relingi dachowe, obrotomierz, reg. reflektory, fotele i 
wys. pasów, garażowany, - 14.800 zł. .Opole, tel. 
077/456-49-18,0600/27-94-72
VW PASSAT, 1991 r., 171 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebie
ski, ABS, I właściciel, silnik z 1994 r., pełna dokumentacja, -
15.400 zł lub zamienię na inny. Paczków, tel. 077/431-71-37, 
0604/61-02-42
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, czerwony, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, -
12.900 zł lub zamienię, raty. Paczków, tel. 077/431-78-88, 
431-75-08
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 136 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, w kraju od 4 dni, sprowadzony w całości, wspomaganie 
kier., zadbany, stan b. dobry, oclony, przegląd, pełna doku
mentacja, roleta, RM Blaupunkt, - 17.400 zł. Sobótka, tel. 
0600/58-62-89
VW PASSAT GL SEDAN, 1991 r., 1600 ccm, TDi, granatowy, 
bez wypadku, ABS, el. otwierane szyby, el. szybeitiach, cen
tralny zamek, wspomaganie kier., zadbany, atrakcyjny wygląd, 
oclony, po przeglądzie, pełna dokumentacja, stan b. dobry, 
intercooler, -18.7.00 zł. Sobótka, tel. 0601/15-66-99 
VW PASSAT GT, 1991 r., 126 tys. km, 1800 ccm, czarna per
ła, bez wypadku, 1 właściciel, bogata wersja, stan bardzo do
bry, -16.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-03-52,0604/14-16-85 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r„ 143 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, wtrysk, bordowy, hak, blokada zapłonu, zadbany, prze
gląd, stan b. dobry, - 12.700 zł. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 
0604/06-55-32
VW PASSAT SEDAN, 1991 r., 138 tys. km, 1800 ccm, biały, I 
właściciel w kraju, RM Grunding, wspomaganie kier., el. reg. 
szyberdach, zadbany, - 12.900 zł lub zamienię na Fiata Ci- 
nquecento. Wrocław, tel. 0608/09-31-95 
VW PASSAT, 1991 r., 130 tys. km, 1781 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 
Mul-T-Lock, klimatyzacja, garażowany, RO Sony, dzielona 
kanapa, stan b. dobry, • 16.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-51-90 
po godz. 20,0501/72-13-43
VW PASSAT, 1991 r., 230 tys. km, 2000 ccm, benzyna, wtiysk, 
czerwony, centr. zamek, roleta, relingi dachowe, ABS, szy
berdach, wspomaganie, hak, RO, kupujący zwolniony z opła
ty skarbowej, nie rejestrowany w kraju. -_14.900 zł (możliwe 
raty). Żagań, tel. 068/477-19-21,0609/27-90-53 .
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 182 tys. km, 1900 ccm, die
sel wspomaganie, regulacja świateł, w Polsce od grudnia, stan 
b. dobry, • 16.200 zł lub zamiana na Golfa IIID, uszkodzony, 
Seata Toledo 1.9D. Gryfów śl., tel. 075/781-38-50 
VW PASSAT, 1991/92 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
grafitowy metalic, kombi, bez wypadku, el. otwierany szyber
dach, wspomaganie kier., centralny zamek, w kraju od pól roku, 
stan idealny, -16.900 zł. Kłodzko, tel. 074/867-15-10 
VW PASSAT, 1991/92 r., 170tys. km, 1600 ccm, TDi, czamy, 
wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierany szyberdach, 
roleta, aluminiowe felgi 15", tylna kanapa dzielona, stan b. 
dobry, -19.800 zł. Kłodzko, tel. 0607/27-25-55 
VW PASSAT CL, 1991/92 r., 157 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
bordowy metalic, wspomaganie kier., centralny zamek, welu
rowa tapicerka, el. otwierany szyberdach, zderzaki w kolorze 
nadwozia, dzielona tylna kanapa, 4-zagłówki, zadbany, 4 gło
śniki, el. reguł, lusterka, Mul-T-Lock, pełna dokumentacja, 
garażowany. - 18.700 zł. Kłodzko, tel. 074/867-72-30, 
0607/09-68-88
VW PASSAT GL, 1991792 r., 2000 ccm, Pb/, wtrysk, śliwkowy 
metalic, ABS, immobilizer, centralny zamek, wspomaganie 
kier., el. otwierany szyberdach, alarm, welurowa tapicerka, 
lampy soczewkowe, atrakcyjny wygląd, stan b; dobry, • 14.800 
zł (możliwe raty). Nysa, tel. 077/43A-64-46,0606/44-97-54 
VW PASSAT CL KOMBI, 1991/92/!, 1800 ccm, benzyna ABS, 
wspomagapie, centr. zamek, el. reg. lusterka, bez wypadku, -
12.500 zi Wałbrzych, tel. 0602/45-10-74 
O  VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1900 ccm, diesel, bor

dowy metalic, relingi dachowe, szyberdach • 6.000 
DEM + cło., tel. 075/761-81-47 01035831

VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm, benzyna silnik, 5-biegowy, 
automatic, dach + szyberdach, zderzak tylny i inne. Jawor, 
tel. 076/871-15-51,0608/53-41-79 
VW PASSAT; 1992 r;1 f49Tys/km, 28Ó0 ccm, VR6, bordowy 
metalic, pod. powietrzna, ABS, el. otw.'szyby (4), ef. reg. lu
sterka, alum. felgi, roleta, welurowa tapicerka, komputer, centr. 
zamek, kupiony w salonie (w Niemczech), I właściciel, - 20.500 
zł. 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, 
immobilizer, RO, relingi dachowe, wspomaganie, el. reg. re
flektory, garażowany, stan techn. b. dobry, serwisowany, -
19.900 zł. Siechnice, woj. wrocławskie, tel. 0607/14-73-77 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r„ 142 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, czerwony, wspomaganie, relingi dach., centr. zamek, RM, 
stan b. dobry, do sprow. z Niemiec • 19.200 zł. Sobótka, tel. 
0601/78-23-69
VW PAS.SAT GT KOMBI, 1992 r., 250 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, kolor grafitowy metalic, udokum. pochodzenie, re
lingi dachowe, hak, kubełkowe fotele, komputer, alarm ♦ pilot, 
4 zagłówki, el. reg. reflektory i lusterka, szyberdach, wspoma

ganie, centr. zamek, oznakowany, stan dobry, halogeny, -
12.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-99-67
VW PASSAT, 1992 r., 127 tys. km stan b. dobry, -17.000 zł. 
Czerńczyce, tel. 071/390-64-45 
VW PASSAT, 1992 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo D, kolor 
wiśniowy, • 19.500 zł. Duszniki Zdrój, tel. 0601/87-47-23 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 174 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, czerwony, ABS, alarm, immobilizer, stan b. dobry, zadba
ny, 4 zagłówki, dzielone siedzenia, podłokietnik, el. otw. szyby 
i szyberdach, jasne wnętrze, -18.900 zł lub zamienię na Sko
dę Octavię 1.9 TDi. Legnica, tel. 076/722-77-04 wieczorem 
VW PASSAT ARRIVA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, granatowy 
metalic, centr. zamek + pilot, wspomaganie, el. otw. szyber
dach, hak, alarm, welurowa tapicerka, kpi. opon zimowych, 
zadbany, • 17.000 zł. Leszno, tel. 0607/20-34-60, 
0604/36-90-52
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1900 ccm, diesel, bordowy 
metalic, cena 5.500 DEM + cło. Leśna, tel. 075/721-17-73 
VW PASSAT, 1992 r., 1900 ccm, turbo D, granatowy, ABS, el. 
otw. szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek, alarm, wspo
maganie, RM, w kraju od 3 miesięcy, stan b. dobry, - 9.300 zł. 
Lubin, tel. 076/724-07-45,0609/39-89-60 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, wspomaganie, centr. zamek, bez wypadku, -
18.900 zł lub zamienię, raty. Paczków, tel. 077/431-78-88, 
431-75-08
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 165 tys. km, 1800 ccm, wtrysk 
relingi dachowe, roleta bagażnika, wspomaganie kier., radio
odtwarzacz, aluminiowe felgi 15", sprowadzony w całości, -
13.500 zł. Rawicz, tel 0604/34-83-75
VW PASSAT KOMBI, 1992 r„ 156 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, szary metalic, bez wypadku, relingi dachowe, ABS, roleta 
bagażnika, centralny zamek, w kraju od 5 dni, wspomaganie 
kier., książka pojazdu, -17.800 zł. Sobótka, tel. 0501/03-28-76 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r„ 163 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, kolor grafitowy metalic, relińgi dachowe, roleta bagażnika, 
wspomaganie kier., 4 zagłówki, el. otwierany szyberdach, el. 
reg. reflektory, bez wypadku, stan b. dobry, -19.500 zł. So
bótka, tel. 0604/78-63-41
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, kolor wiśniowy metalic, wspomaganie, blokada zapłonu, 
hak, szyberdach, el. reg. lusterka, ABS, relingi dachowe, •
14.500 zł. Torzym, tel. 068/341-37-49,0605/08-51-88
VW PASSAT. 1992 r., 2000 ccm, 16V, grafitowy, metalic, se
dan, centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, klimatyzacja, 
komputer, blokada skrzyni biegów, welurowa tapicerka, atrak
cyjny wygląd, - 16.700 zł lub zamienię na inny samochód. 
Wołów. tel. 071/389-48-06
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
centr. zamek, alarm, szyberdach el., ABS, fotele kubełkowe, 
alum. felgi, RM, -15.000 zł. Wrocław, tel. 0603/58-98-46 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1900 ccm, turbo D, biały, welu
rowa tapicerka, el. otw. szyberdach, el. reg. lusterka, wspo
maganie, relingi dachowe, roleta, w kraju od roku, sprowa
dzony w całości, I właściciel, kpi. dokumentacja, - 19.800 zł. 
Zebrzydowa, woj. jeleniogórskie, tel. 0501/37-13-88 
VW PASSAT KOMBI. 1992/93 r., 146 tys. km, 1900 ccm, die
sel, czerwony, el. reg. reflektory, szyberdach, relingi dacho
we, oryg. RM, wspomaganie, sprowadzony w całości, książka 
serwisowa, w kraju od 15 dni, stan idealny, -19.500 zł (zwol
nienie z opłaty skarb.). Chojnów, tel. 076/818-71-25, 
0608/81-33-32
VW PASSAT, 1992/93 r., 1900 ccm, turbo D, kremowy, ABS, 
nie z taxi, centr. zamek, el. reg. szyberdach, wspomaganie 
kier., Mul-T-Lock, odcięcie zapłonu, alum. felgi, ciemne lam
py, atrakc. wygląd, kpi. dokumentacja, -16.800 zł. Lubin, tel. 
076/846-30-86,0608/24-11-16 
VW PASSAT SEDAN, 1992/93 r., 160 tys. km, 1798 ccm, 
wtrysk, zielony, wspomaganie kier., alarm, immobilizer, roz
kładana tylna kanapa, el. reguł, reflektory, reg. wys. mocowa
nia pasów, roleta, RM, pełna dokumentacja, stan idealny, -
14.400 zł. Strzelin, tel. 071/392-06-55,0503/84-98-70 
VW PASSAT KOMBI, 1992/93 r.. 180 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, kolor wiśniowy metalic, centr. zamek, wspomaganie kier., 
el. otw. szyberdach, relingi dachowe, hak, roleta, kpi. kół zi
mowych, • 22.000 zł. Sulechów, tel. 068/385-57-30 
VW PASSAT KOMBI, 1992/97 r., 150 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, żółty, przyciemnione szyby, blokada skrzyni biegów, hak, 
-17.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-00-92 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, dokum. • 18.400 zł. Walim, tel. 074/845-72-39 
VW PASSAT, 1993 r., 2800 ccm, VR6, czarny, sprowadzony 
w całości, pierwszy właściciel w kraju, pełne wyposażenie elek
tryczne, tapicerka welurowa, • 15.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/849-51-64
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 226 tys. km, inst. gazowa, czar
ny metalik, wspomaganie, relingi, alarm, Mul-T-Lock, opony 
zimowe, -14.000 zł. Wrocław, tel. 0501/01-24-19 
VW PASSAT, 1993 r., 152 tys. km, 2000 ccm, 115 KM, biały, 
serwo, centr. zamek, ABS, el. otw. szyberdach, el. reg. luster
ka, radio, ksjążka serwisowa, roleta, do sprow. z Niemiec,^ńa 
chodzie’ - 4.200 DEM + cło i transport. Wrocław, tel. 
0502/53-21-62 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter- 
necie pod numerem - A00529 www.autogielda.com.pl)
VW PASSAT KOMBI, 1993 r„ 160 tys. km, 1800 ccm, biały, 
szyberdach, spoiler + światło .stop’ , wspomaganie, sprow. w 
całości -15.500 zł. Zduny, tel, 062/721-55-42 
VW PASSAT KOMBI. 1993 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, ABS, wspomaganie kier., centr. zamek, w kraju od 2 dni, 
stan b. dobry, • 17.500 zł. Zielona Góra, tel. 0604/60-80-94 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 135 tys. km, 1800 ccm, wtrysk 
wspomaganie, reg. reflektory, pasy i fotele, roleta, dzielona 
kanapa, 2 komplety kół, hak, 4 zagłówki, sprowadzony w ca
łości w 1999 r., kpi. dokumentacja, karta pojazdu, I właściciel, 
atermiczne szyby, katalizator, stan b. dobry, - 18.000 zł lub 
zamienię na Golfa tańszego, VW Transportera od 1993 r.. 
Katowice, tel. 0606/25-15-65
VW PASSAT, 1993 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, perto- 
wogranatowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm, el. reg. lu
sterka i szyby, termotronik, alum. felgi, udokum. pochodze
nie, reg. kierownica, w kraju od 96 r., I właściciel, stan b. do
bry, -19.800 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-69-33 
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 137 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, czerwony, centr. zamek, wspomaganie kier., klimatyzacja, 
el. otw. szyberdach, alum. felgi, - 21.900 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-65-86,0601/58-20-80 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r.,.145 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
kolor kremowy, przyciemniane szyby, wspomaganie kierowni
cy, centr. zamek, alarm, immobilizer, relingi dachowe, 4 za
główki, ekonomiczny, RM + 4 głośniki, - 20.500 zł. Lubin, tel. 
076/841-55-53,0605/61-23-14 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r, 1600 ccm, turbo D, kolor grafi
towy metalic, wspomaganie, silnik z intercoolerem, RM z CD, 
4 głośniki, jeden element do lakierowania, -14.000 zł- Lubin, 
tel. 0607/10-26-19
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 104 tys. km, 2000 ccm, czer
wony, automatic, ABS, 2 pod. powietrzne, klimatronik, el. reg. 
lusterka, podgrzewane fotele, alum. felgi, kpi. opon zimowych, 
stan b. dobry, -18.500 zł. Nowogrodziec, tel. 0502/23-69-03 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r., 1900 ccm, turbo D, biały, ABS, 
wspomaganie kier., centralny zamek. Mul-T-Lock, immobili
zer, radio Beta, el. reg. reflektory, el. reguł, lusterka, roleta, 
relingi dachowe, bez wypadku, atrakcyjny wygląd, stan ideal
ny, -18.400 zł. Nysa, tel. 077/431-64-46,0606/44-97-54 •
VW PASSAT, 1993 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna, biały, 
bez wypadku, w kraju od tygodnia, centralny zamek, alarm, 
el. otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, relingi dachowe, 
wspomaganie kier., roleta, - 14.200 zł. Wrocław, tel. 
0608/05-28-15
VW PASSAT KOMBI TREND, 1993/94 r., 150 tys. km. 1600 
ccm, TDi, ciemnoniebieski metalic, bez wypadku, model przej
ściowy, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, regulowana kierownica, roleta ba
gażnika, dzielona kanapa, relingi dachowe, hak, garażowany, 
zadbany, sprowadzony z Niemiec, w kraju od 09.2000r, - 23.500 
zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-20-43 
VW PASSAT GL, SEDAN, 1993/94 r., 119 tys. km, 2000 ccm,

benzyna, wtrysk, granatowy metalic, model przejściowy, 7 lat 
w Polsce, stan b. dobry, wspomaganie, ABS, el. otw. szyby, 
szyberdach, el. reg. lusterka, centr. zamek *  pilot, Gerda-Lock, 
alum. felgi, komplet kół zimowych, - 22.500 zł lub zamienię na 
tańszy osobowy. Świdnica, tel. 0602/76-87-49 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 145 tys. km, 1900 ccm^TDi, 
czamy metalic, wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szy
berdach, RO + głośniki, aluminiowe felgi Borbet T, - 25.500 zł. 
Legnica, tel. 0601/78-73-59
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 165 tys. km, 1900 ccm, turbo D 
ABS, klimatyzacja, wspomaganie, centr. zamek, szyberdach, 
blokada skrzyni, pełna el., RM, alarm + pilot - 27.000 zł. Pru
sice k. Trzebnicy, tel. 071/312-54-23,0608/05-58-22 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 193 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, zielony metalik, alarm, centr. zamek, ABS, klimatyzacja, 2 
pod. powietrzne, welurowa tapicerka, tempomat, • 26.000 zł. 
Świdnica, tel. 0601/52-50-37
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 160 tys, km, 2000 ccm, biały, 2 
pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, el. reg. refl., sprow., bez 
wypadku, RM, automatic • 23.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0607/32-49-43
VW PASSAT VR6,1994 r., 170 tys. km, 2800 ccm, czarny, 
pełne wyposażenie, klimatronic, 2 poduszki pow., alum! felgi, 
el. szyberdach, - 20.000 zl., woj. wielkopolskie, tel. 
061/292-17-49,0602/22-56-89 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 155 tys.. km, 1900 ccm, TDI, 
biały, serwo, ABS, RM, el. otw. szyberdach, roleta, 2 poduszki 
pow., centr. zamek, 4 zagłówki, 90 KM, reg. fotel-kierowcy,> 
obrotomierz, sprowadzony w czerwcu, pełna dokument., stan 
b. dobry, - 25.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-20-75, 
0608/10-08-32
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 165 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, kolor śliwkowy, ABS, alarm, klimatyzacja, roleta, relingi 
dachowe, RM, alum. felgi, sprowadzony jako mienie przesie
dleńcze, - 24.000 zł lub zamienię na VW Passata B5, Audi A4 
TDi. Jelenia Góra, tel. 075/752-44-07,0604/68-50-39 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 150 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
czerwony, 2 poduszki powietrzne, el. reguł, lusterka, el. szy
berdach, el. otwierane szyby, relingi dachowe, radio, stan b. 
dobry, ABS, wspomaganie kier., nie eksploatowany w kraju, -
26.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-12-06,0601/55-26-06 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 1800 ccm, biały, kpi. dokument., 
oclony w całości, 2 poduszki pow., ABS, szyberdach el. otw., 
el. reg. lusterka, wspomaganie, RM stereo, centr. zamek, re
lingi, halogeny, stan b. dobry, • 19.900 zł lub zamienię. Legni
ca, tel. 076/854-78-08,0602/36-07-03 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r„ 131 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, niebieski metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, 
wspomaganie, obrotomierz, radio, alarm, opony zimowe, bez 
wypadku, do sprowadzenia, - 24.000 zl. Lubań, tel. 
0606/11-35-80
VW PASSAT KOMBI. 1994 r.. 96 tys. km, 1800 ccm, pertowo- 
czamy, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, wspomaganie, 
immobilizer, el. reg. reflektory, relingi dachowe, RO, model 
przejściowy, - 22.000 zl. Lubin, tel. 076/846-92-94 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, biały, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, bez wypadku, ł- 
właściciel w kraju, automatic, RM, • 24.000 zł. Lubin, tel. 
0502/34-71-62
VW PASSAT SEDAN, 1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, Pb/, 
srebrny metalic, bez wypadku, kupiony w salonie, 2 poduszki 
powietrzne, ABS, wspomaganie kier., szyberdach, radio, alarm, 
el. otwierane szyby, obrotomierz, skórzana kierownica, pełna 
dokumentacja, stan idealny, - 23.000 zł lub zamienię na droż
szy. Nowa Ruda, tel. 074/868-10-36,0601/31-91-96 
VW PASSAT GL, 1994 r., 152 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
srebrny metalic, kombi, bez wypadku, welurowa tapicerka, 
ABS, relingi dachowe, 2 poduszki powietrzne, roleta bagażni
ka, 5-drzwiowy, faktura VAT, - 26.500 zł. Sobótka, tel. 
0601/42-18-99
VW PASSAT, 1994 r., 187 tys. km, 1900 ccm, turbo D, niebie
ski, centralny zamek, 2 poduszki powietrzne, wspomaganie 
kier., RO, relingi dachowe, alarm, immobilizer, stanb. dobry, -
26.000 zł. Wrocław, tel. 0601/58-26-87 
VW PASSAT KOMBI, 1994 r.. turbo D, bordowy, 2 pod. po
wietrzne, ABS, klimatyzacja, bez wypadku - 8.500 DEM. Zie
lona Góra, tel. 068/323-85-20
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 160 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
czerwony, wspomaganie. 2 poduszki pow., immobilizer w klu
czyku, ABS, podgrz. fotele, tempomat, szyberdach, reg. kie
rownica i reflektory, I właściciel, w kraju od 1999 r, - 28.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 0601/25-68-13 
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r„ 147 tys. km. 1900 ccm, TDi, 
granatowy, centralny zamek, el. otwierany szyberdach, wspo
maganie kier., ABS, roleta, 4 zagłówki, dzielone tylne siedze
nia, sprowadzony na nowych warunkach, stan idealny, pełna 
dokumentacja, • 25.300 zł. Kłodzko, tel. 074/867-61-23, 
0607/73-60-48
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r.. 1900 ccm. TDi. zielony, 
wszystkie el. dodatki, szyberdach, ABS, 2 pod. powietrzne, 
relingi dachowe, hak, welurowa tapicerka, nie eksploatowany 
w kraju, - 27.200 zł. Sobótka, tel. 071/316-23-18 •
VW PASSAT KOMBI. 1994/95 r., 137 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
bordowy metalic, w kraju od 6 miesięcy, 2 poduszki pow., ABS, 
el. otwierany szyberdach, centralny zamek, alarm, RM, zimo
we koła, stan b. dobry, - 27.500 zł. Wrocław, teł. 071/368-16-13, 
0605/10-15-17 -
VW PASSAT, 1995 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TDi, srebrny 
metalic, welur, elektryka, wspomaganie, radioodtwarzacz, 
centr. zamek, - 31.500 zł lub zamiana na tańszy (Fiata Cinqu- 
ecento, Uno, Punto). Kalisz, tel. 062/766-16-25,0602/83-25-62 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 2000 ccm, czamy metalic, kpi. 
dokument., ABS, klimatyzacja, 2 poduszki pow., relingi, centr. 
zamek, oclony w całości, stan techn. b. dobry, - 19.900 zł. 
Legnica, tel. 0602/67-23-22
VW PASSAT, 1995 r., 144 tys. km, 1800 ccm, benzyna, gra
natowy metalic, 2 pod. powietrzne, ABS, wspomaganie, centr. 
zamek, szyberdach, alarm, immobilizer, pilot, - 23.500 zł. Lesz
no, tel. 0601/15-02-73
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 2000 ccm, wtrysk bez wypad
ku, kompL dokumentacja, stan idealny, wspomaganie kier., 
ABS, ćentr. zamek, el. reg. lusterka, poduszka pow, • 20.600 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-71-38,0606/60-13-92 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 114 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, czerwony, wspomaganie kier., centralny zamek, el. otwie
rane szyby, radioodtwarzacz, relingi dachowe, stan idealny, 
pełna dokumentacja, - 25.800 zł. Oleśnica, tel. 071/314-78-76, 
0601/74-10-55
VW PASSAT SKŁADAK, 1995 r., 1800 ccm, benzyna weluro
wa tapicerka, immobilizer, blokada skrzyni biegów, szyberdach, 
oznakowany, lekko przyciemnione szyby, • 15.000 zl. Opole, 
tel. 077/456-59-84,0603/32-26-52 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 90 tys. km, 2800 ccm, VR6, 
zielony metalic, 2 poduszki pow., ABS, klimatronic, relingi, ro
leta, wspomaganie, centr. zamek, welur, radio, stan b. dobry,
I właściciel, - 26.900 zł. Poniec, tel. 065/573-18-78, 
0601/77-37-17
VW PASSAT KOMBI, 1995 r„ 125 tys. km, 1900 cćm, TDi, 
czerwień meksykańska, oclony, po przeglądzie," bez wypad
ku, aluminiowe felgi, 2 poduszki powietrzne, ABS, centralny 
zamek, wspomaganie kier., el. szyberdach, relingi dachowe, 
roleta, zadbany, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, pełna doku
mentacja, - 29.500 zł. Sobótka,.tel. 0601/15-66-99 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 132 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, szyberdach, poduszka pow., wspomaganie, wszyst
kie el. dodatki, zadbany, stan b. dobry, • 26.900 zł. Świdnica, 
teł. 0607/36-73-88
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, turbo D, wtrysk, szary meta
lic, I właściciel w kraju, - 30.500 zł lub zamienię na tańszy, 
diesel. Wałbrzych, tel. 074/880-40-20 
VW PASSAT KOMBI CL. 1995 r., 92 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, zadbany, wspomaganie kier., hak, alarm, - 28.000 zł. 
Wrocław, teł. 071/398-81-80
VW PASSAT SEDAN, 1995 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, automatic, w kraju od 1999 roku, udokumentowane po
chodzenie, centralny zamek, RO stereo, katalizator, el. reguł, 
lusterka, ABS, stan b. dobry, zadbany, po przeglądzie, • 22.500

zł lub zamienię na tańszy, możę być uszkodzony. Wrocław, 
tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r.. 1900 ccm, turbo D, czamy 
metalic, 2 poduszki powietrzne, aluminiowe felgi, el. szyber
dach, wspomaganie kier., relingi dachowe, w kraju od tygo
dnia, pełna dokumentacja, - 28.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/23-23-94
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 115 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
granatowy, 90 KM, bez wypadku, ABS, 2 pod. powietrzne, 
klimatyzacja, centr. zamek, RO Beta oryginalny, kpi. doku
mentacja, - 28.900 zł. Zduny, tel. 0604/41-72-06 
VW PASSAT GL, 1995/96 r., 112 tys. km, 2000 ccm, Y50 KM, 
perłowowiśniowy, klimatyzacja, ABS, stan silnika i blacharki 
dobry, el. otw. szyby, radio GAMMA+8 głośników, 2 poduszki 
pow, - 31.000 zł. Zgorzelec, tel. 0607/28-59-57 
VW PASSAT, 1995/96 r„ 1900 ccm, TDI ABS, wspomaganie 
kier., centr. zamek, 2 poduszki pow., el. otw. szyberdach, ra
dio, roleta, podłokietnik, dzielona tylna kanapa, kpi. dokumen
tacja, w kraju od tygodnia, - 28.900 zl. Żagań, tel. 
068/478-14-30,0602/17-14-43 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 170 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, kpi. dokumentacja, el. otw. szyby, szyberdach, centr. 
zamek, zderzaki w kol. nadwozia - 25.200 zł lub zamienię na 
droższy. Chojnów, tel. 0606/78-08-04 
VW PASSAT, 1996 r.-, 85 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, szyber
dach, elektryka, RM, ABS, alum. felgi - 29.500 zł. Jasień, woj. 
zielonogórskie, tel. 0604/26-97-08,0607/34-91-45 
VW PASSAT, 1996 r., 70 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, zielony 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, ABS, 
el. otw. szyberdach i szyby, RO, bez wypadku, - 26.100 zł. 
Legnica, tel. 0503/66-18-92
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 120 tys. km, 1900 ccm, turbo
D. czerwony, ks. serwisowa, zadbany, ABS, 2 pod. powietrz
ne, centr. zamek, el. otw. szyby, hak, szyberdach, relingi, ba
gażnik, - 34.000 zł. Jasień, tel. 068/371-00-76,0607/31-83-28 
VW PASSAT, 1996 r., 70 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, centr. zamek, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, ABS, 
el. otw. szyby i szyberdach, RO, bez wypadku, -.26.100 zł. 
Legnica, tel. 0600/19-29-37,0503/58-27-07 
VW PASSAT, 1996 r., 70 tys. km, 1800 ccm, benzyna, zielony 
metalic, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, 
szyberdach, el. otw. szyby, RM, bez wypadku, • 26.100 zł. 
Legnica, tel. 0503/66-18-92
VW PASSAT, 1996 r., 140 tys. km, granatowy metalic, elek
tryka, klimatyzacja, 2 poduszki, sprowadzony z Francji w ca
łości, 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 
idealny, - 27.500 zł. Wrocław, tel. 071/788-42-60, 
0606/32-55-71
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 67 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
srebrny metalic, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, el. otw. szy
by, 2 pod. powietrzne, wspomaganie, radio', relingi dachowe, 
stan b. dobry, - 35.900 zł. Żary, tel. 0604/50-85-58 
O  VW PASSAT 1.9 TDI, 1997 r. klimatyzacja, pod. po

wietrzne, el. reg. lusterka i szyby, ABS, wspoma
ganie, bez wypadku, sprowadzony na nowych za
sadach, stan idealny, • 45.000 zł. Świdnica, tel. 
0600/10-57-00,0603/85-48-06 82001391

VW PASSAT, 1997 r., 79 tys. km, 1600 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, wspomaganie, 
radio, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, - 39.000 zł. Bralin, tel. 
062/781-20-97
VW PASSAT, 1997 r., 102 tys. km, 1600 ccm, benzyna, gra
natowy, klimatyzacja, ABS, wspomaganie, centr. zamek, 4 pod. 
powietrzne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RO, serwisowany, 
- 40.000 zł. Legnica, tel. 076/854-17-98,0603/50-28-26 
VW PASSAT B5,1997 r., 78 ty£ km, 1800 ccm, turbo, bordo
wy metalic, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, bez 
wypadku, I właściciel, 4 poduszki powietrzne, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka (4), el. szyberdach, 8 głośników, alu
miniowe felgi 15", stan idealny, - 43.000 zł lub zamienię. Le
gnickie Pole, tełv 076/858-21-00,0606/42-07-27 - .
VW PASSAT, 1997 r.,1900 ccm, TDi HO/S, zielony metalic, 
model z grudnia, 2 poduszki powietrzne/klimatyzacja, ABS, 4 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek + pilot, welur, stan 
idealny, do lakierowania 4 elementy,, na chodzie’, 2 dni w 
kraju, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 44.500 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79,0601/88-28-89 
VW PASSAT, 1997 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony 
metalic, ABS, klimatyzacja, centr. zamek, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, 2 poduszki powietrzne, radioodtwarzacz, el. reg. 
świateł, alum. felgi, • 48.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-07-42, 
0601/25-39-17
VW PASSAT, 1997 r., bordowy metalic, - 7.500 zł lub zamie
nię na mniejszy albo na diesla. Wałbrzych, tel. 0603/80-64-35, 
0605/35-07-85
VW PASSAT COMFORT LINĘ, 1997 r., 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, climatronic, ABS, 4 poduszki pow., el. otw. 
szyby (4), el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek, we
lurowa tapicerka, - 43.500 zł. Wrocław, tel, 071/362-86-78, 
0603/77-03-93
VW PASSAT B5, 1997 r., 72 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, jasna skórzana tapicerka, 4 poduszki pow., 
el. klimatyzacja, ABS, centr. zamek, el. reguł, i podgrzewane 
fotele, alum. felgi 225x55x16, kpi. dokumentacja, - 48.000 zł. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 0606/41-31-80,074/815-43-36 .
VW PASSAT, 1997/98 r., 70 tys. km, 1600 ccm. 16V, srebrny 
metalic, kupiony w salonie w Polsce, el. otwierane szyby, cen
tralny zamek, immobilizer, Mul-T-Lock, 2 poduszki powietrz
ne, ABS, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, el. reg. reflek
tory, bez wypadku, stan idealny, - 43.000 zł lub zamienię. Le
gnickie Pole, tel. 076/858-23-06,0607/04-39-05 
VW PASSAT, 199.7/98 r., 63 tys. km, 1900 ccm, TDi, ciemno
zielony, skórzana tapicerka, 4 pod. powietrzne, klimatyzacja, 
podgrzewane fotele, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, RM z CD 
+ 8 głośników, ABS, centr. zamek, alarm + pilot, alum, felgi 
16”, książka serwisowa, stan b. dobry, - 54.000 zl. Lubin, tel. 
0606/94-36-96
VW PASSAT, 1997/98 r., 68 tys. km, 1600 ccm. zielony, ABS. 
centralny zamek, alarm, 2 zabezpieczenia, .komputer, 2 po
duszki powietrzne, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, ra
dioodtwarzacz, aluminiowe felgi, - 42.000 zł lub zamienię. 
Wrocław, tel. 0607/10-76-99
VW PASSAT KOMBI, 1997/98 r., 1800 ccm, 20V,.kolor mali
nowy metalic, kremowa skóra, drewno, klimatyzacja, ABS, 4 
poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, alarm + pilot, pod
grz. fotele, aluminiowe felgi, serwisowany, stan idealny, I wła
ściciel, - 52.500 zł. Wrocław, teł. 0601/73-36-56 
VW PASSAT KOMBI, 1998r., 1600 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, pełne wyposażenie - 55.000 zł.., tel. 065/543-27-29, 
0603/75-51-40
VW PASSAT, 1998 r., 65 tys. km, 1600 ccm, benzyna, śliwko
wy metalic, klimatronic, pełna el., 4 pod. powietrzne,-ABS, 
reg. kierów., welurowa tapicerka, książka serwisowa - 45.000 
zł. Kudowa Zdrój, woj. wałbrzyskie, tel. 0609/35-89-80 
VW PASSAT KOMBI. 1998 r„ 51 tys. km. 1900 ccm, kolor 
grafitowo-czamy, 110 KM, klimatyzacja, pełna el. - 56.000 zł. 
Legnica, tel. 076/850-23-58
VW PASSAT B5, 1998 r., 48 tys. km. 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, kupiony w salonie, serwisowany, pełne wyposaże
nie el., bez klimatyzacji, 4 zabezp., ABS, RM firmowy, opony 
zimowe - 43.900 zł lub zamienię na sam. do 30.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/848-18-46
VW PASSAT, 1998 r., .97 tys. km, 1900 ccm, TDI, błękitny 
metalic, 110 KM, do malowania 2 zderzaki, nawigacja, klima
tronic, 4 poduszki pow. -18.000 DEM + cło 10.000 zł. Gorzów 
Wielkopolski, tel. 0609/42-07-64 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
zielony metalic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie, reg. kie
rownica, centr. zamek, 4 pod. powietrzne, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, immobilizer, roleta, relingi, Mul-T-Lock, • 57.000 
zł. Komorniki, tel. 061/810-79-09 
VW PASSAT B5 KOMBI, 1998 r., 120 tys. km, 1900 ccm, TDi,

kość słoniowa, 2 poduszki powietrzne, do sprowadzenia z Nie
miec, bez wypadku, stan b. dobry, • 39.500 zl. Legnica, tel. 
0607/35-47-11
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
110 KM, kolor - kość słoniowa, bez wypadku, 4 poduszki pow., 
klimatyzacja, ABS, centr. zamek, wspomaganie, relingi, ra
dio, roleta, automatic, do sprowadzenia • 16.800 DEM lub
39.000 zł z ęłem. Legnica, tel. 0605/12-80-66 
VW PASSAT B5, 1998 r., 58 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, pełne wyposażerye oprócz klimatyza
cji, kupiony w salonie, kpi. dokumentacja, - 46.000 zł lub za
mienię na tańszy do 10.000 zł. Międzylesie, tel. 074/812-85-12, 
0603/33-86-55
VW PASSAT, 1998 r., 1800 ccm, benzyna, 20V skóra, klima
tronic, najbogatsza wersja, - 53.000 zł. Oleśnica, tel. 
0502/08-19-21
VW PASSAT B5, KOMBI, 1998 r„ 52 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
granatowy metalic, pełne wyposażenie, 4 pod. powietrzne, klM 
matronic, - 58.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-91-86, 
0601/72-56-81
VW PASSAT B5,1998 r., 48 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
granatowy, kupiony w salonie, serwisowany, wszystkie el. do
datki, ABS, RO, opony zimowe, - 43.600 zł lub zamienię na 
inny, do 30.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-18-46 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 109 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
zielony, klimatyzacja, ABS, centralny zamek, el. otwierane 
szyby, roleta, wspomaganie kier., 4 poduszki pow. -35.000 zł. 
Wrocław, tel. 0608/05-28-15
VW PASSAT, 1998 r., 20 tys. km, 1800 ccm, srebrny metalic, 
pełne wyposażenie, kupiony w salonie, bez wypadku, stan ide
alny, - 54.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-81-27,0603/95-04-83 
VW PASSAT SYNCRO, 1998 r., 67 tys. km, 2800 ccm, V6, 
niebieski metalic, sportowy ukł. wydechowy Remus, przyciem
niane szyby, sportowe zawieszenie Koni, pełne wyposażenie 
+ skóra, alum. felgi Borbet, serwisowany, I właściciel, • 53.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/97-67-46 
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 zł. Wschowa, tel. 
0605/40-75-40, 0601/75-91-37 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - AG0226 www.autogiel- 
da.com.pl)
VW PASSAT KOMBI, 1998 r„ 30 tys. km, 1800 ccm, 20V, 
srebrny, 4 pod. powietrzne, ABS, RO, klimatyzacja, roleta, 
relingi dachowe, wspomaganie, centr. zamek, welurowa tapi
cerka, el. otw. szyby, - 48.500 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-02-10, 
0601/64-22-52
VW PASSAT, 1998/99 r., 70 tys. km, 1900 ccm, srebrny, 4 
pod. powietrzne, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, klimatyzacja, szyberdach, RM, do sprow. z Niemiec 
- 20.600 zł DEM + cło - 46.000 zł. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
VW PASSAT, 1999 r., 240 tys. km, 1800 ccm, perłowosrebr- 
ny, felgi alum., skóra czarno-niebieska, podgrzewane siedze
nia, 4 poduszki powietrzne, komputer, wersja High Line, •
61.500 zł. Wrocław, tel. 0602/73-05-77 
VW PASSAT, 1999 r., 41 tys. km, 1900 ccm, TDI, kolor grafi- 
towo-zielony, 110 KM, klimatyzacja, pełne wyposażenie elek
tryczne, ABS, reg. kierownica (2-stopniowo), komputer, alum. 
ielgi, welurowa tapicerka, ergonomiczne fotele, książka po
jazdu, stan b. dobry, I właściciel, garażowany, - 61.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/831 -95-03 
VW PASSAT, 1999 r., 46 tys..km, 1800 ccm, 20V, turbo, nie
bieski metalic, kombi, homologacja na ciężarowy, 5-ósobowy, 
klimatyzacja, wyposażenie el., lampy ksenonowe, relingi da
chowe, kupiony w kraju, - 53.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/58-16-98
VW PASSAT KOMBI, 1999 r., 85 tys. km, 1900 ccm, TDi, 
srebrny, klimatyzacja, ABS, immobilizer, alarm, centralny za
mek, 2 poduszki powietrzne, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, podgrz. lusterka, wspomaganie kier., aluminiowe felgi, 
zestaw muzyczny, kupiony w salonie, I właściciel, serwisowa
ny, homologacja, - 65.000 zł. Wrocław, tel. 0602/60-60-80 
VW PASSAT KOMBI, 1999 r., 90 tys. km, 2800 ccm, V 6, 
niebieski metalic, 4x4,1 właściciel, z salonu, wersja Trendline, 
klimatyzacja, komputer, alarm, 4 pod. powietrzne, worek na 
narty, RO i CD, - 80.000 zł, Wrocław, tel. 0601/75-02-70 
VW POLO 1,1100 ccm, benzyna, niebieski, nowy akumulator 
i przeguby, nowe opony i wahacze, po wymianie filtrów i ole
jów, szyberdach, po remoncie kapitalnym blacharki, - 2.500 
zł.., tel. 077/463-48-40
VW POLO, srebrny, 5-drzwiowy, 2 pod. powietrzne, wspoma
ganie, ABS, el. reg. lusterka i szyby, immobilizer, centr. za
mek, reg. kierownica i siedzenia, alarm, RO Pioneer 9400,1 
właściciel, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 0601/97-67-46 
VW POLO, 1976 r„ 1100 ccm, ciemnowrzosówy, nowy aku
mulator i opony, pokrowce, przegląd do 05.2002 r„ po remon
cie kapitalnym blach, i silnika • 2.300 zł. Olszyna, tel. 
0602/67-59-87
VW POLO, 1979 r., 900 ccm, benzyna, ciemnozielony meta
lic, brak OC, sprawny technicznie, • 900 zł lub zamienię na 
Simsona, przyczepę, inne. Kępno, tel. 062/781-44-74 
VW POLO, 1979 r., 900 ccm, czerwony, nowe amortyzatory, 
nowy akumulator, tarcza sprzęgła, hamulce, halogeny, stan 
dobry, - 2.100 zł. Owsianka; tel. 071/311-84-16,0501/38-53-35 
VW POLO, 1981 r., 900 ccm, niebieski, zadbany, RO, prze
gląd do 12.2001 r., nowe amortyzatory, nowe opony, stan ogól
ny b. dobry, - 2.300 zł. Złoty Stok, tel. 074/817-50-82, 
0603/76-55-88
VW POLO, 1982 r., 1100 ccm, czerwony, garażowany, nowe 
opony, inst. gazowa, ekonomiczy, RO, stan b. dobry,'przegląd 
do 03.2002 r., dodatkowo skrzynia biegów, półosie, rozrusz
nik, reflektory przednie, - 5.000 zł. Zbąszynek, woj. zielono
górskie, tel. 0608/22-27-65 .
VW POLO, 1985 r., czamy, 2-drzwiowy, - 5.500 zł. Bolesła
wiec, tel. 075/664-98-04
VW POLO CL COUPE, 1985 r., 140 tys. km, 1035 ccm, ben
zyna, niebieski metalic, 5-biegowy, ekonomizer, sprowadzony 
w całości, przegląd do 12.2000 r., stan dobry, - 3.600 zl. Gry
fów Śl., tel. 0606/58-24-36
VW POLO COUPE, 1985 r., 117 tys. km, 1300 ccm, E, zielo
ny metalic, kpi. kół zimowych, stan dobry, - 4.500 zł. Kudowa 
Zdrój, tel. 074/866-19-88 po godz.16 
VW POLO KOMBI, 1985 r., 180 tys. km, 1300 ccm; zielony 
metalic, garażowany, tylna szyba ogrzewana, zadbany, stan 
dobry - 4.700 zł. Opole. tel. 0503/97-13-88 
VW POLO, 1986 r., 75 tys. km, 1050 ccm, wiśniowy, z urzędu 
celnego, ważny przegląd, sprawny, • 4.400 zł. Kowalewo, gm. 
Szlichtyngowa, tel. 065/549-22-63 
VW POLO, 1986/87 r., 1000 ccm, czerwony, bez wypadku, 
pełna dokumentacja, przegląd do 30.03.2002 r., nowe opony, 
stan b. dobry, zadbany, - 5.200 zł lub zamienię. Złoty Stok, tel. 
074/817-57-93,0608/49-74-01 
VW POLO FOX COUPE, 1987 r., 1000 ccm, czerwony, za
dbany, stan techniczny b. dobry, radio, na białych tablicach • 
850 DEM. Gubin, tel. 0607/12-57-62 
VW POLO CbUPE, 19871, 1300 ćcm, czaimy, szyberdach,* 
alum. felgi, obrotomierz, atrakc. wygląd, garażowany,*stan b. 
dobry, - 6.000 zł. Borów, tel. 0608/18-83-86 
VWPOLO, 1987 r., 102 tys. km, 1100 ccm, biały, I właściciel, 
stan dobry, radioodtwarzacz, - 7.90.0 zł. Strzegom, tel. 
074/855-46-21
VW POLO KOMBI, 1987 r., 1100 ccm, ciemnogranatowy, za
dbany, garażowany, w kraju od 1993 r., stan techn. b. dobry, 
składane tylne siedzenia, po wymianie amortyzatorów, nie 
wymaga napraw, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/311-23-10, 
0603/75-17-15
VW POLO SEDAN, 1987/88 r., 1000 ccm, czerwony, Oryg. 
lakier, po remoncie silnika, zadbany, - 5.500 zł lub zamienię. 
Brzeg, tel. 0503/84-86-50,077/411-90-08 
VW POLO. 1988 r.; 162 tys. km, 1050 ccm, czerwony, sporto
wa kierownica, stan b. dobry, 4 światła z przodu, - 6.900 zł. 
Opole, tel. 077/455-76-47,0604/79-00-72 
VW POLO, 1988 r., 150 tys. km, 1000 ccm, czerwony, iwła- 
ściciel w Polsce, kpi. dokumentacja, bez wypadku, zadbany, 
stan b. dobry, - 6.600 zł. Paczków, tel. 077/431-72-33. 
0503/00-22-38
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VW POLO, 1988 r., 1300 ccm, diesel, biały, 5-biegowy, nowe 
opony, m. 7.500 zi lub zamienię na inny samochód. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-5341,312-63-41 . .
VW POLO, 1988 r., 1100 ćcm, czerwony, 3-drzwiowy, stan b. 
dobry, na białych tablicach - 1.200 DEM. Słubice, tel. 
0609/63-83-84
VW POLO FOX COUPE, 1989 r., .109 tys. km, 100Ó ccm, 
ciemnoszary metalic, zadbany, stan techniczny b. dobry, ra
dio, na białych tablicach -1.100 DEM. Gubin, tel. 
0607/12-57-62
VW POLO. 1989 r., 92 tys. km, 1000 ccm, niebieski metalic, I 
właściciel, bez wypadku, nie składak, 4 lampy przednie, RO, 
stan idealny, - 8.100 zł. Wałbrzych, tel. 0600/74-00-69 
VW POLO FOX, 1989 r., 1000 ccm, czerwony, na białych ta
blicach, stan b. dobry, -1.350 zł. Zgorzelec, tel. 0609/64-41 -,34 
VW POLO KOMBI, 1989 r., 95 tys. km, 1200 ccm, biały, 
3-drzwiowy, radio, na zachodnich tablicach - 900 zł. Zgorze
lec, tel. 0606/70-84-68
VW POLO, 1990 r., 140 tys. km, 1043 ccm, benzyna, biały, 
stan dobry, opony zimowe z felgami, • 7.500 zł. Malczyce, tel. 
071/317-92-45
VW POLO, 1990 r., 180 tys.km; 1300 ccm, wtrysk, niebieski 
metalic, 5-biegowy, blokada skrzyni biegów, katalizator, - 8.900 
zł. Paczków, tel. 077/431-75-98 
VW POLO KOMBI, 1990/97 r., 150 tys. km, 1043 ccm, wtrysk, 
biały, ciemfie szyby, katalizator, - 8.500 zł. Zielona Góra, tel. 
0601/94-30-96
VW POLO GT, 1991 r., 253 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski, składak ’91, po remoncie blacharki i lakierowaniu, po 
wymianie zawieszeń, teleskopów, półosi i łożysk, rej. i OC do 
2002 r, • 3.000 zł. łłowa k. Żagania, tel. 068/377-44-66 
VW POLO, 1991 r., 1400 ccm, diesel, bordowy, 3-drzwiowy, -
11.500 zł. Jawor, tel. 0601/56-76-82
VW POLO KOMBI. 1991 r., 120 tys. km, 1100 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, stan b. dobry, nie eksploatowany w kraju, -
12.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-76-42
VW POLO, 1991 r., 84. tys. km, 1300 ćcm, zielony metalic, 
blokada zapłonu, sprowadzony w całości, I właściciel w kraju, 
nowe opony, nowy akumulator, opony zimowe, - 10.500 zł. 
Legnica, tel. 076/862-53-21
VW POLO KOMBI, 1991 r., 1300 ccm alarm, centr. zamek, 
zimowe koła, alum. felgi, stan b. dobry, -11.000 zi. Legnica, 
tel. 076/866-16-48
VW POLO KOMBI, 1991 r., 148 tys. km, 14Ó0 ccm, diesel I 
właściciel od nowości, 5-biegowy, alarm, - 8.700 zł. Lubsko, 
tel. 068/372-08-52
VW POLO KOMBI, 1991 r., 1050 ccm, benzyna, granatowy 
metalic, - 9.800 zł. Opole, tel. 0607/34-8.1-10 
VW POLO, 1991 r. na białych tablicach, - 2.100 zł lub zamie
nię na inny, zarejestrowany. Wałbrzych, tel. 074/856-80-39 
VW POLO KOMBI, 1991 r., 1045 ccm, benzyna, srebrny, peł
na dokumentacja, - 8.400 zł lub zamienię na inny samochód. 
Wałbrzych, tel. 074/867-32-51,0609/31-00-66 - 
VW POLO, 1991 r.t 1300 ccm, biały, 5-biegowy, 3-drzwiowy, 
RO, hak, pełna dokumentacja, zadbany, stan b. dobry, - 8.600 
zł. Wołów, tel. 071/389-48-06
VW POLO KOMBI, 1991 r. J043 ccm, biały, alarm, wyłącznik 
zapłonu, sprowadzony w całości, - 7.300 zł. Wrocław, tel. 
071/315-13-47
VW POLO GT KOMBI, 1991/92 r., 120 tyś. km, 1100 ccm, 
benzyna, srebrny metalic, stan idealny, nie eksploatowany w 
kraju, -12.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-76-42 
VW POLO KOMBI, 1991/92 r„ 1050 ccm, Pb/, srebrny meta
lic, I właściciel, zadbany, stan b. dobry, zderzaki i lusterka w 
kolorze, atrakcyjny wygląd, - 9.400 zł lub zamienię. Paczków, 
tel. 077/431-71-33,0604/22-02-69 
O  VW POLO COUPE GENESIS, 1992 r., 1400 ccm, 

wtrysk, ciemnofióletowy, szyberdach, olistwowa- 
ny, oryg. kubełkowe fotele (Genesis), hak, • 11.200 
zł. Sobótka, tel. 071/316-23-18 84019621

VW POLO KOMBI,.1992 r., 1100 ccm, zielony metalic, stan b. 
dobry, bez wypadku, do oclenia, kpi. dokumentacja, na bia
łych tablicach - 4.800 zi. Olszyna, tel. 075/721-22-68, 
0502/86-24-05
VW POLO COUPE, 1992 r., 1043 ccm, niebieski metalic, ob
niżony, ciemne szyby, alum. felgi, RM, sportowy wydech, drew
no, sprowadzony w całości, zarejestrowany, el. reg. reflekto
ry, stan b. dobry, -11.300 zł. Chojnów, tel. 0600/57-31-65 
VW POLO SX COUPE, 1992 r., 107 tys. km, 1400 ccm, die
sel, czerwony, bez wypadku, radioodtwarzacz, książka serwi
sowa, nie eksploatowany w kraju, - 14.000 zł. Kłodzko, tel. 
0607/09-68-58
VW POLO COUPE, 1992 r., 1100 ccm, benzyna, biąły, spro
wadzony w całości, I właściciel, RO+CD, -10.500 zł. Legnica, 
tel. 076/862-21-83,0609/48-85-55 
VW POLO FOX COUPE, 1992 r., 92 tys. km, 1300 ccm, ben
zyna, kolor grafitowy metalic, RO + 4 głośniki, stan b. dobry, •
11.000 zł. Paczków, tel. 077/431-73-31,0600/59-30-22 
VW POLO COUPE, 1992 r., 61 tys. km, 1043 ccm, benzyna, 
czerwony, szyberdach, el. reg. reflektory, książka serwsiowa, 
zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan b. dobry, -11.800 
zł. Rawicz, tel. 065/546-18-11,0503/14-48-81 
VW POLO COUPE, 1992 r., 1300 ccm, zielony metalic. alum. 
felgi. - 11.500 zł (możliwe raty przez komis). Środa Śląska, 
tel. 071/317-56-04
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, 1992 r., 1400 ccm, diesel, - 12.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-50-38
VW POLO COUPE, 1992 r., 82 tys. km, 1000 ccm, czerwony, 
szyberdach, el. reg. reflektory, 5-biegowy, książka serwiso
wa, stan b. dobry, bez wypadku, - 10.500 zł. Zbąszynek, tel. 
068/384-97-39,0602/36-81-48 
VW POLO FOX, 1992 r., 1100 ccm, wtrysk, zielony, ekono
miczny, halogeny w zderzakach, sportowe zawieszenie, stan 
b. dobry, - 9.200 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-69-94, 
0503/36-35-34
VW POLO COUPE, 1992/93 r., 106 tys. km, 1000 ccm, ben
zyna, zielony, książka serwisowa, bez wypadku, RO, w kraju 
od tygodnia, stan b. dobry, - 12.000 zł. Kłodzko, tel. 
0601/58-20-80,074/867-65-86 
VW POLO CL, 1992/95 r„ 120 tys. km, 1100 ccm, czerwony, 
stan dobry, - 10.600 zł. Wrocław, tel. 071/365-17-82, 
0603/68-24-23
VW POLO COUPE, 1993 r., 132 tys. km, 1300 ccm, czerwo
ny, w kraju od 2.000 r., sprowadzony w całości, odcięcie za
płonu, zderzaki w kolorze nadwozia, halogeny, obrotomierz, 
dzielona kanapa, po przeglądzie, komplet opon zimowych,
5-biegowy, -11.600 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0604/22-48-86 
VW POLO, 1993 r., 90 tys. km, 1300 ccm, benzyna, ciemno
zielony, szyberdach, hak, radio + 4 głośniki, katalizator, el. 
reg. reflektory, - 12.500 zł. Dłoń, gm. Miejska Górka, tel. 
065/547-77-38
VW POLO, 1993 r., 1300 ccm, benzyna, grafitowy metalic, 
pełna dokumentacja, stan b. dobry, - 12.900 zł. Ziębice, tel. 
0602/37-79-98
VW POLO COUPE, 1993/94 r., 1000 ccm, benzyna, czerwo
ny, -11.500 zł. Głogów, tel. 0606/88-67-70 
VW POLO COUPE, 1994 r., biały, stan b. dobry, - 11.800 zł. 
Wrocław, tel. 0604/86-02-91
VW POLO III, 1994 r., 62 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, centr. zamek, 
szyberdach, alum. felgi, w kraju pół roku, - 19.300 zł. Nowa 
Sól, tel. 068/356-67-14,0605/07-46-86 
VW POLO, 1994/95 r., 1300 ccm, benzyna, wiśniowy metalic, 
reg. kierownica, immobilizer, -16.000 zł. Ząbkowice Śląskie, 
tel. 0607/09-46-44
VW POLO, 1995 r., 78 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały.
5-drzwiowy, wspomaganie, ABS, centr. zamek • 16.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/734-54-87 
VW POLO, 1995 r., 80 tys. km, 1300 ccm, biały, 3-drzwiowy, 
pierwszy właściciel w Polsce, - 17.100 zł. Poznań, tel. 
0602/68-65-56

VW POLO, 1995 r., 80 tys. km, 1000 ccm, MPi, biały, 3-drzwio
wy, wspomaganie, garążowany,.stao b. dobry, - 18.000 zł. 
Krotoszyn.tel. 062/721-06^49,050^/36-44-98 
VW POLO, 19951 , 72 tys. km, 130Ó ccm, benzyna, piasko
wy, 2 x poduszka, 3-drzwiowy, nowy model, stan idealny, do 
sprowadzenia z Niemiec, cena na gotowo 16.900 zł. Wilków, 
tel. 0606/37-03-68,0608/31-64-31 §
VW POLO, 1995 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic, nie 
rejestrowany, sprowadzony z Niemiec, oclony, stan b. dobry, -
19.900 zl. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/91-87-56 
VW POLO, 1995/96 r., 72 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, malino
wy metalic, 5-drzwiowy, wspomaganie kier., centralny zamek, 
reguł, fotel kierowcy, regulowana kierownica, z salonu, II wła
ściciel, zadbany, - 22.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77^84 
VW POLO, 1995/96 r.. 1400 ccrri, bordowy metalik. 5-drzwio
wy, centr. zamek, alarm, Mul-T-Lock, serwisowany, bez wy
padku, kupiony w-salonie w kraju, stan techn. b. dobry, gara
żowany, RO, - 20.000 zł. Wrocław, tel.'071/787-26-11 
VW POLO. 1995/96 r., 58 tys. km, granatowy metalic, el. otw. 
szyby, reg. kierownica, centr. zamek, 4-drzwiowy, stan b. do
bry. Wrocław, tel. 0501/80-52-66 
VW POLO, 1996 r., 1000 ccm, czerwony, pierwszy właściciel, 
alarm, garażowany, bezwypadkowy, 5-drzwiowy, udokumen
towane przeglądy, -  22.500 zł. Kalisz, tel. 062/764-96-06, 
0601/81-82-81
VW POLO, 1996 r., 47 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czamy, 
3-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, kata- 

' lizator, RO, I właściciel w kraju, stan b. dobry, kpi. dokumen
tacja, przegląd do 2002 r, - 18.500 zł. Leszno, tel. 
065/529-04-62
VW POLO, 1996 r., 1043 ccm, ciemnoniebieski, 2 poduszki 
powietrzne, alarm, centralny zamek, felgi alum., obrotomierz, 
pokorowce, pierwszy właściciel w kraju, sprowadzonyw cało
ści, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, stan idealny, po 
przeglądach, wymieniony olej, - 21.500 zł. Oleśnica, tel. 
0603/95-97-69
VW POLO, 1996 r., 50 tys. km, 1050 ccm, granatowy, 2 po
duszki pow., alum. felgi, kpi. kół zimowych, zadbany, książka 
serwisowa, komplet dokumentów, pierwszy właściciel, - 23.000 
zł. Oleśnicą, tel. 071/798-10-12 
VW POLO CLASSIC, 1996 r., 76 tys. km, 1600 ccm, ciemno
zielony, 2 poduszki pow., el- otwierane szyby, centralny za
mek, - 27.000 zł. Gostyń, tel. 065/575-10-26 po godz. 18 
VW POLO, 1996 r., 47 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czarny, 
3-drzwiowy, centr. zamek, el. otw. szyby, wspomaganie, kata
lizator, RM, I właściciel w kraju, stan b. dobry, zadbany, kpi. 
dokumentacja, przegląd do 2002 r, • 18.500 zł. Leszno, tel. 
065/529-04-62
VW POLO, 1996 r., 55 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony,
3-drzwiowy, -17.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/593-03-75 
VW POLO, 1996 r., 107 tys. km, 1900 ccm, diesel, jasnozie
lony, wspomaganie, 5-drzwiowy, RO Sony, alarm, I właściciel, 
- 24.500 zł. Polkowice, tel. 076/845-52-47,0609/58-97-09

VW POLO, 1998 r., 90 tys. km, 2 ccm, czarny metalic, elek
tryka, centralny zamek, szerokie zderzaki, 2 pod. powietrz
ne, ABS, 3-drzwiowy, - 25.000 zł. Szprotawa,.tel. 
068/376-32-07
VW POLO, 1998 r., 48 tys. km, 1400 ccm, benzyna, grana
towy metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie, 
ćentr. zamek *  alarm, zadbany,.stan b. dobry, - 29.000 zł. 
Głogów, tel. 0603/10-14-20
VW POLO KOMBI, 1998 r’, 43 tys. km, 1800 ccm, SOI, gra
natowy metalic, roleta, 2 poduszki pow., ABS, centr. zamek, 
wspomaganie kier., szyberdach, RO, el. reg. lusterka, alum. 
fefgi 14", alarm, - 28.000 zł. Głogów, teł. 0603/38-44-24 
VW POLO, 1998 r., 20 tys. km, 1000 ccm, benzyna, biały,
3-drzwiowy, zielone szyby, dzielona tylna kanapa, reg. kie
rownica i fotele przednie, RM, • 23.500 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/641-65-78
VW POLO, 1998 r., 1400 ccm, niebieski metalic, 5-drzwio- 
wy, bogate wyposażenie, klimatyzacja, - 26.000 zł (zwolnię- * 
nie z opłaty skarb.). Leszno, tel. 0607/04-77-67 .
VW POLO, 1998 r., 1400 ccm, niebieski metalic, pełne wy
posażenie, - 27.000 zł. Leszno, tel. 065/534-09-04 do 
godz. 19,0503/57-01-53
VW POLO, 1998 r., 48 tys. km, 1600 ccm, granatowy meta
lic, klimatyzacja, wspomaganie, el.szyby, 2 poduszki, cen
tralny zamek, reg.kierownica, reg. wysokości siedzeń, dzie
lone tylne siedzenia, dodatkowe światło stop, książka serwi
sowa, - 26.000 zł. Proszkowice, tel. 071/390-77-93, 
0605/62-00-07
VW POLO, 1998 r., 1400 ccm, benzyna, zielony, centralny 
zamek, alarm, poduszka pow., regulowana kierownica,
3-drzwiowy, RM, przegląd do 09.2002 r, - 24.500 zł. Wro
cław, tel. 071/355-35-68
VW POLO. 1998/99 r., 39 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor 
grafitowy, 2 pod. powietrzne, immobilizer, RO, wspomaga
nie, - 26.500 zl lub zamienię na większy, z dopłatą. Lubin, 
tel. 076/846-77-07,090/64-03-38 
VW POLO. 1998/99 r., 36 tys. km, 1400 ccm, butelkowa 
zieleń, 3-drzwiowy, wspomaganie kierownicy, 2 poduszki, 
ABS, centralny zamek, ałarm+pilot, immobilizer, 4 głośniki, 
komplet opon zimowych, pierwszy właściciel, książka serwi
sowa. • 23.800 zł. Oława, tel. 0502/50-46-29 
VW POLO. 1999 r., 28 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czarny 
metalic, el. otw. szyby, wspomaganie kier., 5-drzwiowy, centr. 
zamek, w kraju od 5 mies, - 29.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-74-37
VW POLO, 1999 r., 8 tys. km, 1400 ccm, benzyna, zielony 
(butelkowy), centr. zamek, wspomaganie, ABS, klimatyza
cja, - 25.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/736-87-82 wie
czorem, 0608/19-21-95
VW POLO, 1999 r., 50 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czarny 
metalic, 2 poduszki powietrzne, el. otw. szyby. ABS. c. za
mek, wspomaganie, 3-drzwiowy, kupujący zwolniony z opła
ty skarbowej, • 24.800 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/735-35-05,0604/12-06-29

KREDYT JNA AUTO W DOMU!!!
Bez poręczycieli. Bez I wpłaty.
Pakiety AC, OC, NW już od 3.5%. ’ c m v *

KREDYT DEWIZOWY NA SAMOCHODY
osobowe, dostawcze, ciężarowe, naczepy, maszyny budowlane

7 Osoby samotne, przed wojskiem, rojnicy, 
wolne zawody, kartą podatkowa.

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

0-608 317 681,0-600 22 43 36, 0-502 178 088
F IR M Y  B EZ ZA Ś W IA D C ZE Ń  z ZU S  i US!!!

VW POLO, 1996 r., 95 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony 
metalic, RM, 3-drzwiowy, nowe opony, garażowany, - 23.500 
zł lub zamienię na VW Polo Classic, 5-drzwiowy, diesel, 1997/98. 
Wrocław, tel. 354-35-39
VW POLO CLASSIG. 1996/97 r„ 53 tys. km, 1400 ccm, czer
wony, 2 pod. powietrzne, reg. kierownica, el. otw. szyby, ABS, 
centr. zamek, alarm, RO, - 25.500 zł. Grodków; tel. 
077/415-30-17
VW POLO CLASSIC. 1996/97 r., 74 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, zielony metalic, wspomaganie, aiarm + pilot, immobili
zer, opony zimowe, garażowany, zadbany, - 28.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-78-98
VW POLO CLASSIC, 1996/97 r., 170 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, czamy metalic, klimatyzacja, el. reg. lusterka, wspo
maganie, immobilizer, b. ekonomiczny, - 29.000 zLWrocław, 
tel. 0603/59-73-98
VW POLO, 1996/97 r., 90 tys. km, 1400 ccm, benzyna, per
łowoczamy, Open Air, otwierany dach, zadbany, garażowa
ny, zimowe opony, I właściciel w kraju, centr. zamek, alarm, 
immobilizer, RO Pioneer, - 19.700 zł. Wrocław, tel. 
0605/54-32-45
VW POLO, 1997 r., 1400 ccm 5-drzwiowy, kupiony w salo
nie, serwisowany, alarm, I właściciel - 26.000 zł. Brzeg, tel. 
0601/74-32-16
VW POLO, 1997 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
wspomaganie, 5-drzwiowy, alarm, el. reg. refl., reg. kierów., 
immobilizer, 2 pod. powietrzne, dzielona kanapa - 23.000 zł. 
Grodków, tel. 0606/89-23-58
VW POLO CLASSIC, 1997 r., 1400 ccm, zielony metalic, 
kupiony w salonie, I właściciel, pełna dokument., serwiso
wany, wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek + pilot, 
alarm, Mul-T-Lock, RO ♦ panel, reg. wys. kierownicy, dzie
lona kanapa, bez wypadku, garażowany, stan idealny, •
28.800 zł lub zamienię. Legnica, tel. 0606/13-93-48, 
076/850-62-64
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., 99 tys. km. 1400 ccm, 16V, zielony me
talic, 101 KM, ABS, wspomaganie kier., 2 poduszki powietrz
ne, szerokie zderzaki, centralny zamek, książka serwisowa,
- 26.900 zł. Strzelin, tel. 071/392-31-65, 071/392-09-27 po 
godz. 18
VW POLO, 1997 r., 60 tys. km, 1000 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, el. otw. szyberdach, centr. zamek, 2 pod. 
powietrzne, alum. felgi, wspomaganie, alarm + pilot, • 24.500 
zł, Wrocław, tel. 0605/05-95-08 
VW POLO, 1997 r., 60 tys. km, 1900 ccm, diesel, czarny 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, wspomaganie; 
2 pod. powietrzne, reg. kierownica, - 24.800 zł. Wrocław, tel. 
0605/59-88-00
VW POLO, 1997 r., 1400 ccm, perłowy metalic, szyberdach, 
wspomaganie kier., immobilizer, halogeny, klimatyzacja, el. 
reguł, lusterka, - 26.700 zł. Ziębice, tel. 074/819-17-05 
VW POLO CLASSIC, 1997/98 r., 54 tys. km, 1400 ccm, ko
lor grafitowy, wspomaganie, centr. zamek, alarm, RO, el. otw. 
szyby, immobilizer, poduszka pow., garażowany, serwisowa
ny, stan b. dobry, • 28.200 zł. Jordanów Śl., tel. 
074/837-68-00,0606/23-24-96 
VW POLO CLASSIC. 1997/98 r., 70 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, czerwony, wspomaganie, centr. zamek, alarm, ra
dio, el. otw. szyby, immobilizer, reg. kierownica, dzielona tyl
na kanapa, serwisowany, garażowany, bez wypadku, kupio
ny w salonie, stan idealny, - 28.400 zł lub zamienię. Żary, ? 
tel. 068/375-90-90

VW POLO, 1999 r., 38 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, perłowo- 
zielony, katalizator, wspomaganie kier., regulowana kierow
nica, el. reg. reflektory, dzielona tylna kanapa, 5-drzwiowy, 
ciemne lampy, przyciemniane szyby, pokrowce, RO Sony 
(panel), alarm, Mul-T-Lock, z salonu, garażowany, chlapa- 
cze, reguł, fotele, - 29.900 zł. Wrocław, tel. 071/355-81-34 
VW SANTANA, 1982 r., 1600 ccm, ciemnozielony, inst. ga
zowa, 5-biegowy, alarm, cenlr. zamek, kpi. dokumentacja, 
stan dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/359-35-65, 
0606/59-27-64
VW SANTANA, 1984 r., 182 tys. km, 1800 ccm, benzyna ♦ 
gaz, granatowy, stan b. dobry, sprowadzony w całości, kpi. 
dokumentacja, • 3.900 zł. Kępno, tel. 062/782-06-64 
VW SANTANA, 1985 r., 164 tys. km, niebieski metalic, stan 
b. dobry, 4-drzwiowy, 5-biegowy, aluminiowe felgi, 
Mul-T-Lock, alarm, - 5.100 zł lub zamienię. Boguszów-Gor- 
ce, tel. 074/844-27-58,0604/29-43-83 
VW SCIROCCO, 1977 r., 53 tys. km, 1600 ccm, czamy, ospo
ilerowany, stan dobry, - 1.800 zł. Otmuchów, tel. 
077/431-54-36
VW SCIROCCO, 1978 r., 11600 ccm, benzyna, żółty, po re
moncie silnika, nowe progi, sportowy tłumik, alum. felgi, spo
iler ze światłem .stop', przegląd do 05. 2002 r., brak OC, -
1.800 zł lub zamiana na Fiat 126p. Opołno Zdrój, gm. Boga
tynia, tel. 075/773-30-10
VW SCIROCCO II, 1985 r., 1800 ccm, benzyna, zielony me
talic, 5-biegowy, ospoilerowany, stan dobry, - 6.000 zł lub 
zamienię na inny samochód. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-53-41,312-63-41
VW SCIROCCO GTX, 1987 r., 203 tys. km, 1800 ccm, szary 
metallic, szyberdach, stan dobry, białe tablice, - 1.900 zl. 
Lubań, tel. 0605/14-24-93
VW SCIROCCO, 1987 r., 114 tys. km, 1800 ccm, 16V, czar
ny, ospoilerowany, obniżony, sportowe zawieszenie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, klimatyzacja, alum. felgi, ciemne 
szyby, atrakc. wygląd, - 8.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/845-03-63,0608/88-76-51 
VW SCIROCCO II, 1988 r., 135 tys. km, 1600 ccm sprowa
dzony w całości, oryg. lakier, szyberdach, wspom. kier., RO 
Sony, przyciemniane szyby, dodatki tuningowe, spoilery w 
kolorze nadwozia + części i 6 opon, stan b. dobry - 9.700 zł 
lub zamienię, chętnie na samochód o większej pojemności. 
Wałbrzych, tel. 074/841-06-35,0600/30-91-86 
VW SHARAN, 1996/97 r., 2000 ccm, benzyna, niebieski me
talic, I rejestracja w 12.1997 r., 7-osobowy, pełne wyposaże
nie oprócz skóry, - 45.000 zł lub zamienię na tańszy, do
20.000 zł. Gościejew, gm. Koźmin, tel. 062/721-76-11
VW SHARAN, 1997 r., 1900 ccm, turbo D, zielony metalic, 
przyciemniane el. otw. szyby, klimatyzacja, alarm, 7 foteli, 
halogeny, zadbany - 67.000 zł. Wrocław, tel. 0601/55-69-31 
VW SHARAN, 1997 r., 95 tys. km, 41900 ccm, TDI, zielony, 
110 KM, ABS, centr. zamek, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 
klimatyzacja, RO, wełurowa tapicerka, 6-osobowy, - 58.000 
zł. Rydzyna, tel. 065/538-85-15 
VW SHARAN, 1998 r., 62 tys. km, 1900 ccm, TDi, perłowo
granatowy, ABS, centr. zamek, wspomaganie kier., 5-oso- 
bowy, roleta, peine wyposażenie elektryczne, klimatronic, -
63.000 zł. Leszno, tel. 065/529-72-40,0601/76-63-41
VW SHARAN, 1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, TDI, granato
wy metalic, 110 KM, 2 pod. powietrzne, ABS, el. otw. szyby, 
klimatyzacja, alum. felgi, szyberdach, centr. zamek, wspo
maganie, radio, książka serwisowa, stan idealny, - 64.500 
zł. Pleszew, tel. 062/742-12-25,0602/60-39-67 
VW VENTO, 1992 r., 142 tys. km, benzyna, granatowy, eko
nomiczny, szyberdach, el. reg. lusterka i refl., wspomaga

nie, centr. zamek - 16.500 zł lub zamienię na VW Passata, 
kombi, diesla. Boguszów Gorce, tel. 074/844-07-05 
VW VENTO, 1992 r., 260 tys. km, 1900 ccm, kolor śliwkowy, 
do lakierowania 5 elementów, • 19.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
0606/16-37-78
VW VENTO, 1992 r., 1900 ccm, kolor szary, dokumentacja, 
radio, pokrowce, hak, przegląd, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/58-59-98
VW VENTO, 1992 r., 142 tys. km, granatowy metalic, eko
nomizer, szyberdach, el. reg. lusterka, el. reg. reflektory, 
wspomaganie, centr. zamek, -16.500 zMub zamienię na VW 
Passata kombi. Boguśzów-Gorce, tel. 074/844-07^05 
VW VĘNTO, 1992 r., 160 tys. km, 1800 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, sprowadzony w całości, wspomaganie kier., 
centralny zamek, el. reguł, lusterka, jasna tapicerka, bloka
da skrzynj biegów, możliwe raty przez komis, • 15.700 zł lub 
zamienię. Brzeg, tel. 077/416-53-70, 0501/36-37-18 
VW VENTO, 19912 r., 191 tys. km, 1800 ccm, kolor śliwkowy, 
szyberdach, el. reguł, lusterka, - 15.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-85-96
VW VENTO, 1992 r,r 180 tys. km, 1900 ccm, TD, perłowo- 
czarny, klimatyzacja, ABS, welur, ćentr. zamek, bogata wer
sja, - 21.000 zł. Pleszew, tel. 062/741-96-69,0608/15-86-55 
VW VENTO, 1992 r., 103 tys. km, 1900 ccm, turbo D, szary 
metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, alarm, blokada 
skrzyni biegów, odcięcie zapłonu, el. otw. szyby, dzielona 
tylna kanapa, RM Panasonic, kpi. dokumentacja, -19.500 
zi. Wrocław, tel. 0608/38-52-18 
VW VENTO, 1992 £  188 tys. km, 1800 ccm. benzyna, bor
dowy metalic, alarm + pilot, centr. zamek, el. reg. lusterka, 
blokada skrzyni biegów, RM, oznakowany, alum. felgi, wspo
maganie,-.15.900 zł. Wrocław, tel. 0600/38-34-16 
VW VENTO, 1992/93 r., 120 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, czer
wień meksykańska, w kraju od pół roku, bez wypadku, wspo
maganie kier., ABS, el. otwierany szyberdach, centralny za
mek, RM, alarm, stan idealny, termotronic, - 16.300 zł. Ra
wicz, tel. 0602/58-37-06
VW VENTO, 1992/93 r., 200 tys. km, 1900 ccm, granatowy, 
pełna dokumentacja, c. zamek, pilot ♦ alarm, oznakowany, 
wspomaganie, el. otw. szyby, dzielona kanapa, podłokietni- 
ki, nowe podzespoły zawieszenia, obrotomierz, stan tech
niczny b. dobry, - 21.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-38-15, 
0604/30-79-97
VW VENTO, 1992/93 r., 103 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
szary metalic, wspomaganie, centr. zamek ♦ pilot, alarm, 
blok. skrzyni biegów, odcięcie zapłonu, el. otw. szyby, dzie
lona tylna kanapa, RM Panasonic, kpi. dokumentacja -19.500 
zł. Wrocław, tel. 0608/38-52-18 
VW VENTO GLX, 1993 r., 96 tys. km, 1800 ccm, szary me
talic, centr. zamek, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyberdach, 
wspomaganie, firmowy RM, immobilizer, garażowany, el. reg. 
refl., stan b. dobry -18.000 zł. Wysoka, gm. Przemków, tel. 
076/832-07-30
VW VENTO, 1993 r.. 112 tys. km, 1900 ccm, diesel, grafito
wy metalic, wspomaganie kier., alarm + pilot, dzielone tylne 
siedzenia, podłokietnik, radio, nowe opony, garażowany, -
18.700 zł. Żagań, tel. 068/478-14-30 
VW VENTO GL. 1993 r., 77 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
kolor wiśniowy metalic, automat, centralny zamek, weluro- 
wa tapicerka, el. otw. szyberdach, el. reg. i podgrzewane 
lusterka, wspomaganie, el. reg. reflektory, RM, alum. felgi, 
nowe amortyzatory z przodu i łożyska, stan b. dobry, • 18.000 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0604/46-71-20 
VW VENTO VR6, 1993 r., 130 tys. km, 2800 ccm, DOHC. 
24V, kolor śliwkowy metalic, ABS, ASR, el. reg. lusterka, el. 
otw. szyby, cenlr. zamek, alum. felgi, wspomaganie kierow
nicy, fotele kubełkowe, komputer, thermotronik, Mul-T-Lock, 
174 PS, ciemne lampy, spoiler, sprowadzony w całości, 
atrakc. wygląd, - 19.500 zł (możliwe raty). Kowary, tel. 
075/761-40-45
VW VENTO, 1993 r„ 170 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
stan b. dobry, centralny zamek, wspomaganie kier., immobi
lizer, alarm, halogeny, garażowany, - 19.500 zł. Paczków, 
tel. 077/431-75-17,0606/40-36-78 
VW VENTO, 1993 r.. 198 tys. km. 1900 ccm, turbo D, srebr
ny metalic, wspomaganie kier., el. otw. szyberdach, centr. 
zamek + pilot, alarm, alum. felgi, halogeny, atrakc. wygląd, -
19.900 zł. Zielona Góra, tel. 0604/55-52-28 
VW VENTO GLX, 1994 r„ 1800 ccm, srebrny metalic, cenlr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby, szyberdach, 2 pod. po
wietrzne, ABS, zadbany, do sprowadzenia, - 20.500 zł. Le
gnica, tel. 0608/23-76-74
VW VENTO, 1994 r., 1Q3 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, alum. felgi, wspomaganie, alarm, RM, dzielona 
tylna kanapa, zderzaki w kol. nadwozia, blokada skrzyni bie^ 
gów, stan b. dobry - 20.500 zł lub zamienię na BMW E-36, 
może być uszkodz. Lubin, teł. 076/846-59-06 
VW VENTO, 1994 r„ 1>28 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 zł. Kępno, teł. 062/782-08-22, 
0603/39-31-25
VW VENTO GLX, 1994 r., 1800 ccm, srebrny metalic, centr. 
zamek, wspomaganie, el. otw. szyby i szyberdach, 2 pod. 
powietrzne, ABS, zadbany, do sprowadzenia, - 20.500 zł. 
Legnica, tel. 0600/19-29-37,0503/58-27-07 
VW VENTO GT, 1994 r., 99 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor 
grafitowy metalic, wspomaganie, centr. zamek + pilot, el. otw. 
szyby (4), el. reg. lusterka, kubełkowe fotele, alum. felgi, 
alarm, radio, immobilizer, - 24.500 zł. Leszno, tel. 
065/529-26-42,0601/88-17-49 
VW VENTO, 1994 r., 103 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, alarm, wspomaganie kierownicy, hak, blokada 
skrzyni biegów, zderzaki w kolorze nadwozia, alum. felgi, 
stan b. dobry, - 20.500 zi lub zamienię na osobowy BMW 
E-36, rozbity. Lubin, tel. 076/846-59-06 
VW VENTO GLX, 1994 r., 104 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, wspomaganie, RO, centr. zamek, el. 
otw. szyberdach, immobilizer, książka serwisowa, wełurowa 
tapicerka, halogeny, el. reg. reflektory, 2 pod. powietrzne, 
lakierowane zderzaki, dzielona tylna kanapa, - 20.500 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-53-61 
VW VENTO, 1994 r., 80 ty£ km, 1800 ccm, wiśniowy, wspo
maganie kier., reguł, światła, el. reg. lusterka, kupiony w Pol
sce w salonie, stan idealny, Mul-T-Lock, - 18.500 zł. Trzeb
nica, tel. 071/312-44-16,0606/92-96-56 
VW VENTO, 1994 r., 160 tys, km, 1900 ccm, turbo D, kolor 
grafitowy, kpi. dokumentacja, w kraju od 1999 r., sprowa
dzony w całości, el. otw. szyberdach, fotele Recaro, alarm, 
RO, - 20.000 zł lub zamienię na tańszy. Zielona Góra, tel. 
068/341-41-33,0604/30-29-41 
VW VENTO, 1995 r., 1900 ccm, turbo D, granatowy metalic, 
centr. zamek, wspomaganie, sprowadzony według nowych 
zasad, 1 dzień w kraju, - 24.500 zł (zwolnienie z opłaty 
skarb.). Leszno, tel. 0607/04-77-67,0609/65-28-65 
VW VENTO, 1996 r., 54 tys. km, 1800 ccm, bordowy meta
lic, centralny zamek, wspomaganie kier., el. otwierane szy
by, el. szyberdach, el. reguł, lusterka, wełurowa tapicerka, 
dzielona tylna kanapa, garażowany, stan b. dobry, - 26.800 
zł. Bralin, tel. 062/781-25-92 po godz.15, 0604/73-27-52 
VW VENTO GLX, 1995 r., 32 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
zielony metalic, wspomaganie, ABS, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, el. otw. szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, RO, ha
logeny, wełurowa tapicerka, zderzaki w kolorze nadwozia, 
immobilizer, książka serwisowa, - 26.700 zł. Chojnów, tel. 
0604/22-92-30
VW VENTO GLX, 1995 r., 145 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
zielony metalic, el. otw. szyby x 4, el. reg. lampy, ej. otw. 
szyberdach, wspomaganie, welur, halogeny, hak, dzielona 
kanapa, radio, I właściciel, centr. zamek, - 20.900 zł. Góra, 
tel. 065/544-13-31,0501/22-13-09 
VW VENTO, 1995 r., 1800 ccm, benzyna ABS, klimatyza
cja, 2 pod. powietrzne, szyberdach, - 23.500 zł. Krosno Od
rzańskie, tel. 068/383-67-26,0607/59-28-80 
VW VENTO, 1995 r., 130 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor 
śliwkowy. 2 pod. powietrzne, welur, elektryka, szyberddch,

RO, udokum. pochodzenie, w kraju od 6 m-cy, bez wypad
ku, wspomaganie, alum. felgi, immobilizer, ̂  27.000 zł.-Sty- 
pułów, gm. Kożuchów, tel. 068/355-33-21 
VW VENTO GUC, 1996 r„ 35 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, 2 pod. powietrzne, centr. zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, szyberdach, el. reg. lusterka, - 22.500 zł. Kalisz, tel. 
0605/34-56-32
VW VENTO, '1997/98 r., 51 tys. km, 1900 ccm, TDi, bordo
wy metalic, poduszka pow., wspomaganie kier,, centr. za
mek + pilot, el. otw. szyberdach, el. otw. szyby; alum. felgi, 
kubełkowe fotele, atrakc. wygląd, - 33.000 zł (kupujący nie 
płaci podatku). Leszno, tel. 0604/36-90-52, 0607/20-34-60

WARTBURG
WARTBURG 353,1970 r.,80 tys. km, 992 ccm, biały, szyber
dach, bez rdzy, zadbany, stan b. dobry, - 500 zł lub zamienię. 
Chojnów, tel. 076/819-64-38
WARTBURG 353 W, 1979 r„ 60 tys. km, 1000 ccm, benzyna, 
czerwony, stan b. dobry, - 900 z|. Legnica, tel. 076/858-49-23 
WARTBURG, 1983 r., - 400 zł. Nowa Ruda, tel. 0607/62-79-33 
WARTBURG 353,1983 r., 992 ccm, biały, po remoncie silni
ka. po remoncie blacharki, nowy lakier, RO + głośniki, zareje- 
strowany.aktualny przegląd (do 12.2001 r.), garażowany, stan 
b. dobry, - 1.450 zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-90, 
0607/10-95-50
WARTBURG 353,1983 r„ 1000 ccm, żółty, sprawny, kpi. do
kumentacja - 350 zł. Wrocław, tel. 0502/51-50-31 
WARTBURG 353,1984 r.. 103 tys. km, 992 ccm, biały, kom
bi, po remoncie blacharki, stan bardzo dobry, oszczędny, ważny 
przegląd do 09.11.2001 r + skrzynia biegów, silnik bez doku
mentacji, gażnik, - 1.000 zł. Czarnowąsy, tel. 077/453-07-43 
WARTBURG, 1984 r., 1000 ccm, zielony, koła zimowe, dużo 
części, stan b. dobry, - 800 zł. Sieniawka, gm. Bogatynia, tel. 
075/778-34-75
WARTBURG 353 W, 1985r„ 120 tys. km, 1000 ccm, piasko
wy, techn. sprawny, mało używany, garażowany, przegląd do
11.2001 r., welurowe fotele - 1.000 zł. Oława, teł. 
071/313-24-19
WARTBURG 353 W, 1985 r., 97 tys. km, 992 ccm, 2-suw, 
żółty, -1.200 zł. Wałbrzych; tel. 074/841-55-55 
WARTBURG 353,1985 r., 95 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
brązowy, silnik Renault 5, inst. gazowa, szyberdach, RM, hak, 
przegląd do 04.2002 r.. stan dobry, • 2.000 zł. Wrocław, teł. 
071/363-19-55
WARTBURG 354 W, 1986 r., 60 tys. km, 992 ccm, żółty, stan 
dobry, OC, przegląd do listopada 2001 r, • 900 zł. Legnica, tel. 
076/856-57-66
WARTBURG 353,1986 r. stan nadwozia bardzo dobry, • 600 
zł. Wrocław, tel. 0501/74-05-88 
WARTBURG 353,1986 r., 1000 ccm, czerwony, nadwozie z 
91 r., nowe opony, wzmocniony silnik, hak, stan b. dobry, -
1.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-17-49
WARTBURG 353, 1986 r., 80 tys. km. 990 ccm. czerwony, 
nowe opony, garażowany, techn. sprawny, ważny przegląd i 
OC, -1.600 zl. Świdnica, tel. 0605/45-05-71 
WARTBURG 353,1986 r., 992 ccm, biały, stan dobry, biegi w 
podłodze, przegląd do 04.2002 r. • 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/325-96-82
WARTBURG 353 S. 1986/87 r.. 93 tys. km, 992 ccm, 2-suw, 
czerwony, hak, bagażnik dachowy, techn. sprawny, - 650 zł. 
Wrocław, tel. 071/782-96-59
WARTBURG SKŁADAK, 1987 r., - 800 zł. Borek Strzeliński, 
tel. 071/302-79-33,0609/28-12-72 
WARTBURG 353,1987 r., 992 ccm, biały, techn. sprawny, 
biegi w podłodze, przegląd do 05.2002 r., opłacony, w cią
głej eksploatacji + części - 700 zł. Nysa, tel. 077/433-94-26 
WARTBURG 353,1987 r., 60 tys. km, 1000 ccm, kolor pia
skowy, blacharka po remoncie, - 1.200 zł. Okrzeszowice, 
gm. Żórawina, tel. 071/316-45-95 
WARTBURG 353,1987 r., 80 lys. km, 1000 ccm, szary, po 
remoncie silnika, stan dobry, - 1.200 zł. Radziechów, gm. 
Zagrodno, tel. 076/877-38-95
WARTBURG 353,1989 r., 1000 ccm, beżowy, lewarek skrzyni 
biegów w podłodze, szyberdach, - 800 zł. Jaworżyna Ślą
ska, tel. 074/858-81 -07,0606/23-43-67 
WARTBURG 353; 1989 r., 22 tys. km, 992 ccm, biały, lewa
rek biegów w podłodze, po remoncie silnika, nowy akumula
tor, nowe amortyzatory, gażnik, pompka paliwa, półosie, koń
cówki drążków, sprzęgło, - 1.600 zł. Strzelin, JLel. 
071/392-09-05
WARTBURG GOLF KOMBI, 1988 r., 1300 ćcm, - 4.500 zł. 
Gubin, tel. 068/455-65-26,0603/69-87-88 
WARTBURG GOLF, 1988/89 r., 1300 ccm, zielony, stan b. 
dobry, oryg. szyberdach, lekko obniżony, sportowy ukł. wy
dechowy, przyciemniane lampy i szyby, pokrowce, atrakc. 
wygląd, • 3.800 zl. Żagań,'tel. 0603/56-39-26 
WARTBURG GOLF. 1989 r„ 116 tys. km, 1300 ccm, szary, 
silnik VW, oszczędny, wełurowa tapicerka, hak, zarejestro
wany, w ciągłej eksploatacji, techn. sprawny, opłacone PZU, 
zielona karta, - 5.800 zł. Trzebnica, tel. 0503/94-25-61 
WARTBURG GOLF, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, szary, szy
berdach, na białych tablicach, - 1.350 zł. Zgorzelec, tel. 
0605/37-60-35
WARTBURG GOLF, 1990 r„ 116 tys. km, 1300 ccm, biały. -
3.000 zł. Polkowice, tel. 076/847-49-08
WARTBURG GOLF KOMBI. 1990 r.. 1300 ccm. biały. -4.700 
zł., teł. 0602/29^22-95
WARTBURG GOLF KOMBI. 1990 r., 102 tys. km, 1300 ccm, 
- 3.500 zł lub zamienię. Gubin, tel. 0606/70-23-39 
WARTBURG GOLF, 1990 r„ 1300 ccm, błękitny. - 400 DEM. 
Gubin, tel, 0600/59-13-33
WARTBURG GOLF, 1990^-1300 ccm, benzyna stan silni
ka b. dobry, po remoncie i po serwisie bieżącym, dużo no- 

' wych części, nie wymaga napraw, - 5.400 zi lub zamienię na 
mniejszy. Wrocław, tel. 0503/85-46-09 
WARTBURG GOLF, 1990/91 r., 102 tys. km. 1300,ccm ku
piony w Polmozbycie, I właściciel, garażowany, stale serwi
sowany, stan silnika idealny, od 1.5 roku nie eksploatowany, 
stan dobry, - 4.550 zł. Wrocław, tel. 0502/98-52-91 
WARTBURG GOLF KOMBI. 1991 r„ 68 lys. km, biały, mało 
używany, zadbany, stan b. dobry, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 
0503/12-57-17

WOŁGA
WOŁGA 24,1988 r., 90 tys. km, 2445 ccm stan b. dobry, nie 
wymaga żadnych napraw, bez korozji, instalacja gazowa 701, 
- 4.100 zł. Pyszczyn, gm. Żarów, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/06-57-14

ZASTAWA
ZASTAWA 110OP, 1980 r., 1108 ccm, benzyna w ciągłej eks
ploatacji, przegląd do 04. 2002 r., hak, po remoncie silnika, 
części zapasowe, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/321-77-53 po 17 
ZASTAWA 1100p, 1982 r., 1116 ccm, czerwony, w ciągłej eks
ploatacji, stan dobry, dużo części (skrzynia biegów, przeguby, 
inne), zagłówki, obrotomierz, trzecie światło .stop’ , halogeny, 
do drobnych poprawek, po przeglądzie, - 700 zł. Wrocław, tel. 
0501/97-26-87
ZASTAWA YUGO FLOR IDA, 1991 r„ 1300 ccm, wtrysk, EFI, 
niebieski, 5-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, wełurowa tapi
cerka, stan b. dobry, na zachodnich tablicach - 950 DEM. Lub
sko, woj. zielonogórskie, tel. 0504/96-12-24
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AUTOBUSY, CIĘŻAROWE, 
DOSTAWCZE

AUTOBUS AUTOSAN H9-20,1986 r,, SW-400 turbo, wieloko
lorowy, po wymianie blach i malowaniu, lotnicze fotele, w cią
głej eksploatacji, stan dobry, • 13.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/
753-48-23
AUTOBUS AUTOSAN H9-21,1987 r. turystyczny, -16.000 zł + 
VAT. Bolesławiec, tel, 075/732-66-97 .
AUTOBUS BERLIET PR3,1975 r., V8, kolor piaskowy, zradio- 
fonizowany, wentylacja, lotnicze fotele, miejsc 49+1+1,-duże 
kufry, drzwi pneumatyczne, w ciągłej eksploatacji, dużo części,
-12.000 zł lub zamienię na busa, w tej cenie. Wojbórz, tel. 074/ 
871-30-34,074/871-30-36
AUTOBUS DAF LAG, 1986 r. klimatyzacja, WC, 2 telewizory, 
video, sypialnia, lodówka, silnik EURO 0, retarder, wys. 3.85 
m, stan b. dobry, jest podobny do Neoplana 116, - 70.000 zł + 
VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00 
AUTOBUS IKARUS 256,1982 r. po remoncie kapitalnym bla
charki, po wymianie silnika, nowe opony i przednia oś, w cią
głej eksploatacji, - 28.000 zł. Zielona Góra, teł. 068/324-71-70. 
0604/05-79-40
AUTOBUS JELCZ PR 110, 1983 r., 73 tys. km, 11100 ccm, 
SW-680, biało-niebieski, w ciągłej eksploatacji, koła bezdętko- 
we, wersja turystyczna, 53 miejsca, wysokie kufry, •'15.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/56-89-89
AUTOBUS JELCZ PR 110,1984 r.. 11000 ccm, biały, w ciągłej 
eksploatacji, po kapitalnym remoncie blacharki, po lakierowa
niu, silnik stojący, stan dobry, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
341-29-11.0603/89-21-41
AUTOBUS JELCZ PR 110,1988 r., 157 tys. km, 11000 ccm, 
biały, po remoncie blacharki i lakierowaniu, drzwi otwierane 
pneumatycznie, szyba prosta, silnik leżący SW-680, stan b. 
dobry, • 19.800 zł lub zamienię na osobowy, busa lub inne pro
pozycje. Wrocław, tel. 071/311-21-37 
AUTOBUS JELCZ PR110,1989 r., srebrny metalic. w ciągłej 
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 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem - A00394 
www.autogielda.com.pl)
AUTOBUS JELCZ PR 110,1990 r.. 11000 ccm, czerwony, po 
remoncie kapitalnym w 2000 r., stan b. dobry, - 8.900 zł. Wro
cław, tel. 0609/35-82-37
AUTOBUS KAROSA 734,1984 r., biały, stan dobry, atrakcyjny' 
wygląd, - 7.000 zł. Kłodzko, tel. 0603/63-12-95 
AUTOBUS KAROSA K-735,1985 r.. turbo opony bezdętkowe, 
wersja turystyczna, stan b. dobry, - 21.000 zł + VAT. Kudowa 
Zdrój, tel. 0602/69-90-51
AUTOBUS KAROSA 735,1985 r., biało-zielony, stan b. dobry, 
wersja turystyczna, opony bezdętkowe, kołpaki, wysokie kufry,
- 26.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 0603/
71-67-11.
AUTOBUS KAROSA LC-735. 1986 r.. turbo turystyczny, 47 
miejsc, opony bezdętkowe, dodatkowy bagażnik z tyłu autobu
su. - 20.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
AUTOBUS KAROSA 734,1986 r. stan b. dobry, wersja mię
dzymiastowa, opony bezdętkowe, - 12.000 zł + VAT. Ratno 
Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
AUTOBUS KAROSA 735,1987 r., 160 tys. km stan dobry, opo
ny bezdętkowe, -11.000 zł. Kłodzko, tel. 0603/63-12-95 
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 735,1988 r. stan dobry, wersja tu rys tycz- 
na, óporty bezdętkowe, -15.000 zł+VAT. Ratno Dolne, tel. 074/ 
871-28-29,0603/71-67-11
AUTOBUS KAROSA LC-735,1989 r. turystyczny, - 28.000 zł + 
VAT. Bolesławiec, tel. 075/732-66-97 
AUTOBUS KAROSA K-735,1989 r., turbo Wersja tu lys tyczna, 
bar kawowy, lodówka, telewizor, video, stan techn. i wizualny 
b. dobry, - 29.000 zł + VAT; Kudowa Zdrój, teł. 0605/26-85-00 
AUTOBUS KAROSA 735,1989 r.. turbo, biały, stan b. dobry, 
wersja turystyczna, wysokie siedzenia, opony bezdętkowe, -
18.000 zł + VAT. Nowa Ruda - Słupiec, teł. 0607/42-45-35 
AUTOBUS KAROSA 735,1990 r., biały, stan b. dobry, wersja 
turystyczna, opony bezdętkowe, bar kawowy, TV, lodówka, -
37.000 zł+VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
AUTOBUS KAROSA 734,1990 r., turbo, brązowy, stan b. do
bry, wysokie siedzenia, wersja międzymiastowa, • 16.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne.tel. 0607/42-45-35
AUTOBUS KAROSA K 735,1991 r., turbo EURO 0, telewizor, 
video, bar kawowy, lodówka, przyciemniane szyby, - 38.000 zł 
+ VAT lub zamienię na osobowy. Kudowa Zdrój, tel. 0602/
69-90-51
AUTOBUS MERCEDES 307, 1976 r., 11000 ccm, biały, 50 
miejsc siedzących, zadbany środek, pneumatyka, na podusz
kach, welur, oclony, nie rejestrowany, faktura VAT, - 28.000 zł. 
Bralin, tel. 062/781-29-65 w godz. 9-18,0603/13-97-64 
AUTOBUS MERCEDES 0303,1979 r. stan b. dobry, 250 KM, 
58 miejsc, retarder; - 42.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/ 
871-28-29,0603/71-67-11
AUTOBUS MERCEDES DROEGMUECCER, 1980 r. turystycz
ny, 52 miejsca, fotele rozkładane, TV, bar, wc, lodówka, konce
sja na WKŚ, przegląd międzynarodowy, po odbudowie i wy
mianie silnika w 98 r, I rejestracja w kraju - 90 r, - 29.000 zł. 
Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
AUTOBUS MERCEDES L 407 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, 
żółty, 15 miejsc, stan dobry, - 19.800 zł. Trzebnica, tel. 071/
387-16-79,0601/52-06-67
AUTOBUS MERCEDES 0303,1982 r. stan idealny. 55 miejsc, 
klimatyzacja, minibar, video, retarder, telewizor, - 80.000 zł + 
VĄT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
AUTOBUS MERCEDES 0307,1982 r., biały, stan b. dobry, 240 
KM, 50 miejsc, - 45.000 zł + VAT. Ratnó Dolne, tel. 074/ 
871-28-29,0603/71-67-11
AUTOBUS MERCEDES 0303,1982 r„ niebieski metalic, stan 
idealny, 55 miejsc, klimatyzacja, video, telewizor, - 80.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 ' 
AUTOBUS MERCEDES 0307,1982 r., biały, stan b. dobry, 240 
KM, 50 miejsc, - 45.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/ 
871-28-29,0603/71-67-11
AUTOBUS MERCEDES 0303,1982 r., 300 tys. km, V6, bia
ło-niebieski, sprowadzony ż Francji, po remoncie i wymianie 
silnika we Francji, klimatyzaqą, video, lodówka, lotnicze fotele, 
rozkł. siedzenia, atrakc. wygląd, - 90.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0605/54-38-81
AUTOBUS MERCEDES 0303,1991 r., srebrny metalic, wysoki 
pokład, klimatyzacja, retrader. w.c., TV, barek, lodówka, stan b. 
dobry, - 95.000 zł + VAT. Bolesławiec, tel. 075/732-66-97 
AUTOBUS NEOPLAN 216H, 1981 r., biały, stan idealny, 280 
KM, 57 miejsc, po remoncie silnika, podwójne szyby, ABS, re
tarder, telewizor, - 54.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/
871-28-29,0603/71-67-11
AUTOBUS NEOPLAN 216 H, 1988 r., zielony metalic, stan ide
alny, 49+1+1,305 KM, klimatyzacja, WC, automatic, ABS, tem
pomat, - 150.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
AUTOBUS NEOPLAN N 316 K, 1989 r., 470 tys. km, biały, 53 
miejsca, w.c., ABS, tempomat, lodowka, TV, video, koncesja 
Euro 1, stan b. dobry, -165.000 zł +VAT.., tel. 062/730-42-90, 
0601/15-44-52
AUTOBUS SETRA 215 HD, 1991 W, czerwony metalic. stan 
idealny, 296 KM, po remoncie silhika (100 tys. km), 49+1+1 
miejsc, lodówka, nawiewy, kuchnia, WC, ABS, telewizor, po
dwójne szyby, - 200.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/
871-28-29,0603/71-67-11

AUTOBUS TAM, 1985 r. 190, -15^000 zł. Wałbrzych, tel. 074/
843-35-36
AVIA, 1989 r.; 22 tys. km izoterma, kontener, wymieniony sil
nik, nowe opony, stan b. dobry, • 10.000 zł. Poznań, tel. 06-1/ 
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, zarejestrowany do 06.2002 r., stan dobry,
- 5.500 zł. Gniechowice, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 071/
316-87-86
AVIA A21 FURGON, 1990 r., 3600 ccm, niebieski, stan tech. 
dobry, przy zakupie możliwość wystawienia faktury VAT, dodat
kowo Avia furgon z 1985 r. (na części), - 5.200 zł. Legnica, tel. 
076/862-13-17,0606/87-86-30
AVIA A30,1984 r., 30 tys. km, 3596 ccm, diesel, niebieski, ład.
3.000 kg, kontener, lewarek biegów w podłodze, po remoncie 
silnika, skrzyni biegów, zawieszenia i hamulców, -4.000 zł. św. 
Katarzyna, tel. 071/311-65-86
AVIA A30,1985 r., niebieski, dł. skrzyni ład. 5.5 m, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-40-18
AVIA A31 N, 1981 r„ 10 tys. km, 3600 ccm, diesel, niebieski, 
plandeka, nowe opony, techn. sprawny, brak przeglądu, - 5.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/868-52-58 
AVIA A31,1982 r., - 3.900 zł. Opole, tel. 0604/34-08-28 
AVIA A31,1985 r., 90 tys. km, 3600 ccm, niebieski, kontener, 
maxi, ład. 3,51, w ciągłej eksploatacji, zadbany, stan b. dobry -
6.000 zł. Opole, tel. 0503/97-13-88
AVIA A31,1985 r., 125 tys. km, 3500 ccm, niebieski, izoterma, 
techn. sprawny, • 5.200 zł. Zachełmie, tel. 075/755-93-22 do 
godz. 15
AVIA A31,1985 r., 180 tys. km, 3600 ccm, diesel, niebieski, 
stan dobry, - 3.700 zł. Żórawina, tel. 071/316-50-37 
AVIA A31N, 1987 r., 3596 ccm, niebieski, długi, stan dobry, w 
ciągłej eksploatacji, - 3.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-47-58 
AVIA A31,1989 r., diesel izoterma, ład. 31, przegląd do 04.2002 
r, - 5.700 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-38-60 
AVłAA60,1999 r., 50 tys. km, diesel, zielony, skrzyniowy, stan 
b. dobry, - 51.100 zł. Wrocław, tel. 0602/27-55-20 
AVIA A60,1999/00 r., 40 tys. km intercooler, turbo, plandeka 
5,15 x 2,30 x 2,50, burty aluminiowe, kabina sypialna, nowy 
model, pełna dokum. - 51.000 zł + Vat. Oleśnica, tel. 071/
314-35-01
BARKAS B 1000,1980 r., 900 ccm, biały, oszklony, 8-osobo- 
wy, stan b. dobry, • 2.500 zł lub zamienię na inny samochód. 
Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,312-63-41 . 
BARKAS B 1001,1991 r., 70 tys. km, 1300 ccm, benzyna, nie
bieski, 8-osobowy, oszklony, oryginalny lakier, webasto, hak, 
szyberdach, - 8 .200 zł lub zamienię na inny samochód. Prusice 
k. Trzebnicy, tel. 071/312-53-41,312-63-41 
CHRYSLER TWC LXI, 1996 r„ 130 tys. km. 3800 ccm, bordo
wy metalic, ciężarowo-osobowy, pełne wyposażenie, skóra, kli
matyzacja, komputer, CD, - 55.000 zł. Wrocław, tel. 0601/ 
64-01-00
CITROEN BERLINGO, 1996 r„ 45 tys. km, 1900 ccm, dieseł, 
ciemnozielony, 2*osobowy, do połowy oszklony, ład. 600 kg, 
pełne wyposażenie elektr, -19.500 zł. Ostrów Wlkp.,'tel. 062/ 
593-03-75
CITROEN BERLINGO. 1997 r., 58 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, 2-osobowy • 19.000 zl lub zamienię. Wolsztyn, tel. 068/
384-91-32,0603/08-72-27
CITROEN BERLINGO, 1997 r., 64 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, 2-osobowy, wspomaganie, kratka grodziowa, tylne drzwi 
otwierane na bok, po blacharce, do lakierowania, • 18.500 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/591-15-41 po godz. 20, 0601/
94-90-34
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 60 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, 2-osobowy, dostawczy, częściowo przeszklony, do lakie
rowania 2 elementy, sprowadzony, technicznie sprawny, faktu
ra VAT, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 22.500 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
CITROEN BERLINGO, 1998 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
zielony, kupiony w salonie w Polsce, bez wypadku, 5-osobowy, 
oszklony, homologacja fabryczna na dężarowo-uniwersalny, 
poduszka pow., wspomaganie kier., faktura VAT,stan idealny, -
31.500 zł. Świdnica, tel. 0601/87-11 -68 
CITROEN BERLINGO, 1998 r.,39 tys. km, 1761 ćbm, benzy
na, Srebrny metalic, 5-ośobowy, wspomaganie kierownicy, re
gulowana kierownica, ABS, 2 poduszki pow., el/otwierane szy
by, eł. reguł, reflektory, immobilizer, centralny zamek, alanm, stan 
b. dobry, * 27.000 zł. Wrocław; tej. 0502/55-20-78 ’ ,
CITROEN BERLINGO, 1998/99 r., 62 tys. km; 1400 ccm 5-oso- 
botoy, oszklony, stan b. dobry, - 27.500 z{. Borowa Oleśnicka, 
tel. 071/315-73-55,0607/85-16-74.
CITROEN BERLINGO, 1999 r., 105 tys. km, niębieskj-metałic, 
wsp. kier, pod. powietrzna, 5̂ osobowy,- przyciemniane szyby 
boczne, alarm, hak, - 32.000 zł. Kępno, tel. 0606/11-47-47 
CITROEN BERLINGO,. 1999 r„ 54 ty& km, 1900'ccm, diesel, 
biały, dostawczy, wspomaganie, reg. kierownica, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, -  25.000 zł. Odolanów; .tel. 062/
733-30-51W godz.9-17,0601/53-46-55 
CITROEN BERLINGO, 2000 r., 12 tys; km, 1900 ccm, dieseł, 
złoty metalic, homologacja fabryczna na ciężarowy, odstąpię 
leasing, 5 miejsc, częściowo spłacony. Legnica, tel. 0606/
13-92-08
CITROEN BERLINGO, 2000 r., 8 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie kierownicy, immobilizer, stan b..dobry, -
33.600 zł. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-27-25 wieczorem 
CITROEN C15 D, 1989 r., 1360 ccm, biały, po remoncie bla
charki, po remoncie silnika, hak, stan b. dobry, - 6.500 zł. Wro
cław, tel. 071/333-21-04
CITROEN C15,1994 r., 170 tys. km, 2000 ccm, biały, nowy 
akumulator, chłodnica, - 9.500 zł. Leszno Wlkp., tel. 065/ 
529-34-27
CITROEN C15,1995 r., 89 tys. km, 1800 ccm, diesel/czerwo
ny, ład. 770 kg, stan techniczny b. dobry, radio, -, 13.500 zł. 
Nysa, tel. 0605/64-68-97
CITROEN C15,1996/97 r., biały. 5-osobowy, zadbany, radio, 
faktura VAT, - 16.000 zł. Wrocław,'tel. 071/3'17-12-63, 0603/
22-23-97
CITROEN C15,1998/99 r., 90 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały,
5-osobowy, ład. 740 kg, centralny zamek, aljjrm, składane sie
dzenia, stan b. dobry, faktura N/AT, - 17.000 żł. Wrocław, tel. 
071/782-73-80 do godz. 15,317-12-63 
CITROEN C25,1994 r., 190 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
oszklony, 9 osób, wersja turystyczna, welurowe wnętrze, fotele 
rozkładane + zagłówki, podłokietniki, podwójne 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. 1.71, przegląd do 2.2002 r., na prawo jazdy 
kat. B, dużo nowych części, po remoncie blacharki, stan dobry, 
zadbany, - 7.000 zł lub zamienię na osobowy. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/815-66-22
CITROEN JUMPER MAXł, 1996 r., 140 tys. km, 2500 ccm, TDI, 
srebrny metalic, wspomaganie, nie eksploatowany w kraju, bez 
wypadku, - 27.000 zl + VAT. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/ 
782-92-72,0601/56-10-47,0603/94-07-67 §
CITROEN JUMPER. 1996 r., 141 tys. km, 2500 ccm, TD, biały, 
maks. długi i wysoki, w kraju od 4 mies., RO, nowe opony, na 
gwarancji, po wymianie paska rozrządu, bez wypadku, stan ide
alny!"- 29.500 zł (dodatkowo na życzenie agregat chłodniczy). 
Rawicz, tel. 065/547-80-40

CITROEN JUMPER,; 1996 r.;108 tys. km, 2500;ccm,'diesel, 
biały, podwyższony, pfzedlużony, ładv1,61, przegląd do 05.2002 
r., lirij^ilizefr wspOłnagtfme Kierownicy! przegroda, 3-osobo- 
wy, stan b. dobry, - 30.500 zł liib zamienię na osobowy. Wro
cław, tęLO.717357-75-54,0504/78-85-00' J  v 
CITROEN JUMPER, 1996 r., 82 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, zadbany, stan b. dobry, podwyższony, ściana działowa, przy
stosowany do odprawy celnej, udokumentowane pochodzenie,
• 28.000 zł. Wrocław, tel. 0606/13-40-15 ,
CITROEN JUMPER, 1997 r., 157 tys. km, 2500 ccm! turbo D, 
biały, oryginalny hak, wspomaganie, 3-osobowy, plandeka cel- » 
na, ład. 1450 kg, - 26.000 zł + VAT. Grudzielec Nowy, tel. 062/
734-47-43,0604/33-78^67
CITROEN JUMPER, 1997 r., 119 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, oszklony, 6-osobowy, ciemne szyby, nowe opony, w kraju 
od tygodnia, - 27.600 zł. Wrocław, tel. 0607/80-08-60 
CITROEN JUMPY, 1997 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, bia
ły, sprowadzony z Francji, alarm, 3 osoby + 800 kg, blaszak, w 
kraju od 2 mies., faktura VAT - 22.000 zł + VAT. Wrocław, teł. 
071/357-38-24,0603/31-62-05
DAF 1300,1984 r., 700 tys. km, turbo D, pomarańczowy, silnik 
wysokoprężny, izoterma, ład. 7.71, z windą i bocznymi drzwia
mi, -17.000 zł. Żagań, tel. 068/377-60-30,0606/90-48-54 
DAF 1300,1986 r., TD kontener z windą, boczne drzwi, ładow
ność 7.71, - 20.000 zł. Żagań. tel. 068/377-60-30.0606/90-48-54 
DAF 2800,1987 r. 320 KM, stan dobry, plandeka, po naprawie 
silnika, sprzęgła, hamulców, sprężarki, wymiana siłowników, 
zaworów, aluminiowe burty, webasto, na poduszkach, ład. 101, 
kabina sypialna, dobre opony, • 29.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-73-69
DAF 360,1990 r., niebieski, ciągnik siodłowy, wysoka kabina, 
na poduszkach, centralne smarowanie, spoilery, stan idealny, -
35.000 zł. Katowice, tel. 032/233-23-23
DAF 400,1990/96 r., 2500 ccm, turbo D po remoncie silnika, 
nowy akumulator i chłodnica, blaszak, podwyższony, stan do
bry, -11.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-67-32,0605/25-22-06 
DAF 95 350 ATI, 1989 r., 11000 ccm, biało-niebieski, ciągnik 
siodłowy, stan dobry, na pod. powietrznych, webasto, zwolnio
ny z opłaty VAT, za dopłatą może być z naczepą 13.6 m, na 
poduszkach, ? 25.000 zł. Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-91-19, 
0606/18-59-40
DAF 95,1992 r., 140 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, stan do
bry, • 12.500 zł. Żórawina, tel. 071/316-50-37 
DAF 95,1993 r. 400 KM, zwolniony z podatku VAT, - 39.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-27-98 
DODGE RAM 3500, 1999 r., 50 tys. km, 5899 ccm, stalowy 
metalic, kpi. dokumentacja, zarej., stan idealny, ospoilerowany, 
rej. na 5 osób + skrzynia ładunkowa • 130.000 zł. Uniejowice, 
tel. 0503/83-84-75
FIAT 900 E MINIBUS, 1981 r., 900 ccm, benzyna, biały, 8-oso
bowy. - 2!300 zł. Obora 10. gm. Lubin, tel. 076/846-73-47 
FIAT DUCATO, 1983 r.. 190 tys. km, 2500 ccm, diesel, poma
rańczowy, 2 szybki w tylnych drzwiach, jedna szybka z boku, w 
ciągłej eksploatacji, - 4.900 Zł. Wrocław, tel. 071/341-63-14, 
0601/78-33-66
FIAT DUCAT014,1984 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, nowy 
akumulator i opony, stan dobry, • 6.500 zł. Kłodzko, tel. 074/
817-16-23 po godz. 18
FIAT DUCATO, 1985 r., 450 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, po. 
remoncie kapitalnym silnika, nowa głowica, alarm, stan dobry, -
8.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-35-64
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 MAXI. 1985/86 r., 230 tys. km, 2500 ccm, die
sel, biały, długi, wysoki, po.remoncie blacharki i lakierowaniu, 
nowy przegląd, 5-biegowy, RM, telefon, odcięcie pompy, stan 
b. dobry, - 8.500 zł. Racibórz, tel. 0600/25-66-25 
FIAT DUCATO, 1986 r., 2500 ccm, diesel na białych tablicach,.
- 3.500 zł. Bolesławiec, tel. -0602/45-33-20
RAT DUCATO MAXI, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, boczne 
drzwi rozsuwane, blaszak, po remoncie i malowaniu, • 10.800 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-78-83,0601/56-61-48 
FIAT DUCATO, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, - 9.500 zł. 
Wałbrzych, teł. 074/855-77-75
FIATDUCATO, 1988 r.. 2500 ccm, diesel alum. kontenerowym. 
4x2x2 m, stan dobry, • 11.000 zł lub zamienię. Wołów, tel. 071/ 
389-98-10
FIAT DUCATO MAXI, 1990 r„ 2500 ccm, diesel, biały, RO, wspo
maganie. w eksploatacji, -13.700 zł. Leszno, tel. 0602/8Ś03-52 
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, 9-osobo- 
wy, po remoncie silnika, • 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-65-08, 
0502/40-08-94
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel - 3.200 DEM. Gubin, 
tel. 068/359-38-03,0606/95-16-12 
FIAT DUCATO, 1991 r., 2500 ccm, diesel podwójna kabina,
5-osobowy, alum. burty, stan b. dobry, na białych tablicach -
2.600 DEM. Opole, tel. 077/437-54-89 .
FIAT DUCATO, 1992 r. skrzyniowy, dł. 3,7 m, -17.000 zł. Wro
cław, tel. 0604/11-74-80
FIAT DUCATO, 1993 r., 197 tys. km, 1900 ccm; turbo D, kolor 
wiśniowy, kabina 3-osobowa, blaszak, krótki, przegroda celna, 
hak, alarm, ład. 11, garażowany, stan b. dobry, -16.500 zł. Klucz
bork, tel. 077/418-49-60,0605/05-86-75 
FIATDUCATO MAXI, 1993 r., 195 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, długi, wysoki, ściana celna, 3 miejsca, -18.700 zł lub za-, 
mienię na tańszy, do 5.000 zł, Fiat, Opel, VW. Złotoryja, tel. 
076/878-52-75,0604/22-43-22
FIAT DUCATO, 1993 r., 215 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały,
3-osobowy, maks. długi i wysoki, 4 nowe opony, hak, RO Blau
punkt, stan dobry, kpi. dokumentacja, sprowadzony w całości, 
ład. 1.71, -17.500 zł. Żary, tel. 068/374-37-46,0601/29-64-78 
FIAT DUCATO MAXI, 1994 r., 200 tys. km, biały, wspomaga
nie, hak - 23.800 zł. Lewin Brzeski, tel. 0502/65-85-10 
FIAT DUCATO MAXI, 1994 r., 200 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, RM, sprowadzony w całości, starszy model, - 22.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/856-89-14,074/852-46-28 
FIAT D.UCATO, 1994 r., 152 tys. km. 2000 ccm, TDi, biały, wspo
maganie kierownicy, przyciemniane szyby, radio, I właściciel, 
hak, stan b. dobry, faktura VAT, -19.000 zł. Świdnica, tel. 075/
852-61-33,0607/60-79-12 : .
FIAT DUCATO, 1994/95 r., 230 tys. km, 2500 cęm, diesel, bia
ły, wspomaganie, podwyższony, przedłużony, nowy model, -
24.500 zł. Trzebnica, teL 0601/57-96-56 
FIAT DUCATO, 1995 r., ,170 tys. km, 2500 ccm, turbo' D, biały, 
bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec, cena - 9.500 DEM + 
cło 4.100 zł. Wrocław, teł. 071/794-53-88 
FIAT DUCATO, 1995/96/., 125 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, ‘ 
wspomaganie kier., klimatyzacja^RO, bez wypadku, maksymal
nie długi i wysoki, do sprowadzenia z Niemiec -12.000 DEM 
łub na gotowo - 27.500 zł. Jawor, tel. 0604/18-05-38, Niemcy, 
0049/17-31-84-66-02 .
FIAT DUCATO, 1995/96 r., 83 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, niski, krótki, I właściciel, stan b. dobry, oszklony, faktura VAT,
- 26.500 zł lub zamienię na Citroena Berlingo, Peugeota Part
nera. Jawor, tel. 076/870-39-35
FIAT DUCATO, 1995/96 r., 192 tys. km. 2500 ccm, TDI, biały, 
chłodnia-izoterma, agregat Carier, ład. 1.11,2 x 2 x 4 m, bez 
wypadku, ważny przegląd, - 36.000 zł lub zamiana na auto oso
bowe do 20.000 zł lub w tej cenie, D. Tuplice, tel. 0605/21-07-76 
FIAT DUCATO, 1996 r., 61 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
krótki, niski, blaszak, wspomaganie, centralny zamek, el. otw! 
szyby, el. reg. lusterka, immobilizer, tydzień w kraju, stan b. dobry
- 28.500 zł. Jasień, tel. 0606/97-93-24
FIAT DUCATO, 1996 r., 2500 ccm, TDi ABS, centralny zamek, 
immobilizer, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, podwyższo
ny, przedłużony, w kraju od 2 tygodni, - 35.000 zł. Jawor, tei. 
0607/77-97-81
FIAT DUCATO MAXI, 1996 r.t 196 tys. km, 2500 ccm, TDi, bia
ły, wspomaganie, nowy akumulator i opony, RO, - 32.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-31-37

FIAT DUCATO, 1996/97Ki 100 tys.km, $0Q£C*>, dlę$ęl,Nfe 
ły, centralny zamek,' wspomąpjye kierownicy, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka „-tylna szyba ogrzewana, RM^ktajy 
ód toku, książka pojazdu, pełna dokumentacja, przegroda,

' 28.500 zK-Wrócław, tói:0601/77-87-4ff 
FIATDUCATO, 1997 r.,.123 tys! km, 2800 ccm,’TDI, biały, wer
sja podniesiona, el. otw, szyby, el. reg. i podg. lusterka, hak, 
niewielkie uszkodzenia blacharki, immobilizer/1 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., 70 tys. km, 1900 ccm, TDI, niebieski 
metalic, centralny zamek + pilot el.szyby, lusterka, klimatyza
cja podwójna, 9 indywidualnych foteli, kupiony u dealera w kra
ju, - 39.000 zł. Wrocław,'tel. 0601/79-25-64 
FIAT DUCATO, 1998 r., 2800 ccm, TD, biały,,wspomaganie kie
rownicy, RM, bez wypadku, nie eksploatowany w kraju, książka 
serwisowa, - 38.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-18-52 
FIAT DUCATO, 1998 r., 2800 ccm, TDi, biały, radioodtwarzacz, 
wspomaganie kierownicy, bez wypadku, faktura VAT, maxi, •
38.500 zł. Kłodzko, tel. 0607/09-68-58 
FIAT DUCATO MAXI, 1998/99 r., 76 tys. km, 2800 ccm, turbo 
D, biały, pełny blaszak, ład. 1,51 + 3 osoby, zadbany, hak, -
41.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 074/865-53-40, 074/867-44-27 
po godz. 17
FIAT DUCATO, 1998/99 r., 2800 ccm, turbo D, biały, - 40.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-67-03,0803/97-11-53 
FIAT DUCATO, 1999 r., 152 tys. km, 2000 ccm, TDi, biały, wspo
maganie kierownicy, przyciemniane szyby, radio, I właściciel, 
hak, stan b. dobry, faktura VAT, -19.000 zł. Świdnica, tel. 074/
852-61-33
FIAT FIORINO, 1984 r., 1050 ccm, benzyna, Zielony, oszklony, 
po remoncie blacharki i lakierowaniu, stan techn. dobry, • 2.000 
zł. Wrocław, tel. 071/328-90-27,0503/02-14-94 
FIAT FIORINO, 1993 r., 127 tys. km, 1700 ccm, diesel, czerwo
ny, osobowo-dostawczy, zarejestrowany na 6 osób, tylne sie
dzenia rozkładane, ekonomiczny, uniwersalny, po wymianie 
paska rozrządu i wahaczy, • 12.000 zł. Poznań, teł. 061/
866-53-74,0604/60-97-07
FIAT SCUDO EL, 1996 r., 119 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
komputer, alarm, wspomaganie, - 23.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-42-91,0601/56-02-80
FIAT SCUDO, 1996/97 r., 65 tys. km, 1900 ccm, diesel, biały, 
ład. 760 kg, 3-osobowy, poduszka, wspomaganie, el. reg. świa
teł, ścianka działowa, bez wypadku, stan b. dobry - 28.000 zł. 
Góry Zboroskie, gm. Żelazków, tel. 062/769-10-45 po godz.20 
FIAT SCUDO, 1997 r., 80 tys. km, 1900 ccm, turbo D, ciemno
niebieski, 6 miejsc, stan b. dobry, wspomaganie, poduszka pow„ 
el. reg. lampy, RO - 8.000 DEM. Legnica, tel. 0600/23-32-69 
FIAT SCUDO BUS, 1997 r.. 110 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
niebieski metalic, 9-osobowy, serwo, poduszka pow., el. otw. 
szyby, reguł, reflektory, zadbany, przyciemnione szyby w tylnej 
części, - 35.000 zł. Niemcy, tel. 0049/36-16-53-26-08 po 
godz. 21,0049/17-39-71-90-82
FIAT SCUDO, 1997/98 r., 88 tys. km, 1900 ccm, diesel; biały, 
wspomaganie, poduszka pow., RO, hak, 6-osobowy, sprowa
dzony w całości, kompletna dokumentacja, stan b. dobry, •
27.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-22-61,076/878-79-13 
FORD CARGO, 1983 r., 4100 ccm, czerwono-żółty, kontener, 
5.1x2.2x2.0, z hydroklapą, po malowaniu, przegląd do 04.2002 
r, -13.800 zł lub zamienię na busa, osobowy do 9.000 zł. Go
rzów Wlkp., tel. 0600/39-13-15
FORD CARGO 711,1991 r., 120 tys. km, 6000 ccm, dięsel, 
granatowy, skrzyniowy ze stalażem, ładowność 3400 kg, masa 
wł. 3100 kg, owiewka na dachu, wym. skrzyni: .5.10 x 2.40 x 
2.45 m, ham. tarczowe, - 31.500 zł., tel. 0604/97-98-07 
FORD COURIER, 1993/94 r„ 89 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
wtrysk, czerwony, ład. 650 kg, 5-biegowy, katalizator, stan b. 
dobry, • 9.800 zł możliwe raty. Bielawa, tel. 074/645-30-86 
FORD COURIER, 1994 r., 190 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
blokada skrzyni biegów, - 12.500 zł (możl. wyst. fakt. VAT). 
Wrocław, tel. 071/346-62-28,0608/47-33-40 
FORD COURIER, 1996 r., 64 tys. km, 1800 ccm, diesel,niebie
ski, po wymianie amortyzatorów, nowe opony, poduszka pow., 
zadbany, pilne, -15.900 zł. Wrocław, tel. 0502/24-92-17 
FORD COURIER, 1998 r., 33 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 

"immobiliser,, alarm na pilota, blokada skrzyni DIB-LOCK, po
duszka powietrzna kierowcy,, wspomaganie kierownicy, el. re
gulowane reflektory, tylna szyba ogrzewana, radio Ford, książ
ka serwisowa -18 000 zł + VAT. Wrocław tel. 071/355-27-54, 
tel. 0601/43-67-90,0502/22-95-09 
FORD ECONOUNE, 1993 r., 208 tys. km, 7500 ccm, diesel, 
czerwony, bez wypadku, - 33.500 zł lub zamiana na auto oso
bowe. Wrocław, tel. 0601/73-82-50 
FORD ECONOVAN BUS, 1989 r., 55 tys. km. 4900 ccm, V6, 
srebrno-czerwony metalic, 8-osobowy, centralny zamek, alarm, 
el. otw. szyby boczne, przyciemnione, insL gazowa, zbiornik 
1201, W kraju od 91 r, - 20.950 zł. Nysa, teł. 0604/79-95-20 
FORD ESCORT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna, żółty, 2-osobo
wy,-zabudowana skrzynia ład, - 5.900 zł lub zamienię na oso
bowy. Sława, tel. 0609/42-39-12 
FORD ESCORT PICK-UP, 1986 r„ 1600 ccm, diesel, biały, ład. 
700 kg. - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0600/31-10-36 
FORD EXPRESS, 1999/00 r., 35 tys. km, 1800 ccm, diesel, 
biały, - 22.000 zł. Cisek, woj. opolskie, tel. 077/487-12-10 
FORD LTD, 1983 r., 300 tys. km, 5000 ccm, V8, niebieski meta
lic, tempomat, pełne wyposażenie elektryczne, dł. 5.5 m, stan 
idealny, -12.700 zł. Opole, tel. 0608/41-90-22 
FORD TRANSIT, 1972 r., 2300 ccm, diesel, biały, z korozją, 
silnik do remontu, 5 miejsc, -1.200 zł. „  tel. 0604/97-98-07 
FORD TRANSIT, 1975 r., 1600 ccm, benzyna, żółty, skrzynio
wy, kabina 3-osobowa, bliźniacze koła, stan dobry, - 3.000 zł. 
Legnica, tel. 0601/76-66-65
FORD TRANSIT, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, długi, wyso
ki, bliźniacze koła, 9 osób lub 1,51, w ciągłej eksploatacji, bla
charka do remontu, silnik i podzespoły dobre, - 2.700 zł. Kłodz
ko, tel. 0604/92-16-22
FORD f  RANSIT, 1982 r., 2400 ccm, diesel, żółty, po remoncie 
kapitalnym, nowe opony i-akumulator, niski, krótki, zadbany, 
oszklony, po remoncie kapitalnym silnika, stan b- dobry, • 7.000 
zł. Wińsko, tel. 071/389-89-65,0608/85-89-37 
FORD TRANSIT, 1983 r., 2900 ccm, diesel, zielony, bliźniacze 
koła, podwyższony, przedłużony, stan b. dobry, - 6.800 zł. Bole
sławiec, tel. 0502/29-1145
FORD TRANSIT, 1983 r., 1600 ccm, benzyrta, niebieski, krótki, 
niski, oszklony do połowy, zarejestrowany na 7 osób + 900 kg, 
stan dobry, - 4.500 zł. Głogów, teł. 076/832-26-16 .
FORD TRANSIT, 1983 r., 2000 ccm, diesel, niebieski, po re-. 
moncie silnika, blacharki i lakierowaniu, kołpaki, garażowany, 
stan b. dobry, - 3.950 zł. Głuszyca, tel. 074/845-69-02, i 
FORD TRANSIT, 1983 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, 3-osobo- 

'  wy, oszklony, zadbany, w ciągłej eksploatacji, stan b. dobry, -
6.700 zł lub zamienię na samochód osobowy. Wołów, tel. 071/ 
389-48-06 '
FORD TRANSIT. 1983 r:, 1600 Ccm, benzyna, biały, przegląd 
do 12.2001 r., + silnik na części, - 2.700 zł. Zielona Góra, tel. 
0608/13-36-90
FORD TRANSIT, 1985 r., 2500 ccm, diesel blaszak, niski, krót
ki, na białych tablicach - 3.500 zł. Bolesławiec, tel. 06021
45-33-20
FORD TRANSIT BUS, 1985 r., 2500 ccm, diesel, biały, nowe 
opony, stan dobry, -4.100 zł. Bolków, tel. 075/741-48-39 
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki, niski, 
oszklony, kpł. siedzeń, ciemne szyby, garażowany, zadbany, -
13.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-40-17
FORD TRANSIT, 1987 r., 2000 ccm niski, krótki, inst. gazowa, 
- 5.800 zł. Środa Śląska, tel. 0605/60-30-20 (k00094)
FORD TRANSIT, 1987 r„ 2500 ccm, diesel, niebieski, -13.800 
zł. Brzeg, tel. 077/411-21-81
FORD TRANSIT, 1987 r., niebieski, podwyższony, przedłużo

ny, ład. 1900 kg -13.800 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/411-21-81, 
0503/39-85-73
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, izoterma, bla-' 
szak, przedłużony, podwyższony, bez wypadku, 3-osobowy, koła 
bliźniacze, hak, przegroda celna, ład. 1,71, stan b. dobry, - 9.500 
zł + VAT. Głogów, tel. 076/842-62-02,0604/14-75-93 
FORD TRANSIT, 1987 r., 2500 ccm, diesel, biały, 9-osobowy,
5-biegowy, hak, blacharka do małych poprawek, niski, krótki, -
8.000 zł. Ścinawa, tel. 076/843-61 -50,0601/59-78-45 
FORD TRANSIT BUS, 1987/88 r., 2000 ccm, E+gaz, biały, in
stalacja gazowa, przegląd do 15.06.2002 f., podwyższony, 
przedłużony, 5-biegowy, bliźniacze koła, ocieplony, - 9.800 zł 
lub zamienię. Złoty Stok, tel. 074/817-50-81,0608/49-74-01 
FORD TRANSIT, 1988 r., 1600 ccm, benzyna, kolor wiśniowy, 
podwyższony, krótki, nowe opony, stan b. dobry, -10.500 zł lub 
zamienię na Audi B3, VW Passata, Opla Vectrę. Złotoryja, teł. 
0607/43-12-31
FORD TRANSIT, 1988 r., 2500 ccm, diesel, biały, stylizowany 
na model z 1994 r., podwyższony, oszklony, • 12.500 zł. Dzier
żoniów, tel. 0604/39-03-23
FORD TRANSIT, 1988 r., 110 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały.
-12.000 zł. Sieradz, teł. 043/841-32-94,0608/04-22-74 
FORD TRANSIT, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, biały, niski, krót
ki, blaszak, brak przeglądu, - 8.800 zł. Wrocław, te). 071/
788-60-66
FORD TRANSIT, 1988/89 ru 2500 ccm, diesel, niebieski, stan 
b. dobry, 5-biegowy, 9-osobowy, podwyższony, szyberdach, tyl
ne drzwi otwierane z dwóch stron, welurowa tapicerka, -14.600 
zł. Dziewiętlice, tel. 077/431-37-22 
FORD TRANSIT, 1989 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
stan dobry, 5-biegowy, 6-osobowy, do małych poprawek, z urzę
du celnego, kompletna dokumentacja, możliwość wystawienia 
faktury VAT, - 9.200 zł. Bolesławiec, tel. 0606/33-61-28 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, nadwozie 
oszklone, podwyższony, 6-osobowy + 800 kg, ścianka działo
wa, zabezpieczenie celne, hak, zadbany, sprowadzony w cało
ści, -15.000 zł lub zamienię na kombi, diesla. Góra, tel. 065/ 
543-21-74
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki, niski, 
blaszak, stan dobry, -12.500 zł. Legnica, tel. 076/722-85-18 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel, biały, zamknięte 
nadwozie, blaszak, podwyższony, 3-osobowy +1000 kg ładun
ku, ścianka działowa, zabezpieczenia celne, hak, stan b. do
bry, zadbany, dużo nowych części, - 17.000 zł. Wrocław, teł. 
071/354-46-22,0606/44-72-55
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, dieseł, biały, podwyższo
ny, przedłużony, oszklony, zarejestrowany na 9 osób, bliźnia
cze koła, wspomaganie kierownicy, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-31-51 po godz. 19
FORD TRANSIT, .1989/96 fi, 2000 ccm, benzyna + gaz max, -
11.000 zł + VAT. Złotoryja, tel. 0503/89-13-73
FORD TRANSIT, 1990 r„ 2400 ccm.tiały, krótki, niski, prze
szklony, 5-biegowy, -11.000 zł. Opole, tel. 0601/71 -48-88 
FORD TRANSIT. 1990 r., 138 tys. km, 2000 ccm, benzyna, nie
bieski, -13.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-43-81 
FORD TRANSIT, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, biały, oszklony, 
9-osobowy, RO, alarm, zadbany, I właściciel, • 12.200 zł. Legni
ca, tel. 076/854-03-33
FORD TRANSIT, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk, biały, instalacja 
gazowa, krótki, 1 raz podwyższony, 9-osobowy, oszklony, hak, 
el. reg. reflektory, nowe opony, nowy akumulator, radróodtwa- 
rzacz, pełna dokumentacja, - 14.000 zł. Legnica, tel. 0604/
93-45-08 w godz. 7-18
FORD TRANSIT, 1990 r„ 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, bia
ły, instalacja gazowa, 9-osobowy, hak, sprowadzony w całości, 
po remoncie silnika, -12.100 zł lub zamienię na tańszy, osobo
wy. Wrocław, tel. 071/786-73-88,0604/25-38-11 
FORD TRANSIT, 1990 r., 210 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski, podwyższony, przedłużony, most po remoncie, do po
prawek blacharskich, nowy akumulator, -13.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-92-41
FORD TRANSIT, 1990 r., 250Ó ccm, diesel, żółty, maksymalnie 
przedłużony i podwyższony, bliźniacze koła, z salonu, stan b. 
dobry, -13.500 zł + VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 0600/55-05-84 
FORD TRANSIT  ̂1991 r., 190 tys. km,.2500 cęm, diesel, biały, 
niski, krótki, bez wypadku, rozsuwane szyby, otw. tylne drzwr, 
sprow. w całości, stan dobry, hak -17.000 zl. Kępno, tel. 065/ 
543-26-95,0603/70-95-52
FORD TRANSIT, 1991 r., 250 tys. km, 2500 ccm, diesel! biały,
6-osobowy, oplandekowany, - 20.000 zł. Lubsko, tel. 068/ 
372-02-74
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesej, niebieski, podwyż
szony, przedłużony, wspomaganie, immobilizer, 3-osobowy, 
welurowa tapicerka, - 20.000 zł., tel. 0601/56-67-55 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm. diesel, niebieski, el. reguł, 
reflektory, 9-osobowy, krótki, niski, po remoncie, - 16.500 zł. 
Bogatynia, tel. 075/773-83-81,075/773-13-51 
FORD TRANSIT. 1991 r., 190 tys. km, 2500 ccm, diesel, bordo
wy, niski, krótki, oszklony, nowe opony, 5-biegowy, stan b. do
bry, -18.500 zł lub zamienię na dostawczy, do 12.000 zł. Bole
sławiec, teł. 0502/29-11
FORD TRANSIT, 1991 r., 260 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
krótki, podwyższony, 9-osobowy, zadbany, -19.000 z l Wrodaw, 
tel. 071/788-87-68,0601/50-78-27 
FORD TRANSIT, 1991 r., 2500 ccm, diesel, bordowy, stan b. 
dobry, ład. 1 t, 6-osobowy, - 15.600 zł. Wrocław, teł. 071/ 
364-45-83,0602/29-44-35
FORD TRANSIT CL, 1.992 r., 2500 ccm, diesel, biały, wzmoc
niony, długi, podwyższony, osobowo-dostawczy, 8-osobowy. 
ruchoma ścianka, zadbany, hak, w ciągłej eksploatacji, w rozli
czeniu sam. Tico tub Cinquecento. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831 -57-97 w godż.7-17
FORD TRANSIT, 1992 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
krótki, podwyższpny, faktura VAT, - 18.000 zł. Świdnica, tel. 
0601/75-29-33 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem -AC0236 www.autogielda.com.pl)
FORD TRANSIT, 1992 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
86 KM, krótki, niski, radioodtwarzacz, wspomaganie kierowni
cy, welurowa tapicerka, zimowe koła, części zapasowe, stan b. 
dobry, -17.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0604/42-08-85 
FORD TRANSIT, 1992 r., 28 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
krótki, niski, oszklony, atrapa, ścianka celna, - 22.000 zł lub 
zamiana na inny, do 10.000 zł z dopłatą. Kamienna Góra, tel. 
075/744-53-84
FORD TRANSIT, 1992 r., 230 tys. km, 2500 ccm, turbo D, nie
bieski metalic, oryginalny mikrobus, 14-osobowy, webasto, koła 
15". - 34.000 zł. Kłodzko. tel*0601/87-47-23.0601/41-89:18 
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel, biały, sHnik wzmoc
niony,. osobowo-dostawczy, oszklony do połowy, 9-osobowy. z 
siedzeniami, ścianka celną, zadbany, stan idealny, hak, - 24.000 
zł. Legnica, teł. 076/887-19-19 po godz. 20, 0607/22-36-87, 
0601/05-29-57
FORD TRANSIT MAXI, 1993 r., 2500 ccm, turbo D, biały, ład. 
1470 kg, długi, maks. podwyższony, przegroda i uchwyty cel
ne, po remoncie kapitalnym silnika, reg. reflektory, - 23.000 zl. 
Dzierżoniów, tel. 0607/29-34-11 
FORD TRANSIT, 1993 r., 140 tys. km, 2500 ccm, biały, hak, 
możliwość wystawienia faktury VAT, zarejestrowany jako cię
żarowy, - 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, 
niski, krótki, 9-osobowy, rozkł. siedzenia, wspomaganie, stan 
b. dobry, - 21.500 zł. Świdnica, tel. 074/853-09-90, 0605/
45-05-49
FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm, turbo D, biały, ̂ osobowy, 
lotnicze fotele, wspomaganie kierownicy, - 20.000 zł (możliwe 
raty). Wałbrzych, tel. 074/847-66-94 
FORD TRANSIT, 1993 r., 200 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, ściana grodziowa, wspomaganie, 
el. reguł, reflektory, silnik wzmocniony, - 25.000 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/775-44-42
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W DRODZE PRZETARGU I ROKOWAŃ 
SPRZEDAMY NASTĘPUJĄCE POJAZDY

BEDACE PO OKRESIE LEASINGU

• Ciągnik MTZ-82, 1998 r., + osprzęt do kopania rowów - 65.000 zł
- TATRA 815 NTH, 1985 r., Ciągnik siodłowy - 35.000 zł
- Naczepa NSA 22, dł. 9.5m, 1977 r„ -25.000 zł
- Naczepa samowyładowawcza NETAM NF506005, dł. 11 m, 1975 r., 261. - 25.000 zł
- MAGIRUS 360M19,1984 r„ Ciągnik siodłowy, - 53.000 zł
• Naczepa KOŚCIAN N 22 B, 1989 r.. Cysterna - 39.500 zł 0P012682

KLU Leasing Sp. z 0 .0 , Wrocław, ul. Sołtysowicka 26 
l 071/324 64 34. 0-608 525 294 ”

FORD TRANSIT, 1993/94 r., 2500 ccm, diesel, biały, krótki, ni
ski, oszklony, 9-osobowy, nowy model, drzwi z tyłu, hak, stan b. 
dobry, faktura VAT, • 21.000 zł lub zamienię na tańszy, diesel. 
Świdnica, tel. 074/640-45-68,0609/40-20-97 
FORD TRANSIT, 1994 r., 156 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, wspomaganie kierownicy, oryginalny 
lakier, lad. 1700 kg, stan b. dobry, - 28.000 zł lub zamienię na 
samochód osobowy, tańszy. Bielawa, tel. 074/833-58-33,0606/
48-79-34
FORD TRANSIT, 1994 r., 100 tys. km, 2500 ccm, diesel krótki, 
niski, blaszak, - 24.500 zł. Jawor, tel. 076/870-86-40 
FORD' TRANSIT, 1994 r., 144 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
bez wypadku, RM, ABS, oszklony, 9Losobowy, boczne szyby 
uchylane, długi, wysoki, stan b. dobry, wspomaganie kierowni
cy, - 27.900 zł lub zamienię. Kępno, tel. 062/581-04-18,0606/ 
34-66-37
FORD TRANSIT, 1994 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, żółty,
I właściciel, z salonu, bez wypadku, podwyższony, przedłużo
ny, ład. 1.81, silnik wzmocniony, alarm, oznakowany, blokada 
skrzyni biegów, stan b. dobry, - 24.500 zł lub zamienię na sa
mochód osobowy. Paczków, tel. 077/431-61-32 
FORD TRANSIT, 1994 r., 145 tys. km, 2500 ccm, diesel pod
wyższony, wspomaganie, hak, RO, - 30.000 zl. Świdnica, tel. 
0601/09-61-90
FORD TRANSIT, 1994/95 r., 165 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
niebieski, podwójna kabina, 6 osób + 970 kg, - 32.000 zł (możl. 
wyst: fakt. VAT). Żary, fM.' 068/374-09-60 do godz. 15, 068/
374-86-76 po godz. 16
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)
FORD TRANSIT BUS, 1995 r., 129 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 9-osobowy, składane fotele, poduszka pow., wspomaga
nie, garażowany, stan b. dobry • 30.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/
846-83-51 po godz.21,0601/97-67-90 
O  FORD TRANSIT FURGON, 1995 r., 200 tys. km, 

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

FORD TRANSIT BUS, 1995 r., 2500 ccm, turbo D, biały, 9-oso
bowy, oszklony do połowy, podwyższony, przedłużony, - 29.500 
zł. Kąty Wrocławskie, tel. 0603/27-80-58 
FORD TRANSIT. 1995 r., 270 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
krótki, osobowy, podwyższony, wspomaganie kier., poduszka 
pow. kierowcy, - 27.000 zł. Lubin, tel. 076/724-69-93 
FORD TRANSIT, 1995 r., 170 tys. km, 2500 ccm, diesel, ciem
nozielony, podwyższony, przedłużony, przegroda celna, central- 

, ny zamek, wspomaganie kierownicy, stan b. dobry, - 32.000 zł 
lub zamienię na osobowy, do 15.000 zł. Namysłów, tel. 077/ 
419-54-31.0609/48-26-74
FORD TRANSIT. 1995 r., 210 tyś. km, 2500 ccm. diesel, biały, 
oclony w całości, bez wypadku, wspomaganie, poduszka pow., 
nowe opony, po wymianie oleju i paska, długa skrzynia ład., 
blaszak, stan b. dobry, zarejestrowany w kraju, od 4 mies, -
26.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 0503/06-67-23
FORD TRANSIT, 1995 r., 168 tys. km, 2000 ccm, benzyna, 
DOHC, biały, blaszak, krótki, 3-osobowy, ABS, poduszka pow., 
RO, książka serwisowa, do sprowadzenia - 6.900 zł lub 14.000 
zł ♦ VAT po ocleniu. Świdnica, tel. 0605/29-34-36 
FORD TRANSIT, 1995 r., 225 tys. km,$500 ccm, diesel, biały, 
ład. 1.51, plandeka celna, 3.2 x 2.1 x 1.9, wspomaganie, odstą
pię leasing, 12 rat po 625 zł, wykup 3.000 DEM, odstępne 8.000 
zł, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 0601/40-50-53 
FORD TRANSIT, 1995 r., 127 tys. km, 2500 ccm. diesel, biały, 
maks. przedłużony i podwyższony, 6 osób +1200 kg, częścio
wo oszklony, wspomaganie, bez wypadku, - 27.400 zł. Wrocław, 
tel. 0602/45-57-36
FORD TRANSIT BUS, 1995 r., 175 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, pełne wyposażenie, 9-osobowy, sprowadzony w całości, 
stan b. dobry, - 29.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-28-99 po 
godz. 19,0601/59-58-67
FORD TRANSIT, 1995/96 r., 156 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, oszklony, 9-osobowy, ABS, poduszka pow., wspomaga
nie, nowe opony, nowe amortyzatory, serwisowany, bez wypad
ku, na białych tablicach - 9.400 DEM., tel. 068/470-59-20,0602/
39-35-22
FORD TRANSIT. 1996 r., 90 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 2 
pod. pow., ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, centralny za
mek, 6 foteli, zderzaki w kol. nadwozia, do sprow. z Niemiec -
29.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/12-47-27
FORD TRANSIT, 1996 r., 101. tys. km, 2500 ccm, biały, pod
wyższony, krótki, radio, SRS, pełna dokumentacja, stan ideal
ny, - 28.900 zł. Opole, tel. 0606/36-88-39 
FORD TRANSIT, 1996 r., 135 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
przedłużony, podwyższony, poduszka pow., wspomaganie -
31.000 zł. Sobótka, tel. 071/391-06-01 pó godz.14
FORD TRANSIT, 1996 r., 121 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
wzmocniony silnik, ABS, 2 poduszki pow., el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, centralny zamek, hak, RO, podwyższony, długi, •
29.900 zł. Góra, tel. 065/543-49-67,0601/05-81-90 
FORD TRANSIT, 1996 r., 117 tys. km. 2500 ccm, diesel, żófty, 
ABS, 6-osobowy, skrzynia ład. dł. 3.3 m. poduszka pow., reguł, 
reflektory, wspomaganie, ład. 1.31, pokrowce, RO, stan b. do
bry, - 31.500 zł. Sośnie, tel. 062/739-10-98 
FORD TRANSIT, 1996 r., 143 tys. km, 2500 ccm, turbo D; żółty, 
poduszka pow., wspomaganie kierownicy, nawigacja satelitar
na, maksymalnie przedłużony, podwyższony, katalizator, reguł, 
reflektory, stan dobry, - 32.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-03-32, 
0603/58-60-90
FORD TRANSIT, 1996 r., 78 tys. km, 2500 ccm, diesel krótki, 
wysoki, ABS, RO, stan idealny, • 36.500 zl. Wrocław, tel. 0603/ 
60-40-07
FORD TRANSIT, 1996/87 r., 115 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
niebieski, podwyższony, przedłużony, 6-osobowy, bez wypad
ku, ABS, 2 poduszki powietrzne, RM, hak, koła 15”, ład. 1.5 
tony, książka serwisowa, faktura VAT, - 35.500 zł. Kępno, tel. 
0604/27-82-66
FORD TRANSIT 80 D, 1997 r., 98 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
kolor wiśniowy metalic, automatic, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, 9-osobowy, wspomaganie, centralny zamek, poduszka pow., 
komputer, hak, RO Ford, I właściciel - 39.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0604/86-55-62
FORD TRANSIT, 1997 r., 108 tys. km, 2500 ccm, turbo D. biały, 
wspomaganie kier., wzmocniony silnik, ład. 1.150 kg, książka 
serwisowa, oclony w całości, - 27.500 zł. Lubin, tel. 0608/
49-10-23
FORD TRANSIT, 1997 r., 65 tys. km, 2500 ccm, biały, kupiony 
w salonie, książka serwisowa, blaszak, podwyższony, wspo
maganie, immobilizer, RO, stan idealny, - 38.000 zł. Opołe, tel. 
0601/40-51-49
FORD TRANSIT, 1997 r., 38 tys. km, 2500 ccm, diesel 1 x pod
wyższony, krótki,wspomaganie, ściana grodziowa,wzmocnio
ny silnik, nie eksploatowany w kraju - 36.800 zł. Żmigród, tel. 
071/385-33-69,0604/37-67-03
FORD TRANSIT, 1997 r., 108 tys. km, 2500 ccm. TDi, biały, 
wersja .Maxi’ t ABS, poduszka powietrzna, centralny zamek + 
pilot, alarm, immobilizer, silnik z 1999 r. (wymiana w Niemczech), 
ład. 1400 kg, - 40.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-46-64 
FORD TRANSIT, 1997 r., 148 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia- 
ło-zielony, bez wypadku, sprowadzony na nowych warunkach, 
po przeglądzie technicznym (polskim), wspomaganie, central
ny zamek, RO, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 27.900 
zł ♦ VAT. Topola Mała, tel. 062/734-67-38 
FORD TRANSIT, 1997 r., 260 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
krótki, niski, oszklony, do poprawek lakierniczych, • 15.500 zł. 
Złotoryja, tel. 076/878-44-51 po godz. 21 
FORD TRANSIT. 1997/98 r.. 70 tys. km. 2500 ccm, diesel, nie- 
biesko-biały. podwyższony, długi, tachograf, ściana grodziowa, 
wspomaganie, ABS, stan b. dobry, - 34.000 zł. Leszno, tel. 0607/
09-85-14,0049/160-99-55-01-00

FORD TRANSIT, 1997/98 r., 40 tys. km, 2500 ccm, diesel, nie
bieski, 2 poduszki pow., wzmocniony silnik, centralny zamek, 
alarm, immobilizer, el. reguł, lusterka (podgrz.), hak, radiood
twarzacz, wspomaganie kierownicy, przegroda celna, konser
wacja, I właściciel, sprowadzony w całości w 1999 r, • 35.000 
zł. Wrocław, tel. 071/354-26-63,0606/23-55-02 
FORD TRANSIT, 1998 r., 78 tys. km, 2500 ccm, diesel, mor- 
skozielony, centralny zamek, wspomaganie, 2 pod. pow., elek
tryka, oszklony, ABS, 9-osobowy, książka serwisowa, hak, stan 
b. dobry, 5 mies. w kraju - 42.500 zł. Jasień, tel. 0604/26-97-08, 
0607/34-91-45
FORD TRANSIT, 1998 r., 104 tys. km, 2500 ccm, turbo D niski, 
krótki, ABS, wspomaganie, poduszka pow., do sprowadzenia z 
Niemiec, cena -10.000 DEM. Sobótka, tel. 0601/78-23-69 
FORD TRANSIT BUS, 1998 r., 86 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 9-osobowy, podwyższony, wspomaganie kier., centralny 
zamek, RO, hak, bliźniacze koła, - 37.000 zł. Głogów, tel. 0603/ 
38-44-24
FORD TRANSIT, 1998 r., 86 tys. km, 2500ccm, diesel, biały, 
poduszka pow., ABS, maks. podwyższony, krótki, 3-osobowy, 
ścianka grodziowa, pół roku w kraju, hak, - 31.000 zł. Ścinawa, 
tel. 076/843-68-60.0608/20-80-72 
FORD TRANSIT, 1998/99 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, wspo
maganie kierownicy, ABS, poduszka pow., bez wypadku, książka 
serwisowa, - 38.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-96-78 
FORD TRANSIT, 1998/99 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, ra
dioodtwarzacz, wspomaganie kierownicy, ABS, poduszka pow., 
blokada tylnego mostu, faktura VAT, bez wypadku, niski, bla
szak, • 38.000 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, el. reg. lu
sterka, 2 poduszki pow, • 36.000 zł. Nowa Sól, tel. 0605/06-28-42 
FORD TRANSIT, 1999 r., 101 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
maxi, poduszka pow., 3 miejsca, wspomaganie, w kraju od ty
godnia, - 38.000 zł. Sobótka, tel. 0601/78-23-69 
FORD TRANSIT, 1999 r., 56 tys. km, 2500 ccm, diesel 9-oso
bowy, poduszka pow., wspomaganie, RO z RDS, bez wypadku,
- 48.000 zł , faktura VAT. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/ 
782-92-72,0603/94-07-67,0601/56-10-47
FORD TRANSIT, 2000 r., 55 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
bez wypadku, krótki, niski, 3 mies., poduszka pow., przegroda, 
drzwi tylne otwierane na boki i oszklone, el. reg. i podgrzew. 
lusterka, do lakierowania błotnik przedni prawy i maska - 37.000 
zł + Vat. Syców, tel. 062/785-24-64,0603/10-06-86 
HANOMAG F-75, 1972 r. skrzynia 5,6 x 2,25, przegląd do
06.2002 r., opłaty, przygotowany do pracy, • 3.200 zł. Wrocław, 
tel. 0602/87-46-22
HYUNDAI H100 BUS, 1994 r., 161 tys. km, 2476 ccm, diesel, 
biały, 80 KM, garażowany, wspomaganie kierownicy, radiood
twarzacz, blaszak, alarm, stan b. dobry, • 18.000 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-47-26 wieczorem
HYUNDAI H100,1995 r., 52 tys. km, 2500 ccm, diesel, srebrny,
- 21.000 zł. Jutrosin, tel. 065/547-13-23
IFA L50,1979 r., 6560 ccm, zielony, ład. 5 1, skrzynia ład. 3.20 
x 2.40 m, wywrotka 3-stronna, przedni napęd, nie eksploatowa
ny w kraju, • 4.900 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-76-60 
IFA W50L, 1982 r. ciągnik siodłowy + naczepa, 1-osiowa, czę
ści, opony 80%, - 4.500 zł. Ujazd Górny, tel. 0606/39-69-67 
IFA L60,1988 r., 350 tys. km, 9160 ccm, diesel, niebieski, stan 
dobry + przyczepa HL 60-02, z 90 r., ład. 6 1, mało używana, 
stan dobry, razem lub osobno, • 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/
310-64-33,0502/37-63-86
IFA L60,1989 r. skrzyniowy, - 16.500 zł. Dziećmórowice, tel. 
074/847-35-25
IFA L60,1989 r. oplandekowany, w ciągłej eksploatacji, nowe 
akumulatory, -16.500 zł. Dziećmorowice, tel. 074/847-35-25 
IFA L60,1989 r., 200 tys. km, 9160 ccm, diesel, niebieski, ład. 
6750 kg, w ciągłej eksploatacji, stan techn. dobry, + przyczepa 
skrzyniowa A-12, ład. 8550 kg, • 20.000 zł. Ruszów, tel. 075/ 
771-42-03
IFA L60,1989 r., 150 tys. km, 9160 ccm, seledynowy, stan do
bry, przedłużona skrzynia ład. 4 m, wywrót 3-stronny, - 25.000 
zł. Skorogoszcz, gm. Lewin Brzeski, woj. opolskie, tel. 0607/
59-19-40
IFA W50L, 1990 r., 6500 ccm, niebieski, nowe akumulatory, nowe 
opony, oplandekowany, nowe burty, duża skrzynia ładunkowa, 
stan idealny, opłacony, • 5.500 zł. Paczków, woj. opolskie, tel. 
0603/36-63-27
ISUZU CAMPO PICK-UP, 1989r., 230 tys. km, 2300 ccm, ben
zyna, grafitowy metalic, inst. gazowa, alarm, 4WD, -16.500 zł 
lub zamienię. Bolesławiec, tel. 0603/45-77-46 
ISUZU MIDI, 1990 r„ 166 tys. km, 2000 ccm, benzyna, biały, 
zarejestrowany na 8 osób, nowe przednie zawieszenie, rozrusz
nik, docisk, sprzęgło, -11.000 zł lub zamienię na osobowy w tej 
cenie. Gorzów Wlkp., tel. 095/722-03-19 
ISUZU MIDI, 1990 r., 126 tys. km, 2000 ccm, benzyna,.srebrny 
metalic, oszklony, radioodtwarzacz, wspomaganie, 2 rzędy fo
teli, nowa tapicerka i podsufitka, fotele welurowe, boczne tylne 
szyby w kolorze niebieski metalic, stan lakieru b. dobry, ele
gancki wygląd, - 14.000 zł. Góra, tel. 065/543-38-51, 0601/
56-42-29
ISUZU MIDI, 1993 r., 2000 ccm, benzyna, biały, do połowy 
oszklony, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
IVECO, 1981 r. ład. 71, -12.000 zł. Wrzoski, tel. 0777454-38-79 
IVECO MAXI, 1984 r., 2500 ccm, diesel, czerwony, - 6.000 zł. 
Jastrzębie Zdrój, tel. 0607/36-59-36 
IVECO TURBOSTAR, 1987 r. 3 osie z osią wleczoną, podno
szoną pneumatycznie, nowa hydraulika, -18.000 zł lub zamie
nię na skrzyniowy. Lubiąż, tel. 0601/33-52-94 
IVECO TURBOZETA, 1987 r., 500 tys. km, 6000 ccm, niebie
ski, nowa plandeka celna, winda 700 kg składana, dł. 6.20 m, 
ład. 3.51, w ciągłej eksploatacji, nowa podłoga, • 17.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-76-66,0601/88-66-66 
IVECO, 1992 r., turbo zeta, biały, blaszak, bliźniacze koła, masa 
całkowita 7.400 kg, - 26.000 zł. Leszno, tel. 065/529-7240,065/ 
527-11-37,0601/76-6341
IVECO EUROSTAR, 1994 r., 500 tys. km ciągnik siodłowy, peł
ne wyposażenie elektryczne, wysoka kabina - 50.000 zł+ VAT. 
Trzeboszowice, gm. Paczków, tel. 077/431-30-67 
IVEC0130-14 M, 1981 r. ład. 7t, silnik i kabina pó NG, skrzy
niowy, • 12.000 zł. Opole, tel. 077/454-38-79 
IVECO 190-33 TURBOSTAR, 1989 r., 13500 ccm, brązowy, 
duża kabina, dwa łóżka, - 22.000 zł lub zamienię na naczepę 
chłodnię. Ratowice, woj. wrocławskie, tel. 0602/33-25-98 
IVEC0190-33,1989 r., 12000 ccm, szary metalic, stan b. do
bry, na poduszkach, hydraulika do wywrotu, • 26.000 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 0601/05-51-28 
IVEC0 190-38 T. 1992 r., 50 tys. km, 17000 ccm, żółty, po re
moncie silnika, - 27.000 zł. Wrocław, tel. 0607/22-03-09

IVECO 256 M26,1985 r. stan b. dobry, wywrotka 2-stronna, -
27.000 zł. Nysa, tel. 077/433-56-31
IVECO 260 M-26,1985 r. wywrotka 2-stronna, - 39.500 zł. Nysa, 
tel. 077/433-56-31
IVECO 35*10,1988 r., 2500 ccm, turbo D, biały, długi, wysoki, 
bliźniacze~koła, zadbany, atrakc. wygląd, centralny zamek ♦ 
alarm na pilota, w ciągłej eksploatacji, na kat. B, • 15.000 zł. 
Szprotawa, tel. 0603/87-63-85
IVECO 35-10 TURBODAILY, 1991 r., 34 tys. km, 2500 ccm, biały,
9-osobowy, I właściciel, maks. długi, bliźniacze koła, przeszklo
ny, otwierane wszystkie okna f  skrzynia ład. 50001, hak, -19.500 
zł. Bielawa, tel. 0503/10-90-88
IVECO 35-10,1991 r., 2500 ccm, turbo D, biały, ład. 1.51, hak, 
stan dobry, -19.000 zł. Milicz, tel. 071/384-13-90,0606/49-69-52 
IVECO 35-10,1992 r., 200 tys. km, 2500 ccm, Turbo Daily, czer
wony, skrzyniowy, oplandekowany, 20 m3, spoiler, nowy aku
mulator, nowe hamulce (przód i tył), po remoncie zawieszenia, 
hak, radioodtwarzacz, stan b. dobry, - 28.000 zł. Bystrzyca Kłodz
ka. tel. 074/811-07-90,0605/65-82-15 
IVECO 35-10 DAILY, 1993 r., 530 tys. km, 2500 ccm, niebieski, 
blaszak, bliźniacze koła, hak, immobilizer, silnik po kapit. re
moncie, nowe opony, w ciągłej eksploatacji, I właściciel w kra
ju, - 22.000 zł netto. Wrocław, tel. 071/326-08-63,0604/35-16-31 
IVECO 35-10 MAXI, 1994 r., biały, bliźniacze koła, stan dobry, •
29.000 zł. Siechnice, tel. 071/311-5942,0604/60-77-19 
IVECO 35-10,1996 r. plandeka, 21 m3, faktura VAT, • 40.000 zł 
netto. Wrocław, teł. 0608/58-51 -25
IVECO 35-10,1997 r., 170 tys. km, 2800 ccm, turbo D, biały, 
maks. długi, el. reg. lusterka, wspomaganie, przezroczysty dach, 
stan b. dobry, • 35.000 zł. Lubin, tel. 0604/94-17-70 
IVECO 35-12 DAILY, 1998 r., 160 tys. km, 2800 ccm, TDi, czar
ny, blaszak, bliźniacze koła, stan b. dobry, hak, bez wypadku, 
immobilizer, faktura VAT, - 48.000 zł netto. Wrocław, teł. 071/
326-08-63,0604/35-16-31
IYECO 35-8,1980 r., 2500 ccm, diesel, niebieski, niski, krótki, -
5.900 zł. Niemodlin, tel. 0601/45-19-82 
IVECO 35-8,1992 r., biały, kontener, 21 m3, stan b. dobry, fak
tura VAT, • 29.000 zł. Nysa, tel. 0604/15-69-21 
IVECO 35-8,1993 r., 250 tys. km, 2500 ccm, biały, kontener o 
pow. 14 m3, bez wypadku, I właściciel, - 28.500 zł. Pleszew, 
tel. 062/742-20-38,0501/63-22-28 
IYECO 44042E EUROTECH. 1994 r.. 478 tys. km, 13798 ccm, 
biały, ciągnik siodłowy+naczepa, samowyładowcza Kaiser, ład. 
27 A t, techn. sprawny, w ciągłej eksploatacji, nowe opony, ABS, 
webasto, pilne, • 100.000 zł. Dzierżoniów, tel. 077/831-33-54, 
074/831-61-30
IYECO 49-10 DAILY, 1998 r. kontener, izoterma, dł. 5.10 m, 
kabina sypialna • 49.000 zł + VAT. Trzeboszowice, gm. Pacz
ków, tei. 077/431-30-67
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 

IYECO 59-12,1994 r., 230 tys. km, 2500 ccm, TDi. srebrny 
metalic, furgon 17 m3, ABS, webasto, hak, tempomat, haloge
ny, bez nadkoli, - 39.000 zł lub zamienię na osobowy. Kłodzko, 
tel. 0607/27-25-55
IYECO 59-12 TURBODAILY, 1996/97 r., 210 tys. km. 2800 ccm, 
TDI, biały, blaszak, kupiony w salonie, maks. przedłużony i pod
wyższony, ład. 3.21, stan idealny, - 54.500 zl. Wrocław, teł. 071/ 
349-27-83,0601/55-26-69
IYECO 59-12,1998 r., 240 tys. km, 2800 ccm, TDI, biały, przed
łużony, podwyższony, ład. 3.31, tachograf, - 53.900 zł. Wro
cław, tel. 071/36445-83,0602/2944-35 
IVECO 75-14 CARGO, 1993 r., 3400 ccm, diesel, czamy, wy
posażony w windę załadowczą, oplandekowany -'55.000 zł. 
Lubin, tel. 076/844-23-84,076/842-60-98 
IYECO 75-14,1993 r„ 240 tys. km, 8900 ccm, żółty, kontener, 
meblowóz, aluminiowy, tapicerka, zadbany, spoiler, halogeny, 
ham. górski, wym. 640x225x230 cm, - 40.000 zł ♦ VAT. Oleśni
ca, tel. 0601/78-01-84
IVECO 75-14 EUROCARGO, 1998 r. ład. 3.51,55 kubików + 
koncesja, -110.000 zł lub zamienię na ciągnik siodłowy po 1996 
r.. Strzelce Opolskie, tel. 077/463-83-07 do godz. 17, 0503/ 
79-52-78 po godz. 17,0501/60-5845 
JELCZ, 1978 r. ład. 8 1, -5.000 zł. Wrocław, tel. 071/781-32-03 
po godz.16,0607/82-26-95
JELCZ, 1979 r. z przyczepą, - 7.000 zł. Wołów, tel. 0607/
40-7844
JELCZ STEYER, 1981 r., ciemnoniebieski, wywrotka, po re
moncie kapitalnym silnika i mostów, w ciągłej eksploatacji, ład. 
181, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-63-14,0601/78-33-66 
JELCZ 080,1984 r„ 6540 ccm, SW400, żółty, silnik Leyland, 
zarejestrowany, furgon, 4 osoby+4.71 ładunku, 50 tys. km prze- 
biego po remoncie silnika', przerobiony w 1998 r., + części, -
10.000 zł. Opole, teł. 077/454-74-67
JELCZ 315 skrzynia ładunkowa, wywrót na 3 strony, siłownik 
od Tatry, - 2.500 zł. Polkowice, tel. 076/847-91-89 
JELCZ 315,1970 r., 11100 ccm, turbo, biały, wywrót, nowe opo
ny, akumulator, silnik po remoncie, cały po remoncie w 1993 r. 
+ drugi na części, 2 przyczepy d-83, • 15.000 zł. Biała Nyska, 
teł. 077/435-68-52
JELCZ 315,1975 r., biały, stan dobry + przyczepa HL-8011,80 
r., stan dobry, wywrotka, razem lub osobno, • 7.000 zł. Siedlec, 
woj. wrocławskie, tel. 071/398-76-15,0608/05-14-90 
JELCZ 315,1976/98 r., turbo po remoncie kapitalnym, skrzy
niowy, 3W, burty dzielone + nadkładki, w ciągłej eksploatacji, •
10.000 zł. Piotrkosice, tel. 071/384-58-27
JELCZ 315,1977 r., 11100 ccm, niebieski, po remoncie, ład.
15.600 kg + przyczepa o ład. 111, • 8.000 zł. Chocianów, tel. 
076/818-50-04,0609/35-78-22,076/818-54-81 
JELCZ 315, 1980 r., 11100 ccm, niebieski, zarejestrowany, 
sprawny, opony 50%, • 3.200 zł. Ratowice, woj. wrocławskie, 
tel. 0602/33-25-98
JELCZ 315,1981 r., 11100 ccm, SW-680, turbo, biały, techn. 
sprawny, w ciągłej eksploatacji, opony bezdętkowe, stan b. do
bry, silnik z turbodoładowaniem + przyczepa E-8, ład. 81, - 5.000 
zł. Żagań, tel. 068/376-73-09,0606/20-96-97 
JELCZ 315 M, 1982 r., 11100 ccm, diesel, zielony, techn. spraw
ny, ład. 8 1, przyczepa 10 t,.koja, hak, • 9.500 zł. Strzelin, tel. 
071/392-0049
JELCZ 315,1983 r., 11100 ccm, szary, stan dobry, po remoncie 
kapitalnym silnika, nowe opony + przyczepa D-83, stan b. do
bry, nowe opony, -11.000 zł. Dąbrowa, gm. Polkowice, tel. 076/
847-94-69
JELCZ 315,1984 r., 11100 ccm, diesel, żółty, po remoncie, stan 
b. dobry, przyczepa towarowa D-83, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-10-33
JELCZ 316,1986 r., 70 tys. km, turbo 4 szt. • 4.500 zł/szt. Ża
rów, tel. 074/858-04-76

JELCZ 317 3W, 1974 r„ 11100 ccm, diesel, niebieski, stan do
bry, .wysokie burty, nowe akumulatory, nowy rozrusznik, po re
moncie ukł. hamulcowego, zarejestrowany, przegląd do 5.2002 
r. przyczepa wywrotka D-81, -10.000 zł. Szkaradowó, tel. 
065/547-37-83
JELCZ 317 3W, 1977 i,h 11000 ccm, niebieski, stan dobry,
3-stronny wywrót, sprawny, zarejestrowany, hak holowniczy, 
oraz drugi samochód, długi wywrót, możliwość zamiany, - 6.000 
zł. Dziadowa Kłoda, tel. 062/785-18-52,0501/714044 
JELCZ 317 D, 1979 r., 11000 ccm, turbo, biały, ciągnik siodło
wy + naczepa, ład. 18t, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 
JELCZ 317,1980 r. po remoncie silnika i skrzyni ład., 3W, stan 
b. dobry + przyczepa HL 8011, -12.000 zł. Grodków, tel. 077/
415-54-46
JELCZ 317 3W, 1980 r., 127 tys. km, SW-680, popielaty, po 
odnowie w 2001 r., pó wymianie akumulatorów, opony, pług do 
odśnieżania, faktura VAT, - 7.900 zł lub zamienię na osobowy, 
bus. Malczyce, tel. 071/795-1142,0601/85-9040 
JELCZ 317,1982 r., szary, wywrotka, cena 3.000 zł + VAT. Lu
bin, tel. 0603/68-60-57
JELCZ 317 D, 1985 r., 11000 ccm, turbo, biały, ciągnik siodło
wy, podnoszona kabina, dźwig HDS + naczepa, ład. 181, alu
miniowe burty, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 0608/55-66-73 
JELCZ 317,1986 r. wywrotka, w ciągłej eksploatacji, • 7.000 zł 
lub zamienię na busa, ciągnik. Kąty Wrocławskie, tel. 0600/
63-30-62
JELCZ 317,1986 r., 60 tys. km, SW-680 stan dobry, - 5.000 zT.
Wrocław, tel. 071/782-61-14,357.-04-15
JELCZ 317 W, 1987 r. stan dobry, oryginalna wywrotka na 3
strony, mało używany, po wymianie sprzęgła, nowe okładziny
hamulcowe, silnik nominalny, • 17.000 zł. Oborniki śląskie, tel.
071/310-73-69
JELCZ 317 W, 1988 r„ biały, oryginalna wywrotka, stan b. do
bry, opony bezdętkowe, po remoncie, -10.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-16-32,0608/79-97-65
JELCZ 317 C, 1988 r., diesel ciągnik siodłowy, sprawny tech.,
zarejestrowany, dużo części zapasowych, - 4.700 zł. Trzebień,
gm. Kępno, tel. 062/78141-34,0503/97-10-05
JELCZ 317 D, 1988 r., 214 tys. km, 11100 ccm, turbo, zielony,
ciągnik siodłowy, stan dobry, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/.
340-95-93
JELCZ 317 3W, 1989 r. oryg. wywrotka, krótka kabina, I właści
ciel, + przyczepa HL-8011, -18.000 zł. Iłowa, tel. 068/37744-56, 
0607/41-16-16
JELCZ 317 3W, 1989 r., 100 tys. km wywrotka, w ciągłej eks
ploatacji, stan b. dobry, • 20.500 zł lub zamienię na samochód 
dostawczy, kontener. Wrocław, tel. 071/354-34-95 
JELCZ 317,1989 r., • 7.500 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0605/
57-33-02,074/815-16-94
JELCZ 317 C, 1991 r., biały, ciągnik siodłowy, zarejestrowany, 
składak z 1991 r., stan dobrysilnik turbo, stan b. dobry, - 3.100 
zł. N, tel. 0502/98-72-12
JELCZ 317 3W, 1991 r., 11100 ccm, czerwony, w ciągłej eks
ploatacji, stan b. dobry, • 15.000 zł. Sulmierzyce, tel. 062/ 
722-3146
JELCZ 325,1983 r. w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 4.000 
zł. Lubin, teł. 076/846-96-17,0601/27-12-59 
JELCZ 325,1984 r., 11100 ccm, biały, skrzyniowy, nowe opony 
i akumulatory, stan silnika b. dobry, kabina z miejscem do spa
nia. -13.000 zł. Kunice, tel. 076/857-52-18.0603/1043-63 
JELCZ 325 P, 1985 r., 11100 ccm, diesel, niebieski, - 8.000 zł. 
Budzieszowice, teł. 0608/62-90-24 
JELCZ 325 DH, 1987 r., 11000 ccm, biały, skrzynia biegów^6), 
skrzyniowy - 6.000 zł. Ostrzeszów, tel. 0607/58-17-65 
JELCZ 325,1988 r. z dźwigiem i przyczepą, przystosowany do 
przewozu drzewa stosowego, -12.500 zł., tel. 062/783-65-80 
JELCZ 325,1988 r., 11000 ccm, biało-szary, stan techn. b. do
bry, • 13.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-15-52 po godz. 20 
JELCZ 325,1989 r., 194 tys. km, 11100 ccm, biały, pogotowie 
techniczne, winda załadowcza, -12.000 zł. Wrocław, tel. 071/
340-95-93
JELCZ 415,1991/92 r., 390 tys. km, SW 680 turbo, biały, wyso
ka plandeka, skrzynia dł. 6,5 m, -18.000 zł. Wrocław, tel. 071/
345-64-99^71/782-07-93
JELCZ 416 S, 1991/92 r., 11000 ccm, turbo, biały, 3-osiowy, 
przyczepa P4 z 1989 r., po remoncie kapitalnym, podwyższone 
burty, ład. zestawu 241, do przewozu zboża, w ciągłej eksplo
atacji, stan dobry, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 071/368-16-13,0605/
10-15-17
JELCZ 417,1988 r., biały, po remoncie silnika i kabiny, nacze
pa 3-osiowa, -19.500 zł. Owiesno, gm. Dzierżoniów, tel. 074/ 
837-58-31

ITABUCE»SZYLDY BANERYl
JELCZ 417,1989 r. ciągnik siodłowy, naczepa Zremb NW180 
wywrotka, -18.000 zł lub zamienię na koparkę linową, spraw
ną. Wrocław, tel. 0603/69-32-53 
JELCZ 640 STEYR, 1990 r., 80 tys. km, 11000 ccm 3-stronny 
wywrót, koła bezdętkowe, • 32.000 zł. Wrocław, tel. 0602/
71-08-06
JELCZ 642 3W, 1989 r., 80 tys. km, 11100 ccm, diesel, poma
rańczowy, stan techniczny dobry, w ciągłej eksploatacji, 3-stron
na wywrotka (oryginalna), opony zużyte w 30%, - 26.000 zł. 
Mirków, gm. Długołęka, te i 071/315-11-10 
KAM AZ, 1988 r. do przewozu dłużycy, z HDS, stan b. dobry, -
25.000 zł. Przystajń, tel, 034/319-19-14 
KAM AZ, 1988 r. wywrotka, po remoncie silnika, techn. spraw
ny, -15.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-26-58 
O  KAM AZ, 1990 r. ciągnik siodłowy ♦ naczepa 

ZREMB, ład. 261, w ciągłej eksploatacji, I właści
ciel, zwolnieniony z podatku VAT, systematycz
nie, kompleksowo remontowany, rok po napra
wie głównej silnika, opony i akumulatory b. do
bre, tachograf, łóżko cena zestawu • 24.000 zł, 
m ożliwość sprzedaży osobno. ., te l. 0761 
834-96-59 01027541

KAMAZ 5311,1979 r., szary, silnik z 90 r., przyczepa D 83 z 90 
r., nowe opony, wózki po remoncie, stan idealny, zabudowa do 
drewna stosowego, -19.900 zł lub zamienię na osobowy TD, 
lub Mercedesa 124 E. Lwówek Śląski, tel. 075/782-28-36 
KAMAZ 5311,1988 r. stan b. dobry, nowe opony, w ciągłej eks
ploatacji, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-23-99 
KAMAZ 53212,1989 r., biały, model z grudnia, 1. rejestracja w 
1990 roku, skrzynia ładunkowa o dł. 6.2 m, -19.000 zł.-Ostrze- 
szów, tel. 062/731-23-27,0605/31-07-84 
KAMAZ 5410,1980 r., 10800 ccm, czerwony, stan b. dobry, po 
remoncie kabiny, po wymianie silnika w seiwisie, spoilery, przy- 

\  gotowany do pracy, -12.000 zł lub zamienię na kombajn zbożo
wy, lub naczepę (13.60 m).., gm. Ząbkowice śląskie, tel. 074/ 
815-82-27
KAMAZ 5410,1980 r., 230 tys. km, diesel, żółty, po odbudowie 
w 96 r., kabina z 88 r. + silnik na części * naczepa Zremb z 88
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r., dłużycowa, dł. 10-15 m, ład. 181, • 8.500 zł. Kluczbork, tel. 
077/418-54-28
KAMAZ 5410,1980 r., 30 tys. km, 10850 ccm, bordowy, cią
gnik siodłowy, naczepa Zremb ND 162 (dłużyca), ład. 16 ton, 
1983 r., stan b. dobry, przegląd do 23.01.2002 r, -16.000 zł 
(cały zestaw). Andrzej Tołyż, Ząbkowice Śląskie, tel. 0608/
81-89-89 wgodz. 7-15
KAMAZ 5412,1988 r. ciągnik siodłowy, techn. sprawny, - 8.000 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/752-53-92.0502/34-00-94 ,
KAMAZ 5511,1978 r., 90 tys. km, 10850 ccm, czerwony, sa
mowyładowczy, duża kabina, nowa skrzynia ład., opony 70%, -
12.000 zł lub zamienię na osobowy. Duszniki Zdrój, tel. 074/
866-00-18
KAMAZ 5511,1979 r. oraz z 1980,1986 i 1993 r. (łącznie 4 
szt.), oryg. wywrotki, zadbane, w ciągłej eksploatacji, nowe 
opony i akumulatory, w cenie 20.000-28.000 zł/szt., 2 silniki po 
remoncie kapitalnym. Jelenia Góra, tel. 0601/56-65-70 
KAMAZ 5511,1979/., pomarańczowy, wywrotka,silnik, skrzy
nia biegów i kabina z 1988 r., dużo nowych części, • 15.000 zł. 
Legnica, tel. 076/844-83-86.0603/46-90-62 
KAMAZ 5511,1979 r„ 80 tys. km, 10850 ccm, diesel, czerwo
ny, kabina sypialna, plandeka, wys. 2.3 m, blokada, spoiler, RO, 
po remoncie, + przyczepa D-83, oplandekowanas wys. 2.3 m, 
po remoncie, stan zestawu b. dobry, -14.000 zł. Wrocław, tei. 
071/785-06-65
KAMAZ 5511,1980 r„ 270 tys. km, pomarańczowy, wywrotka, 
stan dobry, nowe łożyska, szczęki, sworznie, tuleje, bębny, nowe 
opony, • 19.500 zł lub zamiana, inne oferty. „ tel. 0608/74-09-78 
KAMAZ 5511,1980 r. oryg. wywrotka, po remoncie silnika, ogu
mienie .kostka’ zużyte w 75%, - 14.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0605/39-77-22
KAMAZ 5511,1980 r., 10850 ccm, pomarańczowy, oryg. wy
wrotka (2 szt.), zarejestrowane, sprawne techn., dobre opony, -
20.000 zł lub zamienię na busa (likwidacja firmy). Chmieleń, 
tel. 075/783-37-55
KAMAZ 5511,1980 r., szary, kabina i kiper po wymianie na 
nowy w 1991 r., silnik po remoncie (16 tys. km), -13.500 zł lub 
zamienię na osobowy. Kłodzko, tel. 074/647-64-29, 0604/ 
89-09-24
KAMAZ 5511,1980 r., -12.500 zł. Wrocław, tel. 0605/54-23-59 
KAMAZ 5511,1980 r., pomarańczowy, wywrotka, stan dobry, -
13.500 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/362-42-25, 0603/
22-84-46
KAMAZ 5511,1981 r., czerwony, oryginalna wywrotka, nowe 
opony, stan b. dobry, - 16.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 074/
867-16-32.0608/79-97-65
KAMAZ 5511,1981 r„ niebieski, wywrotka, po remoncie kapi
talnym silnika, wózków i mostów, nowe opony, w ciągłej eks
ploatacji, - 15.000 zł. Wrocław, tel. 071/341 t63-14, 0601/
78-33-66
KAMAZ 5511,1982 r., 120 tys. km, T0850 ccm, diesel, czerwo
ny, stan techniczny dobry, w ciągłej eksploatacji, oryginalna 
wywrotka, opony zużyte w 30%, -14.000 zł. Mirków, gm. Dłu
gołęka, tel. 071/315-11-10
KAMAZ 5511,1983 r., diesel, czerwony, wywrotka, w ciągłej 
eksploatacji, po remoncie silnika, kiper nowego typu, stan do
bry, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-15-30,.0502/32-23-15 
KAMAZ 5511,1986 r. stan b. dobry, po remoncie silnika, nowe 
opony, wywrotka, - 26.000 zł. Grodków, woj. opolskie, tel. 0602/
18-11-30 •
KAMAZ 5511,1988 r., czerwony, wywrotka, stan b. dobry, •
24.000 zł lub zamienię na osobowy. Opole, teł. 077/421-99-36, 
0609/35-92-81
KAMAZ 55111 A, 1999 r., 7 tys. km wywrotka, stan b. dobry, 17 
rat leasingowych. • 50.000 zł. Świebodzice, tel. 0606/11-10-44 
KIA BĘSTA BUS, 1999 r., 24 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały, 
garażowany, kpi., dokumentacja, wspomaganie, 3-osobowy +1 
t ład. lub 5-osobowy, sprowadzony w całości, mało używany, •
20.000 zł. Świdnica, tel. 074/640-25-90, 853-73-22, 0603/
64-1644
KIA CERES. 1996 r.. 112 tys. km. 2357 ccm, biały, plandeka. 3 
miejsca w kabinie, stan dobry, • 17.500 zl. Wrocław, tel. 07.1/
358-80-30
KIA CERES, 1996/97 r., 126 tys. Itm, 2400 ccm, diesel, biały, 
zabudowa kontenerowa, izotermiczna, ład. 1150 kg, stan b. 
dobry, -13.500 zł. Świebodzice, teł. 074/854-15-72 w godz. 7-16 
KIA K2700,1999/00 r., 24 tys. km, 2700 ccm, diesel plandeka,
3.00 x 2,15 x 2,00, aluminiowe burty, wspomaganie, kpi. do- 
kum., gwarancja - 27.500 zł + Vat. Oleśnica, tel. 071/314-35-01 
O  KONCESJA WKŚ na autobus. Pomogę w zała

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

KRAZ255B, 1976r., 14860 ccm, zielony, stan dobry, dużo czę
ści zapasowych, -14.000 zł. Lubin, tel. 076/844-22-27 
LDY CONVOY, 1999 r., diesel, biały, stan b. dobry, - 49.900 zł. 
Wrocław, tel. 0602/27-55-20
LIAZ, 1984 r., niebieski, ciągnik siodłowy, z naczepą, aktualny 
przegląd, po remoncie, stan b. dobry, -13.000 zł. Otmuchów, 
tel. 077/43147-71,0608/07-44-26 
LIAZ 100.06,1984 r., 30 tys! km, żółty, ciągnik siodłowy, na
czepa Brandys (2-osiowa), wywrotka do tyłu, ład. 24 tony, •
23.000 zł lub zamienię na osobowy. Ścinawka Średnia, woj. 
wałbrzyskie, tel. 0602/87-27r-58
LIAZ, 1986 r., bordowy, ciągnik siodłowy, hydraulika, po remon
cie silnika i hamulców, po lakierowaniu, przegląd do 09.2001 r„ 
dużo nowych części, - 6.700 zł lub zamienię na osobowy. Jacz- 
ków, tel. 074/845-04-79.0604/85-66-53 ,
LIAZ 100.020,1986 r., 80 tys. km. TD, niebieski, wywrót, skrzy
niowy, na 2 strony, dł. paki 6,30 m, kabina po lakierowaniu, nowe 
opony, stan dobry, pojazd w ciągłej eksploatacji, - 14.200 zł. 
Nowe Miasteczko, tel. 068/388-82-32 do 16,068/388-89-29 po

LIAZ 110.053,1987 r., niebieski, podnoszona kabina, webasto, 
nowe opony (bezdętkowe), alum. burty, po remoncie kabiny + 
przyczepa Kaessbohrer o ład. 18.51, alum. burty, opony bez
dętkowe, całość oplandekowana (plandeka celna), razem lub 
osobno, - 22.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-26-58 
LIAZ, 1987 r. skrzyniowy, stan dobry, • 6.900 zł. Wołów, tel. 
0607/40-7844
LIAZ 110.053,1988 r.. 12000 ccm, diesel, niebieski, oplande
kowany, skrzyniowy, dł. 6,5 m, podnoszona kabina, stan dobry, 
• 14.000 zł. Baldwinowice, tel. 074/810-30-93 
LIAZ 110.053.1988 r.. 470 tys. km, niebieski, ład. 8 ton + przy
czepa D-61.6 11 ST, cały zestaw oplandekowany, - 18.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/732-47-21 
LIAZ 110 B, 1988 r., 11940 Ccm, TDI, niebieski, stanb. dobry, + 
przyczepa Autosan D-636, ład. 11.51, z 1989 r.zestaw oplande
kowany. stelaż, ważny przegląd, tachograf, po remoncie, •
20.000 zł. Byczyna, tel. 077/41345-34
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CZĘŚCI DO AUT DOSTAWCZYCH, 
CIĘŻAROWYCH I CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH

53-656 Wrocław, ul. Rybacka 13 
WYSYŁKA NA KRAJ (24h) (p| Czerwony)

MERCEDES • MAN • IVECO • VOLVO • SCANIA • inne

LIAZ 110.551,1988 r., 11940 ccm, czerwony, ciągnik siodłowy, 
poduszki, podnoszona kabina, wyposaż, hydrauliczne, zareje
strowany, wraz z naczepą Kaessbohrer, ład. 251, na podusz
kach, alum. burty, 3-stronny kiper, 2-osiowa, - 23.000 zł. Cha
łupki, tel. 074/819-90-08
LIAZ, 1988 r„ - 25.000 zł + VAT. Kluczbork, tel. 0604/23-67-03 
LIAZ 110.530,1988 r., turbo uchylna kabina, stan dobry, - 9.000 
zł. Poznań, tel. 061/879-37-79
LIAZ 150.261,1988 r. oryg. wywrotka, w ciągłej eksploatacji, 
stan dobry, -16.500 zł. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
O  LIAZ 110.080/1989 r., 530 tys. km, 11940 ccm, 

turbo D intercooler, biało-iółty, Budamobil, na po* 
duszkach, 10-biegowy, + przyczepa o ład. 2 1 1, 
na 35 europalet, • 21.000 zł ♦ VAT. Wołczyn, tel. 
077/418-89-45,0602/53-82-77 03003631

LIAZ 111.800,1989 r. auto do transportu dłużycy leśnej, przed
ni napęd, dźwig Hara 80, przyczepa kłonicowa, stan techn. b. 
dobry, możl. kupienie z platformą do transportu drewna stoso
wego, poj. 25 m3, - 48.000 zi + VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0602/
69-90-51
LIAZ 111.800,1989 r. do transportu drewna dłużycowego, dźwig, 
przedni napęd, stan podzespołów dobry, - 48.000 zł + VAT. Ku
dowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00
LIAZ 110,1989 r., 12000 ccm, czerwony, kontener, 15 palet, na 
poduszkach, • 13.000 zł. Oława, tel. 0501/29-18-69 
LIAZ, 1989 r., 60 tys. km, turbo D, pomarańczowy, śmieciarka, 
stan b. dobry, używana zimą przy schroniskach narciarskich, -
58.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-63-75
LIAZ, 1989 r., 12000 ccm, turbo, niebieski, kabina podnoszo
na, skrzyniowy lub furgon, • 9.500 zł. Wałbrzych, tel.-. 074/
847-60-81,0603/78-80-03
LIAZ 150.261,1989 r., czerwony, wywrotka, opony bezdętko- 
we, do poprawek lakierniczych, -13.500 zł. Wrocław, tel. 071/ 
349-23-05.0503/65-70-70
LIAZ 110,1989 r. ciągnik siodłowy, po remoncie silnika, nowe 
sprzęgło, ospoilerowany, webasto, obniżone siodło, opony bez- 
dętkowe, stan b. dobry, naczepa, dł. 13,6 m, na 33 europalety, 
plandeka celna, kosz, stelaż składany, po remoncie w 2000 r., 
stan dobry, - 27.000 zł lub zamienię na pomoc drogową, tere
nowy, busa. Wrocław, tel. 0503/92-35-75 
O  LIAZ, 1990 r. ciągnik siodłowy, 5-biegowy, inter

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

LIAZ, 1990 r„ 85 tys. km, 11000 ccm, niebieski, ciągnik siodło
wy, z oryg. wyposażeniem hydraulicznym, po remoncie kapital
nym, zawieszenie pneumatyczne, na poduszkach, kabina pod
noszona, - 20.000 zł. Henryków, tel. 074/810-53-75, 0606/
73-92-74
LIAZ 110.561,1990 r. ciągnik siodłowy, techn. sprawny, -18.000 
zl. Jelenia Góra, tel. 075/752-53-92,0502/34-00-94 
LIAZ 111.800,1990 r. oryg. auto do transportu dłużycy leśnej, 
przedni napęd, dźwig i przyczepa kłonicowa, dozór, stan zesta
wu idealny, - 55.000 zł + VAT lub zamienię na osobowy. Kudo
wa Zdrój, tel. 0602/69-90-51
LIAZ 111.80,1990 r., niebieski, do przewozu dłużycy leśnej, z 
dźwigiem Hara 80, wózek do dłużycy, stan b. dobry, - 46.000 zł 
♦ VAT. Nowa Ruda. tel. 0607/42-45-35 
LIAZ 110.053,1990 r., 12000 ccm, turbo D opony bezdętkowe, 
plandeka -13.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-17-33 
LIAZ 111.80,1990 r. stan dobry, do przewozu drewna dłużyco
wego, wózek, dźwig Hara 80, - 35.000 zł + VAT. Ratno Dolne,, 
tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
LIAZ 110,1990 r., niebieski, stan b. dobry, ciągnik siodłowy, po 
remoncie silnika, na poduszkach, -14.000 zł + VAT. Ratno Dol
ne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
LIAZ 111.80,1990 r., niebieski, stan b. dobry, do przewozu dłu
życy leśnej, dźwig Hara 80, • 50.000 zł+VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11 '
LIAZ 111.800,1991 r. auto do transportu dłużycy leśnej, dźwig 
Hara 80, przedni napęd, stan techn. dobry, - 47.000 zł + VAT. 
Kłodzko, tel. 0605/26-85-00
LIAZ, 1991 r., turbo ciągnik siodłowy, intercooler, zawieszenie 
pneumatyczne tył i przód, skrzynia biegów (9), silnik po remon
cie, stan b. dobry, - 30.000 zł. Legnica, tel. 0607/24-48-34 
LIAZ 111.80,1991 r., czerwony, stan b. dobry, do przewozu dłu
życy leśnej, dźwig Hara 80, wózek, - 55.000 zł + VAT. Ratno 
Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
LIAZ 111.60,1991 r., niebieski, do przewozu dłużycy leśnej, z 
dźwigiem Hara 80. wózek do dłużycy, stan b. dobry, - 47.000 zł 
+ VAT. RatnO Dolne, tel. 0603/71-67-11 
LIAZ 110.471,1991 r. ciągnik siodłowy, stan b. dobry, po re
moncie silnika, skrzyni biegów i mostu, nowe opony/niskie sio
dło, w ciągłej eksploatacji, zwolniony z podatku VAT, • 23.900 
zł. Strzelin, tel. 071/392-17-41,0503/01 -39-29 
LIAZ 110.571,1991/92 r., 200 tys. km, 12000 ccm, niebieski, 
ciągnik siodłowy, niskie siodło, opony bezdętkowe, 320 KM, na 
poduszkach, nowe akumulatory - 9.700 zł + VAT lub zamienię 
na VW Golf II diesel. Polanica-Zdrój, teł. 0606/21-75-70,0605/
32-69-11
LIAZ 110,1992 r., biały maxi, ciągnik siodłowy, stan idealny, 
poduszki, opony bezdętkowe, -18.000 zl + VAT. Ratno Dolne, 
tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
LIAZ 110.437,1994 r., 140 tys. km, 11940 ccm, czerwony, inr 
tercooler, skrzynia ZTS, stan b. dobry, - 36.000 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 0603/63-12-95
LUBLIN, 1960 r., -1.500 zł. Nysa, tel. 077/433-36-77 
LUBLIN, 1995 r., 25 tys. km, 2500 cćm, diesel, biały, stan ide
alny, nowa plandeka celna, wym. 270 x 250 x 170 cm, nowe 
opony i skrzynia biegów (na gwarancji), hak, zadbany, -14.000 
zł lub zamienię na Poloneza Trucka, dl. 2.5 m, do 5.000 zł. Wro
cław. tel. 0601/87-14-08
LUBLIN, 1995 r., 15 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, -10.000 
zł. Zawiercie, tel. 032/672-12-41 
LUBLIN, 1996 r., 2500 ccm, diesel, biało-czerwony, stan b. 
dobry, zabudowa 270 x 165 x 170 cm, otwierany z przodu i z 
boku, nowe opony i sprzęgło, 5-biegowy, faktura VAT, -14.500 
zł lub zamienię na Poloneza Trucka, dł. 2.5 m, tańszego. Wro
cław, tel. 0601/87-14-08
LUBLIN 3352,1996/97 r., 43 tys. km, 2417 ccm, diesel, biały, 
aluminiowe burty, plandeka, kpi, -16.000 zł. Namysłów, tel. 077/ 
410̂ 11-62
LUBLIN II, 1998 r. kontener, izoterma, stan dobry, - 3.200 zł. 
Piława Górna, tel. 0604/73-65-21 
LUBLIN II, 1998 r., 70 tys. km, biały, kontener, • 23.100 zł. Wro
cław, tel. 0602/27-55-20
LUBLIN II, 1998 r., 55 tys. km, 2400 ccm, diesel oplandekowa- 
ny, dł. 3.4 m, stan idealny, możliwość wystawienia faktury, -
20.000 zł. Wrocław, tel. 0608/71-60-90
LUBLIN II, 1998 r., 70 tys. km, 2400 ccm, biały, blaszak, 9-oso- 
bowy, ład. 900 kg, wspomaganie kierownicy, hamulce Lucas, I 
właściciel, stan b. dobry, faktura VAT, - 26.000 zł. Wrocław, tel. 
071/782-73-80 do godz. 15,317-12-63 
LUBLIN II3574,1998 r., 119 tys. km, 2400 ccm, turbo D. czer

wony, izoterma Iglocar, wym. 3,4 x 2,0 x 1,8 m, ład. 1300 kg, 
stan b. dobry, książka serwisowa, faktura VAT, - 20.500 zł + 
VAT. Wrocław, tel. 071/373-74-27,0601/57-76-68 
LUBLIN, 1998/99 r., 2400 ccm, biały, izoterma, ładowność 1.350 
kg, wymiary 3.4x2x2 m, książka serwisowa, udokumentowany 
przebieg, wspomaganie, faktura VAT, • 25.500 zł. Wrocław, tel. 
071/317-12-63,071/782-73-80
LUBLIN III 3574,1999 r., 74 tys. km, 2400 ccm, turbo D, żółty, 
izoterma, wym. 3,4 x 2,0 x 1,8 m, ład. 1350 kg, książka serwiso
wa, stan b. dobry, faktura VAT, • 27.900 zł + VAT. Wrocław, tel. 
071/373-74-27,0601/57-76-68
LUBLIN III TOWOS, 2000 r., 35 tys. km, zielony, stan b. dobry, 
- 37.700 zł. Wrocław, tel. 0602/27-55-20 
MAGIRUS DEUTZ 310 D16,1990 r. cena - 8.000 zł *  VAT. Pio
trowice, tel. 076/870-51-57,870-70-01,0600/87-55-74 
MAGIRUS IVECO, 1981 r. stan b. dobry, po remoncie silnika, -
8.200 zł. Oleśnica, tel. 071/314-90-70,071/399-40-42 
MAN BDF, 1996 r., 270 tys. km długa rama, możliwość zamon
towania dźwigu (Palfinger), hak, stan idealny • 145.000 zł. Bla
chownia, tel. 0606/62-40-44
MAN 14.224,1999 r., 160 tys. km, turbo D, biało-popielaty, izo
terma Igloocar Dębica, z bocznymi drzwiami, przystosowana' 
do montażu grzałki, -13.300 zł. Wrocław, tel. 0602/27-55-20 
MAN 19.140,1981 r., 8500 ccm, biały, kontener, stan b. dobry, 
-17.000 zł. Oława, tel. 0501/29-18-69 
MAN 19.293,1996 r., 350 tys. km, 10000 ccm, biały, podwójna 
kabina, poduszki BDF, 2 osie, webasto, lodówka, CB-radio, te
lefon, ABS, możliwość dokupienia zabudowy, możliwe raty, le
asing, - 99.000 zl lub zamienię na tańszy. Wrocław, tel. 0603/
84-78-77
MAN 19.322,1991 r., 640 tys. km na poduszkach, + naczepa 
Pacton, dł. 13.6 m, na poduszkach, z 1991 r, - 70.000 zł + VAT. 
Świebodzin, tel. 068/382-43-05,0603/74-93-56 
MAN 19.372,1991 r., 730 tys. km, czamy, ciągnik siodłowy ♦ 
naczepa • wywrotka, na poduszkach, ład. 271, odbiór w Goer- 
litz • 25.000 DEM. Lubin, tel. 0601/78-34-22 
MAN 19.372,1991 r. ciągnik siodłowy, stan b. dobry, hydrauli
ka, ogrzewanie webasto, ABS ♦ naczepa wywrotka z 1991 r.,
3-osiowa, góra aluminiowa, rama stalowa, • 75.000 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-35-01 wewn. 5321,0604/07-33-48 
MAN 19.403,1996 r. z koncesją WKŚ, -190.000 zł. Zdzieszo
wice, tel. 077/484-45-49
MAN 24.362,1988 r. ciągnik siodłowy, z hydrauliką, kabina sy
pialna. - 35.000 zł*VATod faktury. Zychów, tel. 062/763-41 -56, 
0601/88-73-75
O MAN 8.150,1994 r. skrzynia z plandeką (żaluzja 

boczna), bliźniacze koła, silnik V6 diesel, ład. 2.5 
tony, dł. 7 m, drzwi tylne, po remoncie silnika, •
35.000 zł *  VAT., tel. 0601/38-94-05 01034821 

MAN 8.150,1995 r. rej. 1996 r., z Niemiec, bez wypadku, plan
deka, winda, 560 x 245 x 250, - 50.000 zl. Staw, woj. kaliskie, 
tel. 0502/02-07-69
MAN 8.224,1997 r., 6871 ccm, diesel, 220 KM, biały, kontener 
570 x 245 x 245 cm, - 55.000 zł ♦ VAT. Wieruszów, tel. 062/ 
581-05-95 po godz. 18,0601/72-08-77,062/784-25-73 
MAZ 503 AE, 1978 r„ 90 tys. km, 11150 ccm, niebieski, stan 
dobry, zarejestrowany, stan blacharki, opon, silnika dobry, ory
ginalna wywrotka, • 6.300 zł lub zamienię na VW Golfa, diesla. 
Wrocław, tel. 071/329-54-11,0602/39-27-94 
MAZDA, 1995 r., 36 tys. km, 1900 ccm, benzyna, biały, ład. 1.2 
t, udokumentowane pochodzenie,,- 20.000 zł lub zamienię na 
osobowy.., tel. 062/784-51-79
MERCEDES 1320, J993 r„ 265 tys. km kontener, wym. 8.50 x 
2.90 x 2.50 m, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 0601/83-75-35 
MERCEDES 1422,1985 r., 11000 ccm, niebieski, ciągnik sio
dłowy, stan b. dobry, w ciągłej eksploatacji, kabina sypialna, I 
właściciel w kraju, - 25.000 zł. Henryków, woj. wałbrzyskie, tel. 
0601/05-51-28
MERCEDES 1422,1988 r., 800 tys. km, 11000 ccm, niebieski, 
ciągnik siodłowy, krótka kabina, resory, blokada mostu, immo- 
bilzier, naczepa 2-osiowa. plandeka 12.6 m. odstąpię raty -1.450 
zł rata. Wrocław, tel. 071/345-45-72,0603/18-65-34 
MERCEDES 1619,1982 r. izoterma, 19 europalet, ład. 9 ton, •
20.000 zł. Kórnik k. Poznania, tel. 0604/79-30-62 
MERCEDES 1635.1988 r. ciągnik siodłowy. - 30.000 zł. Kato
wice, tel. 0601/49-45-59
MERCEDES 1735,1991 r.. zielony, ciągnik siodłowy, na po
duszkach, ABS, ASR, EPS, rotarder. tempomat, ogrzewanie 
stacjonarne, RM, CB-radio, naczepa, * 52.000 zł. Wiązów, woj. 
wrocławskie, tel. 0602/10-35-92 
MERCEDES 1931 LS, 1993 r., 720 tys. km, czerwony, ciągnik 
siodłowy, na poduszkach, szyberdach, 2-łóźka, spoiler dacho
wy, * 36.000 zł. Wrocław, tel. 0600/45-98-60 
MERCEDES 1936,1987 r. + przyczepa Kaessbohrer, -45.000 
zł + VAT. Rzepin, tel. 095/759-68-80 
MERCEDES 206 D, 1975 r.. 2100 ccm, diesel, niebieski, plan
deka, po remoncie kapitalnym, stan b. dobry - 4.000 zł lub za
mienię na ciągnik rolniczy, lub zboże. Ostrów Wlkp., tel. 062/ 
738-20-34
MERCEDES 207 D, 1977 r., 2400 ccm, diesel, zielony, długi, 
oszklony, 9-osobowy, stan dobry - 5.500 zł. Grędzina, gm. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/381-20-02 
MERCEDES 207 D, 1977 r., 206 tys. km, 240Ó ccm, diesel, 
żółty, niski, krótki, blaszak, nowy akumulator, dużo nowych czę
ści, stan silnika b. dobry, - 8.000 zł lub zamienię na osobowy 
albo ciągnik Ursus C-330. Wrocław, tel. 071/315-14-06,071/
315-11-67,0501/96-20-97
MERCEDES 207,1978 r. stan dobry, - 8.000 zł. Czemikowice 
41, gm. Chojnów, tel. 076/817-89-22 
MERCEDES 207 D, 1978 r., 2200 ccm, diesel, niebieski, krótki, 
niski, zarejestrowany na 5 osób i 1300 kg, w ciągłej eksploata
cji, przegląd do 12.2001 r, -6.000 zł. Ziębice, tel. 074/810-51-44 
po godz. 17
MERCEDES 207 D, 1979 r., 2400 ęcm, diesel, turkusowy, krót
ki, niski, po remoncie silnika, stan b. dobry, -10.000 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/316-77-52 
MERCEDES 207,1979 r., diesel, zielony, w ciągłej eksploata
cji, przedłużony, oszklony, • 5.800 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/
316-60-52,071/390-57-72
MERCEDES 207,1979 r., 2400 ccm, diesel, bordowy, oszklo
ny, rejestrowany na 8 osób, przegląd do 09.2001 r., po remon
cie blacharki, po wymianie części, - 7.500 zł lub zamienię na 
osobowy diesel. Legnica, tel. 0503/39-71-33 
MERCEDES 207 D, 1979 r., 2400 ccm, diesel, biały, krótki, ni
ski, zadbany, stan silnika b. dobry, przegroda celna, blaszak, w 
ciągłej eksploatacji, zarejestrowany na 3 osoby + 900 kg, po 
remoncie blacharki, - 7.000 zł. Leszno, teł. 065/529-06-65 
MERCEDES 207 D, 1979 r., 2400 ccm, biały, długi, wysoki, 
blaszka, -10.000 zł. Luboszyce 29, tel. 065/544-81 -67,060.1/ 
55-17-71
MERCEDES 207 D, 1979 r. niski, długi, oszklony, - 6.000 zł. 
Lubsko, tel. 068/372-30-43
MERCEDES 207 BUS, 1979 r. blaszak, do remontu, - 3.380 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-00-49
MERCEDES 207,1979 r., 2400 ccm, diesel, biały, blaszak, stan 
silnika i zawieszenia b. dobry, stan blacharki dobry, - 9.800 zł

lub zamienię na Poloneza Trucka, z zabudową, dł.2.5 m> Wro
cław, tel. 071/348-56-10,0601/87-14-08 .
MERCEDES 207 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, przedłużo
ny, oszklony, stan dobry, zarejestrowany na 5 osób, • 8.000 zł. 
Oleśnica, tel. 0502/35-12-19
MERCEDES 207, 1980 r. max. podwyższony, przedłużony, 
oszklony do połowy, zarejestrowany na 9 miejsc, po remoncie 
silnika, nowe amortyzatory (Monrooe), szyberdach, RO, hak, •
10.500 zł. Łagiewniki, tel. 0602/73-0^-20 
MERCEDES 207,1980 r., niebieski, oszklony, przedłużony, hak, 
stan dobry, • 10.250 zł. Oleśnica, tel. 071/398-14^68 
MERCEDES 207 D. 1980 r., 24.00 ccm, diesel, zielony, skrzy
niowy, 2 x 3.5 m, po remoncie kapitalnym, nowa skrzynia ład, -
15.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0604/61 -23-09 
MERCEDES 207,1980/81 r., 300 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
kolor śliwkowy, blaszak, drzwi rozsuwane z boku, halogeny, 
pokrowce, kołpaki, nowe sprzęgło, przegroda celna, stan b. 
dobry, w ciągłej eksploatacji, - 6.900 zł lub zamienię na osobo
wy. Jelenia Góra, tel. 0603/61-40-97 
MERCEDES 207 D, 1981 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, po 
remoncie kapitalnym, nowa blacharka, konserwacja, krótki, ni
ski, 3-osobowy, hak, halogeny, stan idealny, • 11.000 zł. Kępno, 
teł. 0604/09-46-82
MERCEDES 207 D, 1981 r„ diesel, niebieski, przedłużony, pod
wyższony -12.500 zl. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-11-40,0601/ 
75-86-31
MERCEDES 207 D, 1982 r., 230 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
niebieski, przedłużony, podwyższony, częściowo oszklony, na 
9 osób lub 1.350 kg, -12.600 zł. Góra, tel. 065/544-44-21,0605/
85-57-21
MERCEDES 207 D, 1983 r., 2400 ccm, diesel krótki, podwyż
szony, zapłon w stacyjce, 5-biegowy, hak, RM, nowy akumula
tor (gwarancja), przegroda celna, ład. 1.41, stan techn. b. do
bry, - 9.300 zł. Oława, tel. 0601/97-48-27 
MERCEDES 207 D, 1984 r., 2350 ccm, diesel, zielony, odre
staurowany, z lakierowaniem włącznie, stan b. dobry -14.500 
zł. Brzeg Opolski, tel. 077/416-40-05 po godz. 15 
MERCEDES 207 D, 1984 r., 211 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
szary, przedłużony, podwyższony, po remoncie, stan b. dobry -
11.900 zł. Góra, tel. 065/543-68-15 
MERCEDES 207 D, 1986 r., 2400 ccm, diesel, zielony, pod
wyższony, przedłużony, blaszak, stan dobry, stan silnika b. do
bry, -13.000 zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
MERCEDES 207 BUS, 1987 r., 230 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, model z grudnia, podwyższany dach, przeszklony, -17.800 
zł lub zamiana na Mercedesa Sprintera z 1997 roku (osobowe
go). Kalisz, tel. 062/757-53-99,0604/80-70-60 
MERCEDES 207 D, 1991 r. blaszak, składak, przedłużony, czę
ściowo oszklony, po częściowym remoncie blacharki, • 10.000 
zł. Wrocław, tel. 0501/24-60-31
MERCEDES 207,1998 r., 2400 ccm, diesel, biały, po remoncie 
silnika, nadwozia i malowaniu, w środku wyłożony sklejką, maks. 
wysoki i długi, - 9.400 zł lub zamienię. Kobierzyce, tel. 071/ 
311 -19-04.0604/92-36-27
MERCEDES 208,1989 r., 217 tys. km, 2300 ccm, diesel, biały, 
długi, wysoki, blaszak, blacharka w złym stanie, silnik w do
brym stanie, do wymiany popychacze, -16.000 zł lub zamienię 
na Mercedesa 124. Konary, tel. 076/870-92-10 
MERCEDES 208 D, 1991 r., 155 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
biały, oszklony, przedłużony, podwyższony, 9-osobowy, hak, 
wysuwany stopień boczny, dodatkowe ogrzewanie, stopień tyl
ny, - 27.000 zł. Zebrzydowa, tel. 075/736-33-74 
MERCEDES 208 D, 1992 r., 285 tys. km, 2300 ćcm, diesel, 
niebieski, podwyższony, przedłużony, częściowo oszklony,
5-biegowy, - 19.900 zł. Wrocław, tel. 071/360-87-96, 0603/ 
91-60-91
MERCEDES 208 D. 1993/94 r., 162 tys. km. 2300 ccm. diesel, 
niebieski, blaszak, niski, długi, stan b. dobry, zadbany, sprow. 
w 2000 r., zakonserwowany, nowe teleskopy, akumulator, kloc
ki - 25.000 zł. Oława, tel. 071/313-93-27,0604/42-22-85 
MERCEDES 208 D. 1993/94 r.. 140 tys. km, 2300 ccm, diesel, 
granatowy, blaszak, przedłużony, stan b. dobry, bez wypadku, 
sprowadzony w całości w 2000 r., oryginalny przebieg, 3-oso- 
bowy, tylne drzwi oszklone, I rejestracja w 1994 r, - 26.500 zł. 
Wrocław, tel. 0601/70-76-45,071/348-34-78 
MERCEDES 209 D, 1979 r., 250 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
niebieski, po remoncie silnika, - 5.500 zł. Iłowa, tel. 068/
377-49-67 po godz. 16
MERCEDES 209 D, 1984 r., 3000 ccm, diesel, biały, zareje
strowany na 6 osób + 800 kg, przegroda celna, podwyższony, 
przedłużony, do połowy oszklony, stan tech. dobry, -14.500 zł 
lub zamienię na terenowy, kombi. Przemków, tel. 076/831-03-48, 
0604/77-03-87
MERCEDES 209 D, 1984 r., 3000 ccm, diesel, biały, 6 osób i 
800 kg, przegroda celna, długi, wysoki, oszklony do połowy, 
stan dobry, - 14.500 zł lub zamiana. Przemków, tel. 076/ 
831-03-48,0604/77-03-87
MERCEDES 209 D, 1988 r., 3000 ccm, diesel, niebieski, przed
łużony, podwyższony, wśpomaganie kierownicy, - 15.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/346-22-71
MERCEDES 210 BUS, 1988 r., 380 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
biały, długi, wysoki, przeszklony, hak, cała całkowita 2800 kg, 
zarejestrowany na 9-osobowy, wspomaganie kierownicy, radio
odtwarzacz, stan b. dobry, - 20.500 zł. Kłodzko, tel. 074/ 
647-07-67,0607/61-35-29
MERCEDES 210 D, 1989 r., 151 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
czerwony, zarejestrowany na 5 osób, w kraju od 1996 r., oszklo
ny, stan dobry, -15.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-42-39 
MERCEDES 210 D, 1992 r., 240 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
biały, długi, wysoki, do połowy oszklony, 9-osobowy, po prze
glądzie, wspomaganie, 5-biegowy, RM + głośniki, lotnicze fo- 
ele, tapicerka, - 24.900 zł lub zamienię na większy, do 22 osób, 
np. Mercedes, VW. Wałbrzych, tel. 074/846-49-69, 0608/ 
14-96-31
MERCEDES 210,1994 r., 2900 ccm, diesel, biały, podwyższo
ny, przedłużony, automatic, - 31.000 zł. Głogów, tel. 076/
833-41-46
MERCEDES 210 D, 1994/95 r., 228 tys.km, 3000 ccm, diesel, 
biały, alarm, centralny zamek, wspomaganie, podwyższony, 
przedłużony, RM, • 27.500 zł. Bogatynia, tel .0604/63-73-03 
MERCEDES 308 D BUS, 1993 r* 110 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, maks. wysoki i długi, oszklony, 9-osobowy, webasto, 
hak, tachometr, pełna dokumentacja, stan idealny, - 34.500 zł 
lub zamienię na mniejszy lub inny osobowy. Złotoryja, tel. 076/ 
878-41-94,0605/53-18-09
MERCEDES 308 MAXI, 1994 r., 250 tys. km, 2300 ccm, czer
wony, blaszak, przegroda celna, wspomaganie, immobilizer, stan 
dobry, - 33.000 zł. Wrocław, tel. 0601/24-71-66 
MERCEDES 308 D, 1994 r„ 2400 ccm, diesel, żółty, kabina
3-osobowa, skrzynia ład. 2 x 2 x 4 m, plandeka celna, el. ante
na. RO, zadbany, atrakcyjny wygląd, zdjęcia do wglądu, udoku
mentowane pochodzenie, I właściciel, stan idealny, - 29.500 zł. 
Bielawa,,tel. 074/833-47-45,0604/62-40-72 
MERCEDES 308 D MAXI, 1994 r., 180 tys. km, 2300 ccm, die
sel, biały, przedłużony, podwyższony, wspomaganie kierowni
cy, blaszak, ład. 1495 kg, faktura VAT, • 35.500 zł. Wrocław, tel. 
0602/66-67-96
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 zi. Świdnica, tel. 074/
853-77-66 (zdjęcia do tej oferty można Zobaczyć w internecie 
pod numerem -A00544 www.autogielda.com.pl)
MERCEDES 308 MAXI, 1995 r.. 2300 ccm, diesel, biały, pod
wyższony, przedłużony, przegroda celna, ład. 1.500 kg, hak, 
alarm, wspomaganie, stan b. dobry, - 28.000 zł + VAT. Zielona 
Góra, tel. 068/451-72-15
MERCEDES 309,1988 r., 340 tys. km, 3000 ccm, diesel, biały, 
furgon, - 22.000 zł. Strzelin, tel. 0601/20-60-54 
MERCEDES 309 D, 1988 r., 3000 ccm, diesel, niebieski, pod
wyższony, przedłużony, blaszak, po remoncie kapitalnym silni
ka, blacharka do poprawek, -13.000 zł. Zielona Góra, tel. 0502/
28-88-92

MERCEDES 310,1987 r., 325 tys. km, niebięąki, niski, przed
łużony, blaszak, -12.500 zł- Wręcław, teł. 0501/43-49-80 
MERCEDES 310,1991 r., 171 tys. km, 2300 ccm. benzyna, 
kolor kremowy, ABS, immobilizer, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 071/
348-30-24
MERCEDES 310 D, 1992 r., 2900 ccm, diesel, biały, długi, wy
soki, izoterma, stan b. dobry, - 23.200 zł. Góra, woj. leszczyń
skie, tel. 0601/84-83-52
MERCEDES 310 D BUS, .1993 r:, 210 tys. km, 2900 ccm, die
sel, biały, blaszak, stan b. dobry, wspomaganie, hak, alarm, prze
groda celna, • 27.500 zł. Bielawa, tel. 074/833-47-81 w 
godz. 8-15
MERCEDES 310 DKA, 1994 r., 200 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
biały, maks. podwyższony, przedłużony, z kpi. dokumentacją, 
stan b. dobry, - 37.000 zł lub zamienię na VW Golfa IV TDI, 
Mercedesa 124, VW T4. Trzebnica, tel. 0602/61-21-58 
MERCEDES 406 D, 1971 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, bliź
niacze koła, hak, nowe opony, akumulator, rozrząd, łożyskatyl- 
ne, hamulce, skrzyniowy, nowa plandeka, kat.B, w ciągłej eks
ploatacji, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 373-89-75 8-12,0501/30^70-66 
MERCEDES 407 D, 1976 r., 2400 ccm, niebieski, oplandeko- 
wany, stan b. dobry, • 13.500 zł. Legnica, tel. 076/855-35-73 
MERCEDES 407 BUS; 1978 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, 
średni, po remoncie, zarejestrowany na kat. B, - 7.500 zł. Ję- 
drzychowice 70, gm. Zgorzelec, tel. 075/778-21-64 
MERCEDES 407,1979 r., 150 tys. km, 240 ccm, diesel, niebie
ski, na kat. B, bliźniacze koła, blaszak, do remontu blacharka, -
5.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 071/343-61-95, 0606/
30-73-53
MERCEDES 407 D, 1979 r., biały, izoterma, stan b. dobry, po 
remoncie silnika, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 071/389-78-66,071/
389-73-29
MERCEDES 407 BUS, 1980 r., 10 tys. km, 2400 ccm, diesel po 
kapitalnym remoncie, nowe opony (6 szt.), • 10.000 zł. Lany, 
gm. Czernica, tel. 071/318-55-80 
MERCEDES 407,1980 r., 2400 ccm, diesel blaszak, po remon
cie, - 6.100 zł. Opole, tel. 0607/54-25-32 
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 zl. Wałbrzych, tel. 
074/840-81-56,0602/18-44-54
MERCEDES 409,1987 r„ 240 tys. km, 3000 ccm, diesel, nie
bieski, podwyższony, przedłużony, bliźniacze koła, wspomaga
nie, stan b. dobry, - 22.600 zl. Góra, tel, 065/544-44-21,0605/
85-57-21
MERCEDES 410,1983 r., 2400 ccm, diesel, biały, przystoso
wany do przewozu ryb, wym. 400x240x330 cm, lada do sprze
daży, chłodnia i basen, stan b. dobry, - 30.000 zł. Iłowa, tel. 
068/377-45-29
MERCEDES 410,1993 r. skrzyniowy, - 43.000 zł. Parczew, woj. 
bielskopodlaskie, teł. 0604/54-44-79 
MERCEDES 410 D, 1994 r., 207 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
biały, plandeka celna, wym. 400 x 200 cm, bliźniacze koła, wspo
maganie, tachometr, hak, radio, alarm, stan b. dobry, w kraju do
08.1998 r, - 40.000 zł ♦ VAT. Jelenia Góra, tel. 075/783-35-29, 
0601/22-87-72
MERCEDES 410 D, 1994 r., 2900 ccm, diesel, biały, ABS. We
basto, serwisowany, bezwypadkowy, garażowany, szyby bocz
ne z siatką tapicerka wewnątrz, szafki, oryginalny hak, ładow
ność - 2 500 kg, - 44.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/339-71-16 
339-88-11
MERCEDES 410 D, 1995 r., 280 tys. km, 2900 ccm, diesel, 
biały, skrzyniowy, oplandekowany, bliźniacze koła, spoiler, we
basto, alarm/kupiony w kraju, stan techn. b. dobry, • 44.000 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-38-29,0602/88-41-53 
MERCEDES 508,1976 r„ 3800 ccm, diesel, niebieski, najazd 
na dwa auta+skrzynia ład. o wym. 4.2x2.2 m, • 10.000 zł. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/733-89-41 
MERCEDES 508 D, 1978 r., 3800 ccm, pomarańczowy, ładow
ność 2.5t, kontener o wym. 4.5x2x2.3 m, nowe opony, po re
moncie blacharki, stan b. dobry, • 9.900 zł. Kłodzko, tel. 074/
868-75-80

MERCEDES 508,1978 r. plandeka, burty aluminiowe, wym. 5.20 
x 2.20 x 2.20 m, zadbany, - 12.000 zl. Twardogóra, teł. 071/ 
315-82-33
MERCEDES 508,1980 r., 200 tys. km, 3000 ccm, diesel, nie
bieski, po remoncie blacharki, - 5.000 zł. Zielona Góra, tel. 0601/
74-15-63,0606/36-21-76
MERCEDES 508,1982 r., 3800 ccm, diesel, biały, kontener 4,10 
x 1,90 x 2,10 m, - 14.400 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/
735-41-99,0603/24-00-08 .
MERCEDES 508 D BUS, 1983 r., 3800 ccm, diesel, pomarań
czowy, stan idealny, blaszak, 4,20 x 1,70 x 1,60 m, ocieplony, 
nowe opony, • 11.500 zł lub zamienię na osobowy albo busa. 
Stolec, tel,074/815-33-43,0603/31-20-64 
MERCEDES 508,1990 r., 3000 ccm, kolor szary, w ciągłej eks
ploatacji, po remoncie silnika, - 24.000 żł. Kłodzko, tel. 074/
867-85-96
MERCEDES 608 LP, 1970 r., 3800 ccm skrzynia ład. 2,2 x 5,5 
m, plandeka, - 7.500 zł. Legnica, tel. 0603/97-09-14 
MERCEDES 608,1978 r., 30 tys. km, 3800 ccm, diesel, zielo
ny, kontener 20 m3, wspomaganie, serwo, po remoncie kapital
nym, -11.000 zł. Opole, tel. 0602/79-54-61 
MERCEDES 608,1978 r. plandeka, burty aluminiowe, wym. 5.20 
x 2.20 x 2.20 m. zadbany, - 12.000 zł. Twardogóra, tel. 071/ 
315-82-33
MERCEDES 608 D, 1978 r., 176 tys. km, 3700 ccm, diesel, 
niebieski, meblowóz, wym. kontenera 210 x 510 x 205 cm, za
rejestrowany, 3 miejsca w kabinie, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0601/
41-3 -̂78
MERCEDES 608,1979 r.,4000 ccm, niebieski, kontener 430 x 
220 x 220, ład. 2 1 - 10.000 zł lub zamienię. Sieradz, tel. 043/ 
822-57-11,0600/33-60-77
O  MERCEDES 609 D, 1991 r„ 200 tys. km, 4000 ćcm, 

diesel, żółty, blaszak, bliźniacze koła, ład. 2.5 
tony, stan silnika b. dobry, blacharki - dobry, fak
tura VAT, • 33.000 zł., te l. 0601/38-94-05 
01034831

MERCEDES 609 FURGON, 1993 r„ 300 tys. km, diesel, biały, 
bliźniacze koła, stan b. dobry, - 38.000 zł. Zgorzelec, tel. 0607/ 
51-47-26.0601/64-23-92
MERCEDES 609 DKA, 1994 r., 330 tys. km, 4000 ćcm, diesel, 
biały, blaszak, dop. ład. 3 tony, bliźniacze koła, tachograf, stan 
b. dobry, • 52.000 zł lub zamienię na VW Golfa IV TDI, Merce
desa 124, VW T4. Trzebnica, tel. 0604/70-22-70 
MERCEDES 613 D, 1979 r., 300 tys. km' 5700 ccm. V6, zielo
ny, wysoki, blaszak, 130 KM, wspomaganie kierownicy, -15.000 
zł lub zamienię na osobowy. Oleśnica, tel. 071/314-96-26,0608/ 
16-80-20
MERCEDES 709 LP, 1987 r., 4000 ccm, diesel, bordowy, stan 
b. dobry, wspomaganie kierownicy, 5-biegowy, uchylana kabi
na, 3 miejsca siedzące, skrzynia ładunkowa aluminiowa, plan
deka celna, bliźniacze koła, tachograf, nowe opony, w ciągłej

eksploatacji, pełna dokumentacja, - 25.500 zł lub zamienię. 
Paczków, tel. 077/431-73-19,0602/22-73-24 •
MERCEDES 709,1988 r., 3944 ccm, niebieski, skrzyniowy,plan
deka, ład. 3.1 t, w kraju od 1992 r., I właściciel, - 29.500 zl. 
Legnica, tel. 076/866-16-35
MERCEDES 808 D, 1973 r., 5700 ccm, niebieski, nadwozie izo
terma, długa rama, stan tech. dobry, - 8.000 zł. Mokronoś, gm. 
Koźmin, tel. 062/721-64-70
MERCEDES 808,1974 r., 3972 ccm. diesel, niebieski, skrzy
niowy, wym. 5.5 x 2.45 x 2.2 m, po wymianie silnika, po remon
cie kabiny, nowa plandeka celna, stan opon b. dobry, ♦ drugi 
silnik na części, -11.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-41-0.1 
MERCEDES 808 LP, 1974 r., zielony, stan dobry, - 8.500 zi lub 
zamienię na osobowy. Oława, tel. 0603/37-97-55. 
MERCEDES 808 D, 1977 r., 3800 ccm meblowóz, dł. 520 cm, 
stan dobry, -15.000 zł. Kraśnik Górny, teł. 075/736-97-79 
MERCEDES 809,1979 r., 220tys. km, 3800 ccm kontener, 62 
x 2.18 x 2.3 m, w ciągłej eksploatacji, zwolniony z podatku dro
gowego, stan b. dobry, -14.500 zł lub zamiana na auto osobo
we lub bus. Legnica, tel. 076/852-33-70 
MERCEDES 809,1981 r., 3800 ccm, diesel, niebieski, skrzy
niowy, plandeka, wym. 4.65 x 2.45 x 2 ńri, po remoncie, nowe 
opony, na poduszkach, nadwozie typu BDF, regulacja do ram
py, I właściciel, udokumentowane pochodzenie, • 15.900 zł lub 
zamienię na dostawczy, osobowy, również droższy. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-30-29 po godz. 20.0604/50-67-17 
MERCEDES 809 D, 1981 r.. diesel, beżowy, oplandekowany, 
winda, - 20.000 zł. Wołów, tel. 071/389-37-96,071/38945-75, 
0604/60-86-29
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

MERCEDES 811 LP. 1972 r., 600 tys. km, 6000 ccm, diesel, 
granatowy, skrzyniowy, plandeka 580 x 245 x 200 cm, wspo
maganie, po remoncie kapitalnym, nowy ukł. wydechowy, -
16.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/783-35-29,0601/22-87-72 
MERCEDES 813,1974 r., 6000 ccm, niebieski, ład. 3,51, me
blowóz, terma 40 m2,6.8 x 2,45 x 2,35 m. owiewka, nowy aku
mulator i rozrusznik, po remoncie skrzyni biegów i hamulców, -
12.900 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-59-01,0502/59-52-01 
MERCEDES 813,1976 r.. 5675 ccm. biały,ład. 3190kg,zkła- 
pą, zarejestrowany, techn. sprawny, -10.000 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-21-21,0600/29-73-08 
MERCEDES 813,1983 r., 470 tys. km, 5675 ccm, czamy. kon
tener, wym. 650 x 240 x 240 cm, ład. 3500 kg, dopuszczalna 
masa całk. 7490 kg, -18.000 zł. Legnica, fel. 0601/72-11-16 
MERCEDES 814,1992 r., 340 tys. km ład. 3 1, kontener. 6.20 m 
+ winda,.- 46.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-32-11 
MERCEDES 814, 1992 r., 350 tys. km ład. 3 t, kontener, dł. 
6.20 m, winda, - 46.000 zł. Wrocław, tel. 0502/02-25-78 
MERCEDES 814,1993 r. skrzynia ład., wym 5 x 2,20 x 2,20, 
sypialnia, vebasto, kpi. nowych opon, stan dobry - 53.000 zł, 
lub zamienię na Fiata Ducato Maxi 2,8 TDi (furgon). Świdnica, 
tel. 0601/55-25-92
MERCEDES 814,1993 r., 290 tys. km ład. 3 1, kontener 6.5 m, 
- 46.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-32-11 
MERCEDES 814,1994 r., 280 tys. km, 4000 ccm, turbo, niebie
ski, stan dobry, ład. 2500 kg, plandeka 5,40 x 2,35 x 2,30 - 47.000 
zł. Lubin, tel. 0601/56-62-53
MERCEDES 814 D, 1994 r., 370 tys. km,diesel, niebieski, kon
tener meblowy, 7,2 x 2,45 x 2,25 m, stan techn. b. dobry, zare
jestrowany do 05,2002 i., pilne, • 45.000 zł. Zielona Góra, tel. 
0602/53-52-07
MERCEDES 814,1995/96 r.. 130 tys. km, 4000 ccm, biały, I rej. 
w 11.1995 r., kontener 650/245/210, wjnda, udokum. przebieg, 
tachometr, bez wypadku - 58.000 zł + Vat. Henryków, tel. 074/ 
810-51-10,0604/44-17-69
MERCEDES 814,1995/96 r., 4000 ccm, Euro 2 plandeka, kla
pa hydrauliczna,.bez wypadku, wym. plandeki 520 x 240 x 240 
cm, - 53.000 zł + VAT. Wieruszów, tel. 062/581-05-95 po 
godz. 18,0601/72-08-77,062/784-25-73

MERCEDES 814 VARIO, 1997 r., 120 tys. km, 4300 ccm, die
sel, żółty, kontener 510/245/245, koła 17,5, ład. 3,3, bez wy
padku, odbiór Niemcy - 31.000 DEM. Henryków, tel. 074/ 
810-51-10,0604/44-17-69
MERCEDES MB 100,1990 r., 2400 ccm, diesel, zielony. przed- 
łużony, oszklony, lotnicze fotele, -16.500 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/837-82-50
MERCEDES MB 100,1990 r., 2400 ccm, diesel, turkusowy, 
wspomaganie, nowe opony i zawiesz. -18.000 zł. Kępno, tel. 
062/782-49-92
MERCEDES MB 100,1990 r., 2400 ccm, diesel, biały, furgon, 

. blaszak, 5-biegowy, wspomaganie kierownicy, stan b. dobry, -
15.900 zł lub zamienię na osobowy, także droższy. Syców, tel. 
062/785-35-03
MERCEDES MB 100,1991 r., 2400 ccm, diesel, zielony, wspo
maganie, przedłużony, częściowo oszklony, 5-osobowy, do 
małych poprawek lakiem., oryginalny lakier, -12.300 zł. Góra, 
tel. 065/543-37-20
MERCEDES MB 100,1991 r.. 305 tys. km, 2400 ccm, biały, 
niski, krótki, blaszak, • 13.900 zł. Prudnik, woj. opolskie, tei. 
0602/73-69-50
MERCEDES MB 100,1992 r., 230 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, przedłużony, oryg. 9-osobowy, wspomaganie kier., otwie
rane szybki, stan b. dobry, sprowadzony z Niemiec na kołach, z 
kpi. dokumentacją I właściciel, - 25.500 zł. Krotoszyn, teł. 0601/
58-10-91
MERCEDES MB 100 BUS, 1992 r., 230 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, oszklony, wspomaganie, niski, krótki, -18.500 zł. 
Złotoryja, tel. 0503/38-07-78
MERCEDES MB 100 D, 1993 r., 70 tys. km, 2400 ccm, biały, 
wspomaganie kierownicy, podwyższony, po remoncie silnika w 
serwisie Mercedesa, ładowność 970 kg, • 17.500 zł. Wrocław, 
tel. 0501/71-00-72
MERCEDES MB 100,1993 r., 2400 ccm. diesel, biały, po re
moncie silnika w serwisie, --19.000 zł. Wrocław, tel, 0503/ 
89-97-78
MERCEDES MB 100,1993 r.. 296 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, stan b. dobry, - 20.000 zł lub zamienię na osobowy. Na
mysłów, tel. 077/410-40-88,0605/91-76-16 
MERCEDES MB 100 BUS. 1993 r., 150 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, niebieski, 9-osobowy. stan b. dobry, oryginalny łakier, 
wspomaganie kier., webasto, bez wypadku, • 23.800 zł. Sobót
ka. tel. 0604/29-95-43 -
MERCEDES MB 100,1994 r.. 240 tys. km, 2400 ccm. diesel, 
biały, I właściciel, alarm Mercedesa, podwyższony, 5-osobowy, 
stan b. dobry, - 23.000 zł. Jaworzyna Śl., tel. 0608/50-14-86 
MERCEDES MB 100,1994 r., 2400 ccm, diesel, zielony, maxi, 
wspomaganie, II właściciel, • 20.000 zł. Opole, tel. 0602/ 
79-54-61
MERCEDES SPRINTER 312 D, 1995 r„ 2900 ccm. turbo D, 
jasnoniebieski, średni, niski, ABS, el. szyberdach, hak, 3-oso- 
bowy. wzmocnione zawieszenie, skrzynia ład wyłożona sklej
ką nowy akumulator, wspomaganie, przegroda celna, zadba
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ny. stan idealny, -49.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0504/76-15-95, 
0502/76-15-95
MERCEDES SPRINTER, 1995 r., 280 tys. km, 2900 ccm, TDI. 
biały, lad. 1500 kg, ABS, ABD, 3-osobowy, stan dobry, - 41.000 
zł. Legnica, tel. 076/850-10-24,0603/19-43-59 
MERCEDES SPRINTER, 1995 r., 180 tys. km, żółty, stan b. 
dobry, 9-osobowy, - 43.000 zł. Milicz, tel. 071/384-19-36 
MERCEDES SPRINTER 212,1996 r., 200 tys. km, 2900 ccm, 
turbo D, biały, podwójna kabina + skrzynia ładunkowa, 6-oso
bowy, bez uszkodzeń -17.500 DEM + cło. Dzierżoniów, tel. 0604/ 
21.-41-62
MERCEDES SPRINTER BUS, 1996 r„ 200 tys. km, 2300 ccm, 
diesel, biały, zarej. na 5 osób, kombi, oznakowany, centralny 
zamek, alarm, wspomaganie, ABS, ABD, hak • 41.000 zł. Le
gnica, tel. 076/854-28-70
MERCEDES SPRINTER’ 312 MAX, 1996 r., 250 tys. km, 2900 
ccm, dieseł, biały, bez wypadku, I właściciel w kraju, wspoma
ganie - 53.000 zł. Milicz, tel. 071/384-29-74 
MERCEDES SPRINTER 214,1996 r., 40 tys. km, 2300 ccm, 
biały, blaszak, krótki, niski, po kradzieży, faktura VAT, • 26.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/783-35-29,0601/22-87-72 
MERCEDES SPRINTER 312,1996 r., 160 tys. km, 2900 ccm, 
turbo D, biały, - 47.000 zł lub zamienię na tańszy! Opole, tel. 
0602/64-61-72
MERCEDES SPRINTER. 1996 r., 180 tys. km, 2300 ccm, sele
dynowy metalic, oszklony do połowy, 5-osobowy, wspomaga
nie kierownicy, alarm, radio, kupiony w salonie w Polsce, - 39.000 
zł. Sobótka, tel. 071/390-31-20,0604/86-42-31 
MERCEDES SPRINTER 312 D, 1996 r., 190 tys. km. 2900 ccm, 
TDI, biały, maksymalnie długi. Wrocław, teł. 0606/14-41-40 $ 
MERCEDES SPRINTER 312 TD, 1996 r., 172 tys. km. 2900 
ccm, turbo D, biały, zarejestrowany na 6 osób, w kraju od roku, 
- 38.000 zł. Wrocław, tel. 0601/73-25-95 
MERCEDES SPRINTER 212,1996 r., 155 tys. km, 2900 ccm, 
TDI. zielony, kabina 3-osobowa, ABS, ABD, EDC, alarm, hak, 
centralny zamek, blaszak, szyberdach, wspomaganie, część 
ładunkowa obudowana płytą, - 43.000 zł (możliwe raty). Wro
cław. teł. 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 ład. o jjł. 3.3 m, ład. 1480 kg, 
alarm, sprowadzony w całości, hak, - 50.000 zł. 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., 65 tys. km, 2900 ccm, 
turbo D, biały, podwójna kabina, 6-osobowy, ABS, ABD, ASR, 
skrzynia z plandeką, dł. 2,7 m, wys. 2,1 m, szer. 2,1 m - 48.000 
zł. Gostyń, tel. 0603/66-44-67
MERCEDES SPRINTER 308 D, 1997 r., 135 tys. km, 2300 ccm, 
niebieski, niski, średni, blaszak, ABS, ABD, SRS, serwo, el. 
reguł, lusterka, RM, w kraju od miesiąca, nie zarejestrowany, -
38.000 zł. Kępno, teł. 062/782-28-86 
MERCEDES SPRINTER 312TD, 1997/98 r., 132 tys. km, 2900 
ccm, turbo D, biały, bez wypadku, stan idealny, sprowadzony 
na nowych warunkach, ABS, ARD, centralny zamek, pompo
wane fotele, hak hol., poduszka pow, • 60.000 zł (w tym VAT). 
Wrocław, tel. 0601/73-25-95
MERCEDES SPRINTER. 1998 r., 2900 ccm, turbo D średni, 
wysoki, do malowania, - 33.000 zł + VAT. Nysa, tel. 077/ 
433-68-35,0604/14-74-57
MERCEDES SPRINTER 310,1998 r., 170 tys. km, 2900 ccm. 
TDi, biały, 9-ośobowy, hak, szyby, serwo, ESD, - 56.000 zł lub 
zamienię na LT 50-55, Mercedes 609-811, skrzyniowy. Oleśni
ca, tel. 0601/93-67-66
MERCEDES SPRINTER 312,1998 r., 2900 ccm. TDI, bordo
wy, średni, przedłużony, podwyższony, poduszka pow., ABS, 
ABD, serwo, - 45.000 zł + VAT. Wieruszów, tel. 062/581-05-95 
po godz. 18,0601/72-08-77,062/784-25-73 
MERCEDES SPRINTER 308,1998 r., niebieski, blaszak, pod
wyższony, bez wypadku, -13.500 DEM + cło + transport. Wro
cław, tel. 0601/91-16-95
MERCEDES SPRINTER, 1999 r„ 170 tys. km, 2900 ccm, TDi, 
biały, RM, el. reg. lusterka, EDC, ABS, ABD, 6 osób ♦ 700 kg, 
wspomaganie, stan b. dobry, • 65.000 zł lub zamienię. Góra, 
tel. 065/543-40-33
MERCEDES SPRINTER 412,1999 r., 2800 ccm, turbo D, nie
bieski, kontener 20 m3, stan b. dobry, odstąpię leasing, spłaco
ne 26 rat, zostało 24 raty, -18.000 zł. Opole, tel. 0602/79-54-61 
MERCEDES SPRINTER 312 D, 1999 r., 170 tys. km. 2900 ccm, 
TDI, biały, maksymalnie długi i wysoki, centralny zamek, ABŚ, 
ABD, EDC, SRS, webasto, klimatyzacja, el. otw. szyby, - 78.000 
zł. Wrocław, tel. 0606/14-41-40
MERCEDES VIANO, 1997 r.. 78 tys. km, 2300 ccm. zielony 
metalic, pełne wyposażenie; - 48.000 zł. Góra, tel. 06087
70-95-52.
MERCEDES VIANO, 1997 r„ 80 tys. km., 2300 ccm, benzyna, 
zielony metalic, pełne wyposażenie, do drobnych uzupełnień 
(1.000 zł) - 47.000 zł. Leszno, tel. 065/543-26-95,0603/70-95:52 
MERCEDES VIANO, 1997 r., 30 tys. km, 2300 ccm, TDi. czer
wony, oryginalny przebieg, pełne wyposażenie, 6 osób + stolik, 
pompowane zawieszenie, ABS, ETS, 2 pod. powietrzne, ABD, 
stan idealny, welurowa tapicerka, homologacja na ciężarowy, I 
właściciel w kraju, - 73.000 zł lub zamienię na inny, do 20.000 
zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14,0049/160-99-55-01-00 
MERCEDES VITO, 1996 r., 80 tys. km, 2300 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, - 50.000 zł. Gilowice, tel. 033/865-33-42, 0603/ 
68-18-14
MERCEDES VIT0110 D, 1997 r., 120 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, bordowy, ABS, SRS, poduszki, RM, 5-osobowy, alarm, | wła
ściciel, kupiony w salonie, książka serwisowa, serwisowany w 
ASO - 40.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/06-11-90 
MERCEDES VIT0113,1997 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzy
na. niebieski, 132 KM, 2 poduszki pow., wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. i podg. lusterka, ABS, ABD, radio, 5-osobowy, I 
właściciel, serwisowany, kupiony w salonie, wyprodukowany w 
Hiszpanii, bez wypadku, alum. felgi + kpi. kół zimowych, • 52.000 
zł. Wrocław, tel. 071/783-91-81,071/351-56-67 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • A00497 
www.autogielda.com.pl)
MERCEDES VITO, 1997 r., 200 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
bordowy, ABS, ABD, SRS, poduszka powietrzna, wykończenie 
w drewnie, 3 osoby +1000 kg, - 39.000 zł lub zamienię. Koziel- 
no, tel. 077/431-64-44,0608/50-06-93 
MERCEDES VITO, 1997 r., 62 tys. km, 2300 ccm, czerwony, 
blaszak, ABS, ABD, immobilizer, alarm, poduszka pow., 5-bie- 
gowy, hak, I właściciel, kompletna dokumentacja, bez wypad
ku, książka serwisowa, - 40.000 zł. Legnica, tel. 0602/85-31-23 
MERCEDES VIT0 108,1997 r„ 89 tys. km, 2300 ccm, czerwo
ny, ABS, SRS, RO, poduszka pow., kupiony w salonie, serwi
sowany, bez wypadku, immobilizer, alarm, hak, opony zimowe, 
stan b. dobry, • 43.000 zł. Nysa, tel. 0602/71-98-97 
MERCEDES VIT0110,1998 r., .150 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, czerwony, kupiony w salonie, bez wypadku -45.000 zł + Vat, 
homologacja. Bolesławiec, tel. 0606/34-66-92 
MERCEDES VłTO 113,1998 r., 110 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
czerwony, ABS, ABD, AC, ASR, 2 pod. pow., centralny zamek + 
pilot, alarm, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, zderzaki w kol. nad
wozia, przyciemniane lampy, atrakc. wygląd, zadbany - 57.000 
zł. Oława, tel. 0602/71-95-26
MERCEDES VIT0110,1998 r., 100 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, zielony, 2 poduszki pow., ASR, ABS, klimatyzacja/stan b. 
dobry, - 48.000 zł (możł. wyst. fakt. VAT). Oława, teł. 071/
313-75-21,0501/73-55-87
MERCEDES VIT0110,1998 r., 124 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, biały, 9-osobowy, stan b. dobry, wspomaganie, centralny 
zamek, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, RM, klimatyzacja, 
hak, • 55.500 zł. Raciborowice, tel. 076/818-97-29 
MERCEDES VITO, 1998/99 r., 91 tys. km, 230Ó ccm, turbo D, 
biały, klimatyzacja, ABS, wspomaganie kierownicy, el. reguł, 
lusterka, ogrzewanie postojowe, poduszka pow., 6-osobowy, 
faktura VAT, - 47.000 zł. Sobótka, tel. 0501/03-28-99 
MERCEDES VITO, 1999 r., 26 tys. km, 2400 ccm, żółty, 5-oso

bowy, oszklony do połowy, kupiony w salonie, - 64.000 zł lub 
zamienię na Mercedesa 124 D, Audi z silnikiem diesla. Lwówek 
Śląski, tel. 0600/16-56-33 '
MITSUBISHI CANTER, 1988 r., 3000 ccm, turbo D kontener 
aluminiowy 5x 2.2x 2.2 m, z roletą, bliźniacze koła, hamulec 
górski, wspomaganie, podnoszona 3-osobowa kabina, reg. kie
rownica, ład. 3.51, - 24.000 zł lub zamienię tia większy.., tel. 
077/456-59-84,0603/32-26-52
MITSUBISHI CANTER, 1999 r., 120 tys. km, 2800 ccm, TDI, 
biały, bez wypadku, ład. 1.71, plandeka, z tyłu winda, dł. 4.5 x
2.4 x 2.5 m, do sprowadzenia, - 38.500 zł + VAT. Oleśnica, tel. 
0601/79-59-30
MITSUBISHI L300,1985 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, po 
remoncie kapitalnym, zarejestrowany na 9 osób, zadbany, 5-bie
gowy, stan techn. b. dobry, • 7.900 zł lub zamienię. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
MITSUBISHI L300, 1989 r., 2000 ccm, benzyna/biały, inst. 
gazowa, oszklony, 6-osobowy, stan dobry, - 7.300 zł. Zielona 
Góra, teł. 0502/28-88-92
MITSUBISHI L300,1992 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
kołor piaskowy, blaszak, 3-osobowy, ład. 1 1,*> 12.900 zł. Sy
ców, tel. 062/785-22-71 w godz. 9-17, 062/785-19-28 po 
godz. 18
MITSUBISHI L300,1994 r., 130 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, długi, bez wypadku, na białych tablicach -12.000 zł. Pacz
ków. tel. 077/43.1-71-69
MITSUBISHI L300,1994 r., 113 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, osobowo-ciężarowy, radioodtwarzacz, pełna dokumentacja, 
• 21.000 zł lub zamienię. Pleszew, tel. 0604/37-09-69 
MITSUBISHI L300,1996 r., 120 tys. km, 2500 ccm, diesel, bia
ły, 3-osobowy, bez wypadku, boczne drzwi rozsuwane, stan b. 
dobry, wspomaganie kierownicy, faktura VAT, -18.500 zł. Kęp
no. tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
MITSUBISHI L400 BUS, 1999 r., 28 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, niebieski, 6-osobowy, przegroda celna, ład. 945 kg, hak, -
47.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-36-66 wieczorem 
MULUCAR M-2401,1976 r., 1997 ccm, zielony, wywrotka, w 
ciągłej eksploatacji/stan b. dobry + części zamienne, - 5.000 
zł. Polanica Zdrój, tel. 074/869-01-07 
MULTICAR M-25,1979 r., 49 tys. km, 2000 ccm, diesel, niebie
ski, oclony w całości, 100 % oryg. Wywrotka, kabina 2-osobo- 
wa, - 5.700 zł. tel. 0502/98-72-12 
MULTICAR M-25,1989 r. wywrotka, ład. 2 1, po remoncie, -
10.500 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-71-98 po godz. 20,077/ 
412-88-19 w godz. 8-15
MULTIKAR M-24,1978 r., niebieski, silnik M-25, po remoncie, 
,na chodzie*, stan dobry • 6.000 zł. Prochowice, tel. 076/ 
858-47-73
NISSAN TRADE, 1995 r., 3000 ccm, dieseł podwyższony, przed
łużony, wspomaganie, hak, ład. 1.51, udokumentowane pocho
dzenie, - 25.000 zł. Opole, tel. 077/456-59-84,0603/32-26-52 
NISSAN URVAN, 1981 r., 140 tys. km, 2200 ccm, diesel, biały, 
oszklony, zarejestrowany na 4 osoby i 1.21, hak, stan dobry, •
4.900 zł lub zamienię na osobowy. Jelenia Góra, tel. 0603/ 
•61-40-97
NISSAN URVAN BUS, 1985 r., 2300 ccm, diesel, biały, 9-oso- 
bowy, nowe końcówki drążków kierowniczych, oszklony, 5-bie- 
gowy, hak, • 9.500 zł lub zamienię na kombi, diesel. Sobin 35a, 
gm. Polkowice, tel. 076/845-96-90 
NISSAN URVAN, 1988 r., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, bor
dowy metalic, 3-osobowy, stan dobry, -10.000 zł. Kępno, tel. 
062/791-16-62
NISSAN VANETTE, 1992 r., 183 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
srebrny metalic, wersja japońska, wspomaganie, centralny za
mek, alarm, RO, 8-osobowy, oszklony, -14.600 zł. Oleśnica, 
teł. 071/314-47-12,0601/17-11-45 
NYSA. 1980 r., - 400 zł. Głuchołazy, tel. 0602/49-51-24 
NYSA 522 T, 1983 r.,'2120 ccm, benzyna, niebieski, stan techn. 
dobry, po remoncie blacharki i malowaniu, tećhn. sprawny. -
1.450 zł. Legnica, tel. 076/850-15-49,076/858-49-84 
NYSA, 1983 r., niebieski, • 400 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-29-00 
NYSA 522,1985 r., benzyna, niebieski, stan dobry, • 1.200 zł 
lub zamienię na Fiata 126p. Nysa, tel, 077/433-31-41 
NYSA, 1986 r., benzyna inst. gazowa, -1.200 zł. Marcinkowi
ce, tel. 071/302-84-17
NYSA 522 T, 1986 r., 57 tys. km, 2120 ccm, benzyna, seledy
nowy, po remoncie silnika i blacharki, nowa podłoga, wykładzi
na, nowy akumulator, w ciągłej eksploatacji, OC, ważny prze
gląd, oszklone nadwozie, - 2.100 zł lub zamienię na kamerę 
cyfrową. Jelenia Góra, tel. 075/641-36-85,0603/86-13-66 
NYSA 522 T, 1988 r., niebieski, zarejestrowany, hak, dużo czę
ści, -1.500 zł. Żemiki Wrocławskie, tel. 071/311-34-18 
NYSA TOWOS, 1990 r., 43 tys. km, 2200 ccm, biały, po remon
cie blacharki, lakierowaniu i konserwacji podwozia, wymienio
ne hamulce i olej w silniku, stan dobry, - 800 zł. Kąty Wrocław
skie, teł. 0502/27-50-34
NYSA, t990 r., - 500 żł* Kamienica, tel. 0600/85-16-94 
NYSA, 1990 r. po wymianie przednich błotników, po remoncie 
zawieszenia przedniego, w ciągłej eksploatacji, -1.000 zł. Wro
cław, tel. 0504/82-70-68
NYSA 522 T, 1991 r., 17 tys. km, benzyna, niebieska, po re
moncie blacharki i lakierowaniu, po. małym przebiegu, oszklo
na, w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd, - 3.000 zł. Kochlice, 
tel. 076/857-02-45
NYSA 522 T, 1992 r., 110 tys. km, 2120 ccm, biały, izoterma 
Iglopol, inst. gazowa ze zbiornikiem 90I, sprawny technicznie, 
aktualny przegląd do 20.06.2002 r., dodatkowy silnik, - 2.500 
zł. Brzeg, tel. 0601/91-99-46
NYSA, 1992 r., 75 tys. km, niebieski, inst. gazowa, stan dobry, 
- 2.200 zł. Oleśnica, tel. 071/398-14-68 
OPEL BEDFORD, 1982 r., 80 tys. km, 2300 ccm, zielony, oso
bowy. stan b. dobry, - 8.500 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866*36-89, 
0601/08-78-58
OPEL COMBO, 1994 r., 12 tys. km, 1700 ccm, diesel, szary, 
wspomaganie, stan idealny, siatka grodziowa, el. reg. refl., ład. 
700 kg, RM, zużycie paliwa 41/100 km -13.900 zł. Legnica, tel. 
0604/96-94-58
OPEL COMBO, 1995 r. 2 pod. pow., nowe opony -12.500 zł. 
Głubczyce, tel. 0607/53-67-58
OPEL COMBO, 1996 r., 90 tys. km, 1700 ccm, diesel, czerwo
ny, oszklony, 5-osobowy - 22.000 zł, raty. Malczyce! tel. 0601/
41-83-87
OPEL COMBO, 1998 r., 1400 ccm, biały, kupiony w salonie, 
zarej. jako ciężarowy, - 24.500 zł. Poznań, tel. 0601/74-71-54 
OPEL COMBO, 1998 r., 50 tys. km, 1400 ccm, benzyna, biały, 
-18.500 zł. Strzelce Opolskie, tel. 0600/37-84-75 
OPEL REKORD PICK-UP, 1982 r., 2300 ccm, diesel, poma
rańczowy, zarejestrowany jako ciężarowo-uniwersalny, blaszak, 
2-osobowy, hak, w ciągłej eksploatacji, ważny przegląd, duża 
skrzynia ład. + dużo części, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 0502/
84-10-08
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 2500 ccm, turbo D, biały, max. 
długi, stan b. dobry - 29.000 zł. Rawicz, tel. 065/543-38-53,0601/ 
89-53-85
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 240 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, kontener aluminiowy o wym. 2.0x2.0x3.3 m, I właściciel, 
sprowadzony w całości, 2 miejsca, wspomaganie, wzmocnione 
zawieszenie, kompletna dokumentacja, • 31.500 zł. Ostrsze- 
szów, tel. 062/730-27-63,0601/54-40-62 
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 178 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, krótki, niski, hak, wspomaganie, sprowadzony w całości, 
kompletna dokumentacja, - 23.000 zł. Paczków, woj. opolskie, 
tel. 0602/83-01-20
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 160 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, długi, wysoki, przegroda celna, hak, wyłącznik zapłonu, 
RM, ład. 1400 kg, nowe zawieszenie przednie, paski, • 24.800 
zł. Wrocław, tel. 071/789-55-95.0501/82-29-48 
PEUGEOT BOXER, 1995/96 r., 147 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, niski, krótki, radio, hak, wspomaganie, sprowadzony w 
całości, - 25.000 zł. Głogów, tel. 076/835-22-50,0601/18-67-66

PEUGEOT BOXER, 1996 r., 115 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, przedłużony, w kraju od tygodnia, ćdntróln/za
mek , el. otw. szyby, hak, zsidbany, - 31.000 złr Wrocław, teł. 
0607/80-08-60
PEUGEOT BOXER, 1996/97 r., 2500 ccm, dieseł, biały, maxi, 
stan b. dobry, sprowadzony w lutym, faktura VAT, - 40.000 zł. 
Głogów, tel. 0606/88-67-70
PEUGEOT BOXER, 1997 r., 125 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, niski, przedłużony, sprow. w całości - 33.000 zł. Nowa 
Sól, tel. 068/387-08-23,0604/88-95-19 
PEUGEOT BOXER, 1997 r.,*124 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
niebieski, wspomaganie kier., stan idealny, 27.000 zł. Lubin, 
tel. 076/847-84-43,0604/18-93-47 
O  PEUGEOT BOXER 320 MDT, 1999 r., 2446 ccm 

wspomaganie, auto-alarm, blokada skrzyni bie
gów, RO, • 41.600 zł z VAT. Wrocław, tel. 071/ 
364-76-60 01034031

PEUGEOT J5,1984 r., 2500 ccm, diesel 3-osobowy, po remon
cie silnika, • 4.800 zł. Świebodzin, tel. 0600/12-20-35 
PEUGEOT J5,1988 r., 220 tys. km, 2500 ccm, diesel, beżowy, 
• 9.500 zł. Katowice, tel. 0608/51-70-34 
PEUGEOT J5,1990 r., 2500 ccm, diesel, biały, podwyższony, 
przedłużony, częściowo oszklony, zarej. na 9 osób i 1200 kg, 
po remoncie silnika, 5-biegowy, RM, stan idealny - 13.000 zł 
lub zamienię. Leszno, tel. 065/573-84-09 
PEUGEOT J5,1992 r:, 2 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, wy
soki, maks. długi, w ciągłej eksploatacji, -11.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-63-14,0601/78-33-66 
PEUGEOT J5,1993 r., 138 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
stan b. dobry, wspomaganie, maxi, przegroda celna, nowe koła 
16", hak, • 22.000 zł. Poznań, tel. 0607/55-68-63 
PEUGEOT J5,1993 r., 250 tys. km, 2500 ccm, diesel, biały, 
podwyższony, blaszak, • 15.500 zł. Legnica, tel. 0604/24-50-75 
PEUGEOT J5,1993 r., 6 tys. km, 2500 ccm, turbo D maksymal
nie długi, ocieplony, stan b. dobry, po remoncie silnika, -13.900 
zł lub zamienię na Fiata Cinquecento. Świebodzice, tel. 074/
854-03-59
PEUGEOT J5,1994?., 128 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, 
stan techn. silnika i kaoserii b. dobry, 3-osobowy, przegroda 
celna, ład. 1 1, 5-biegowy, hak, RO, niski, nowe opony, nowy 
akumulator i rozrząd (61/100 km), - 13.700 zł. Bobrowice, tel. 
068/391-33-88,0600/43-51-68
PEUGEOT J5 MAXI, 1994 r., 230 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, stan dobry, -19.000 zł. Siechnice, teł. 071/311-5942,0604/ 
60-77-19
PEUGEOT J5,1994 r., 200 tys. km, 1900 ccm, diesel, niebie
ski, stan b. dobry, I właściciel, RM, hak, nowe opony, przegląd 
do 06.2002 r., faktura VAT, - 14.400 zł. Żmigród, tel. 071/
385-3442,0603/61-31-31
PEUGEOT PARTNER, 1997 r., 1900 ccm, diesel 2-osobowy, 2 
poduszki powietrzne, stan idealny, - 22.300 zł. 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 WT, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 23.000 zł. 
Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
PEUGEOT PARTNER, 1998/99 r., 80 tys. km. 1900 ccm. die
sel, zielony, 2-osobowy, alarm, wspomaganie, książka serwi
sowa, faktura VAT, - 22.000 zł ♦ VAT. Oleśnica, tel. 071/
314-35-01
PEUGEOT PARTNER, 1998/99 r., 65 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, 2-osobowy, blaszak, immobilizer, poduszka pow., 
kupiony w salonie w Polsce, zadbany, • 27.500 zł. Opole, tel. 
077/464-20-19,0604/27-03-19
POLONEZ CARGO, 1993 r., 1600 ccm, biało-bordowy, inst. 
gazowa, • 6.500 zł. Sosnowiec, tel. 032/237-92-66 po godz. 21, 
0608/18-90-63
POLONEZ CARGO, 1995 r., 95 tys. km, 1600 ccm, biały, stan 
b. dobry, • 8.000 zł. Radwanice, tel. 071/311-70-84, 0601/
73-25-99 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem -A00536 www.autogielda.com.pl)
POLONEZ CARGO, 1995 r., 1500 ccm, czerwony, stan b. do
bry, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0606/4947-39 
POLONEZ TRUCK, 1990 r., 80 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
szary, przystosowany do przewozu okien, skrzynia ład. 2 m, -
4.000 zł. Radwanice, tel. 071/311-70-84,0601/73-25-99 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00537 www.autogielda.com.pl)
POLONEZ TRUCK, 1992 r., 186 tys. km, 1900 ccm, diesel, nie
bieski, po remoncie blacharki, izoterma, stan silnika dobry, -
4.600 zł lub zamienię. Malczyce, tel. 071/317-97-81, 0603/
79-63-94
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 105 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
czerwony, 5-osobowy, mało używany, zadbany, stan b. dobry, -
7.600 zł. Legnica, tel. 0601/08-05-59.
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
zielony, 5-osobowy, zabudowany, stan dobry, do remontu bla
charki, • 2.900 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ TRUCK, 1993 r., 1500 ccm, benzyna ważny prze
gląd, zabudowany, dużo części, stan b. dobry, • 4.700 zł lub 
zamienię na busa po wypadku. Wrocław, tel. 0607/23-14-28 
POLONEZ TRUCK,*1993 r., 1600 ccm, benzyna, gaz, zielony, 
pełna zabudowa, instalacja gazowa, aluminiowe burty, nowe 
opony, po remoncie kapitalnym silnika, nowa skrzynia biegów, 
dł.skrzyni ład. 2,5 m, stan bardzo dobry, - 5.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/388-82-32,068/388-89-29 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 150 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
bordowy, 1-osobowy, po remoncie - 6.000 zł ♦ VaL Bolesławiec, 
tel. 0606/34-66-92,075/778-21-93 
POLONEZ TRUCK, 1994 r„ 80 tys. km, 1598 ccm, benzyna, 
czerwony, 2-osobowy, inst. gazowa, zabudowa plastikowa, alum. 
burty, ekonomiczny, stan b. dobry, faktura VAT, - 6.150 zł lub 
zamienię na osobowy (diesel), z dopłatą. Trzebnica, tel. 0602/
16-04-79
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, czerwony, aluminiowe 
burty, zabudowany, stan b. dobry, - 6.800 zł lub zamienię na 
Fiata 126p. Kamienica, tel. 0608/21-79-94 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 70 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
instalacja gazowa, 5-osobowy, - 6.500 zł. Nowe Skalmierzyce, 
tel. 062/762-15-00 wieczorem
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 cćm, benzyna, czerwony,
2-osobowy, plastikowa zabudowa, wersja, inst. gazowa, prze
gląd do 05.2002 r., w ciągłej eksploatacji, nowy akumulator, •
5.000 Zł. Polkowice, tel. 0502/26-29-27
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 76 tys. km. 1600 ccm, niebieski, 
zabudowa plastikowa, skrzynia 2.5 m, burty aluminiowe, nowy 
akumulator, nowe opony, 2-osobowy, 5-biegowy, garażowany, -
5.500 zł + VAT. Świdnica, tel. 074/852-51-38 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 45 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
izoterma, 125 x 125 x 250 cm, stan dobry, • 6.500 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-56-08
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 1600 ccm, benzyna skrzynia ła
dunkowa 2 m, 2-osobowy, zabudowany, - 4.900 zł lub zamienię 
na tańszego Fiata 125p, Fiata 126p. Wrocław, tel. 0501/52-06-10 
POLONEZ TRUCK, 1994 r., 33 tys. km, 1600 ccm. benzyna 
Inst. gazowa, po remoncie kapitalnym silnika, alum. burty, 2-oso- 
bowy, przegląd do 06.2002 r, - 5.900 zł. Wrocław,, tel. 071/ 
372-58-98,0502/67-93-28
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 185 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, inst. gazowa, po remoncie silnika i skrzyni biegów, 
dużo nowych części, 5-osobowy, 5-biegowy, zabudowany, -
6.000 zł + VAT. Chróścina Opolska, gm. Dąbrowa, tel. 0603/ 
75-32-73
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 cpm, wtrysk, czerwony, pla
stikowa zabudowa, alum. burty, 2-osobowy, • 5.500 zł. Jelenia 
Góra, tei. 075/764-90-06
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 90 tys. km,.1600 ccm, benzyna, 
biało-niebieski, nowa inst. gazowa, stan b. dobry, 5-osobowy, 
skrzynia ład. 2 m, • 8.000 zł. Radwanice, tel. 071/311-70-84,

0601/73-25-99 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem -A00538 www.autogielda.com.pl) -  
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 77 tys.km, 1600 ccm immobilizer, 
zabudowa plastikowe (2.5 m), 2-osobowy, mało używany, stan 
b. dobry, • 7.900 zł + VAt. Zielona Góra, tel. 068/391-32-35 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 88 tys. km, 1600 ccm, wiśniowy, 
inst. gazowa, RO, 5-osobowy, - 8.200 zł., tel. 0601/48-49-86 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm długi, aluminiowe burty, 
stan b. dobry, - 6.500 zł. Głubczyce, tel. 0609/46-73-30 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, czerwony, inst. gazo
wa, stan b. dobry, - 7.500 zł. "Trzebnica, tel. 071/312-0443,0600/
34-01-82
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, 
skrzynia ład. 2,5 m, bez nadbudówki, aluminiowe burty, nowe 
świece, przewody, rozrusznik, drążki kierownicze, stan dobry, -
5.300 zł. Wrocław, teł. 071/342-59-57 
POLONEZ TRUCK, 1995 r., 81 tys. km, 1600 ccm, gaz 2 oso
by. krótki + nadbudowa, burty aluminiowe, wzmocnione resory, 
nowe opony i akumulator, - 6.000 zł lub zamienię na rocznik 
2000/01, dopłacę. Wrocław, tel. 346-26-02 
POLONEZ TRUCK, 1996 r„ 68 tys. km, 1900 ccm, diesel, kolor 
wiśniowy, 5-osobowy, silnik Citroena, aluminiowe burty, pełne 
zabudów., stan b. dobry, zwolniony od podatku - 9.500 zł. Brzeg 
Opolski, teł. 077/416-5741
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 90 tys. km, 1600 ccm, czerwony, 
inst. gazowa, burty aluminiowe, dł. 2,5 m, pełna zabudowa, stan 
b. dobry - 6.900 zł. Rydzyna, tel. 065/538-02-99,0607/15-54-36 
O  POLONEZ TRUCK, 1996 r., 76 tys. km, 1600 ccm 

katalizator, 2-osobowy, zabudowany, I właściciel, 
stan dobry., tel. 0601/38-94-05 01034801 

POLONEZ TRUCK, 1996 r., 80 tys. km, 1900 ccm, diesel, bia
ły, radio, stan b. dobry, • 9.000 zł. Biskupice, woj. kaliskie, tel. 
0604/92-07-81
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 1900 ccm, diesel, biały, przedłu
żony, alum. burty, 2-osobowy, hak, zabudowany, stan b. dobry,
- 9.800 zł lub zamienię na busa. Milicz, tel. 071/384-16-26,0602/ 
7745-99
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 75 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
wtrysk, bordowy, długi (2,5 m), otwierany bok i tył, zabudowa
ny, serwisowany, alum. burty i podłoga, Mul-T-Lok, bez wypad
ku, hak, • 8.900 zł. Opole, tel. 0608/63-29-88 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwony, ory
ginalny lakier, bez wypadku, zabudowa Atarex, 5-biegowy,
2-osobowy, możl. faktura VAT, stan b. dobry, • 5.900- zł. Wro
cław, tel. 0601/77-61-54,071/348-34-78 
POLONEZ TRUCK, 1996 r., 95 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, gra
natowy, instalacja gazowa, aluminiowe burty, zabudowa plasti
kowa (2.5 m), zadbany, bez wypadku, stan b. dobry, - 7.800 zł. 
Wrocław, tel. 0501/14-76-90
POLONEZ TRUCK. 1996/97 r., 1600 ccm, wtrysk, zielony, skrzy
niowy, odkryty, faktura VAT, stan b. dobry, - 7.000 z ł+VAT. Ole
śnica, woj. wrocławskie, tel. 0601/7049-87 
POLONEZ TRUCK GLI, 1996/97 r., 71 tys. km, 1600 ccm, czer
wony, aluminiowe burty, oryginalny lakier, garażowany, nadbu
dówka, atrakcyjny wygląd, bez korozji, stan idealny, • 8.000 zł 
lub zamienię na samochód osobowy. Paczków, tel. 077/ 
431-76-91,0606/50-12-95
POLONEZ TRUCK PLUS, 1997 r., 85 tys. km, 1900 ccm, die
sel, zielony, 5-osobowy, silnik Citroena, aluminiowe burty, RO, 
pełna zabudowa, nowe opony, I właściciel, pokrowce, nadbu
dowa 2 D, zadbany, stan b. dobry, • 11.900 zł lub zamienię na 
busa. Legnica, tel. 076/722-9043,0606/14-33-94 
POLONEZ TRUCK PLUS, 1997 r., 85 tys. km, 1600 ccm, wtrysk
2-osobowy, skrzynia ład. 2.5 m, inst. gazowa (fabryczna), nowy 
akumulator, pokrowce, pełna zabudowa, alarm, blokada skrzy
ni biegów, aluminiowe burty, stan b. dobry, • 10.400 zł. Legnica, 
tel. 076/722-9043
POLONEZ TRUCK PLUS, 1997 r., 70 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna, wtrysk, zielony, 5-osobowy. instalacja gazowa, aluminio
we burty, pełna zabudowa, alarm, immobilizer, zadbany, prze
gląd, stan b. dobry, • 10.500 zł. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 
0604/06-55-32
POLONEZTRUCK, 1998 r., 1600 ccm, benzyna wyposażony 
w inst. gazową • 14.000 zł brutto. Lubin, tel. 076/844-23-84, 
076/842-60-88
POLONEZ TRUCK LB, 1998 r., 100 tys. km, 1600 ccm, biały, 
inst. gazowa, chłodnia 2-komorowa - 27.000 zł + Vat. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/735-29-58,062/736-1649 
POLONEZ TRUCK PLUS, 1998 r., 45 tys. km. 1900 ccm, die
sel, niebieski, wspomaganie, nadbudowa, 2-osobowy, stan b. 
dobry, -15.000 zł. Jawor, tel. 0609/64-02-26 
POLONEŻ TRUCK PLUS, 1998/99 r., 42 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, turkusowy, wysoki, aluminiowe burty, 2-osobowy, duża 
skrzynia, 2,5 m, zabudowana, wtrysk, immobilizer, wspomaga
nie, alarm, 5-biegowy, katalizator, RM, stan b. dobry, -11.000 
zł. Racibórz, tei. 0600/25-66-25 
POLONEZ TRUCK PLUS, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk, czerwo
ny, odkryty, Wspomaganie, halogeny, faktura VAT, alum. burty, •
12.450 zł ♦ VAT. Oleśnica, woj. wrocławskie, tel. 0601/7049^87 
POLONEZ TRUCK, 1999 r.,*2 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, zie
lony, I właściciel, inst. gazowa, immobilizer, stan b. dobry, •
20.000 zł. Lubań, tel. 075/721-68-50 
POLONEZ TRUCK ROY, 1999 r., 20 tys. km, zielony, 5-osobo
wy, 4-drzwiowy, zabudowany, immobilizer, I właściciel, bez wy
padku, - 22.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/645-66-70 
POLONEZTRUCK, 1999 r., 120 tys. km, 1600 ccm, niebieski,
4-drzwiowy, alum. burty,-15.500 zł. Wrocław, tel. 0600/82-31-45 
POLONEZ TRUCK, 2000 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy, stan 
idealny, możliwe raty, -27.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-0041, 
071/329-07-21
PRAGA VKS3,1984 r., zielony, przystosowany do przewozu 
drewna dłużycowego, pzyczepa 101, po remoncie, w całości 
lub na części, • 3.500 żł. Ostroszowice, tel. 074/818-60-59 
RENAULT, 1987 r., 310 KM ciągnik siodłowy, + naczepa o dł.
13.6 m, 3-osiowa, alum. burty, oplandekowana, szerokie roz
staw osi, cena zestawu, - 34.000 zł. Bolesławiec, tel. 0605/ 
3947-22
RENAULT 150 S, 1994 r., 300 tys. km, biały, kontener meblo
wy, 7,2 x 2,5 x 2,5, ład. 4 1 - 45.000 zł + Vat, raty. Błonie, tel. 
0601/41-83-87
RENAULT 180 S MIDLINER, 1995 r., 290 tys. km, 6200 ccm, 
turbo D, biały, oplandekowany, klapa hydrauliczna, wym. 6,40 x
2,50 x 2,50 m, ład. 5 1, intercooler, stan techn. b. dobry, - 57.000 
zł (w rozliczeniu może być osobowy). Wrocław, tei. 071/
346-23-99
RENAULT 260 G, 1984 r., 254 tys. km, diesel, Żółty, stan b. 
dobry *  naczepa, -18.000 zł lub zamienię na samochód osobo
wy, na busa albo na grunt. Oborniki Śląskie, teł. 071/310-73-53 
po godz. 18,0503/72-93-55
RENAULT 260 G, 1987 r., 254 tys. km, diesel, żółty, ciągnik 
siodłowy, stan b. dobry, z naczepą, • 18.000 zł lub zamienię na 
osobowy, busa, grunt rolny. Wrocław, tel. 071/310-73-53 po 
godz. 18
RENAULT 290,1988 r., biały, ciągnik siodłowy, po remoncie 
kapitalnym silnika + naczepa Trailor, ład. 251, rok prod. 1985, 
oplandekowana, - 30.000 zł. Szczepanów, gm. środa śląska, 
tel. 071/317-21-86
RENAULT 310,1985 r., srebrny, ciągnik siodłowy, na podusz
kach, szeroka kabina + naczepa PNO, dł. 12.6 m, oplandeko
wana, - 29.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-95-26 
RENAULT 340,1988 r., 12000 ccm, pomarańczowy, na podusz
kach, duża, wysoka kabina, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, 
aktualny przegląd, może być z naczepą 12.6 m, plandeka, •
17.500 zł. Obórki, tel. 0601/40-90-06 
RENAULT 340 R, 1989 r., 700 tys. km, biały, wywrotką 3-stron- 
na, ład. 8 ton - 42.000 zł ♦ Vat. Błonie, tel. 0601/41-83-87 
RENAULT 380 MAJOR, 1992 r., 650 tys. km, 12000 ccm, biały, 
ciągnik siodłowy, na resorach, naczepa 13.6 m, na poduszkach,
- 52.000 zł. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 0602/10-35-92 
RENAULT 385 MAJOR, 1993 r., 600 tys. km, turbo D, zielony, 
kontener, duża kabina, spoilery • 44.000 zł + VAT + przyczepa

3-ośiowa, dolny zaczep - 26.000 z ł+VAT, zestaw objętościowy 
-110 m3, całość na poduszkach, razem - 70.000 zł + VAT. Lubin, 
tel. 076/842-4141,0606/93-95-75 
RENAULT 4,1983 r., 1100 jccm, biało-czerwony, 2-osobowy + 
500 kg, -1.300 zł. Lipinki, gm. Sława, tel. 068/356-6640,0601/
34-10-97 :
RENAULT EXPRESS, 1987 r., 135 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, czerwony, 5-osobowy, oszklony, stan b. dobry, - 6.550 zł. 
Oława, tel. 0601/87-33-27
RENAULT KANGOO, 1991 r., 130 tys. km, 1900 ccm, diesel. - 
biały, poduszka powietrzna, centralny zamek, wspomaganie 
kier., stan dobry, - 27.200 zł. Wrocław, tel. 0608/05-28-15 
RENAULT KANGOO, 1997 r., 35 tys. km, 1149 ccm, żółty, 5 

. miejsc, -25.000 zł lub zamienię na dostawczy, blaszak, z prze
grodą. Wałbrzych, teł. 074/847-38-79,0603/084041 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem • 
A00556 www.autogielda.com.pl)
RENAULT KANGOO, 1997 r., 72 tys. km, 1200 ccm, wtrysk, 
kawowy, 5-osobowy, oszklony, wspomaganie kier., dzielona 
kanapa tylna, klapa z tyłu, hak, halogeny w zderzaku, stan ide
alny, - 26.000 zl. Leszno, tel. 065/520-92-90 
RENAULT KANGOO, 1998/., 16 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
biały, 5-osobowy, oszklony, poduszka powietrzna, el. otw. szy
by, ei. reg. i podgrzewane lusterka, halogeny, ABS, wspomaga
nie kier., kpi. zimowych opon z felgami, immobilizer, alarm, ku
piony w salonie, bez wypadku. Oława, tel. 071/313-36-02 
RENAULT KANGOO, 1998 r., 11Ó tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie, poduszka pow., szyberdach, • 27.000 zł. 
Sulechów, tel. 068/385-36-07,068/385-86-60 
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, tel. 0605/
60-71-82
RENAULT KANGOO, 1998 r., 120 tys. km, 1400 ccm, benzy
na, biały, wspomaganie, alarm + pilot, centralny zamek, gara
żowany, bezwypadkowy, poduszka powietrzna, boczna szyba, 
ładowność - 625 kg, - 28.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/ 
339-71-16339-88-11
RENAULT KANGOO, 1998 r., 49 tys. km, 1200 ccm, benzyna, 
niebieski, oszklony, ścianka grodziowa, 5-osobowy, ład. 580 kg, 
centralny zamek, el. reg. lusterka, światła, z salonu, • 26.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-97-75,071/360-8348 
RENAULT KANGOO, 1998 r., 56 tys. km, 1400 ccm, benzyna 
kupiony w salonie w kraju, alum. felgi, bagażnik dachowy, hak,
- 24.000 z ł , możl. wyst. fakt. VAT. Zielona Góra, tel. 068/ 
323-15-77,0601/7846-75
RENAULT KANGOO PARISIENNE, 1998/99 r., 27 tys. km, 1200 
ccm, benzyna, żółty, 2 pod. powietrzne, ABS, RO sterowany w 
kierownicy, alum. felgi, wspomaganie, pełna elektryka, haloge
ny, spoiler, atrakc. wygląd, - 32.800 zł. Wrocław, tel. 0604/
40-9341
RENAULT KANGOO. 1999 r., 40 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
grafitowy metalic, wspomaganie, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, centr. zamek *  pilot, immobilizer, - 33.500 zł. Koźminek, tel. 
062/763-7542
RENAULT KANGOO, 1999 r., 25 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
zielony metalic, ABS, centralny zamek, el. otw. szyby, serwo, 
RM, szyberdach, 2 pod. pow., książka serwisowa - 29.800 zł. 
Lubsko, tel. 068/372-11-66,0601/68-97-94 
RENAULT MAGNUM, 1991 r., 11 tys. km, diesel, biały, 380 KM, 
ciągnik siodłowy, bez wypadku, na poduszkach, webasto, nowe 
opony, stan b. dobry, do sprowadzenia -18.500 DEM + VAT lub
38.500 zł + VAT. Oleśnica, teł. 0601/79-59-30 
RENAULT MAGNUM. 1995 r., 700 tys. km, srebrny, ciągnik sio
dłowy, pełne wyposażenie - 55.000 zł + Vat, raty, leasing. Bło
nie, tel. 0601/41-83-87
RENAULT MASTER 35,1982 r., 2500 ccm, diesel, biały, hak, 
stan dobry, - 4.500 zł. Oleśnica, tel. 071/399-00-42 
RENAULT MASTER, 1983 r., 2500 ccm, diesel zarejestrowany 
na 2 osoby + 1,51, - 5.500 zł. lub zamienię na osobowy. Wro
cław, tel. 0604/84-44-82
RENAULT MASTER, 1993 r., 180 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, chłodnica 2,2 x 2 x 3,6 m, kontener, ład. 1700 kg, -28.500 
zł. Wrocław, tąl. 071/333-76-80 
RENAULT MASTER, 1994 r., 12 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 
biały, kontener, chłodnia, agregat, sprowadzony w całości, nie 
używany w kraju, stan silnika i blacharki b. dobry, wspomaga
nie kierownicy, dł. 4.60 m, wys. 2,30 m, szer. 2,10 m, - 27.000 zł 
+ VAT. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/70-67-23 
RENAULT MASTER, 1999 r„ 24 tys. km, 2800 ccm. TDI, czer
wony, kupiony w salonie, faktura VAT, - 58.000 zł. Nowa Sól, 
tel. 0601/76-83-54 .
RENAULT RAPID, 1991 r., 130 tys, km, 1400 ccm, biały, .stan 
b. dobry, - 7.400 zł. Oleśnica, tel. 0503/0347-19.
RENAULT RAPID, 1991 r., 1100 ccm. benzyna, biały, stan b. 
dobry, • 6.900 zł. Rydzyna, tel. 065/538-88-37 ?
RENAULT RAPID, 1995 r., 112 tys. km, 1600 ccm, diesel, bia
ły, część towarowa wygłuszona, zamontowane siedzenia szyb
kiego demontażu dła 2 osób, otwierany dach, bagażnik dach., 
długi. ład. 510 kg, stan b. dobry -14.300 zł + Vat. Lubin, teł 
076/841-13-55 po godz.18
RENAULT TRAFIĆ, 1986 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 2-oso- 
bowy, ład. 900 kg, - 6.000 zł. Żemiki Wr., teł. 071/311-32-40 
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 1700 ccm, benzyna inst. gazowa, 
oryg. lakier, zadbany, - 9.600 zł lub zamienię na tańszy. Legni- 

jca, tel. 076/855-36-89 po godz. 18 
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 190 tys. km. 1700 ccm, benzyna 
instalacja gazowa, zarej. na 9 osób, bez foteli, do drobnych 
napraw kosmetycznych, dużo części, • 8.000 zł. Wrocław, teł. 
0601/79-25-64
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., biały, w ciągłej eksploatacji, prze
gląd do 05.2002 r., stan dobry, • 16.000 zł (kupujący nie płaci 
podatku), możl. wyst. faktury VAT. Dzierżoniów, tel. 074/ 
831-32-33,0607/15-81-57
RENAULT TRAFIĆ, 1993 r., 2500 ccm, diesel nowe opony i 
akumulator, oszklony, siedzenia, 9-osobowy, na białych tabli
cach - 3.300 DEM. Opole, tel. 077/437-54-89 
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 125 tys: km, 2000 ccm, benzyna, 
biały, instalacja gazowa, 9-osobowy lub 1000 kg lad., szyber
dach, immobilizer, przyciemniane i uchylne szyby, hak, stan ide
alny, zadbany, - 22.400 zł. Kalisz, tel. 062/760-28-17, 0606/ 
95-14-55
RENAULT TRAFIĆ, 1996 r., 120 tys. km, 2500 ccm, diesel pod
wyższony, przedłużony, I właściciel, • 18.000 zł. Głubczyce, tel. 
0609/46-73-30
RENAULT TRAFIĆ, 1996 r., 120 tys. km, 2100 ccm, diesel, 
biały, wspomaganie kierownicy, hak, centralny zamek, niski, 
krótki, nie używany w kraju, bez wypadku, sprowadzony w grud
niu 2000 r., stan techn. b. dobry, - 22.500 zł. Wrocław, tel. 0503/
83-75-63
RENAULT TRAFIĆ BUS, 1998 r., 58 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, wysoki, oszklony do połowy, 3 osoby i 900 kg, hak, po
duszka, RO, wspomaganie, zimowe koła, bez wypadku, możli
we przerobienie na 6 osób + 600 k<£ - 31.500 zł lub zamiana na 
auto osobowe do 13.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-75-50,0607/ 

'5740-06
ROBUR, 1985 r., 4000 ccm, diesel izoterma, stan dobry, - 3.500 
zł. Zielona Góra, tel. 068/320-41-04,0603/2249-18 
ROBUR, 1986 r., 140 tys. km, 3100 ccm, diesel kontener, przy
stosowany do przewozu mebli, techn. sprawny, stan techn. b. 
dobry, - 3.400 zł. Wrocław, teł. 071/311-33-35 
ROBUR LD 3001,1987 r., diesel, zielony, kontener, przystoso
wany do przewozu mebli, stan dobry, zarejestrowany, w ciągłej 
eksploatacji, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 071/311-33-35 
ROBUR LD 3001,1989 r. kontener, po remoncie kapitalnym 
silnika, stan dobry, - 3.500 zł. Oleśnica, tel. 071/79440-14 
ROBUR, 1990 r., niebiesko-biały, kontener, zarejestrowany, •
3.000 zł. Grodków, tel. 077/415-50-29,0601/58-05-69 
ROBUR, 1990 r., diesel skrzyniowy, oplandekowany, do drob
nych poprawek, • 2.800 zł. Wrocław, teł. 071/349-23-05,0503/
65-70-70
SCANIA LBS, 1980 r., 14000 ccm, V8, czerwony, ciągnik sio- 
dłowy, stan dobry, 400 KM, 3-osiowy (jedna oś podnoszona),
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kabina ze spaniem, po remoncie podzespołów,w ciągłej-ęks- 
ploatacji, z naczepą lub bez, - 25.000 zl. Kozieniec, gro. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/81S-&27? %  % i?  • '•->
SCANIA 113,1991/97 r., 630 tys/km, turbo D, 266 KM, niebie
ski, ciągnik siodłowy, kabina Toplińe, zawieszenie pneumatycz
ne. intercdoler, pełne wyposażenie e l,-S U 00 zł. Wrocław, tel, 
0602/27-55-20 .
SCANIA 113 M, 1992r. ABS, na poduszkach, + naczepa 3-osio- 
wa na poduszkach, na 33 europalety, nowa plandeka i opony, -
95.000 zł; Głogów, tel. 076/835-51-15,076/834-41-23 
SEAT INCA, 1996 r., 1900 ccm oszklony, 5-osobowy, ład. 600 
kg, 2 poduszki pow., wspomaganie, tylne szyby uchylane, -
19.000 zł. Legnica, tel. 0603/78-79-35
SEAT TERRA, 1988 r., 900 ccm, niebieski, szyba do wymiany, 
ład. 550 kg, - 3.500 zł lub zamienię na przyczepę kempingową, 
łódź albo na konia. Ziębice, tel. 074/819-08-34 po godz. 21 
SKODA FELICIA PłCK-UP, 1997 r„ 68 tys. km. 1300 ccm, MPi, 
granatowy, • 18.500 zl. Oława, tel. 0605/55-75-62 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., 120 tys. km, 1300 ccm, 
benzyna, biały, bez wypadku, serwisowany, nowe amortyzato
ry i opony przednie, tektura VAT, I właściciel, stan b. dobry, -
16.000 zł. Wrocław, tel. 0605/78-33-65
SKODA LIAZ 706 RT, 1973 r., 16000 ccm, niebieski, wywrotka,
po remoncie, stan opon dobry, - 4.000 zł. Chocianów, tel. 076/
818-50-04,0609/35-78-22,076/818-54-81
SKODA LIAZ, 1979 r. wywrotka 3-stronna, stan dobry, - 8.000
zł lub zamienię na samochód osobowy. Świdnica, tel. 074/
851-26-19,0607/83-54-73
SKODA LIAZ MTS-24,1980 r., niebieski, oryginalna wywrotka,
półbiegi, nowa pompa wtryskowa, w ciągłej eksploatacji, - 7.400
zł lub zamienię na osobowy albo inne propozycje. Kamienna
Góra, tel. 075/744-74-63,0602/59-35-51
SKODA LIAZ MTS-24,1980 r„ niebieski, stan dobry, półbiegi,
w ciągłej eksploatacji + przyczepaD-83, stan dobry, bliźniacze
koła, ład. 101, razem lub osobno, - 5.500 zł. Nowa Wieś, gm.
Bolesławiec, tel. 0607/50-56-36
SKODA LIAZ MTS-24,1981 r. wywrotka 3-stronna, • 5.000 zł.
Jarocin, tel. 062/740-12-29
SKODA LIAZ MTS-24.1984 r., 11940 ccm 3-stronna wywrot
ka, w ciągłej eksploatacji, - 8.500 zl. Wałbrzych, tel. 074/
841-86-89
SKODA LIAZ MTS-24,1987 r., niebieski, po remoncie kapital
nym, wywrotka na 3 strony, duże nadstawki, stan b. dobry, w 
ciągłej eksploatacji, oryg. • 15.000 zł. Lubawka, tel. 0602/
38-91-03
SKODA LIAZ MTS-24,1987 r.,40 tys. km, 11940 ccm, niebie
ski, oryginalna wywrotka 3-stronna, po remoncie silnika, dużo 
nowych części, + zapasowe, stan b. dobry, -10.000 zł. Kudowa 
Zdrój, tel. 0601/66-31-74
STAR, 1975/92 r., 80 tys. km, SW-400, żółty, nie skaładak, ory
ginalna wywrotka, krótki kiper, wszystkie części nowe zamon
towane w 1992 r„ kabina nowego typu, stan b. dobry, -11.000 
zł. Bolesławiec, tel. 0502/36-14-12 
STAR 1142,1989 r., szary, nowe opony (radialne 900), stan b. 
dobry, oplandekowany + przyczepa 6 1, - 26.000 zł. Głogówek, 
tel. 077/437-16-40 *
STAR 1142,1989 r., 240 tys. km, 6842 ccm, jasnoszary, oplan
dekowany, w ciągłej eksploatacji -19.000 zł. Zbiersk, gm. Sta
wiszyn, te). 062/752-07-31 '
STAR 1142,1994 r., czerwony, w ciągłej eksploatacji, stan b.
dobry, - 30.000 zł. Świebodzice, tel. 0604/58-28-04
STAR 1142,1995 r., 6842 ccm, czerwony, platforma, stan b.
dobry, - 36.000 zł. Lubin, tel. 0605/44-74-42
STAR 1142,1995 r., 244 tys. km, - 35.000 zł. Wrocław, tel.
372-55-78,0601/21-35-78
STAR 1142,1995 r., 6842 ccm, fioletowy, techn. sprawny, oplan
dekowany, .aluminiowe burty, przegląd do 02.2002 r., + przy
czepa towarowa D-50, układ hamulcowy, instalacja el. .Euro*, 
przegląd do 08.2000 r, - 30.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/ 
357-29-22 wewn. 12
STAR 1142,1996 r., 130 tys. km, turbo skrzynia ład., oplande
kowany, aluminiowe burty, koła bezdętkowe, - 38.500 zł brutto., 
tel. 0607/03-95-30
STAR 1142,1996 r., 237 tys. km, biało-niebieski, - 36.500 żł 
(możl. wyst. fakt VAT). Wrocław, fel. 0601/72-12-09 
STAR 1142,1998r.. 70 tys. km, niebieski, skrzyniowy, - 73.000 
z). Wrocław, tel. 0602/27-55-20
STAR 200, SW-400 wywrotka, długa skrzynia, stan dobry, -
5.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-78 pó 19 
STAR 200 A, SW-480 bez zabudowy, - 5.000 zł. Ligota Piękna, 
tel. 071/312-43-43
STAR 200,1977 r., zielony, wywrotka, po remoncie kapitalnym 
silnika, skrzyni biegów i kabiny, stan b. dobry, - 4.800 zł. Legni
ca, tel. 076/854-39-71
STAR 200,1977/99 r., zielony, kabina nowego typu, nowa skrzy
nia ład., po remoncie kapitalnym silnika i podzespołów, • 6.700 
zł lub zamienię na osobowy. Paczków, tel. 0606/68-1642 
STAR 200 C, 1978 r. po remoncie, + naczepa kontener D-11, 
lad. 101, - 5.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/327-28-82, 0605/
22-43-58
STAR 200,1979 r., SW-400 skrzyniowy, podwyższone burty, 
wzmocnione resory, po remoncie silnika, techn. sprawny, - 5.000 
zł lub zamienię na HDS do załadunku drewna. Lubin, tel. 076/
844-85-04
STAR 200,1979 r., niebieski, .na chodzie’ , nowe akumulatory, 
zarejestrowany, • 4.000 zł lub zamienię na osobowy, busa, z 
dopłatą. Olszany, tel. 074/855-71-68 
STAR 200,1979/95 r., 6800 ccm, diesel, zielono-niebieski, ka
bina nowego typu, wspomaganie, tachometr, skrzynia ład. na 
10 EURO + przyczepa HL 6002 z 1988 r., 6-tonowa, po remon
cie w 2000 r., nowa podłoga, inst. el., całość oplandekowana, 
wys. 2,30 m, nie eksploatowane w ciężkich warunkach, -17.500 
zł. Nysa, tel. 0604/64-86-43
STAR 200, 1980 r„ szary, - 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/
842-29-00
STAR 200,1980 r. po remoncie, oplandekowany, • 6.500 zł.
Kędzierzyn-Koźle, tel. 0609/04-83-02
STAR 200 C, 1980 r., S-359 ciągnik siodłowy, wspomaganie,
naczepa dł. 8 m, wywrót na boki, stan b. dobry, w całości lub
oddzielnie - 6.800 zł. Lubin, tel. 076/847-30-20
STAR 200,1981 r., żółty, 3-stronna wywrotka, zarejestrowany,
bardzo dobry stan techniczny, - 5.200 zł. Góra, tel. 065/
543-32-32,0602/42-61-67
STAR 200 3W, 1981 r. po remoncie kapitalnym nadwozia i pod
zespołów, stan opon dobry, możl. raty, - 6.000 zł. Wińsko, tel. 
071/389-83-54
STAR 200,1982 r., popielaty, wywrotka, po remoncie silnika, 
belka przednia po regeneracji, nowe okładziny hamulcowe, ład. 
6 1, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 5.500 zł. Pieszyce, tel. 
074/836-61-18
STAR 200,1983 r., Leyland, czerwonośźary, izoterma, po re
moncie silnika, stan dobry, - 7.200 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/ 
66-68-23 .
STAR 200,1983 r., diesel, kolor wiśniowy, wywrotka, dł. skrzy
ni ład. 4,6 m, kabina po wymianie, wspomaganie kier., zareje
strowany, stan tech. dobry, garażowany, - 9.500 zł. Kosiska, 
gm. Wądroże Wielkie, tel. 076/857-45-44 po godz. 20 
STAR 200,1984 r., • 2.800 zł. Wrocław, tel. 0601/75-20-85 
STAR 200,1984 r. chłodnia, wspomaganie, kabina nowego typu,
- 9.500 zł lub zamienię na izotermę, ład. ok. 31, Mercedes 307, 
407. Brzeg, tel. 077/411-22-60
STAR 200,1984 r. kontener, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 0605/
54-23-59
STAR 200 3W, 1985 r. wywrotka, w ciągłej eksploatacji, stan b. 
dobry - 7.900 zł lub zamienię na mniejszy dostawczy Avię, Lu
blin. Paruszowice 7, tel. 077/414-98-03 
STAR 200 3W, 1985/91 r., 16 tys. km, 6830 ccm, diesel, zielo
ny, wywrotka, - 8.500 zł lub zamienię na auto o mniejszej ła
downości. Boguszów-Gorce, tel. 0606/66-75-84 
STAR 200 3W, 1986 r., 10 tys. km, 6800 ccm, zielony, oryginał-
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na wywrotka, po remoncie silnika, ukł. kierowniczego, ukł. ha
mulcowego, oraz skrzyni ładunkowej w 2000 r., stan techn. b. 
dobry, nowy typ kabiny, - 12.500 zł. Świebodzice, tel. 0601/
72-24-77,074/854-05-99
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 C, 1987 r. z naczepą, silnik po remoncie, -12.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/75-20-85
STAR 200,1987 r., zielony, z plandeką dodatkowe części, •
9.000 zł. Kłodzko, tel. 074/647-14-84
STAR 200,1987 r., SW-400 wspomaganie, kabina nowego typu, 
przystosowany do przewozu zboża, stan dobry, -8.000 zł. Nysa, 
tel.077/433-07-97 ' -
STAR 200,1987 r. wywrotka + części, - 8.500zl. Oborniki śl., 
tel. 071/310-71-70 po godz. 19
STAR 200,1988 r., 127 tys. km, 6850 ccm, diesel, czerwony, 
izoterma, wspomaganie, tachograf, przegląd do 02.2002 r., po 

~ remoncie, • 6.900 zł. Bystrzyca Kłodzka, teł. 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
STAR200 SKŁADAK, 1988 r., SW-400 izoterma, stan dobry, -
4.800 zł. Świebodzice, tel. 074/854-43-20 po godz.18, 0606/ 
82-01-22
STAR 200 A 1988/99 r., SW-400, czerwony, skrzyniowy, ład. 6 
t, po remoncie w 1999 r., w ciągłej eksploatacji, stan techniczny 
dobry -6.000 zł + przyczepa D-633 z 1988 r., ład. 6 1, w ciągłej 
eksploatacji, stan techniczny dobry • 3.000 zł, razem lub osob
no. Milicz, tel. 0607/23-61-09
STAR 200 W, 1989 r., 80 tys. km, zielony, w ciągłej eksploata
cji, stan bardzo dobry, oryginalna wywrotka, - 5.200 zł. Legni
ca, tel. 076/855-02-34, po 20
STAR 200,1989 r. stan dobry, - 8.000 zł. Wałbrzych, tel. 0604/
28-98-80
STAR 200 A, 1989 r., 19 tys. km, diesel, zielony, skrzynia ła
dunkowa, dł. 460 cm, z wywrotem, na 3 strony, oryginalny, stan 
b. dobry, -18.000 zł; Sieniawa Żarska, tel. 068/374-26-01 
STAR 200 W, 1989 r. wywrotka, stan dobry, - 8.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-10-47
STAR 200,1992 r., czerwony, chłodnia, stan bardzo dobry -
32.000 zł lub zamienię na mniejszy, izotermę. Zgorzelec, tel. 
075/775-73-62 .
STAR 200 L, 1994 r. oplandekowany, skrzynia ład. 530x230 
cm, przystosowany do przewozu palet, -15.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/320-15-44
STAR 244,1977 r., 6800 ccm, SW-359, zielony, przystosowa
ny do wywozu .papierówki’ , z HDS + chwytak, - 9.500 zł. Ra- 
szówka, gm. Lubin, tel. 0603/83-40-66 
STAR 244,1981 r., zielony, skrzyniowy, stan dobry, w ciągłej 
eksploatacji, bliźniacze koła, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
341-29-11,0603/89-21-41
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 28,1969 r., 4680 ccm, diesel, stalowy, skrzyniowy, nowe 
opony, nowe akumulatory, po remoncie, stan techniczny dobry, 
- 1.800 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-23-68, 0600/
14-18-31
STAR 28,1972 r., 120 tys. km, Leyland, zielony, wywrót na 3 
strony, wysokie burty, zadbany, stan dobry, - 6.500 zł. Benice, 
gm. Krotoszyn, tel. 0603/25-96-62 
STAR 28,1972 r, SW-400, niebieski, oplandekowany, wspo
maganie, nowa kabina, wszystkie podzespoły Stara 200, zdję
cie w intemecie, www.ogloszenie.pop.pl, nr. A60213 • 7.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/735-16-17 
STAR 28 A, 1972 r. skrzyniowy, stan dobry, - 2.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/390-68-56
STAR 28,1974 r., SW-400, zielony, po remoncie kapitalnym 
silnika, skrzynia i most Stara 200, wspomaganie kier., skrzynia 
samowyładowcza, - 6.000 zł. Ruszowice, woj. wałbrzyskie, tel. 
0601/84-96-40
STAR 28,1975 r. wywrotka, stan dobry, - 2.000 zl. Wrocław, tel. 
071/390-68-56
STAR 28,1978 r., 58 tys. km, zielony, skrzyniowy, oplandeko
wany, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, stan techn. b. do
bry, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 0607/38-54-24 
STAR 28 A, 1982 r., Leyland, czamy, skrzyniowy, nowe opony, 
nowy akumulator, burty, - 4.000 zł. Oława, tel. 071/313-68-78, 
0600/38-30-72
STAR 28,1982 r., SW-400, turbo, zielono-czerwony, po remon
cie silnika i blacharki, nowe opony tylne, stan b. dobry, • 5.500 
zł. Tomaszów Bolesławiecki, tel. 076/818-94-66,0606/75-05-31 
STAR 28 A, 1984 r., niebieski, ład. 6 1, ♦ przyczepa 3.51, stan 
dobry, cena zestawu - 4.000 zł. Kluczbork, tel. 0502/20-91-13 
STAR 28,1984 r. techn. sprawny - 2.800 zł. Moszyce 36, gm. 
Twardogóra, teł. 071/315-97-15 
STAR 28,1999 r. po odbudowie w 1999 r., na podzespołach 
Mercedesa 813, wywrót na 3 strony, atrakc. wygląd, • 15.000 zł. 
Sokolniki, gm. Łagiewniki, tel. 071/393-96-52 
STAR 29,1977 r., SW-400, niebieski, skrzyniowy, po remoncie 
kabiny, stan silnika b. dobry, - 2.600 zł. Legnica, tel. 0603/
83-40-66
STAR 29 A, 1977 r., diesel skrzyniowy, • 3.000 zł lub zamienię. 
Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04,0502/67-28-28 
STAR 660,1979 r., 4 tys. km, Leyland, khaki, po remoncie silnk 
ka w 98 r., opony 30% zużycia, do.przewozu drewna stosowe
go, sprawny, - 3.500 zł. Bolków, tel. 075/741-35-61, 0609/
26-96-04
STAR 742,1992 r., diesel, biały, kontener, wym. 450x220x180 
cm, przegląd do 09.2001 r., stan dobry, • 18.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/10-69-35
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 
STAR 742 L, 1996 r. zamknięcie celne, koncesja na przewozy 
międzynarodowe, stan b. dobry, dam pracę, - 32.000 zł. Wro
cław, tel. 071/781-73-00,0605/10-57-28 
STAR 742,1996 r., 233 tys. km, zielony, kontener z windą, sil
nik Andoria, - 30.000 zł. Wrocław, tel. 0503/89-97-78 
STAR 742,1997 r., 120 tys. km, diesel, biały, silnik Andoria, 
kontener izoterma o wym. 5.5x2.2x2.0 m, z windą samozała- 
dowczą, ład. 2900 kg, serwisowany, kompl. dokumentacja, bez 
wypadku, stan b. dobry, - 49.000 zł. Wrocław, tel. 071/35^43-45 
STEYR, 1981 r., 1100 ccm, żółto-niebieski, wywrotka, nowe 
opony, po remoncie silnika, zarejestrowany, stan dobry, • 36.000 
zł. Strzegom, tel. 074/855-2546,0605/56-68-77 
STEYR 1491, 1981 r.. - 15.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/ 
75-45-58
SUBARU LIBERO, 1988 r., 1200 ccm, złoty metalic, 4 WD,
5-drzwiowy, 7-osobowy, alum. felgi, szyberdach, wielofunkcyj
ny, ekonomiczny, RM, - 8.000 zł. Nysa, tel. 0600/38-99-16,0608/ 
55-12-31
SUZUKI CARRY, 1983 r., 123 tys. km, 800 ccm, benzyna, czer
wony, stan dobry, -4.000 zł lub zamienię na VW Golfa, Passa

ta, Mercedesa 123 D. Wrocław, tel. 071/342-08-76,390.-57-78, 
0501/94-29-31
SUZUKI CARRY, 1986 r„ 145 tys. km, 1000 ccm, benźyna, 
beżowy, bez wypadku, sprowadzony w całości, - 5.000 zł lub 
zamienię na osobowy. Czerwieńsk, tel. 0603/87-79-22, 068/
327-73-37 .
SUZUKI CARRY MINIBUS, 1986 r., benzyna, czerwony, do 
małego remontu, kompletna dokumentacja, zarejestrowany, - 
2.550 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-34-78 
SYRENA BOSTO R-20,1973 r., 900 ccm, niebieski metalic, 
stan dobry, zarejestrowany, - 650 zł lub zamiana na Junak do 
remontu. Jelenia Góra, tel. 075/643-68-16 
SYRENA BOSTO, 1985 r. zarejestrowany, sprawny, - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/780-87-00
TALBOT, 1986 r„ 2200 ccm, benzyna, czerwony, wersja ame
rykańska, silnik 100 KM, czerwone wnętrze, stan bardzo dobry, 
cena 4900 zł. Wrocław, tel. 0601/31-59-16 
TARPAN, 1983 r. plastikowa nadbudowa, techn. sprawny, •
1.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-00-26
TARPAN, 1988 r., diesel, zielony, stan dobry, - 2.500 zL Wał
brzych, tel. 074/842-10-47
TARPAN, 1989 r., 2100 ccm, benzyna 6-osobowy, plastikowa 
nadbudówka, -2.000 zł lub zamienię. Jarocin, tel. 062/740-12-29 
TARPAN 4011,1990 r., 1600 ccm, E Honeker, 4x4, zarejestro
wany, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 04.2002 r, - 7.000 zł. 
Lwówek Śląski, lei. 0607/46-20-30 
TATRA 148,1981 r., niebieski, sprawny, półbiegi + części, •
8.000 zł. Jaczków, tel. 074/845-04-79
TATRA 815 S3,1983 r., żółty, ładowność 15 ton, w ciągłej eks
ploatacji, stan techniczny dobry, nowe akumolatory i opony, -
25.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-32-82
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 815,1992 r., diesel, czerwony, wywrotka, opony balo
nowe, w ciągłej eksploatacji, + przyczepa samozaładowcza, stan 
techn. dobry, - 49.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/64-23-92 
TATRA 815,1992 r., 56 tys. km, 12000 ccm, czerwony, ciągnik 
siodłowy, 3 osie napędowe, szerokie opony, na poduszkach, 
mało używany, • 88.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-17-05 
TATRA 815 S1.1993 r., 36 tys. km 2 szt., wywrotki, skrzynie 
ład. Miller, oryg. przebieg, nowe ogumienie, stan idealny, goto
we do pracy, - 78.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/29-67-47 
TATRA 815,1993 r., czerwony, stan b. dobry, 2-osiowy, klima
tyzacja, webasto, stan opon dobry, - 32.000 zl + VAT. Ratno 
Dolne, tel. 0603/71-67-11
TOYOTA HIACE, 1982 r., 2200 ccm, I, diesel stan dobry, bla
szak, ład. 800 kg, 6 osób, gumowana podłoga, resory wzmoc
nione, po regulacjach napędu, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0502/
04-30-37
TOYOTA HIACE BUS, 1994 r., 136 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, 3-osobowy, ład. 1100 kg, wspomaganie, RO, drzwi 2-stron- 
nie rozsuwane, w kraju od 1,5 roku, bez wypadku, stan b. do
bry, • 26.500 zł lub zamienię na Mercedesa 190,124 do 1988 r.. 
Wschowa, tel. 065/549-27-21,0603/05-84-63 
TOYOTA HIACE BUS, 1996 r. 5-osobowy, oszklony, podwójne 
ogrzewanie, wspomaganie, stan b. dobry, - 30.000 zł. Gryfów 
Śl.. tel. 0609/20-96-13
VOLVO F12,1980 r., czerwony, ciągnik siodłowy, 2 osie, duża 
kabina, webasto, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, zwolniony 
z podatku VAT, -14.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-03:52,0601/
71-51-65
VOLVO F12,1986 r., 12000 ccm, biały, kabina z 1994 r., Globe- 
trotter, stan b. dobry, nowa hydraulika wywrotu, • 29.000 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-21-30
VOLVO F12,1986 r., 12000 ccm, granatowy metalic, 360 KM, 
ciągnik siodłowy, stan dobry, hydraulika, klimatyzacja, owiew
ki, 2 koje, nowe opony, w ciągłej eksploatacji, • 23.000 zł. Złoto
ryja, gm. Rudna, tel. 076/878-10-43,0605/85-58-50 
VOLVO F12,1988 r., 700 tys. km, TDi, biały, duża kabina, hy
draulika, 380 KM, stan b. dobry, - 30.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 
074/867-16-32,0608/79-97-65
VOLVO F12 GLOB, 1991 r., 700 tys. km, biały, ciągnik siodło
wy, poduszki - 42.000 zł, raty. Błonie, tel. 0601/41-83-87 
VOLVO F12 360,1992 r., biały, ciągnik siodłowy, pełna hydrau
lika, nowe ogumienie - 48.000 zl *  Vat.., tel. 071/316-27-25, 
0603/08-04-44.
VOLVO F89,1975 r. ciągnik siodłowy + naczepa wywrotka, -
27.000 zł. Siekierczyn, tel. 075/722-14-56,0604/43-88-31 
VOLVO FH12,1994 r., niebieski, ciągnik siodłowy, bez wypad
ku, poduszki, klimatyzacja, Webasto, stan dobry, - 68.000 zł + 
VAT. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,0601/70-50-71
VOLVO FH12,1997 r. z koncesją WKŚ, - 210.000 zl. Zdzieszo- 
wice, tel. 077/484-45-49
VOLVO FL6,1995 r., 240 tys. km, 5000 ccm, pomarańczowy, 
nowe opony, na poduszkach, skrzynia 6,20 m, hydrauliczna kla
pa z tyłu, stan b. dobry, - 50.000 zł. Polanica Zdrój, teł. 074/
868-19-90
VOLVO FL618,1989 r., czamy, kabina sypialna, - 23.400 zł. 
Wrocław, tel. 0503/89-97-78
VW BUS, 1976 r., 1600 ccm, czerwony, .ogórek’ , insL gazowa, 
przeszklony, 8-osobowy, hak, przegląd do 03.2002 r, • 4.000 zl. 
Wrocław, tel. 0501/41-03-98
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, biały, .ogórek’ , przeszklony- 4.200 
zł lub zamienię na VW T2 (diesel lub turbo diesel). Świdnica, 
tel. 0605/24-77-21
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, benzyna .ogórek’ , po remoncie 
zawieszenia, przegląd do 12.2001 r., stan dobry, - 4.000 zł. 
Brzeg, tel. 0501/74-24-48
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, benzyna .ogórek’ , sprawny, zare
jestrowany na 8 osób, • 1.500 zł lub zamienię na sprzęt audio. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-97,0605/07-02-21 
VW BUS, 1978 r., 1600 ccm, biały, .ogórek’ , stan dobry-1.100 
zł. Wrocław, tel-. 0605/07-09-33
VW CADDY, 1988 r., 1600 ccm, diesel, biały, stań dobry, dużo 
nowych części, ład. 600 kg, 1,8 m, - 7.800 zł. Jelcz-Laskowice, 
tel. 071/318-83-01 po godz. 19,0604/38-72-90 
VW CADDY, 1996 r., 1900 ccm, SDi, srebrny metalic, kpi. do
kumentów, sprowadzony w całości, wspomaganie, immobilizer, 
pod. powietrzna, I właściciel, - 21.000 zł., tel. 0601/82-22-20 
VW CADDY, 1997 r., 79 tys. km, 1400 ccm, biały, bez wypadku, 
serwisowany • 20.000 zł lub zamienię na osobowy. Lubin, tel. 
0601/53-62-61
VW CADDY, 1997 r., 70 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czerwo
ny, -16.000 zł. Mieroszów, tel. 074/845-84-73 
VW CADDY, 1997 r., 1900 ccm, SDi, biały, wspomaganie, hak, 
immobilizer, 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, 1997 r., 1400 ccm, benzyna, biały, 2-osobowy, cię
żarowy 625 kg, faktura VAT, kupiony w Polsce, - 24.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/853-35-00
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., 30 tys. km, 1900 ccm, SDi, czerwony, el. 
otw. szyby, centralny zamek, poduszki pow., ABS, RO, • 24.500 
zł. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
VW CADDY, 1999 r., 75 tys. km. 1900 ccm, biały, blaszak, 2-oso- 
bowy, ład. 625 kg, stan idealny, - 27.000 zł. Opole, tel. 0602/
75-64-23
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 28,1978 r., 180 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 LT28,1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, izoterma, nowa skrzy

nia biegów (5), nowy tylny most, bliźniacze koła, po remoncie 
blacharki, - 8.000 zł. Legnica, tel. 0606/13-92-08 
VW LT 28,1980 r., 2000 ccm, benzyna, pomarańczowy, oszklo
ny, podwyższony, techn. sprawny, zarejestrowany, • 6.500 zł 
lub zamienię na osobowy, mały bus, z dopłatą. Domaniów, tel. 
071/302-71-00,0502/37-63-21
VW LT 28,1980 r., 61 tys. km, 1577 ccm, benzyna, beżowy, 
izoterma, - 4.000 zł. Lubań, tel. 075/721-35-59,0608/70-91-61 
VW LT 28,1981 r., 15 tys. km, 2400 cćm, diesel po remoncie 
silnika i malowaniu, stan dobry, • 7.800 zł. Tomaszów Mazo
wiecki, tel. 044/723-15-81,0602/67-83-10 , i 
VW LT 28 BUS, 1993 r.; 43 tys. km, 2400 ccm, turbo D, bordo
wy, książka serwisowa, nie rej. w kraju, stan b. dobry -19.000 
zł. Lubań, tel. 075/646-31-92,0602/19-38-32 
VW LT 28,1993 r., 205 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, przed
łużony, podwyższony, hak, ścianka, - 22.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/840-07-96,0604/08-87-28
VW LT 28 MAXI, 1993 r., 201 tys. km, 2400 ccm, diesel/biały, 
wspomaganie kierownicy, RO, blaszak, nowe opony, hak, prze
groda celna, 5-biegowy, udokumentowane pochodzenie, stan 
b. dobry, - 23.000 zł lub zamienię na Poloneza Trucka. Wro
cław, tel. 0605/22-85-55
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 28 MAXI, 1994 r., 50 tys. km, 2400 ccm, TDI, biały, wspo
maganie kier., kpi. nowy silnik wraz z osprzętem, wymieniony 
w serwisie Volkswagena, w kraju od pół roku, kompletna doku
mentacja, stan idealny, podwyższony, przedłużony, -.24.000 zł> 
Kłodzko, tel. 0600/93-35-83,0600/93-35-84 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00549 www.au- 
togielda.com.pl)
VW LT 28,1997 r., 2500 ccm, TDi 9-osobowy, centralny za
mek, wspomaganie, alarm, - 43.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). 
Żagań, tel. 068/377-36-59
VW LT 28 SDI, 1998 r., 110 tys. km, 2500 ccm, biały, wysoki, 
średni, ABS, wspomaganie kierownicy, bez wypadku, do spro
wadzenia z Niemiec, stoi w Gorlitz, książka serwisowa,38.500 
zł. Legnica, teł. 0607/35-47-11.
VW LT 28,1998 r., 50 tys. km, 2500 ccm, SDi, pomarańczowy, 
podwójna kabina, skrzyniowy, oplandekowany, nowy model, 
stan b. dobry, - 52.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Prochowice, 
tel. 076/858-41-58
VW LT 31, 1994 r., 124 tys. km, 2400 ccm, diesel, bordo- 
wo-czamy, stan techniczny b. dobry, wspomaganie, 3-osobo- 
wy, -18.000 zł + VAT. Łagiewniki, tel. 071/393-94-28 
VW LT 35,1976 r., 180 tys. km, 2000 ccm, czerwony, inst. ga
zowa, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, bliźniacze koła, • 3.500 
zł. Legnica, tel. 076/850-67-08
VW LT 35,1993 r., 177 tys. km, 2400 ccm, diesel, biały, maxi, 
hak, przegroda celna, 5-biegowy, 3-osobowy, welurowa tapi
cerka, RO, podłoga, nowe opony, paski rozrządu itp., stan ide
alny, • 22.500 zł lub zamienię na VW T-4, osobowy. Świdnica, 
tel. 074/851-33-88,0501/72-86-22 
VW LT 35,1996 r., 320 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, wspoma
ganie, ABS, ABD, średni, wysoki, - 40.000 zł. Lubin, tel. 0603/ 
64-64-14
VW LT 35,1997 r., 98 tys. km, 2500 ccm, TDI, biały, - 49.400 zł. 
Bielsko-Biała, tel. 033/856-12-61 
VW LT 35,1997 r., 120 tys. km, 2500 ccm, TDi, zielony, 3-oso
bowy, blaszak, ład. 1,51, radio, ABS, ABD, wspomaganie kie
rownicy, halogeny, garażowany, - 44.000 zł. Wrocław, tel. 0608/
27-01-38
VW LT 35 MAXI, 1998 r., 90 tys. km, 2500 ccm, TDi, biały, peł
ne wyposażenie, dodatkowy stopień z tyłu, - 54.000 zł. Oława, 
tel. 071/313-38-80,0601/53-99-68 
VW LT 40 PT, 1982 r., 2400 ccm, diesel bliźniacze koła, do 3.5 
t, - 9.500 zł. Grodków, tel. 077/415-40-31 
VW LT 40,1995 r., 70 tys. km, 2400 ccm, turbo D skrzyniowy, 
dł. 3.8 m, bez wypadku, - 35.000 zł brutto. Nysa, tel. 077/ 
433-68-35,0604/14-74-57
VW LT 45,1993 r., 198 tys. km, 2400 cćm, turbo D, biały, skrzy
niowy, plandeka, wym. 4 x 2 x 2 m, bliźniacze koła, zarejestro
wany na kat. B, stan idealny, możliwe raty przez komis, cena -
29.000 żł + VAT. Dzierżoniów, tel. 074/831-30-29 po godz. 20, 
0604/50-67-17
VW LT 45,1995 r., 135 tys. km, 2400 ccm, turbo D webasto, 
podwójna kabina 6-osobowa+skrzynia ład., plandeka, - 31.000 
zł + VAT od faktury. Zychów, tel. 062/763-41-56,0601/88-73-75 
VW LT 46 MAXI, 1997 r., 150 tys. km, 2500 ccm, turbo D, żółty, 
serwo, ABS, stan b. dobry - 20.000 DEM + cło. Kłodzko, tel. 
0502/30-97-24
VW LT 55,1995 r., 148 tys. km, 2400 ccm, turbo D, biały, skrzy
niowy, plandeka, wym. 3.85 x 2.2 x 2 m, winda hydrauliczna, 
sprowadzony, bez wypadku, kompletna dokumentacja, zareje
strowany na kat. B, stan idealny, możliwe raty lub leasing, -
49.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-30-29 po godz. 20,0604/
50-67-17
VW TRANSPORTER, 1980 r., 1600 ccm, Boxer, czerwony, po 
remoncie silnika, przednie zawieszenie nowe, oszklony, oso
bowo-towarowy, • 3.000 zł lub zamienię na Fiata 126p, nowy 
akumulator, opony, zarej.. Leszno, tel. 0604/97-64-40 
VW TRANSPORTER T2,1980 r., 180 tys. km, 2000 ccm, brą
zowy, oszklony, - 3.000 zł lub zamienię na osobowy.. Wołów, 
woj. wrocławskie, tel. 0608/39-27-17 
VW TRANSPORTER T2,1980 r., 1600 ccm, benzyna, żółty,
9-osobowy, zarejestrowany, stan b. dobry, - 5.300 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-46-04
VW TRANSPORTER, 1980 r., 1600 ccm, diesel podwójna ka
bina, ze skrzynią, 7-osobowy -*-1.1 tona ładunku, gwarancja, •
9.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Wrocław, tel. 0601/74-55-70 
VW TRANSPORTER T2,1981 r., 1600 ccm, diesel 3-osobowy 
+ 920 kg, stan dobry, • 6.000 zł. Bogatynia, tel. 075/778-31-23, 
0608/85-12-13
VW TRANSPORTER T2,1981 r., 270 tys. km, 1600 ccm, die
sel, zielony, - 5.000 zł. Racibórz, tel. 032/4.15-16-37 
VW TRANSPORTER, 1981 r., 2000 ccm, benzyna, srebrzysto- 
granatowy, przeszklony, rej. do 20.05.2002 r., ogrz. webasto, 
po remoncie silnika, - 4.600 zł. Wrocław, tel. 071/353-13-85 
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, 1981/82 r., 1900 ccm, diesel, biały, 
oszklony, 2 ogrzewania, 2 szyberdachy, 9-osobowy, stan b. 
dobry, - 9.000 zł. Jawor, tel. 076/870-37-13 
VW TRANSPORTER T-3,1981/82 r., 230 tys. km, 1700 ccm, 
diesel, zielony, oryg. lakier, stan silnika dobry, w ciągłej eskplo- 
atacji, blaszak, 3-osoby - 6.000 zł. Zawonia, tel. 071/312-90-00, 
0609/27-79-23
VW TRANSPORTER T2,1982 r., 2000 ccm, benzyna po re
moncie silnika i blacharki, przegląd do 06.2002 r, - 4.800 zł lub 
zamienię na kombi. Wierzbno, gm. Domaniów, tel. 071/
303-04-81,0605/10-40-73
VW TRANSPORTER T2,1982 r., 2000 ccm, niebieski, 9-oso- 
bowy lub 970 kg ład, • 4.900 zł lub zamienię na osobowy. Ka
lisz, tel. 062/761-45-14,0604/80-70-60 
VW TRANSPORTER T2,1982 r., 1600 ccm, benzyna, zielony, 
chłodzony cieczą, w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 5.400 zł. 
Lubin, tel. 0609/39-41-47
VW TRANSPORTER T2,1982 r., 1600 ccm,boxer, granatowy,
3-osobowy, silnik po remoncie ♦ 2 na części (rachunki), stan 
techn. i blacharki dobry, do remontu sprzęgło i gażnik, sprawny, 
brak przeglądu i OC, kpi. dokumentacja, w kraju od 1992 r, -
4.000 zł Namysłów, tel. 077/410-31-62
VW TRANSPORTER, 1982 r., 1600 ccm, granatowy. 3-osobo- 
wy, blaszak, przegroda, radio, w ciągłej eksploatacji, - 4.900 zł 
lub zamienię na samochód osobowy. Wołów, tel. 071/389-48-06 
VW TRANSPORTER T2,1982 r„ 1600 ccm. diesel 9-osobowy. 
ład. 900 kg, stan silnika i blacharki b. dobry, - 8.500 zł lub za
mienię.. Ząbkowice Śląskie, tel. 0602/70-67-23
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OPOH343
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 na części, • 4.000 zł. 
Namysłów, tel. 077/410-31-62
VW TRANSPORTER T2,1983 r„ 125 tys. km, 1.600 ccm, die
sel, bordowy, ład. 1000 kg, zarejestrowany na 7 osób, w ciągłej 
eksploatacji, stan b. dobry, - 7.200 zł. Głogów, tel. 0601/25-08-75 
VW TRANSPORTER, 1983 r., 2000 ccm, benzyna, żółty, 9-oso
bowy, oszklony, inst. gazową, po remoncie silnika i lakierowa
niu, nowy akumulator, • 6.500 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/ 
644-22-09
VW TRANSPORTER T3,1983 r„1600 ccm, diesel; pomarafr 
czowy, oszklony, kpi. oryginalnych siedzeń, po remoncie silni
ka i blacharki, w ciągłej eksploatacji, przegląd do 12.2001 r., 
dużo części zamiennych, stan b. dobry, - 8.000 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/811-24-00 po godz. 18 
VW TRANSPORTER BUS, 1984 r;, 1600 ccm,'diesel, biały, 
oszklony, 9 osób lub 900 kg, stan dobry, - 9.000 zł. Lubań, tei. 
075/721-44-70
VW TRANSPORTER CARAVELLE, 1984 r., 1588 ccm, diesel, 
czerwony, zarejestrowany na 8 miejsc, przegląd ważny do
12.2001 r., silnik z 1989r., stan idealny, • 11.000 zł. Miedziana, 
tel. 075/777-85-53
VW TRANSPORTER T3 BUS, 1985 r., 50 tys. km, 1600 ccm, 
diesel, perłowogranatowy, nowe opony, po remoncie blacharki i 
lakierowaniu w 2000 r., bez wypadku, stan b. dobry, alarm + 
pilot, hak, ład. 11,3-osobowy, - 8.500 zł. Jelenia Góra, tel! 0602/
46-96-07
VW TRANSPORTER BUS, 1986 r., 160 tys. km, 1600 ccm, 
diesel osobowy, oszklony, stan dobry, na zachodnich tablicach 
- 2.200 DEM. Lubin, tel. 0603/57-12-74 
VW TRANSPORTER, 1987 r„ 1600 ccm, diesel, biały. 6-oso
bowy, oszklony, ładowność 995 kg, przegląd do 06.2002 r, •
9.800 zł. Gryfów Śląski, tel. 075/781-43-80 
VW TRANSPORTER BUS, 1987 r., 1600 ccm, turbo D, niebie
ski, 8-osobowy, welurowa tapicerka, pełna dokumentacja, -
10.000 zl. Legnica, tel. 076/721-49-76,0601/79-98-02 
VW TRANSPORTER T3,1987 r„ 140 tys. km, 1600 ccm, turbo 
D, kolor morski metalic, stan idealny, • 12.800 zł. Wrocław, tel. 
071/372-65-23,0609/20-08-64
VW TRANSPORTER, 1988 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, biały, 9-miejscowy, -11.000 zł. Leszno, tel. 065/529-91-20 
VW TRANSPORTER T2,1988 r, 1700 ccm, diesel, niebieski, 
blaszak, kabina 3-osobowa, hak, nowe amortyzatory, opony 
przednie i tylne, nowe szczęki hamulcowe, stan dobry, • 11.500 
zł. Wrocław, tel. 0607/23-56-00 
VW TRANSPORTER 253,1988/97 r„ 167 tys. km, 1900 ccm. 
boxer, czerwony, oszklony, zagłówki, drzwi rozsuwane po obu 
stronach, 6-osobowy, zarej. jako osobowy, 1300 kg. fotele, chło
dzony cieczą, zadbany, stan b. dobry, nowe sprzęgło, docisk, 
tarcza, łożysko • 12.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/641-94-44, 
0607/85-11-20
VW TRANSPORTER T2,1990 r., 1600 ccm, diesel, granatowy, 
oszklony, hak hol., stan b. dobry • 14.900 zł lub*zamienię na 
osobowy, diesel, może być kombi, inne propozycje, bez dopła
ty. Namysłów, tel. 077/410-35-77 
VW TRANSPORTER T2,1990 r., 180 tys. km, 1600 ccm, turbo 
D, żółty, blaszak, hak, stan dobry - 3.300 DEM. Niemcy, tel. 
0049/17-28-13-99-27
VW TRANSPORTER, 1990r., 163 tys. km, 1600 ccm, turbo D, 
niebieski, oszklony, 5-biegowy, • 15.900 zł. Opole, tel. 077/ 
464-20-71
VW TRANSPORTER, 1990 r„ 2100 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, MULTIVAN, 6-osobowy, webasto, wspomaganie kie
rownicy, aluminiowe felgi, • 20.000 zł. Prusice k. Trzebnicy, teł. 
071/312-53-41,312-63-41
VW TRANSPORTER, 1990 r., 1600 ccm, turbo D, pomarań
czowy, 3-osobowy, ład. 1 t, • 15.500 zł. Świdnica, tel. 074/
856-81-18 po godz.20,0603/38-05-75 
VW TRANSPORTER T3,1990 r., 1600 ccm, diesel, niebieski,
9-osobowy, oszklony, stan b. dobry, po remoncie silnika, 5-bie
gowy, bez wypadku, zadbany, -12.300 zł lub zamienię na oso
bowy. Wrodaw, tel. 071/364-17-86 po godz. 19,0503/56-71-36 
VW TRANSPORTER BUS, 1990 r., 130 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, 5-biegowy, alarm ♦ pilot, nowe amortyzatory, hak, 
wspomaganie kierownicy, oszklony, ciemne szyby, 7-osobowy, 
ład. 1 tona. - 22.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-13-98, 071/ 
357-95-65
VW TRANSPORTER T4,1990/91 r., 119 tys. km. 1900 ccm, 
diesel, bordowy, nowe opony, • 27.000 zł. Oława, tel. 071/
313-02-16
VW TRANSPORTER T-4,1991 r., 147 tys. km, 2400 ccm. die
sel, biały, wspomaganie, 8-osobowy, oszklony, nowy akumula
tor, kpi. nowych opon, stan dobry - 26.500 zł. Nysa, tel. 077/ 
433-66-57
VW TRANSPORTER T4.1991 r„ 157 tys. km. 2000 ccm, ben
zyna, zielony, oszklony, 9-osobowy, wspomaganie, hak, • 20.000 
zł lub zamienię na tańszy. Lubin, tel. 0605/40-26-64 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 2400 ccm, diesel, biały, wspo
maganie, webasto, 5 biegowy, otapicerowany w środku, welu- 
rowe siedzenia 8 + 1, sprowadzony w całości, pełna dokumen
tacja, - 21.500 zł. Opole, tel. 077/474-31-67 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 180 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, oszklony, 9-osobowy, alarm, I właściciel, nie używa
ny do celów zarobkowych, - 25.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/ 
841-25-40
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 165 tys. km, 1900 ccm, die
sel, kolor wiśniowy, 9-osobowy, hak, krótki, niski, oszklony, sil
nik pę wymianie w Niemczech, sprow. w całości. 2 kpi. opon, -
26.500 zł. Zebrzydowa, tel. 075/736-33-74 
VW TRANSPORTER T4,1991/92 r., 163 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, oszklony, ^osobowy, el. reguł, reflektory, weba
sto, hak, RO, bez wypadku, stan b. dobry, - 21.500 zł lub za
mienię na samochód osobowy. Strzegom, tel. 074/855-72-26, 
0606/32-0640
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 210 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, oszklony, 9-osobowy, bez wypadku, serwo, w kraju 
od 2 tygodni, oclony, - 24.900 zł. Krotoszyn, tel. 0606/79-01-56 
VW TRANSPORTER BUS T4,1992 r., 2400 ccm, diesel, tur
kusowy, 8-osobowy, b. ładne alum. felgi, orurowany przód, ra
dio, b. atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, zadbany, - 30.500 zł. 
Wrodaw, tel. 071/349-27-83,0601/55-26-69 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 160 tys. km, 2400ccm, die
sel, turkusowy, - 32.500 zł. Czeladź, tel. 032/265-54-50 
VW TRANSPORTER T4,1992 r„ 2400 ccm, diesel 8-osobowy, 
stan b. dobry, - 29.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/04-96-43 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 204 tys. km, 2400 ccm, die
sel, kolor wiśniowy, wspomaganie, przeszklony, śdanka gro
dziowa, • 25.500 zł. Kalisz, tel. 062/762-13-87,0604/59-43-90 
VW TRANSPORTER T4,1992 r„ 210 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, oszklony, 9-osobowy, - 24.900 zł. Krotoszyn, tel. 0606/
79-01-56
VW TRANSPORTER T4, 1992 r., 2400 ccm, diesel. białyu 
oszklony, przedłużony, 2-osobowy - 7.900 DEM. Niemcy, teł* 
0049/17-28-13-99-27
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 170 tys. km. 1900 ccm, die
sel, kolor wiśniowy, I właściciel, bez wypadku, wspomaganie,
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alarm, obrotomierz, 5 osób + 900 kg, tyfne szyby uchylane, RO, 
wełurowa tapicerka, pokrowce, 5 zagłówków, hak, kompletna 
dokumentacja, stan idealny, - 22.900 zł (możliwe raty). Pacz
ków, tel. 077/431-60-09,0606/50-19*62 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 170 tys. km, 1900 ccm. die
sel, biały, oszklony do połowy, stan dobry, - 23.000 zł. Prusice, 
teł. 071/312-50-73
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 200 tys. km, 2500 ccm. ben
zyna, biały, automatic, 9-osobowy, ospoilerowany, ciemne szy
by, rozkł. fotele, wspomaganie, alarm, blokada skrzyni biegów,
- 22.500 zf. Wrocław, tel. 071/321-71-40 po godz. 17 
VW TRANSPORTER T4 MULTWAN, 1992 r., 160 tys. km. 2400 
ccm, diesel, czerwony, el. reguł, lusterka, immobilizer, alarm, 
hak, stolik, lodówka, radioodtwarzacz, obracany fotel, rozkł. sie
dzenia, szyby atermiczne, zadbany, garażowany, - 33.000 zł. 
Ziębice, tel. 074/810-50-23
VW TRANSPORTER T-4,1992/93 r., 180 tys. km, 1900 ccm. 
diesel, biały, eł. reg. refl., przedłużony, do połowy oszklony, nowe 
opony, stan b. dobry - 25.000 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
075/732-2640
VW TRANSPORTER T4,1992/93 r., 190 tys. km, 1900 ccm, 
diesel, biały, wspomaganie kier., webasto, oszklony, 9-osobo- 
wy, + kpi. siedzeń, bez wypadku, książka serwisowa, w kraju 
od 3 tygodni, nowe opony, stan b. dobry, - 24.500 zł. Sobótka, 
tel. 071/390-34-49,090/38-67-43 
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1993 r„ 220 tys.km.240Q cqm, 
diesel, biały, podwyższony, oszklony, wspomaganie kierowni
cy, hak, radio, alarm, webasto, zarejestrowany, 9 osób + 1155 
kg, bez wypadku, • 29.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-77-22,0604/
61-86-35
VW TRANSPORTER, 1993 r., 183 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
niebieski, 3-osobowy, niski blaszak, ścianka, garażowany, I wła
ściciel, bez wypadku, sprowadzony w całości na firmę, z Nie
miec, alarm, - 25.000 zł. Kłodzko, teł. 0608/62-49-76 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 131 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, oszklony, przedłużony, hak, wspomaganie, centralny 
zamek, kompletna dokumentacja, atrakc. wygląd, - 26.500 zł 
lub zamienię na droższy. Legnica, tel. 0603/80-26-57 
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 165 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, wspomaganie, alarm + pilot, centralny zamek, 8-oso- 
bowy, ciemne szyby, bez wypadku, w kraju od 6 miesięcy, I wła
ściciel, książka serwisowa, stan idealny, - 28.900 zł. Lubin, tel. 
076/749-06-40,0503/79-77-11
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 170 tys. km, 1900 ccm, die
sel, bordowy, stan dobry, alarm, blaszak, RO, hak, tylne drzwi, 
bez wypadku, faktura VAT, • 25.000 zł. Wilków, tel. 076/ 
878-10-25
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 137 tys. km, 1900 ccm, die
sel, zielony, kabina 6-osobowa, podwójna, skrzynia o dł. 2 m, •
22.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 0601/91-16-95
VW TRANSPORTER T4,1994 r.. 32 tys. km, 2400 ccm, diesel, 
biały, wersja „Califomia", 4 miejsca do spania, podnoszony dach, 
lodówka, kuchenka, obracane fotele, webasto, wspomaganie, 
centralny zamek, hak, RM, - 49.000 zł. Dzierżoniów, tel. 0601/
58-34-68
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 148 tys. km, 2400 ccm, die
sel, zielony metalic, RO, 5-biegowy, blaszak, wspomaganie, el. 
reg. lusterka, centralny zamek, alarm, sprowadzony w całości, 
kompletna dokumentacja, lodówka, stolik, rozkł. kanapa, fotel 
obrotowy, podłokietniki, halogeny, dużo dodatków, nie eksplo
atowany w kraju, stan idealny, - 41.000 z ł, kup. zwoln. z opł. 
skarbowej. Lubań, tel. 075/722-44-02,0608/25-36-94 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG0217 www.autogielda.com.pi)
VW TRANSPORTER T4,1994 r„ 195 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, alarm, centralny zamek, wspomaganie, tylne drzwi 
dzielone, garażowany, reguł, reflektory, kompletna dokumenta
cja, zdjęcia, sprowadzony 2 lata temu, 9 miejsc, książka serwi
sowa, - 33.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-46-95 po godz. 16, 
0600/29-45-41
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 180 tys. km, 2400 ccm, die
sel, bordowy, z salonu, alarm, blaszak, 9-osobowy, wspomaga
nie kierownicy, stan b. dobry, - 38.000 zł lub zamienię na tańszy 
samochód, może być automatic. Brzeg, tel. 077/411-49-07, 
0608/47-24-98
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1994 r., 2400 ccm, diesel, biały, 
oszklony, - 30.000 zł. Kłodzko, tel. 0603/86-72-00 
VW TRANSPORTER T4, 1994 r., 2400 ccm, diesel, biały, 
oszklony, hak, wspomaganie kierownicy, nie rejestrowany w 
kraju, - 30.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-21-48 
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 155 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, podwójna kabina + skrzynia ładunkowa, - 22.000 zł. 
Leszno, tel. 065/543-49-60
VW TRANSPORTER MULTIVAN, 1994 r., 148 tys. km, 2400 
ccm, diesel, zielony, stolik, rozkładana kanapa, lodówka, obra
cany fotel, podłokietnik, centralny zamek, alarm + pilot, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, halogeny, hak, tylne szyby uchylane, 
dodatkowe światło stopu, bagażnik na rowery, obrotomierz, fak
tura zakupu, - 40.000 zł. Lubań, tel. 075/722-19-44, 0603/ 
60-36-74
VW TRANSPORTER T4,1994 r., 150 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, biały, wspomaganie kierownicy, hak, webasto, przedłużony, 
oszklony, 4-osobowy, podwójne ogrz., bez wypadku, książka 
serwisowa, stan idealny, • 29.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 0606/
85-75-72
VW TRANSPORTER T4 BUS, 1994 r., 111 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, centralny zamek, alarm, wspomaganie kierowni
cy, 5-osobowy, stan b. dobry, książka serwisowa, przedłużony, 
webasto, - 34.000 zł. Wrocław, tel. 0608/05-28-15 
VW TRANSPORTER T-4,1995 r., 120 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, nowe opony, kpi. zimowych dodatkowo, blach, ideal
na, nowy akumulator, rozrusznik, RM, CB, w ciągłej eksploata
cji, rej. 3 osoby +1500 kg - 31.000 zł. Lubin, tel. 076/844-35-26, 
076/749-74-68,0503/00-50-24
VW TRANSPORTER T-4,1995 r., 16 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, podwójna kabina + skrzynia ładunkowa, zadbany, bez 
wypadku, książka serwisowa, do sprow. z Niemiec, małe cło -
10.000 DEM. Lwówek śląski, tel. 0607/06-07-71,0605/15-35-06 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 130 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, czamy, 6-osobowy, ♦ skrzynia ład, • 34.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-90-10,0607/68-29-36 v
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 2400 ccm, diesel, czerwony, 
stan b. dobry, wspomaganie kierownicy, 9 siedzeń, hak, długi, -
35.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-86,0606/41-34-57 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 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/
76-08-04 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie 
pod numerem-AG0227 www.autogielda.com.pl)
vyY TRANSPORTER T4,1995 r., 129 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, inst. gaz., biały, od 5 mies. w kraju, cały przeszklony, 8 
miejsc, kpi. dokumentacja, ks. serwisowa, centralny zamek, 
alarm, nowa inst. gazowa, stan idealny, - 32.000 zł. Rakowice, 
woj. wrocławskie, tel. 0607/30-64-13 
VW TRANSPORTER T4,199$ r., 131 tys. km, 1900 ccm, die
sel, biały, wspomaganie kierownicy, oszklony, 9-osobówy, RO, 
nowe opony, bez wypadku, stan idealny, • 31.000 zł lub zamie
nię. Strzegom, tel. 074/855-72-23,0605/04-98-23 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 102 tys. km, 2400. ccm, die
sel, biały, I właściciel, wspomaganie kierownicy, oszklony, zde
rzaki w kolorze nadwozia, stan b. dobry, - 29.000 zł. Syców, tel. 
062/785-36-81,0603/92-75-63
VW TRANSPORTER T4.1995/96 r., 180 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, biały, w kraju od miesiąca, bez wypadku, podwójna ka
bina, 6 osób + skrzynia z burtami, ład. 1000 kg, • 27.000 zł + 
VAT, do obejrzenia www.ogloszenia.pop.pl nr A60231. Chojnów, 
tel. 0606/78-08-04
VW TRANSPORTER T4,1995/96 r„ 161 tys. km, 2400 ccm. 
diesel, biały, blaszak, wspomaganie kier., 3-osobowy, zderzaki 
w kolorze nadwozia, stan idealny, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 0605/
11-54-04
VW TRANSPORTER T5 CARAVELLE, 1996 r., 76 tys. km, 1900 
ccm, turbo D, jasnozielony metalic, ABS, centralny zamek, in v

mobilizer, RM, el. reg. lusterka, szyby boczne rozsuwane -
42.000 zł. Legnica, tel. 0603/49-82-83
VW TRANSPORTER T4,i996 r„ 140 tys. km, 2400 ccm, die
sel, biały, długi, bez wypadku, RM, halogeny w zderzaku, zde
rzaki w kolorze nadwozia, bliźniacze koła, stan b. dobry, 3-oso- 
bowy, książka serwisowa, - 29.900 zł lub zamienię. Kępno, tel. 
062/581-04-18,0606/34-66-37
VW TRANSPORTER T4,1996 r„ 200 tys. km, 2500 ccm, TOI, 
piaskowy, maks długi, wysoki, 3-osobowy, wspomaganie, cen
tralny zamek, RO, - 38.000 zł. Legnica, tel. 076/862-93-62,076/
721-76-07,0601/84-81-14
VW TRANSPORTER T4,1996 r., 115 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
zielony, blaszak, hak, tachograf, przegroda celna, zadbany, •
36.500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-37-26
VW TRANSPORTER T-4,1996/97 r., 84 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, poduszka pow., centralny zamek, wspomaganie, 
alarm, RM, wersja długa do połowy oszklony, stan idealny -
39.500 zł. Bolesławiec, tel. 0501/05-31-11
VW TRANSPORTER T4,1996/97 r., 130 tys. km, 2400 ccm, 
diesel, granatowy, 6-osobowy, hak, skrzynia ładuinkowa, książka 
serwisowa, pełn&dokumentacja, stan b. dobry, - 30.500 zł lub 
zamienię. Legnicą, tel. 0603/80-26-57 
VW TRANSPORTER T4,1996/97 r., 144 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, czerwony, kabina podwójna - 6-osobowa + skrzynia 
ład. 11, wspomaganie, bez wypadku, stan b. dobry, • 26.000 zł 
+VAT. Lubin, tel. 076/842-62-02,0604/14-75-93 
VW TRANSPORTER T4,1996/97 r., 180 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, stan b. dobry, 9-osobowy, wspomaganie, RM, 
rozsuwane boczne szyby, hak, kpi. dokumentacja, - 38.000 zł. 
Raciborowice, tel. 076/818-97-29 
VW TRANSPORTER T4,1996/97 r., '170 tys. km, 1900 ccm, 
turbo O, niebieski, przedłużony, oszklony, przyciemniane szy
by, 9-osobowy, bez wypadku, 2 zabezpieczenia, zadbany, -
38.500 zł. Szklarska Poręba, tel. 075/717-47-25
VW TRANSPORTER, 1997 r., 2500 ccm, TDi, biały, - 43.000 
zł. Bielawa, tel. 0607/53-61 -97,074/834-00-59 
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 127 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, 6-osobowy, skrzynia aluminiowa, idalny dla firm, 
kpi. dokumentacja, zarejestrowany, możliwa sprzedaż przez 
komis, • 34.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-58-52, 0601/
58-33-32
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 zwolnio
ny z opłaty skarbowej, • 54.900 zł. Płock, tel. 0601/31-76-68, 
0608/32-77-19
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 2400 ccm, diesel, biały, po
dwójna kabina, stan b. dobry, - 33.000 zł. Siciny, tel. 065/
543-52-57
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 97 tys.km, 1900 ccm, turbo 
D, czerwony, kupiony w salonie, I właściciel, garażowany, 
oszklony, - 36.000 zł. Strzegom, tel. 074/855-17-02, 0602/
35-54-80
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 98 tys. km, czerwony, kupio
ny w Polsce, serwisowany, • 35.000 zł. Świdnica, tel. 074/
853-95-50
VW TRANSPORTER, 1997 r„ 215 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
biały, blaszak, rej. na 3 osoby + 850 kg, homologacja na cięża
rowy, kupiony w salonie w Polsce, stan b. dobry, faktura VAT, -
25.300 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 071/373-74-27,0601/57-76-68 
VW TRANSPORTER MULTIVAN, 1997 r., 2500 ccm, TDi. czer
wony, 2 x climatronic; 2 poduszki pow., el. otw. szyby, el. reg. 
lusterka, wspomaganie, centralny zamek, ABS, 7-osobowy, sto
lik, łóżko, - 62.000 zł. Wrocław, tei. 071/362-86-78, 0603/
77-03-93
VW TRANSPORTER T4,1997/98 r„ 140 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, biały, w kraju od 8 miesięcy, stan b. dobry, - 33.500 zł. 
Kiełczów, tel. 071/398-88-58
VW TRANSPORTER T4,1997/98 r„ 81 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, biały, blaszak, poduszka pow., wspomaganie, radio, bez 
wypadku, do sprowadzenia z Niemiec (Goerlitz) -15.000 DEM 
+ cło, VAT 5.500 zł, na gotowo 32.500 zł. Legnica, tel. 0605/
03-39-81
VW TRANSPORTER T4,1997/98 r., 130 tys. km, 1900 ccm, 
turbo O, biały, 9-osobowy, immobilizer, wspomaganie kier., ele
gancki wygląd, zadbany, ̂ tan idealny, - 40.000 zł. Opole, tel. 
077/469-50-28,0606/27-38-62
VW TRANSPORTER T-4,1998 r„ 101 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, biały, 9-osobowy, wspomaganie, poduszka pow., RM, ty
dzień w kraju, bez wypadku, stan b. dobry - 45.500 zł. Jasień, 
tel. 0606/97-93-24, woj. zielonogórskie 
VW TRANSPORTER T4,1998 r., 91 tys. km, 2500 ccm, grana
towy, 102 PS, niski, krótki, 3-osobowy, ścianka grodziowa, atrak
cyjny wygląd, możliwość przerobienia na 9-osobowy, - 44.000 
zł. Opole; tel. 0606/36-88-39
VW TRANSPORTER T4,1998 r., 73 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, zielony, z salonu, immobilizer, wspomaganie, 9-osobowy, -
43.000 zł. Bolesławiec, tel. 0601/99-38-02
VW TRANSPORTER T4,1998 r., 40 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, blaszak, wspomaganie, radio, bez wypdaku, 
książka serwisowa, do sprowadzenia z Niemiec -16.300 DEM 
+ cło, no gotowo - 35.600 zł. Legnica, tel. 0605/03-39-81 
VW TRANSPORTER T4,1998/99 r., 35 tys. km. 1900 ccm, tur
bo D, biały, długi, blaszak, w kraju od kilku tygodni, książka 
serwisowa, stan b. dobry, możliwa faktura VAT, zwolniony z 
opłaty skarbowej, - 39.000 zł. Leszno, tel. 0607/09-85-14,0049/ 
160-99-55-01-00
VW TRANSPORTER T-4,1999 r., 41 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, 9-osobowy, oszklony, tydzień w kraju, el. otw- 
szyby, wspomaganie, el. reg. lusterka, stan idealny • 49.000 zł. 
Legnica, tel. 076/854-45-42
VW TRANSPORTER, 1999 r., 57 tys. km. 1900 ccm, turbo D, 
czerwony, rej. na 6 osób + 850 kg, poduszka pow., kupiony w 
salonie, książka serwisowa, faktura VAT, - 38.000 zł + VAT. 
Wrocław, tel. 0601/57-76-68
VW TRANSPORTER T4,1999/00 r„ 37 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, biały, 9-osobowy, b. zadbany, z wyposażeniem, serwiso
wany, oryginalny, - 48.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-75-74, 
0601/85-77-36
ZIŁ 130,1974 r., SW-400 po remoncie silnika, - 5.000 zł. Zielo
na Góra, tel. 068/320-38-49
ZIŁ 130,1981 r., 38 tys. km, 6000 ccm, diesel, niebieski, opony 
900 x 20, .na chodzie’ , nowe akumulatory, stan dobry, - 5.300 
zł lub zamienię na samochód osobowy, w tej cenie. Paczków, 
tel. 077/431 -76-64 po godz. 18,0608/72-10-71 
ŻUK A-09,1970 r., 2120 ccm, niebieski, po wymianie kabiny i 

-remoncie silnika, przegląd do 12.2001 r, - 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 0608/16-65-48
ŻUK, 1971 r:,.100 tys. km, 2100 ccm, kolor seledynowy, skrzy
niowy, rejestracja do maja 2002 r, - 750 zł. Wrocław, tel.
787-32-12
ŻUK A-07M, 1975 r., 2100 ccm, benzyna, beżowy, blaszak, po 
remoncie silnika, stan dobry, - 1.200 zł. Krotoszyn, tel. 062/ 
7Ź5-04-40
ŻUK A-11,1975 r. po wymianie kabiny, nowy gażnik, nowa skrzy
nia biegów, nowa tarcza i docisk sprzęgła, nowe bębny i szczę
ki hamulcowe, stan b. dobry, - 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/
321-54-13,0603/54-36-88
ŻUK, 1976 r., 2500 ccm, niebieski, bez plandeki, stan dobry, -
1.000 zł. Długołęka, tęl. 071/399-78-00
ŻUK, 1976 r., 2200 ccm, zielony, „na chodzie", - 1.100 zł. Wro
cław, tel. 071/321-67-83,0604/25-06-84 
ŻUK, 1978 r., popielaty, skrzynia drewniana, zamykana, stan 
dobry, ubezp., po przeglądzie w maju • 1.500 zł. Świerczów, tel. 
077/419-46-24
ŻUK A011B, 1979 r. nowa skrzynia ładunkowa i plandeka + 
części, -1.000 zł. Głogów, tel. 076/833-28-73,0603/92-68-30 
ŻUK A-13B, 1979 r. skrzyniowy, nowe pałąki i plandeka, zare
jestrowany, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, -1.500 zł. Legni
ca, tel. 076/841-86-35
ŻUK A-11B, 1979 r., 2120 ccm, benzyna, zielony, plandeka,

meblowóz, hak, brak przeglądu, .na chodzie', • 500 zł. Wro
cław, tel. 071/353-62-91 po godz. 20 
ŻUK A-11,1980 r., 2000 ccm, szary, silnik i skrzynia biegów 
Mercedesa, atrakc. wygląd, tapicerka, zamknięta skrzynia ła
dunkowa, • 1.000 zł. Świdnica, tel. 0607/42-42-97 
ŻUK, 1983 r., 60 tys. km, benzyna, zielony, oplandekowany, 
skrzyniowy, wym. 2.9 x 2.0 x 2.0 m, kabina do remontu, pompa 
hamulcowa i gażnik nowego typu, stan dobry, • 900 zł. Długołę
ka, tel. 071/315-01-78,0605/43-95-47 
ŻUK A-11B, 1983 r. meblowóz, dł. 3 m, wys. 2 m, szer. 2 m •
3.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-35-45 w godz.10-17, 0606/
75-51-11
ŻUK, 1983 r., 80 tys. km, benzyna, popielaty, stan dobry, w cią
głej eksploatacji, -1.500 zL Okmiany, tel. 076/817-75-55 
ŻUK, 1984 r. skrzyniowy, rama nowego typu, po remoncie silni
ka, ważny przegląd, -1.500 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-81-12 
ŻUK A-11,1984 r., izoterma, przystosowany do przewozu art. 
spożywczych i pieczywa, stan b. dobry, - 4.000 zł. Sobótka, tel. 
0600/27-43-59
ŻUK, 1985 r., 30 tys. km, 2100 ccm stan dobry, zarejestrowany, 
izoterma, -1.600 zł. Wrocław, tel. 0501/73-57-91 
ŻUK A-11 B, 1986 r., benzyna, popielaty, stan dobry, skrzynio
wy, nowa plandeka, aktualny przegląd i ubezpieczenie, - 2.200 
zł lub zamienię na osobowy w tej cenie. Kuchary, gm. Doma
niów, tel. 071/302-73-97
ŻUK A-11B, 1986 r., 2100 ccm skrzyniowy, -1.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-97
ŻUK A-11B, 1986 r., 2120 ccm po remoncie kapitalnym silnika, 
nowa skrzynia ład. i opony, wzmocnione resory, stan b. dobry -
3.500 zł. Dobroszów, gm. Długołęka, tel. 071/315-43-40,0601/
70-14-91
ŻUK A-11B, 1986 r., 44 tys. km, 2120 ccm, benzyna, zielony, 
skrzyniowy, oplandekowany, oryginalny przebieg, stan b. do
bry, • 1.600 zł. Jelenia Góra, tei. 0501/55-68-13 
ŻUK, 1986 r., 3 tys. km, 2130 ccm, szary, po remoncie silnika, 
tylnego mostu, nowe opony, skrzynia ład., akumulator, alterna
tor, rozrusznik, kolumna, stan b. dobry, - 2.000 zł. Nowogro
dziec, teł. 075/731-70-93
ŻUK A-13,1986 r. izoterma, nowy lakier, nowe podzespoły, stan 
dobry, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-09-67 po godz. 16 
ŻUK A-06B, 1987 r., 60 tys. km, 2120 ccm, zielony, blaszak,
4-biegowa skrzynia biegów, w ciągłej eksploatacji, stan bardzo 
dobry, -1.200 zł.., tel. 0608/24-61-55 
ŻUK A-11,1987 r. techn. sprawny, zarejestrowany, przegląd do
01.2002 r, -1.600 zł. Bogdaszowice, tel. 071/789-10-21,0501/
14-83-91
ŻUKA-11,1988 r., 2120 ccm, szary, po remoncie skrzyni, kabi
ny, -1.200 zł. Kłodzko, Jel. 074/867-92-84 
ŻUK A-11,1989 r., 2120 ccm, benzyna inst. gazowa, 2-osobo- 
wy, - 5.000 zł. Lubin, tel. 076/844-77-30 
ŻUK A-07B, 1989 r., 2100 ccm, popielaty, -1.800 zł. Miłków, teł. 
075/761-01-05
ŻUK, 1989 r. po remoncie, skrzyniowy, nowa plandeka, stan b. 
dobry 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-06B, 1990 r. blaszak, - 2.300 zł. Radwanice, tel. 071/
311-71-38
ŻUK A-11B, 1990 r., 2120 ccm, benzyna, kolor szary, blaszak, 
po remoncie silnika, podwozia, blacharki, nowy lakier, • 2.200 
zł. Strzelin, tel. 071/392-21-10 po godz. 18,0602/24-82-22 
ŻUKA-11,1990 r. izoterma, po remoncie kapitalnym blacharki i 
silnika, ład. M  t, ważny przegląd, zarejestrowany, • 1.950 zł. 
Tyniec, teł. 071/390-83-03
ŻUK A-06B, 1990 r., zielony, instalacja gaz., blaszak, stan do
bry - 3.100 zł. Wrocław, tel. 0503/84-84-80 
ŻUK, 1991 r., 70 tys. km, benzyna, pomarańczowy, izoterma, 
stan dobry - 2.000 zł + Vat. Ostrzeszów, tel. 062/730-26-34 
ŻUK A-11 B, 1991 r., 2120 ccm, benzyna, jasnobrązowy, inst. 
gazowa, stalowe burty, plandeka, skrzyniowy, - 3.900 zł. Boga
tynia, tel. 075/773-83-81,075/773-13-51 
ŻUK, 1991 r. blaszak, po remoncie blacharki i zawieszenia, -
3.900 zł. Wrocław, tel. 071/315-38-89 
ŻUK A-07B, 1992 r., 92 tys. km, 2417 ccm, diesel, zielony, za
rejestrowany na 7 osób, siedzenia boczne składane, przegro
da, zadbany, stan techn. b. dobry, - 8.000 zł. Lubin, tel. 076/
844-59-33,0607/18-41-01
ŻUK A-07C, 1993 r., 86 tys. km,-zielony, blaszak, oszklony, II 
właściciel, stan techn. dobry, • 3.500 zł łub.zamienię na Fiata 
126p, motorower Simson, Honda, inny., tel. 0501/08-09-50, 
0502/29-72-33
ŻUK TOWOS, 1993 r. 5-osobowy, • 6.100 zł. Kalisz, tel. 0606/ 
82-10-07
ŻUK A-07B, 1993 r. blaszak. wys. 2 m., szer. 1.90 m, dł. 2.60 m, 
stan b. dobry, - 5.500 zł. Świdnica, tel. 0607/17-32-54, 074/
852-56-12 po 18.00
ŻUKA-18,1993 r., 2120 ccm, benzyna, pomarańczowy, mikro
bus, oszklony, 9 miejsc, stan b. dobry, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/44-38-93
ŻUK, 1994 r. izoterma Iglocara, inst. gazowa, - 6.000 zł. Wro
cław, tel. 0607/42-59-00
ŻUK A-07D, 1994 r., 81 tys. km, 2400 ccm, diesel, pomarań
czowy, blaszak, zarejestrowany na 8 osób lub 800 kg, nowe 
opony i akumulator (na gwaranqi), stan idealny, - 8.300 zł. Brzeg, 
tel. 077/411-12-81,0604/61-34-94 
ŻUK A075J, 1996 r., 2500 ccm, diesel 9-osobowy, bagażnik na 
dachu - 9.500 zł. Wałbrzych, tel. 0607/15-64-30

CZĘŚCI
O  A.A.A...ABSOLUTNIE AUTO-HANDEL „PAL- 

CARS” AUTO SCHROTT : Sprzedaż części uży
wanych z demontażu oraz aut powypadkowych. 
Na placu posiadamy zawsze ponad 50 aut do 
sprzedaży. CENY KONKURENCYJNE!!! Zapew
niamy tani transport. Czynne w dni powszednie 
od 8.00 do 17.30. OFERUJEMY RÓWNIEŻ CAŁO
DOBOWĄ POMOC DROGOWĄ (holowanie aut 
osobowych i dostawczych). Wrocław, (wylot na 
Jelcz-Laskowice, 500 m za CPN), ul. Swojczycka 
99, tel. 0601/70-17-36 całą dobę, 0601/78-82-84 
całądobę 81014301

G2JĘSCI UŻYWANE 
00 SAMOCHODÓW WŁOSKICH 

ALFA ROMEO, FIAT I LANCIA
SKUP - SPRZEDAŻ 0 P0 1 1 4 3 7 

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

ALFA ROMEO : rozrusznik, alternator, cena -120 zł/szt. Wro
cław, tel. 0501/40-31-35 .
ALFA ROMEO 145,146, 155, 156, 164, 33 : oblachowanie, 
oświetlenie, zderzaki. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
ALFA ROME0145,146,190Ó ccm, 2.0: wózki, wahacze, zwrot-

TURBOSPRĘŻARKI
Regeneracja • Skup • Sprzedaż

Wrocław, ul. Armii Krajowej 53. tel. 071/336-60-47 wew. 119, 0-607 525 686

nice, półosie, McPhersony, listwa kierownicza, klapy z światła
mi. Smardzów, teł. 071/398-33-51,071/314-38-54 
ALFA ROME0146,156,166: różne części blacharskie j  me
chaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
ALFA ROME0156: grill -100 zł, maska - 300 zł, zderzak przed
ni - 300 zł, reflektorowy i prawy • 200 zł/szt., chłodnica klima
tyzacji - 300 zł. Wrocław, tel. 071/349-26-63 
O  ALFA ROME0156,1998/01 r . : dach do Jimuzyny 

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

AUDI, 1600 ccm, diesel: silnik, kpi., oclony. Bytom Odrzański, 
tel. 068/38848-01
AUDI, 1600 ccm, diesel: silnik oclony. Osiecznica, teł. 075/
731-23-76,0607/81-19-76
AUDf: silniki (1.5D,1.6 D), kompletna dokumentacja oraz gło
wice (1.1E, 1.3 E, 1.6 E) i inne części. Paczków, woj. opolskie, 
teł. 0606/15-33-85
AUDI, 60 tys. km, 1800 ccm, gażnik: silnik z osprzętem, kom
pletny, przebieg gwarantowy, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/ 
34641-59,334-6541
AUDI: silniki (1600,1800,1900 ccm, 1500 ccm diesel), ze skrzy
nią biegów. Wrocław, tel. 071/318-98-38,0607/48-98-04 
AUDI, 1993 r., 1800 ccm: półosie, klimatyzacja, skrzynia bie
gów, chłodnica. Prochowice, tel. 076/85847-61,0605/43-54-20

I t u r b o s p r ę ż a r k i ]
N A P R A W A  - S K U P  - S P R Z E D A Z  

Z A M IA N A  - W Y M IA N A  - G W A R A N C J A
Borowa 49, k. Oleśnicy [sobota: Giełda Lubinl
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

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, teł. 0602/80-01-02
ALFA ROME0 156,166,1999/00 r.: wózki, wahacze, zwrotni
ce, półosie, McPhersony, listwa kierownicza, stabilizatory, lu
sterka. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
ALFA ROME0 164,1983/93 r. 2000,2500 ccm: felgi aluminio
we, zawieszenie, półosie, drzwi tylne, wał korbowy, szyby, inne. 
Wałbrzych, tel. 074/84649-57
ALFA ROMEO 166 : maska, zderzak, błotniki. Siechnice k. 
Wrocławia, teł. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04

AUTOCZĘŚCI
c z ę ś c i u ż y w a n e  z  d e m o n ta ż u  

d o  ró ż n y c h  m a re k  
d e m o n ta ż  n a  m ie js c u  

ATRAKCYJNE CENY
f  OP010021

W ro c ła w , u l. S w o jc z y c k a  1 
te l.  0 71 /348 -42 -16 , 372 -87 -60

AUDI, 1996/99 r.: turbosprężarka nowa, - 990 zł. Wrocław, tei. 
0503/99-07-05 -
AUD1100: lampy przednie., tel. 0501/08-09-50 
AUD1100 C4: kolumna McPersona lewa., tel.0607/48-19-58 
AUD1100 .cygaro’ : silnik 2.0 benzyna turbo, intercooler, tur
bosprężarka, maska, drzwi, klapa, wzmocnienie czołowe i inne. 
Chojnów, tel. 076/818-88-75

S k rzy n ie  b ieg ó w
N A P R A W A  O R A Z  S PR ZED A Ż

SKRZYŃ BIEGÓW  I CZĘŚCI 
OSOBOW E I DOSTAWCZE 

SKUPSKRZYŃ 
W rocław , ul. K u ro pa tw ia  12

tel. 0-503 65 48 48 OPO11307

ALFA ROMEO 33: drzwi, błotniki, lampy tylne, zderzaki, klapa 
tylna, rozrusznik, alternator, pompa wspomagania, półosie, ko
lumny McPhersona, komputer Bosch, kpi. nowe sprzęgło. Mo
dła, gm. Gromadka, tel. 0600/51-64-98 
ALFA ROMEO 33,1988 r.: maska silnika, błotniki, pas przed
ni. Zielona Góra, tel. 0608/23-55-66 
ALFA ROMEO 33,75,164: różne części. Oleśnica, tel. 0609/
51-31-05

AUD1100 .cygaro’ , C4 : lampy, lusterka. Legnica, tel. 0761 
722-85-51
AUD1100 C4: maska. Lwówek Śląski, teł. 075/782-51-76,0607/ 
43-68-10
AUD1100, 2200 ccm, benzyna : blok silnika, głowica, drzwi, 
maska, klapa, błotniki, kolumny McPhersona, skrzynia biegów i 
inne. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
AUD1100 C4,2400 ccm, diesel: poduszki silnika, półoś, tapi
cerka drzwi (kolor granatowy). Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
AUDI 100 : maska, zderzak, reflektory. Prusice, teł. 071/
312-54-64,0606/40-03-11
AUD1100 OUATTRO, 2200 ccm : skrzynia biegów, głowica, 
pompa ABS, regulator obrotów, komputer. Środa Śląska, tel. 
0601/87-45-09

A H I I A n  SKUP, SPRZEDAŻ Lubin, ul. Małomicka 15 STRuIWIkF r e m o n t y . tel. 0-603126 840
£o■  ■  I W *  SPAWANIE A LU M IN IU M 076/846-15-83,0-606 997 082

ALFA ROMEO 33,75,90,145,146,1984/01 r.: skrzynie bie
gów - manualne i automatyczne + części. Wrocław, tel. 071/ 
341-50-52, od 9-15,0602/85-03-45 
ALFA ROMEO 75,90: komplet amortyzatorów oryginalnych, + 
teleskopy do spoilera, - 300 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/77-48-27 
ALFA ROMEO GIULIETTA: lampa tylna prawa, lusterko lewe. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
ALFA ROMEO GTV: pokrywa silnika, drzwi. Zielona Góra, tel. 
0502/23-78-99'
ALFA ROMEO SPIDER: maska, zderzak, reflektory, halogeny, 
blenda. Siechnice k. Wrocławia, teł. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 
0608/41-76-04

AUD1100,2200 ccm 1900 ccm: skrzynia biegów (5), drzwi kom
pletne, kiapa tylna, teleskopy, sprężyny, części silnika i inne. 
Świebodzice, tel. 0609/37-03-49 
AUD1100: pompa wtryskowa. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
AUD1100 C4: felgi aluminiowe 16", siłownik i wygłuszka ma
ski, przepływomierz. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
AUD1100 C4: skrzynia biegów, ukł. wydechowy, kolumna kie
rownicza, szyberdach, drzwi, ćwiartki, belka pod silnik. Wro
cław, tel. 0601/79-08-31
AUD1100 C4,2300 ccm: skrzynia biegów automatic. Wrocław, 
tel. 0602/22-18-33

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

SPAWANIE ALUMINIUM
CZYNNE: 600-2200 

50-950 Wrodaw, ul. Gazowa 3 (teren Gazowni Trańogaj)
tel. 071/336-83-88, 363-71-63 po 2000 

0-601 57 17 78, 0501 47 17 86

ALFA ROMEO SUD, 1981 r., 1500 ccm, benzyna, boxer: 
wszystkie części z demontażu, drzwi, szyby, lampy, klapa, ma
ska, silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, inne. Udanin, tel. 
0600/10-67-50
ARO, 3120 ccm: głowice kompletne 200 zł, korbowody z tłoka
mi, cena 40 zł/szt., pompy wtryskowe i olejowe, wał do szlifu do 
silnika 3600, cena 120 zł. Żarów, tel. 074/858-09-22 
ARO, 1987 r.: zawieszenie przednie z mostem - 250 zł, skrzy-

AUD1100: przekł. kierownicy ze wspomaganiem. Wrocław, tel. 
0503/30-69-03
AUD1100 S4: zawieszenie tylne, most, inst. elektryczną, inne. 
Zielona Góra, tel. 0502/23-78-99 
AUD1100,1978/90 r . : drzwi, szyby, lampy, lusterka, atrapy, 
półośki, skrzynie biegów, zawieszenia, chłodnice, pokrywy, błot
niki, zderzaki, wnętrze i inne, również do C4. Bolesławiec, teł. 
075/644-94-78,0606/78-56-^9

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

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

nia biegów z przekaźnikami - 300 zł, most tylny z resorami - 
250 zł, silnik, po remoncie kapitalnym, kompletny - 500zł, szy
by, układ kierowniczy, koła, chłodnica i inne. Namysłów, tel. 077/ 
410-49-10,0602/43-09-41
ARO 244: różne części silnika, karoserii, skrzyni biegów. War
szawa, tel. 022/625-44-47
ARO MUSCHEL: most przedni - 500 zl. koło talerzowe + prze
kładnię planetarną - 300 zł. Opole, tel. 0603/94-05-71 
ASENIZACYJNY . pompa próżniowa, duża, stan b. dobry, -
2.000 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0604/61-23-09

" 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

0 - 6 0 9  5 1 3  1 0 5 ,  0 7 1 / 3 9 8 - 1 3 - 2 9  p o  g o d z .  2 0 . 0 0

AUD1100,1979/88 r. od 1.9 do 2.3 E : silnik 2.3 wtrysk - 500 zl, 
elementy silników, głowice, bloki, wszystkie części, pizystępna 
cena. Nowa Ruda, tel. 074/873-37-00 
AUD1100,1980 r.: maska, grill, konsola, licznik, lampa tylna. 
Duszniki Zdrój. tel. 074/866-81-78

SPAWANIE I NAPRAWA CZĘŚCI PLASTIKOWYCH 
|  USUWANIE PĘKNIĘĆ, WGNIECEŃ I  UBYTKÓW 
3  ZDERZAKÓW, CHŁODNIC, LAMP, LUSTEREK,
~ ZBIORNICZKÓW, OSŁON I  INNi/CH CZĘŚCI

WROCŁAW u l.H u ish i 52 u l .  0605 692 381
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CZĘŚCI Z DEMONTAŻU 
DO SAMOCHODÓW ZACHODNICH

i JAPOŃSKICH 0 P 0 0 2 2 0 9 , 

ORAZ SERWIS Z  MONTAŻEM'
Wrocław, ul. Partynicka 49, tel7fax 366-22-44 

tel. 339-83-61, 78-78-324-5, 0-603 915 913

AUD1100,1980 r.: skrzynia biegów/4/ i inne z rozbiórki. Kłodz
ko. tel. 0606/16-85-80
AUD1100,1980 r., 2000 ccm, benzyna : wszystkie części z 
demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
AUDI 100, 1981 r : maska przednia. Kłodzko, tel. 074/ 
647-12-26,074/868-72-31
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
AUD1100,1981 r . : drzwi z uszczelkami. Wrocław, tel. 0603/ 
55-71-94
AUD1100,1982 r.: blachy, klapa przednia, klapa tylna. Kłodz
ko, tel. 074/868-95-34
AUD1100,1982 r., diesel: zderzaki, lampy przednie, części 
blacharki, poduszki pod silnik, olej, docisk sprzęgła, tarcza i 
inne. Kłodzko, tei. 074/867-96-00 
AUD1100,1982 r.: silnik 5-cylindrowy, 2100 ccm, bez osprzę
tu, sprawny, - 400 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-44-13 
AUD1100,1983 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia biegów, zawie
szenie przednie, kolumna kierownicy. Zielona Góra, tel. 068/
320-18-60
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. przedr 
nie, felgi aluminiowe 14" (komplet), klapa tylna, drzwi przednie 
prawe i lewe, drzwi tylne lewe, błotnik lewy przedni, zestaw 
wskaźników, linka szybkościomierza. Wrocław, tel. 0604/ 
68-71-95
AUD1100,1984 r., 2000 ccm i 2200 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, mosty, belki, szyby, kola, błotniki, zderzaki, 
lampy i inne części. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
AUD1100,1984/90 r.: oblach., lampy, pompy, zderzaki, drzwi, 
głowice 1,8,2,2,2,3, zbiorniczki, silnik 1,8, stan idealny i inne. 
Lubin, tel. 0607/53-29-96
AUD1100,1984/90 r.: blacharkę, tapicerkę, silnik, oclony, skrzy
nię 5-biegową, części przodu, oś tylną. Lwówek śląski, tel. 075/ 
782-26-83,075/782-48-20
AUD1100,1985 r., 2000 ccm: elementy blacharki, zawiesze
nia, lampy, silnik, skrzynia biegów, tapicerka. Brzeg, tel. 0606/
17-80-15, woj. opolskie
AUD1100,1985 r„ 2200 ccm : silnik, w całości lub na części, 
turbina stan b. dobry. Wrocław, tel. 0600/87-27-38 
AUD1100,1986 r., 2000 ccm, diesel: silnik 5-cyl., z odprawą 
celną. Modła, tel. 076/817-22-19,0602/88-08-99 
AUD1100,1986 r.: wzmocnienie przednie, siedzenia, lusterka, 
kokpit, konsola, plastiki, siłowniki maski, zbiorniczki i inne. Oła
wa, tel. 071/311-76-55
AUD1100,1987 r., 2000 ccm, diesel: blok silnika, tłoki, korbo- 
wody, wtryskiwacze, elementy silnika, zbiornik paliwa, tablica 
zegarów, pompa wody, nowa, w całości, • 200 zł. Legnica, tel. 
0609/17-82-11
AUD1100 AVANT, 1987 r . : różne części. Lubsko, tel. 0605/
06-64-98, woj. zielonogórskie
AUD1100,1987 r . : skrzynia biegów 151, sprzęgło do silnika 
(1.9), różne części do układów wspomagania kierownicy i ha
mulców, belki tylne. Wrocław, tel. 0503/30-69-03 
AUD1100,1987 r.: błotniki, pokrywa silnika i bagażnika, drzwi, 
błotniki tylne, prawy reflektor. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
AUD1100 C4,1988 r., 2000 ccm, diesel: reflektory, alternator, 
rozrusznik, chłodnica, lampy. Legnica, tel. 0607/16-88-52 
AUD1100,1988 r., 50 tys. km, 2300 ccm : silnik, • 2.500 zł. 
Niedoradz, tel. 068/388-12-89,0602/69-95-44 
AUD1100, 1989 r . : dach z podsufitką, pokrywa bagażnika, 
amortyzatory tylne ze sprężynami, tapicerka. Bolesławiec, tel. 
075/732-10-37
AUD1100,1989 r., 2300 ccm, V5: głowica kompletna, części 
silnika. Twardogóra, tei. 0601/05-43-89 
AUD1100 AVANT, 1989 r.: błotnik tylny, prawy, lusterka, błotnik 
lewy, przedni, zbiorniczek wspomagania, dach, podłużnica. Zie
lona Góra. tel. 068/320-63-21
AUD1100,1990 r . : podsufitką, konsola, licznik na 7 zegarów 
(280 km/h), tapicerka, drzwi, el. podnośniki szyb, poduszki sil
nika, 2400 ccm, diesel, McPherson, pokrywa bagażnika, słupki 
środkowe, próg. Prochowice, teł. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
AUD1100 C4,1992 r., 2800 ccm, benzyna: maska, wzmocnie
nie czołowe, błotniki, drzwi, zawiesz., chłodnica, wnętrze, skrzy
nia i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/45-73-54 
AUD1100 C4 AVANT, 1992 r.: drzwi + szyby, tapicerki z dodat
kiem drewna, skrzynia biegów, filtr pow., lewa podłużnica i inne, 
AUDI B-4 - tylna roleta. Legnica, tel. 0603/40-64-90 
AUD1100,1992 r., 2800 ccm, V6: drzwi, skrzynia biegów, pół
osie, piasty,'szyby. Legnica, tel. 0602/83-80-92 
AUDI 100C4,1992 r., 2000 ccm: drzwi, zawieszenie, skrzynia 
biegów, poduszki pod silnik, szyberdach, komputer, felgi. Wro
cław, tel. 0605/06-97-10 po godz.17 
AUD1100 C4,1992 r.: automatyczna skrzynia biegów, podusz
ka pow., drzwi prawe, szyby, silniczek reflektora, amortyzatory 
tylne i inne. Wrocław, tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21.
AUD1100 KOMBI, 1993 r. C4; 4 drzwi + tapicerka + fotele. 
Lubsko, tel. 0605/06-64-98, woj. zielonogórskie 
AUD1100 C4,1993 r, 86 tys. km, 2400 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów, rozrusznik, inne. Gromadka, tel. 0604/ 
78-33-32,0600/35-98-92, woj. legnickie 
AUD1100 C4,1993 r.: rozrusznik, lampa tylna prawa, kierun
kowskazy (pomarańczowe i białe), komputer ABS. Gromadka, 
tel. 076/817-21-15 po godz. 14,0609/28-33-17 od rana 
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, AVANT, 1993 r . : lampa tylna prawa, na klapę. 
Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
AUD1100 OUATTRO, 1994 r., 2800 ccm: skrzynia, silnik, most, 
blachy, tapicerka skórzana i inne. Głogów, tel. 0603/10-97-64

AUD1100 C-4,1994 r.: tylne drzwi el., kpi. -160 zł/szt. Niemo
dlin, tel. 0604/82-52-39
AUD1100,1995 r.: koła, zawieszenie tylne kpi., zbiornik paliwa 
i inne. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-65-81 
AUD1100 C4, A6,1996 r., 2800 ccm: skrzynia biegów automa
tyczna, typ 4 HP18, napęd 4x4 + przekładnia hydrokinetycz- 
na, para drzwi lewych. Lubin, tel. 076/844-74-09,0606/90-26-53 
O  AUD1100, 90, 1980/90 r. 1.8, 2.2, 2.3 i 2.0 TD: 

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

AUD1100, C4,1988/01 r . : lusterka boczne, kpi., ręczna lub 
elektr. regulacja, z podgrzewaniem, czarne i inne. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
AUDI 200 2.2,2.3: skrzynia biegów, komputer, głowica, pompa 
ABS. Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
AUDI 200: grill. Ziębice, tel. 074/819-31-30

AUDI 200,1982 r., 2100 ccm, wtrysk: różne części. Twardogó
ra, woj. wrocławskie, tel-. 0601/30-33-89 
AUDI 200,1983 r., 2000 ćcm, benzyna: silnik, Skrzynia bie
gów, zawieszenie, mosty, belki'' szyby, drzwi, maski, błotniki, 
lampy, chłodnica i inne części. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
AUDI 200,1985 r., 2200 ccm.: silnik, w całości lub na części, 
turbina stan b. dobry. Wrocław, tel. 0600/87-27-38 
AUDI 80 B3, B4: ćwiartki przednie i tylne, dach (również avant), 
półośki, skrzynie biegów, zderzaki, lampy, lusterka, wzmocnie
nia, zawieszenia, szyby, drzwi, konsole i inne. Bolesławiec, tel. 
075/644-94-78,0606/78-56-39
AUDI 80 B3, B4,1900 ccm, TDi, 90 KM: silnik kpi., z dokumen-_
tacją, możliwość montażu lub przeróbki z wersji benzynowej.
Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 0603/49-88-32
AUDI 80 B3: lusterka, lampy tylne boczne, przełączniki do otw.
szyb. Gromadka, woj. legnickie, tel. 0603/71-61-56, 0600/
13-30-53
AUDI 80 : koła (4 szt., z letnimi oponami, 14”). Kłodzko, tel. 
074/867-76-42
AUDI 80 B3: zderzak tylny - 40 zł, kierunkowskaz lewy - 25 zł. 
Kłodzko, teł. 074/867-58-21
AUDI 80 B4, B3: lampy, lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
AUDI 80 B4,1900 ccm, TDI: chłodnica. Lwówek śląski, tel. 
075/782-51-76,0607/43-68-10
AUDI 80: pompka centralnego zamka, -100 zł. Namysłów, tel. 
0604/89-65-56
AUDI 80 B4: klimatyzacja. Opole, tel. 0606/72-26-49 
AUDI 80: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
AUDI 80 B3 : skrzynia biegów (5). Rososznica, tel..074/ 
810-31-68,0603/87-02-77
AUDI 80 B4 AVANT : klapa z lampami. Smardzów, tel. 071/
398-33-51,071/314-38-54
AUDI 80 B3: stacyjka. Strzelin, tel. 0604/84-01-45
AUDI 80 B3,1600 ccm, diesel: klapa tylna, fotele i kanapa (B3
i B4), rozrusznik, alternator. Udanin, tel. 0600/10-67-50, woj.
legnickie
AUDI 80 B3,1800 ccm: różne części blacharskie i mechanicz
ne. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
AUDI 80 : szyba drzwi przednich prawych, zderzak (do B4),

błotnik prawy (do B3), zbiornik paliwa. Wrocław, tel. 0601/
72-24-92
AUDI 80 B3: maska, klapa, światła, listwa pod lampy, atrapa, 
drzwi prawy przód, lewy tył. Wrocław, tefc 0606/39-06-57 
AUDI 80 B3, B4: lampy tylne, kierunkowskazy, lusterka, blen
da, halogeny, listwa pod reflektory, klapa tylna, reflektory. Wro
cław, tel. 0605/10-83-08
AUDI 80: drzwi przednie lewe kpi, deska rozdzielcza, mecha
nizmy szyb drzwiowych z szybami, pompa ABS, tłumik przed
ostatni, dach. Wrocław, tel. 396-35-76,0601/78-42-20 
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: miska olejowa, wałek aparatu zapłonu, pompa oleju, 
wody. Wrocław, tel. 071/354-38-46,0605/32-11-46 
AUDI 80: przekł. kierownicy ze wspomaganiem. Wrocław, tel. 
0503/30-69-03
AUDI 80 1600,1800, 2000 cm benzyna: rozrusznik, pompa 
wspomagania, nadkola plastikowe, skrzynia biegów. Wrocław, 
tel. 0501/22-24-85
AUDI 80 B4: hak, kują odkręcana, z gniazdem i przewodami,
mało używany, 200 zł. Wrocław, tel. 071/786-75-57
AUDI 80 B3: różne części z demontażu. Wschowa, tel. 0605/
91-88-41 .Niemcy, 0049/17-44-96-98-61
AUDI 80 B3: zawieszenie. Zgorzelec, tel. 075/771-68-11,0606/
23-39-62
AUDI 80,1978/84 r.: lampy, zderzaki, atrapy, chłodnice, drzwi, 
pokrywy, przełączniki, błotniki, skrzynie biegów, półośki, ele
menty zawieszeń, wzmocnienie czołowe i inne. Bolesławiec, 
tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
AUDI 80,1979/84 r.: lampy, zawieszenia, silnik 1.6 E, skrzynia 
biegów (5) - 70 zł, szyby, tapicerka, rozrusznik, alternator, drzwi, 
inne. Dzierżoniów, tel. 074/645-91-43,0503/19-43-39 
AUDI 80 COUPE, 1980 r . : zawieszenie przednie i tylne (tylne 
amortyzatory Monroe), silnik i wiele innych części. Miękinia, tel. 
071/317-84-89 po godz. 16
AUDI 80,1980/85 r. 1300,1600 ccm: silnik, skrzynia biegów, 
drzwi, maski, szyby, osprzęt silnika, koła, ćwiartki, dach, inne. 
Wałbrzych, tel. 074/84649-57
AUDI 80.1981 r . : pompa wodna, tapicerki drzwiowe, dolna 
część deski rozdzielczej, nagrzewnica. Kłodzko, tel. 074/ 
647-12-26,074/868-72-31
AUDI 80,1982 r.: różne części. Jelenia Góra, tel. 0607/65-59-61 
AUDI 80,1982 r., 70 tys. km, 1600 ccm, benzyna: silnik gażni- 
kowy, stan idealny, na gwarancji, bez numerów, możliwość za
rejestrowania, • 1.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-80-70 
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, benzyna: serwo z pompą hamul
cową, grill. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-35-05,0607/40-77-23 
AUDI 80,1983 r.: skrzynia biegów automatic, techn. sprawny, 
kpi. - 600 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-44-13 
AUDI 80,1983 r.: 4 szt. drzwi, kpi. Świdnica, tel. 0607/84-67-10, 
0609/28-80-53
AUDI 80,1984 r . : części z rozbiórki. Prusice, woj. wrocław
skie, tel. 071/312-5341
AUDI 80,1984 r . : szyba przednia • 100 zł, tylna - 50 zl, kpi.

siedzeń *  tapicerki -100 zł, hak • 80 zł, oś tylna kpi., z bębnami 
-100 zł, tylna klapa - 50 zł., tel. 074/857-03-94 
AUDI 80,1984 r., 180 tys. km: silnik kpi, -1.000 zł. Opole, tel. 
077/46447-28,0602/6447-28
AUDI 80,1984 r.: instalacja gazowa, • 500 zł. Opole, tel. 0602/ 
6447-28
AUDI 80,’ 1984 r., 1800 ccm 2000 ccm: miska olejowa aluminio
wa, skrzynia biegów (5). Złotoryja, tel. 0603/66-10-54 
AUDI 80,1985 r., 1900 ccm: silnik, gażnik, rozrusznik, oś tyl
na, dach z szyberdachem, progi, błotnik, wahacz, półosie, drzwi, 
skrzynia biegów (5) automatic. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
AUDI 80,1985 r.: błotnik prawy -120 zł, zderzak z halogenami 
• 300 zi, reflektor prawy -150 zł, stacyjka - 50 zł, przełącznik 
zesp. świateł • 50 zł, półosie -100 zł/sztuka, ława pod silnik w 
wahaczami -150 zł, lusterka • 50 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/ 
7347-52
AUDI 80,1985 r.: półosie, aparat zapłonowy, cewka zapłono
wa, komputer i inne. Dankowice, gm. Jordanów śląski, tel. 0605/
12-25-77, woj. wrocławskie

SKRZYNIE BIEGÓW
NAPRAWA, SPRZEDAŻ SKRZYŃ I CZĘŚCI 

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

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

AUDI 80,1986 r.: części z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
AUDI 80 OUATTRO, 1986 r., 2300 ccm, wtrysk: silnik, stan b. 
dobry, most tylny, oblachowanie, nadwozie coupe, inne części 
z rozbiórki. Wambierzyce, tel. 074/871-90-86 
AUDI 80,1986 r.: zegary, schowek, popielniczka, kolumna kie
rownicza, stacyjka z drążkiem/zagłówki, .dwururka’, głowica 
silnika 1 8E, zawory hydrauliczne, skrzynia biegów (5). Wro
cław, tel. 071/321-61-00
AUDI 80 B3,1986/92 r., 1800 ccm, wtrysk: drzwi, błotnik tylny 
lewy, ścianka tylna, zawieszenia, osprzęt silnika, wspomaga
nie, szyby, alternator, inne. Wrocław, tel. 0503/79-99-02,0609/
20-0847
AUDI 80 B3,1987/89 r., 1800 ccm, benzyna : półosie, belka 
pod silnik z wahaczami, kolumny McPhersona, tarcze, zaciski, 
ukł. kierowniczy, silnik, skrzynia biegów (4 i 5), sprzęgło, alter
nator, pompa wody, filtr pow. (obudowa), drzwi, klapa tylna, 
zderzak, siedzenia, plastiki i inne drobne. Legnica, tel. 076/ 
86642-70
AUDI 80 B3,1987/^1 r.: części silnika, części zawieszeń, drzwi, 
dach, podłużnice, klapa tylna, błotniki tylne, tylna oś i inne. Zie
lona Góra, tel. 0604/86-18-25
AUDI 80 B3,1987/92 r.: maska silnika, lampy, reflektory, kie
runkowskazy, części silnika, klapa tylna, zderzaki, chłodnica, 
lusterka, wspomaganie i inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
AUDI 80 B3, B4,1987/94 r.: różne części z demontażu, bla
charskie i mechaniczne. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
AUDI 80 B3,1988 r., 1600 ccm, TDI: pompa wtryskowa - 400 
zł, turbosprężarka • 350 zł, głowica • 300 zł, rozrusznik, .sateli
ta* - 200 zł, chłodnica • 50 zł, alternator • 100 zł, dół silnika - 300 
zl. Działoszyn, gm. Bogatynia, tel. 0607/26-03-72 
AUDI 80 B3,1988/89 r.: drzwi tylne, lewe i prawe, kompletne. 
Wałbrzych, tel. 074/841-39-66, p. Andrzeja

AUDI 80 B4,1989 r.,: tylny zderzak, • 100 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-39-66
AUDI 80 B3,1989 r., 1800 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5), 
automatic, kompletna, komputer, • 1.100 zł. Legnica, tel. 076f
851-21-18
AUDI 80,1989 r., 1600 ccm,: części drzwi, klapa tylna, skrzy
nia biegów ISI, pompa ham., siedzenia, zderzaki przednie, tyl
ne, inne części. Wrocław, tel. 071/329-71-79,0607/59-62-28 
AUDI 80 B4,1990 r., 1800 ccm: silnik, felgi aluminiowe. „ tel. 
0608/74-09-78
AUDI 80 B3,1990 r . : podnośnik elektryczny szyb przednich 
wraz z przełącznikami w drzwiach. Wrocław, tel. 0600/45-98-60 
AUDI 80,1990 r.: zderzak tylny do wersji B3 i B4, podłużnica 
do B3, pokrywa silnika i grill do B4. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
AUDI 80 B4,1990/91 r.: tylny zderzak, - 80 zł. Wałbrzych, tel. 
074/841-39-66, prosić Andrzeja
AUDI 80,1991 r.: części z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
AUDI 80 B3,1991 r.: drzwi, przednie zawiesz., lusterka, tapi
cerki, przednie silniczki i inne. Legnica, tel. 0603/40-64-90 
AUDI 80 B3, B4,1991 r . 2000 ccm: silnik, cały tył (B3), klapa 
tylna (B4), drzwi, szyby boczne, bak, oś tylna i inne. Duszniki 
Zdrój, tel. 0603/74-62-58
AUDI 80 B3,1991 r.: różne części. Legnica, tel. 0602/83-80-92 
AUDI 80 B3,1991 r.: belka tylna z otworem, lusterka, tapicer
ka, zegary, klapa tylna, lampytylne, ukł. kierowniczy, stabiliza
tor, wahacze, tłumik cały, rozrusznik, głowica silnika, zderzak

tylny, ława pod silnik, McPhersony, zbiorniczki i inne. Lubin, tel. 
0603/71-90-74
AUDI 80 B4,1991 r., 2000 ccm: silnik na części, drzwi, zde
rzak tylny, zawieszenie, lusterka, komputer, szyberdach, deska 
rozdz., koło 15", nowe, hak. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 po 
godz.17
AUDI 80 B3,1991 r., 2300 ccm 4x4: napęd kpi., skrzynia bie
gów, półosie, kolumny McPhersona, zbiornik paliwa. Wrocław, 
tel. 0504/82-70-68
AUDI 80 B3,1991 r., benzyna: skrzynia biegów (5) i (4). Wro
cław, tel. 0607/2346-03
AUDI 10 B3,1991 r .: różne części. Żagań, tel. 0600/58-22-95 
AUDI 80 B4,1991/95 r.: szyby, błotniki, maska silnika, zderza
ki, halogeny, lusterka, wzmocnienie czołowe, klimatyzacja, 
drzwi, most tylny, nadkola, kolumny McPhersona, błotniki, wspo
maganie i inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
AUDI 80 B4,1992 r., 1800 ccm, benzyna: plastiki, rozrusznik, 
listwa kierownicza, pompa hamulcowa, zbiorniczki na płyny, 
silniczek wycieraczek, nadkola tylne, drzwi tylne lewe, słupek 
środkowy lewy, błotniki tylne, pas tylny. Złotoryja, tel. 0606/ 
87-21-57
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm, benzyna : dach z szyberda
chem, zawiesz. przednie i tylne, ABS +•komputer, klapa tylna i 
inne. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
AUDI 80 B4,1993 r., 1900 ccm, turbo D : różne części. Legni
ca, tel. 0602/83-80-92
AUDI 80 B4,1993 r., 2000 ccm, wtrysk : drzwi, skrzynia bie
gów, konsola, zegary, nagrzewnica, plastiki, ukł. kierowniczy, 
szyby, zderzaki, osprzęt silnika. Legnica, tel. 0603/80-26-88 

- AUDI 80 B4,1993 r., 1800 ccm, benzyna: rozdzielacz paliwa, 
filtr, komputer, stan idealny. Świebodzin, tel. 0601/284449 
AUDI 80 B4,1993 r., 1900 ccm, TDi: osłona pod silnik, kołyska 
pod silnik i inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
AUDI 80 B4,1994 r . : różne części mechaniczne, szyby oraz 
ukł. wydechowy. Jelenia Góra, tel. 0601/96-63-83 
AUDI 80 B4,1994 r., 1900 ccm, TDI: głowica, wal korbowy, 
tłoki, panewki, korbowody, turbosprężarka, sprzęgło komplet
ne. Strzelin, tel. 0605/65-06-71
AUDI 80 B4,1994 r.: nadkola tylne, dach ze słupkami, klapka 
wlewu paliwa, lampa tylna prawa, tapicerka drzwi (z Ouattro),

tylne głośniki (Nokia), plastikowe elem. wyposaż, wnętrza. Gro
madka, tel. 076/817-21-15 po godz. 14,0609/28-33-17 od rana 
AUDI 80 B4,1994 r., 90 tys. km, 2000 ccm, wtrysk : skrzynia 
biegów (5), automatic, chłodnica, drzwi kpi., klapa tylna, lampy 
tylne, poduszka pow. kier., sensor, komputery, zawieszenie, 
pompa paliwa, pompa ABS, rozrusznik, alternator, pompa wod
na, stacyjka, zamki, zderzak, halogeny, zbiorniczki. Lubin, tel. 
0606/82-16-26
AUDI 80 B4 AVANT, 1994 r.: dach, zawieszenie tylne, drzwi, 
błotnik, szyby, bak, próg ze słupkiem. Polanica Zdrój, tel. 0502/
40-91-08
AUDI 80 B4,1994 r . : podłużnice przednie, progi, słupki, oś 
tylna. Węgliniec, woj. jeleniogórskie, tel. 0503/91-12-1?
AUDI 80 B4,1994 r., 2000 ccm,: tył karoserii, zbiornik paliwa, 
drzwi lewe, próg ze słupkiem lewy, klapa tylna ze spoilerem, 
zderzak przedni, lampy przednie i tylne. Wołów, tel. 071/
389-57-66
AUDI 80 B4,1994 r., 2000 ccm : kolumny McPhersona tylne,
komputer. Wrocław, tel. 0504/82-70-68
AUDI 80 B4,1994 r., 2000 ccm: silnik, skrzynia biegów, lampy,
zderzaki, szyby, fotele. Wrocław, tel. 071/346-23-55, 0503/
58-6449
AUDI 80 B4,1994 r.: błotnik przedni prawy, zderzak tylny, hak,
wzmocnienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy; lampytylne,
grill Kamei. Wrocław, tei. 0608/55-66-73
AUDI 80 B4,1994 r . : tylne trójkątne szyby, poduszka pow.,
aluminiowe koła. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56
AUDI 80 B3, B4,1989 r . : zderzak tylny do (B4), drzwi tylne
lewe i prawe, kompletne (B3), -100 zł. Wałbrzych, tei. 074/
841-39-66
AUDI 80, 100 : katalizator, stan idealny. Mirków, tel. 071/
315-11-28
AUDI 80,100,1982/84 r.: lampy tylne środkowe, reflektor lewy, 
z kierunkowskazem. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
AUDI 80,100, A4, C4, B4: różne części blacharskie i mecha
niczne (1600 ccm, 1800 ccm, 2000 ccm, 2300 ccm, 2800 ccm, 
V6,2500 ccm TDi), chłodnice, elementy dęte, plastiki, klimaty
zacja i inne. Wrocław, tel. 0605/11-26-18 
AUDI 80, 90,1990 r . : blenda tylna czerwona, nowa - 300 zł, 
moduł zapłonu do Audi 90/100, silnik 2300 ccm • 50 zł, kierun
kowskaz biały w zderzaku Audi S2 - 50 zł. Świdnica, tel. 0602/ 
78-74-12
AUDI 80,90,100: różne części. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
AUDI 80, 90,100, 2300 ccm, benzyna : chłodnica z miedzi, 
wzmocnienie czołowe, kpi. Ząbkowice śląskie, tel. 0601/
91-87-56
AUDI 80,90, B4,1993 r . : maska, lewy błotnik, lewa lampa i 
kierunkowskaz, pas, chłodnica, drzwi, boczne szyby, skrzynia 
biegów, konsola, tylna klapa, lampy, zawieszenie, plastiki, fel
gi, lusterka, kołyska, inne. Bolesławiec, tel. 0602/63-54-25 
AUDI 80,100,1990/91 r.: różne części używane. Wrocław, tel. 
071/34842-16
AUDI 80.90,100,200, A3, A4, A6, A8, V8, COUPE, 1978/01 r. 
: skrzynie biegów (manualne i automatyczne) także wersje Ou
attro oraz części do skrzyni biegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 
w g. 9-15 (pn.-sob.), 0602/85-0345 w godz. 9-18 
AUDI 90 B3, B4: refl. zwykłe oraz soczewkowe. Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39

AUDI 90 OUATTRO /Skrzynia biegów, - 500 zł. Ołdrzychowice, 
tel. 074/868-94-57,0608/18-61-34 
AUDI 90 COUPE, 1986 r., 2200 ccm, benzyna: różne części z 
demontażu oprócz przodu, od 5 zł. Legnica, tel. 0605/05-23-13 
AUDI 90 OUATTRO, 1991 r., 120 tys. km, 2300 ccm, 20V, 
DOHC, benzyna: skrzynia biegów. Żary, tel. 068/374-69-19 
AUDI A-3,1999 r., 1900 ccm, TDI: wózki, wahacze, zwrotnice, 
półosie, McPhersony, listwa kierownicza, stabilizator. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
AUDI A 4 AVANT, 2000 r . : drzwi przednie lewe *  tylne, klapa, 
wózki, wahacze, półosie, zwrotnice, McPhersony. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
AUDI A3: belka tylna. Lubin, tel. 0603/71-90-74 
AUDI A3 : elementy blacharki, zawieszenia i inne. Wrocław, 
tel. 0607/19-35-55
AUDI A3,1997 r.: maska przednia, błotniki lewe i prawe, zde
rzak przedni, klapa tylna, zwrotnice, amortyzatory, belka tylna, 
wózek, wahacz. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 0604/74-36-15, 
0607/74-36-15
AUDI A3,1998 r., 1600 ccm : zawieszenia, silnik 160Q^cm, 
skrzynia, drzwi, dach, części blacharki i inne. Polkowice, teł: 
0603/4847-12
AUDI A3,2000 r. 4-drzwiowy: różne części. Zielona Góra, tel.. 
0502/23-78-99
AUDI A3, A4, A6: maska. Trzebnica, tel. 071/387-08-91 
AUDI A3, A4, A6, A8 : poduszki powietrzne, sensory, turbo, 
klimatyzacja, przepływomierze, sterowniki, elementy zawiesze
nia i inne (możliwa diagnostyka i montaż). Wałbrzych, tel. 0503/
7045-88
AUDI A3, A4, A6, A8,80,90,1988/01 r.: lusterka boczne, kpi., 
ręczna lub elektr. regulacja, z podgrzewaniem, czarne i inne. 
Wrocław, teł. 0604/94-65-21
AUDI A41.6,1.9 TDI: klimatronic (1.6), podłużnice, drzwi, felgi 
aluminiowe, tapicerka, zawieszenie, klapa, skrzynia biegów, 
osprzęt silnika, turbina, pompa wtryskowa, sensory, pas przed
ni, intercooler, wentylator, sanie, katalizator, półosie, zbiornicz
ki, inne. Lubomierz, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/83-9641 
AUDI A4,1900 ccm, TDI: silnik 110 KM - na części, skrzynia 
biegów, zawieszenia, tfu miki, tapicerka i inne. Bolesławiec, tel. 
075/784-31-57

AUT0-CZĘSCI
AUTORYZOWANA KASACJA POJAZDÓW 

UŻYWANE - DUŻY WYBÓR 
osobow e, busy, c iężarow e do  7 ,5 1 

e lem e nty  karoserii, autoszyby

AUT0-ZŁ0M "CHEL" i
pomoc drogowa, ład. do 3 sam. “  

osobowych jednorazowo S
CIEŚLE k. O leśnicy °  

droga nr 8 
WROCŁAW - WARSZAWA

tel. 071/315-40-51 
tel. 0-601 951 678
ZAPRASZAMY 8.00-18 .00

AUDI A4 : błotniki, ćwiartki, dach, szyby, chłodnice, zderzaki, 
drzwi, lampy, nadkola, skrzynie biegów i inne. Bolesławiec, tel. 
075/644-94-78,0606/78-56-39
AUDI A4: grill Kamei, ze znaczkiem, - 240 zł. Brzeg, tel. 077/ 
412-56-56
AUDI A4: podłużnica prawa. Lubin, tel. 0603/71-90-74 
AUDI A4: płyta pod silnik. Lwówek śląski, tel. 075/782-51-76, 
0607/43-68-10
AUDI A4 : skrzynia biegów, różne części. Poznań, tel. 0503/ 
57-63-32
AUDI A4 : poduszki pow., klimatyzacja. Poznań, tel. 0607/ 
6442-98
AUDI A4: reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 0602/77-79-60 
AUDI A4: szyba przednia. Wrocław, tel. 06(51/95-16-78 
AUDI A4: zwrotnice, wahacze, amortyzatory, sprężyny, wózek, 
stabilizator, belka tylna, poduszki silnika i skrzyni biegów, pół
osie, zbiornik paliwa z pompką, kolumna kierownicy, instalacja, 
turbina, silnik bez głowicy, tarcze i zaciski hamulców. Wrocław, 
tel. 0605/93-04-75
AUDI A4,1996 r.: błotnik przedni prawy, zderzak przedni. Kłodz
ko, tel. 0606/46-16-93
AUDI A4 AVANT, 1997 r„ 1800 ccm, 20 V : kpi. tłumików, kata
lizator, szyba opuszczana drzwi tylnych prawych, gałka biegu, 
sterownik, klimatronic i inne. Oława, tel. 0600/92-05-13 
AUDI A4,1997 r.: maska silnika, zderzak, poszycie drzwi, lam
py, wahacze. Zielona Góra, tel. 0502/23-78-99 
AUDI A4 AVANT, 1997 r., 1900 ccm, turbo D : dacii, poduszki 
pow., konsola, chłodnice, zawieszenia, lampy, maska, klapa 
tylna i inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
AUDI A4,1997/98 r., 1900 ccm, TDi 110 KM: komputer stero
wania silnikiem, z centralką (immobilizer), z kluczem, pasuje 
do Audi A4, A6, z silnikiem 1.9 TDi, 1996/98 r. oraz do VW, 
1996/98 r., z silnikiem 1.9 TDi (110 KM), - 450 zł. Wrocław, tel. 
071/332-63-16
AUDI A4,1998 r., 1900 ccm, turbo D : skórzana tapicerka, za
wiesz., drzwi, skrzynia, zderzak tylny, części silnika. Lubin, tel. 
0605/3649-90
AUDI A4AVANT, 1998 r., 2500 ccm, TDI, V6: zawieszenia, ukł. 
wydechowy, skrzynia biegów (5) Tip-Tronic, klimatyzacja, drzwi, 
błotniki, plastiki, części silnika, ABS. Bolesławiec, tel. 0603/
04-28-70
AUDI A4,1999 r.: tapicerka w dobrym stanie, kolor szary, • 500 
zł. Brzeg, tel. 0501/24-12-72,0609/20-37-20 
AUDI A4,1999 r . : przednie kolumny McPhersona, wahacze - 
przednie, komplet nowych, układ kierowniczy kompletny, zwrot
nice, tarcze hamulcowe, poduszki silnika. Wrocław, tel. 0603/ 
55-31-83
AUDI A4,1999/00 r., 1900 ccm, TDi: drzwi, lampy, ramki, re
flektory ksenonowe, wnętrze, przekł. kierownicy, kierownica z 
pod. powietrzną zderzaki tylne, podłużnica lewa, nagrzewni
ca, silnik, turbina, kompresor klimatyzacji. Lubin, tel. 0601/
42-2849
AUDI A4, 2000 r . : refl. ksenonowe - 2.500 zł/kpi. Niemodlin, 
tel. 0604/82-52-39
AUDI A4,2000 r . : wahacze, nadkola, osłona pod silnik, ma
ska, atrapa, wzmocnienie, zderzak przedni i tylny, klapa tylna z 
szybą, błotnik tylny, lampy tylne. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
AUDI A4 AVANT, 2001 r., 1900 ccm, turbo D : poduszki pow., 
konsola, rozetaŁ białe zegary, lampy, zderzaki, błotniki i inne. 
Lubin. tel. 0607/54-05-96
AUDI A4, A6: przekł. kierownicy ze wspomaganiem. Wrocław, 
tel. 0503/30-69-03
AUDI A4, A6, A8: poduszki pow., lampy, części przodu, środa
Śląska, woj. wrocławskie, tel. 0609/37-17-26
AUDI A6: relingi dachowe - 350 zł. Jawor, tel. 076/870-17-54, ‘
0607/21-24-36
AUDI A6: lampy, lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
AUDI A6 : felgi aluminiowe 5x112, J9xR16, z rantem, nowe. -
1.300 zł. Prochowice, tel. 076/85847-61,0605/43-54-20 
AUDI A6: reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 0602/77-79-60 
AUDI A6 : felgi aluminiowe 15" (oryg.), tylna klapa, przednie 
wzmocnienie. Wrocław, tel. 0603/40-50-15 
AUDI A6,2500 ccm, TDi: skrzynia biegów automatic. Wrocław, 
teł. 0602/22-18-33
AUDI A6 CA, 1992/95 r . : skóra, ABS, skrzynia biegów (5) od 
Ouattro, elementy klimatyzacji, drzwi., woj. dolnośląskie, tel. 
0603/10-97-64
AUDI A6,1994/97 r., 2500 ccm, TDi: maska silnika, błotniki, 
lampy, zderzaki, drzwi, chłodnica, lusterka, konsola z pod. po
wietrzną, sensory, pasy, klapa tylna, półosie, listwy dachowe, 
relingi dachowe, głowica, osprzęt silnika, skrzynia biegów (5) i 
(6), automatic. Lubin, tel. 0601/42-2849 
AUDI A6 AVANT, 1995 r., 2500 ccm, turbo D: skrzynia biegów, 
automatic, elementy zawieszenia tylnego, podłużnica prawa, 
drzwi tylne prawe, klapa bagażnika, szyberdach, zderzak tylny, 
lampy tylne, pompa ABS, silnik, szyby, pompa hamulcowa, licz
nik, dach uszkodzony, reflektor przedni prawy. Namysłów, tel. 
0607/83-9046
AUDI A6 AVANT, 1996 r., 2500 ccm, TDI: silnik, zawieszenia, 
drzwi, klapa tylna, zderzak tylny, tapicerka, poduszki pow., czę
ści karoserii i inne. Polkowice, tel. 0603/4847-12 
AUDI A6, 1996 r . : grill, klamki - 270 zł. Wrocław, tel. 0605/
10-83-08
AUDI A6,1996/00 r.: hak odczepiany, z kluczykiem, bez insta
lacji, - 600 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-26-88 
AUDI A6,1998 r., 2500 ccm, turbo D : skrzynia, części blach. 
Lubin, tel. 0605/3649-90
AUDI A6,1998 r., 1800 ccm, Tip Tronic: różne części. Świdni
ca, tel. 0603/8548-06
AUDI A6,1998 r., 1900 ccm, TDI: silnik, skrzynia biegów, lam
py, błotniki, maska+grill, poduszki pow., zawieszenie przednie 
i tylne, drzwi, szyby, el. podnośniki szyb, sterownik klimatyza
cji, zderzaki, chłodnice, wzmocnienie czołoffe i inne. Wrodaw, 

'tel. 0503/30-72-80
AUDI A6,1998 r . : zderzaki, lampy, błotniki przednie, drzwi, 
wahacze. Zielona Góra. tel. 0502/23-78-99 
AUDI A6.1998 r., 2800 ccm: drzwi, dach, silnik, zderzak, lam
py, poduszka pow., konsola, tapicerka, chłodnica, zawieszenie. 
Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
AUDI A6, 1998/01 r . : atrapa przednia. Wrocław/tel. 0601/ 
95-16-78
AUDI A6,1999 r.,: podłoga bagażnika z pasem tylnym i nadko-
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AUTO-ZDERZAK ?
: lami wewnętrznymi, halogeny do zderzaka, • 500 zł. Nysa, teł. 
0608/87-49*55 f
AUDI A6,1999 r., 1800 ccm. turbo limuzyna: dach, podłużnice, 
tył karoserii, zawieszenie, silnik, skrzynia biegów, wnętrze, po
duszki pow., szyby, koła, układ kierowniczy, plastiki, lampy, zde
rzaki, maska, błotniki, felgi aluminiowe. Legnica, tel.-0603/ 

*80-26-88
AUDI A6 OUATTRO, AVANT, 1999 r., 2500 ccm, turbo D : limu
zyna, lampy tylne, maska, drzwi, skóra, zawiesz., poduszki pow. 
i inne. Lubin, tel. 0607/54-05-96

*AUDI A6;'f99Ś*r.: błotniki pizednie -110 zł/szt. Oława, tel. 071/
313-46-46 pogodz. 17
AUDI A6,1999 r . : lampy przednie soczewkowe, lampa lewa, 
silniczki lamp, kratki zderzaka, wzmocnienie czołowe, zderzaki 
przednie. Wrocław, tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77 
AUDI A6,2000 r., 2500 ccm, turbo Dkonsola kpi. z zegarami 
i inne. Wrocław, tel. 0605/36-53-43 
AUDI A6, C4: maska, błotniki, wózek pod silnik, półosie, drzwi, 
lusterka, fltry, napinacze, klimatyzacja, wnętrze, osprzęt silni
ka, zawieszenia, deska rozdz. z poduszkami, szyby, licznik, 
komputery, felgi aluminiowe, ppmpa paliwa, pompa wtryskowa 
TDi, turbina. Wrocław, tel; 0503/37-57-25 ■
AUDI A6, C4 : maska, drzwi, lampy, błotniki, klimatyzacja z 
montażem, ukł. wydechowy, deska rozdz. z poduszkami, roz
ruszniki, alternatory, głowice, wałek rozrządu, szyby, dach Avant, 
błotniki, pasy tylne, roleta, kolumny McPhersona, plastiki, kom* 
putery, felgi alumin. Wrocław, tel. 0605/93-04-75 
AUDI A8: siedzenia, tapicerki boczne skórzane. Lubin, tel. 076/ 
749-76-82,0608/18-78-39
AUDI A8,4200 ccm : sprzęgło do wersji Tiptronic. Lubin, tel. 

’ 0603/71-90-74 
AUDI A8 : refl. ksenonowe do starego modelu - 2.000 zł/kpi., 
ref!, ksenonowe do nowego modelu • 2.500 zł/kpi. Niemodlin, 
tel. 0604/82-52-39
AUDI A8: reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 0602/77-79*60 
AUDI A8,4200 ccm: skrzynia biegów automatic. Wrocław, tel. 
0602/22-18-33
AUDI A8,1998 r., 2500 ccm, turbo D : V6, wzmocnienie, chłod
nica, obudowa filtra pow., zawiesz., ława i inne. Lubin, 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, Audi 80, 82 r.: szyby. 
Bolesławiec, tel. 0604/74-81-96 
AUDI B3: drzwi, szyby, podzespoły. Sobin 35a, gm. Polkowi
ce, tel. 0606/58-48-68
AUDI CABRIO, 1994 r.: elementy blacharki, inst. elektryczną, 
tapicerki, fotele Recaro, sportowe zawieszenie, inne. Zielona 
Góra. tel. 0502/23-78-99
AUDI CABRIO, 1994 r.: elementy blacharki, inst. elektryczna, 
tapicerka, fotele, zawieszenie i inne. Zielona Góra, tel. 0502/
23-78-99
AUDI OUATTRO, 1993 r., 2800 ccm, V6: główka mostu tylne
go, wał korbowy, tłoki z korbowodami, kolumna kierownicy, 
przekł. kierownicy, sterowniki, przekaźniki, alternator oraz pom
pa wspomagania ukł. kierowniczego. Opole, tel. 0602/65-31-46 
AUDI S4 OUATTRO: zawieszenie tylne, most, inst. elektrycz
na i inne. Zielona Góra, tel. 0502/23-78-99 
AUDI S6,3600 ccm, 4400: agregat klimatyzacji, pompa wspo
magania, części silnika (4200 ccm). Prochowice, tel. 076/ 
858-47-61,0605/43-54-20
AUDI TT: refl. ksenonowe - 3.000 zl/kpi. Niemodlin, tel. 0604/
82-52-39
AUDI TT: reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 0602/77-79-60 
AUDI TT: próg lewy - 250 zł, błotnik lewy -150 zł, lampy kse
nonowe - 700 zł/szt. Trzebnica, tel. 071/312-90-36 
AUDI TT, 1999 r.: elementy zawieszenia przedniego i tylnego. 
Piotrowice Małe, gm. Prusice, tel. 071/312-61-55,0608/03-83-64 
AUDI V8,1990 r . : błotnik, zderzak tylny. Wrocław, tel. 06021
23-68-66
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. 
Wrocław, ul. Strzegomska 2/4, tel. 071/355-06-07, 
0602/18-87-35 81014221

AUDI, VW: silnik, diesel, z dokumentacją, uszkodzony lub na 
części. Rososznica, tel. 074/810-31-68,0603/87-02-77 
AUSTIN: części. Jarocin, tel. 0603/83-87-23 
AUSTIN METRO, 1100 ccm : części silnika. Żarów, tel. 074/ 
858-04-43,0603/27-56-09
AUSTIN MINI MORRIS: felgi aluminiowe 4 szt. (nowe) - 700 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-91-11 
AUSTIN MINI MORRIS, 1000 cćm: silnik - 750 zł, również inne 
części. Wrocław, tel. 071/341-35-83,0608/01-00-48 
AUTOBUS AUTOSAN : wspomaganie, półosie, resory, alter
nator, piasta, most, belka przednia, wał napędowy, piecyk, roz
rusznik. Wrocław, tel. 071/311-22-13 
AUTOBUS MERCEDES: silnik OM-402, w całośpi lub na czę
ści. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
AUTOBUS TAM 170: głowice silnika, głowice, cena - 60 zł/szt. 
Polkowice, tel. 076/847-45-77
AVIA: pompa wtryskowa, pompa wodna, sprężarka -1.400 zł. 
Kłodzko, tel. 0601/49-69-64
AVIA A21, A30, A31: rozruszniki, alternatory, linki, cylinderki 
ham., wahacze, lampy H4, korbowody, elektromagnesy, klawia
tura, paski klinowe, koła zębate, serwo, wiele innych. Śmigiel, 
tel. 065/517-76-94
AVIA A21, A31: różne części. Staniszów, tel. 075/761-02-47 
pogodz. 16,075/755-20-59 do godz. 15 
AVIA A21,1985 r., 3600 ccm, diesel: silnik, głowica, most, skrzy
nia biegów (4), zawieszenie przednie, koła kpi. Żórawina, tel. 
071/316-50-37
BARKAS B 1001: wszystkie części z demontażu. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-63-41,312-53-41 
O  BMW : części nowe i używane. Zapraszamy od 

poniedziałku do piątku w godz. 9-16. „STABO-CA-

AUTO-DOM ii. Świdnicka 3
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0feru]ef nowe części: 0 P012097
- oblachowanie i części dtf sam. zachodnich
- kierunkowskazy, zderzaki, atrapy I inne
Giełda Lubin, sobota, sektor C, Giełda Wrocław, niedziela

l. Karkonoska 36 (parking przy czołgach) 
sprzedaż części do aut francuskich

REX” , Wrocław,, ul. Kolarska 1 (boczna Wyści
gowej), tel. 071/360-85-79 01034791 '  ,

BMW : części mechaniczne,-głowice, Silniki;skrzynie biegów, 
zawieszenia; wentylatory, elementy blaćłtófki i inne'. Bolesła
wie?, tel. 0602/69-63-44
BMW COMPACT: lusterka zewn. elektr. Oława, woj. wrocław
skie, tel. 0601/21-28-89
BMW COMPACT : poduszka pow. kierowcy, kierownica skó
rzana, sensor, tylna półka, inne. Oława, woj. wrocławskie, teł. 
0604/85-40-04
BMW, 1982 r., 2000 ccm „rekin": gaźnlk. Wąsosz, tel. 0607/
64-44-93
BMW, 1994 r!: nowy, alternator 140 Bosch 0123515002 NC, 14 
V 45-140A 464 - 550 zł. Legnica, tel. 0604/70-67-80 •
BMW 3 E-30: drzwi, zderzaki, atrapy, chłodnice, ćwiartki przed
nie i tylne, dach, elementy zawieszeń, szyby, wzmocnienia, 
części silników, skrzynie biegów, układ kierowniczy i inne. Bo
lesławiec. tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
BMW 3: tarcze hamulcowe wentylowane, klapa tylna. Gromad
ka, woj. legnickie, tel. 0603/71-61-56,0600/13-30-53 
BMW 3: lusterka, lampy. Legnica, tel. 076/722-85-51 
BMW 3 E-36 : szyba tylna. Opole, tel. 0603/54-43-09, 077/
453-85-57
BMW 3 : części używane i nowe, do nowych i najnowszych 
modeli. Polanica Zdrój, tel. 074/869-04-92,0604/65-61-48 
BMW 3 COUPE; tylny prawy błotnik lub ćwiartka. Rawicz, tel. 
0604/97-38-95
BMW 3 E-36: lusterka M-Power, listwy, plastiki, drzwi, felgi alu
miniowe 7J x 15, obudowa filtra pow., podłużnica, błotniki, grill, 
lampy, szyby, el. wnętrza, przełączniki. Wrocław, tel. 0605/ 
11-62-99
BMW 3,1988 r.: mechaniczne i blacharskie. Wrocław, tel. 0501/
85-33-26
BMW 3,1991 r.: kierunkowskaz przedni prawy - 45 zł. Sobót
ka, tel. 0604/12-53-23
BMW 3, S, 1991/99 r.: blachy, lampy, chłodnice, zderzaki, nad
wozie uzbrojone i tylne, wywrotka o poj. 1.6 wtrysk M-43 z in
stalacją, wywrotka o poj. 2.5 24V na części, oplandekowany, 
mosty, oryg. hak do E-36 ze ściąganą główką, w dobrym stanie, 
nadkola, pompy, wnętrze do E-3. Bolesławiec, tel. 0604/
97-29-13
BMW 3, 5, 6, 7, 8,1980/01 r . : skrzynie biegów • manualne i 
automatyczne *  części. Wrocław, tel. 071/341-50-52, od 9-15, 
0602/85-03-45
BMW 3,5,7: różne części. Brzeg, tel. 0604/11-39-65

* regeneracja tylnych belek,
• wymiana oleju TOTAL gratis

* naprawy bieżqce wszelkich marek
• przeglądy pogwarancyjne 
Stnfecniit zopraszamyf

BMW 3, 5, 7 : reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 06021
77-79-60
BMW 3,5,7: amortyzatory przednie, bez sprężyn, używane, z 
rozbiórki. Wrocław, tel. 0503/91-27-23 
BMW 3,5,7,1978/85 r.: różne części blacharskie i mechanicz
ne. Wrocław, tel. 0608/66-97-65 
BMW 3,5,7,23: blacharka, oświetlenie, zawieszenie, skrzy
nie biegów, chłodnice, szyby, komputery, poduszki pow., duży 
wybór, również wysyłka. Wrocław, tel. 0601/41-26-88 
BMW 316: kierunkowskazy. Wrocław, tel. 071/341-52-47 
BMW 316 E-21,1978/82 r.: tłumik końcowy, atrapę na lampy 
podwójne, lampę prawą tylną, schowek pasażera, maskę przed
nią, dodatkowy zegarek, rozrusznik, alternator. ., tel. 0605/
66-11-98
BMW 316,1982 r.: części z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
BMW 316,1982 r., 1600 ccm: drzwi prawe, klapa, lampy kwa
dratowe, zawieszenie tylne, most. Nowa Ruda, tel. 0603/
04-94-79
BMW 316,1982 r., 1600 ccm: lampy tylne, zderzak tylny, klapa 
tylną, drzwi, zawieszenie tylne, most tylny, alternator, gażnik, 
inne. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
BMW 316,1982 r. .rekin”: skrzynia biegów, most, wał napędo
wy, alternator, rozrusznik  ̂szyby drzwi, nagrzewnica, inne czę
ści. Wrocław, teL 071/354-38-46,0605/32-11-46 
BMW 316,1984 r., 1600 ccm: silnik z osprzętem, skrzynia bie
gów, zawieszenie, mosty, belki, ćwiartki, błotniki, zderzaki, szy
by, drzwi, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
BMW 316,1988 r.-,1600 ccm: zderzak tylny plastikowy, waha
cze tylne z bębnami. Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79 
BMW 316,1989 r-: drzwi przednie, lusterka. Duszniki Zdrój; 
tel. 0603/74-62-58
BMW 316,1992 r . : drzwi + szyby, skrzynia biegów, wał, tylne 
zawiesz. kpi., klapa tylna, siedzenia i inne. Legnica, tel. 0603/
40-64-90
BMW 316,1995 r.: felgi aluminiowe Borbet z oponami, R17J8.5, 
na 5 śrub, gwiazda 6-ramienna, bez rantu. Legnica, tel. 0608/ 
47-20-50
BMW 316,1995 r., 60 tys. km: części mechaniczne, zawiesze
nia, kolumna kierownicza, silnik, skrzynia biegów, elektryka, 
moduły sterujące, plastiki, panel, nagrzewnica. Szprotawa, tel. 
0605/06-28-47
BMW 316,318,1991/98 r..: piasty przednie, • 120 zł. Wrocław, 
tel. 071/361-65-97
BMW 316,320 E-21: zderzaki, siedzenia, lampy tylne i przed-
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RUTO CZCŚa LOTNIK Wrocław, ul. Bierutowska 38 
(naprzeciw Dworca PKP PSIE POLE) KLUB SPORTOWY LOTNIK

nie, tarcze i bęby hamulcowe, stabilizator, rozrusznik, drzwi, 
szyby, wał napędowy, tapicerka, półosie, lusterko, sprzęgło i 
docisk, uszczelki. Chojnów, tel. 076/817-21-15 
BMW 316,320,325,1994 r., turbo D : elementy silnika, skrzy
nie biegów, zawieszenia, ABS, most, drzwi i inne. Piotrków Try
bunalski, tel. 0601/42-70-93
BMW 316/318 E-21,1978/82 r.: "tłumik końcowy, nowy, alterna
tor, rozrusznik, lampa prawa, tylna, szyba tylna.., tel. 0605/
66-11-98
BMW 318 E-36,1800 ccm: ABS, skrzynia biegów, tylne zawie
szenie, most, alternator, błotniki, drzwi tylne. Wrocław, tel. 0603/
10-18-70
BMW 318 i : silnik, głowica, wał, miska olejowa, wał, most, za
wieszenia, skrzynia biegów, wahacze, hak, chłodnica, drzwi, 
błotniki, szyby, plastiki, przełączniki, zderzaki, inne części. Wro
cław, tel. 0605/11-62-99
BMW 318 E-30 : blok z wałkiem, korbowodami, tłokami (1.8 
16V) • 300 zł, koło zamachowe + sprzęgło • 200 zł, sprzęgło 
visco z wiatrakiem -130 zł, spoiler na klapę tylną+dodatkowe 
światło stopu -130 zł, siłownik sprzęgła - 20 zł, alternator, roz
rusznik • 40 zł/szt. Wrocław, tel. 071/353-45-10,0503/07-67-61 
BMW 318 E-21,1983 r., 1800 ccm, wtrysk : silnik z dokum., 
możliwość sprawdzenia, skrzynia biegów (5), tarcze, piasty, 
szyby, zegary, lampy i inne. Legnica, tel. 076/858-49-23 
BMW 318,1983 r.: zawieszenie przednie i tylne, ukł. kierowni
czy, inne. Ziębice, tel. 074/819-08-34 po godz. 21 
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 318,1987 r.: skrzynia biegów, most, wał, drzwi, siedze
nie, błotniki, zderzaki, szyba tylna, wahacze, lampy i inne, do 
modelu 4-drzwiowego. Świebodzice, tel. 074/854-55-37

CTŁUMIK EXPRES> 
OSOBOWE I B U S t |

Tłumiki, katalizatory, łączniki elastyczne |  
B0SAL, ASMET. Dorabianie układów. °  

Wrocław, ul. Nasienna 35 (boczna ul. Maślickiej) 
V  <S 0-602 49 42 05, pon.-p t 9°°-16w J

BMW 325 td, 1992 r.: chłodnica wpdy i oleju, ABS, silnik, alter
nator, filtr powietrza i oleju, pompa olejowa, tłoki, korbowody., 
woj. dolnośląskie, tel. 0603/10-97-64 
BMW 5 E-28, E-34: błotniki, drzwi, ćwiartki, elementy zawie
szeń, skrzynie biegów, pokrywy, przekładnia kierownicza, chłod
nice, wnętrze i inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78, 0606/
78-56-39 «.
BMW 5: tarcze hamulcowe wentylowane. Gromadka, woj. le
gnickie, tel. 0603/71-61-56,0600/13-30-53 
BMW 5: skrzynia biegów (automatic), 4-biegowa, typ 4HP-22, 
sprawna. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-67-31 
BMW 5: lusterka, lampy. Legnica, tel. 076/722-85-51 
BMW 5 E-34: migacze przednie, oryg. 2 szt. - 50 zł/kpi. Lubań, 
tel. 0603/12-38-26
BMW 5 E-34: spoiler na tylną klapę, hak, drzwi kompletne tyl
ne lewe, koła 205x60x15. Lubin, telJ)76/847-59-73 
BMW 5 : części używane i nowe, do nowych i najnowszych 
modeli. Polanica Zdrój, tel. 074/869-04-92,0604/65-61-48. 
BMW 5 : zderzak tylny, chłodnica wody. Wrocław, tel. 071/ 
372-71-35 w godz. 8-17
BMW 5,1988/94 r. : maska silnika. Jelenia Góra, tel. 0603/ 
29-19-77
BMW 5 E-34,1989/94 r., 2000 ccm: szyba przednia, kolumny 
McPhersona, wahacze, lampy tylne, zderzaki, klapa tylna, 
ćwiartki, dach, błotniki tylne, zegary, konsola, poduszka pow., 
alternator, drzwi, przekł. kierownicy, skrzynia biegów, pompa 
wspomagania i inne. Wrocław, tel. 0504/95-89-02 
BMW 5,1990 r.: skrzynia biegów, automatic, rozrusznik, ste
rownik do 2,4 D.., tel. 0603/82-22-49 
BMW 5,1991 r.: belka pod silnik, chłodnica wody z gumowymi 
przewodami, listwy boczne. Wrocław, tel. 0607/82-53-59

naprawa zderzaków, 
reflektorów  

i elementów plastikowych 
Świdnica 

ul. W esterplatte 70 
te l. 0-600 435 998 

0-604 786 341

BMW 524,1991 r., 2400 ccm, turbo O : blok, głowica i inne, -
1.100 zł. Polanica Zdrój, tel. 0609/34-99-08 
BMW 525,2700 ccm, benzyna: przepływomierz powietrza, fa
brycznie nowy, -1.000 zł. Legnica, tel. 076/887-10-69 po 18 
BMW 525 E-28: silnik z elektroniką. Legnica, tel. 0607/85-24-07 
BMW 525 tds: komputer Bosch. Legnica, tel. 0605/30-68-50 
BMW 525 TDS: wał korbowy, korbowody, miska olejowa, pom
pa oleju i wody oraz inne części, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/ 
339-96-67,0601/73-30-21
BMW 525: wał korbowy z panewkami i korbowodami. Złotory
ja, tel. 0603/66-10-54
BMW 525,1978 r . : docisk sprzęgła, tarcza sprzęgła, pompa 
paliwa. Kłodzko, tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
BMW 525IE, 1985/91 r.: silniki 2.5 iE, szyby, chłodnice, lampy, 
silnik 2.5 bez głowicy, błotniki, wahacze, skrzynia biegów (5), 
zamki, ukł. wydechowy, fotele, ćwiartki, inne. Paczków, woj. 
opolskie, tel. 0603/36-63-27
BMW 525,1986 r., 2500 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5), 
silnik, hak, zawieszenia, części karoserii i inne. Chojnów, tel. 
0606/67-07-22
BMW 525,1988 r., 2500 ccm, benzyna: głowica, miska olejo
wa i inne. Oława, tel. 071/313-68-78,0600/38-30-72
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KLOCKI-AMORTYZATORY-FILTRY-PASKI-OLEJE
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| W-w, ul. Grabiszyńska 268 (róg Hallera przy stacji BP), tel. 339-27-01,363-12-14,0-501 250 982|

BMW 318,1992 r . : silnik 1800 ccm, w całości lub na części, 
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 biegówrkonsola, 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 318,1994 r.: błotnik przedni lewy, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/349-26-63
BMW 318, 1996 r . : kpi. klimatyzacja, części mechaniczne. 
Wrocław, tel. 0604/48-90-38
BMW 318 E-36,1997 r., 1800 ccm: poduszka powietrzna, kli
matyzacja, części blacharskie i mechaniczne. Wrocław, tel. 
0607/1147-36
BMW 320 i : silnik, głowica, wał, miska olejowa, most, zawie
szenia, skrzynia biegów, wahacze, hak, chłodnica, drzwi, błot
niki, szyby, plastiki, przełączniki, zderzaki, inne części. Wro
cław, tel. 0605/11-62-99
BMW 320 E-21,1976/82 r.: wszystkie części. Głogów, tel. 0607/ 
68-39-75
BMW 320 E-21,1978/82 r.: śzyby lewej strony, atrapa na lam
py podwójne, maska przednia, dodatKówy zegarek z termosta
tem, tłumik, „teł. 0605/66-11-98 . ,
BMW 320,1980 r. E21: wał (automatic), nagrzewnica, tapicer
ka, półosie, zaciski 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 320,1981 r . : rozrusznik, alternator. Kłodzko, tel. 074/ 

^47-12-26,074/868-72-31
BMW 320; 1984 r., 2000 ccm': silnik z osprzętem, skrzynia bie
gów, zawieszenie, mosty, belki, ćwiartki, błotniki, zderzaki, szy
by, drzwi, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
BMW 320,1986 r.: części z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
BMW 320 i, 1987 r . : szyby, lusterka, listwy, el. zawieszenia 
przedniego, sterowniki wtrysku, przekaźniki i inne z demonta
żu. Legnica, tel. 076/86646-74,0607/83-06-25 
BMW 320 i E-36,1993 r., 2000 ccm, V6, M-50: głowica, kom
puter silnika Siemens, obudowa filtra pow., cewki zapłonowe, 
spoiler przedni AC Schnitzer, chłodnica klimatyzacji, pompa 
oleju, obudowa termostatu, błotnik prawy. Wrocław, tel. 0609/
16-66-81
BMW 320,1995 r . : różne części mechaniczne. Jelenia Góra, 
tel. 0607/74-88-26
BMW 323,1981 r., 2300 ccm : ukł. wtryskowy K-Jetronik, w 
całości lub na części, przekładnię kierowniczą, moduł zapłonu 
z inst. elektryczną. Złotoryja, tel. 0603/66-10-54 
BMW 323,1982 r., 2300 ccm: drzwi prawe, klapa, lampy kwa
dratowe, zawieszenie tylne, most. Nowa Ruda, tel; 0603/
04-94-79
BMW 323,1985 r.: silnik, stan dobry, w całości lub na części, • 
800 zł. Gostyń, tel. 0502/40-38-05 
BMW 323,1987 r., 2300 ccm: wtryski, ABS, klapa, wahacze, 
most, wał, półosie, silnik wycieraczek. Nowa Ruda, tel. 074/
872-85-09,074/87147-97
BMW 324 d : silnik, głowica, wał, miska olejowa, most, zawie
szenia, skrzynia biegów, wahacze, hak, chłodnica, drzwi, błot
niki, szyby, plastiki, przełączniki, zderzaki, inne części. Wro
cław, tel. 0605/11-62-99,
BMW 324 D, 1986 r., 130 tys. km, 2400 ccm, diesel: silnik z 
odprawą celną, skrzynia biegów (5). Modła, tel. 076/817-22-19, 
0602/88-08-99
BMW 325 i E-36: hak oryginalny, z odczepianą główką na klu
czyk - 500 zł. Głogów, tel. 076/834-5048,0501/05-34-82 
BMW 325 E-36 COUPE : drzwi lewe, kpi., lampy tylne, ukł. 
wydechowy + tłumik Remus, sprężyny kpi., czerwone. Kępno, 
tel. 0502/97-16-74
BMW 325 E-30: karoseria, silnik, podzespoły, skrzynia biegów 
/5/, nagrzewnica, szyba tylna, lusterka, drzwi, maska, klapa, 
wahacze, półosie, wspomaganie kier., inne części. Wrocław, tel. 
0603/44-65-68
BMW 325,1988 r., 2500 ccm: zderzak tylny plastikowy, waha
cze tylne z bębnami. Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79

BMW 5 E-34,1991/93 r. 2000 i 2500 ccm: skrzynia biegów (au
tomatyczna 4HP22 i manualna), przekładnie kierownicze, po- 
ampy wspomagania, lampy tylne, klapa tylna, konsole, zegary, 
komputery, szyba przednia, drzwi, zderzaki, alternatory, kolum
ny McPhersona, felgi aluminiowe Borbet. Wrocław, tel. 0504/
87-29-33
BMW 5,1992 r., 2000 ccm, wtrysk : silnik, w całości lub na 
części, stan idealny, zbniomik z pompą paliwa, sprężyny, za
wieszenia, kołpaki, docisk sprzęgła, głowica kpi. Legnica, tei. 
0606/36-28-36
BMW 5 E-34,1992 r.: szyberdach elektryczny. Polanica Zdrój, 
tel. 0502/40-91-08
BMW 5,1992 r., 2500 ccm: belka pod silnik, chłodnica wody,
listwy boczne. Wrocław, tel. 0607/82-53-59
BMW 5,1995 r.: maska silnika. Jelenia Góra, tel. 0603/29-19-77
BMW 5 E-39,1997 r . : reflektory ksenonowe, kierunkowskaz
żółty, poduszka powietrzna, słupek prawy. Opole, tel. 0603/
5443-09,077/453-85-57
BMW 5,1997/00 r.: reflektory ksenonowe. Legnica, tel. 0607/
82-72-73
BMW 5,1999 r . : reflektory przednie, ksenonowe, • 1.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/311-34-85
BMW 5,7,1988/95 r.: aluminiowe felgi z oponami BMW 225/ 
60/15, stan bardzo dobry, - 850 zł. Oleśnica, tel. 0606/87-99-61 
BMW 520,24V: silnik. Kłodzko, tel. 0607/74-90-98 
BMW 520: maska, błotnik przedni prawy i inne. Opole, tel. 0503/
50-1742
BMW 520 i, 24V, tds: zderzak przedni, grill, atrapy, wzmocnie
nie, wahacze, halogen, lampy, szyby, lusterka, listwy, plastiki, 
kierunkowskazy, drzwi, maska, klapa tylna, felgi aluminiowe, 
miska olejowa. Wrocław, (el. 0605/11-62-99 
BMW 520,1980 r., 2000 ccm: chłodnica, silnik na części, skrzy-, 
nia biegów (5), szyby, drzwi lewe, rozrusznik, gażnik, aparat 
zapłonu i inne. Lubin, tel. 076/842-72-64 po godz.15 
BMW 520,1990 r., 2000 ccm, wtrysk: część dolna silnika, część 
przednia nadwozia, ćwiartka lewa, maska, most tylny, wał na
pędowy i inne. Legnica, tel. 076/85441-30,0606/46-56-52 
BMW 520,1991 r . : maska, błotnik przedni lewy. Bielawa, tel. 
0607/85-16-66
BMW 520,1991 r.: różne części. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
BMW 520,1992 r. : wały, mosty, resory, drzwi, zawieszenia

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 tds, 1992 r.: wały, mosty, resory, drzwi, zawieszenia 
przednie i tylne, lusterka, pompa klimatyzacji, nagrzewnice, li
stwy dachowe, błotniki tylne, komputery, skrzynie biegów, sil
nik i inne. Bolesławiec, tel. 075/73442-72 
BMW 525,1992 r.: maska przednia, wzmocnienia, błotnik przed
ni lewy, lampy tylne. Opole, tel. 0503/50-1742 
BMW 525,1992 r.: lusterka, el. regulowane i podgrzewane • 80 
zł/szL Wrocław, tel. 0607/65-79-79 
BMW 525 TDS, 1994 r. kombi: wszystkie części mechaniczne i 
blacharskie. Opole, tel. 0600/37-84-75 
BMW 525 i, 1994 r.: różne drobne części. Wrocław, tel. 0503/
84-95-13
BMW 525,1995 r.: komputer Bosch, moduł, zegary. Wrocław, 
tel. 071/339-72-81
BMW 525,1995 r., 2500 ccm, turbo D: chłodnice, maska, przed
ni pas, drzwi, dach, błotniki, zawieszenia, poduszka pow., lam
py, skrzynia biegów, automatic i inne. Zielona Góra, tel. 0600/
54-93-56
BMW 525 TDS, 1998 r., 2500 ccm, TDS: części blach., skrzy
nia, wał, most, tapicerka. Lubin, tel. 0605/3649-90 
BMW 525,535,1992 r.: drzwi, zawiesz., el. tapicerki, konsole, 
tył do kombi, nagrzewnice i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/
45-73-54
BMW 528 i E-28,1986 r., 2800 ccm: silnik, skrzynia biegów, 
most, zawieszenie, szyby, maska, tapicerka, drzwi, deska, wał 
napędowy, nadwozie na części. Wrocław, tel. 071/345-55-66 
BMW 530,2000 r.: maska silnika, drzwi, felgi aluminiowe 15a, 
RM. Wrocław, tel. 0503/8440-14 
BMW 535 i, 1992 r.: lampy tylne czarne Helia, tłumik końcowy,- 
wentylator, pompka ogrzewania, wahacze górne, felgi alumi
niowe 7 x 16J ET-20 5-ramienne, przepływomierz i obudowa 
filtra pow.,. miska olejowa, kable wys. napięcia. Wrocław, tel. 
0609/16-66-8
BMW 632,1980 r.: maska, błotniki, drzwi, szyby, światła, czę
ści zawieszenia, silnik i skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0603/
32-35-99
BMW 7: lusterka, lampy. Legnica, tel. 076/722-85-51

KOREKTA PRZEZ ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE
.  OP005120 .
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przednie i tylne, lusterka, pompa klimatyzacji, nagrzewnice, li
stwy dachowe, błotniki tylne, komputery, skrzynię biegów i inne., 
Bolesławiec, tel. 075/73442-72 
BMW 520 i, 1992 r., 2000 ccm, wtrysk limuzyna: dach, podłuż
nice, błotniki tylne, drzwi, szyby, konsola, nagrzewnica, skrzy
nia biegów, zderzaki, chłodnica, lampy, osprzęt silnika, zawie
szenie, wzmocnienie, lusterka, klapa, fotele, listewki, serwo, 
ABS i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
BMW 520,1992 r., 120 tys. km, 2000 ccm, benzyna: skrzynia 
biegów • 200 zł, rozrusznik -150 zł, nowe koła (4 szt.) - 400 zł, 
klimatyzacja - 350 zł, ABS - 200 zł, drzwi tylne prawe -100 zł, 
klapa tylna -100 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
BMW 520,1993 r., 2Ó00 ccm, 24V: zawieszenie przednie, sprę
żarka klimatyzacji, pompa wodna, chłodnica klimatyzacji, inne. 
Lubin, tel. 0608/65-59-06
BMW 520 E-34,1993 r., 2000 ccm, 24V: zawieszenia, skrzynia 
biegów, chłodnica, drzwi przednie, ukł. kierowniczy, silnik na 
części. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 po godz.17 
BMW 520,1995 r.: części mechaniczne i blacharskie. Legnica, 
tel. 0609/52-7841
O  BMW 523, 528 E-39,1997/01 r . : maska, Tampy, 

błotniki, zderzaki, szyby, drzwi, poduszklpow. (6 
szt.), zawieszenia, felgi aluminiowe, klimatyzacja, 
skrzynia biegów, radio + CD, tapicerka, dach, 
ćwiartki, klapa tylna, chłodnice, PDC, nagrzew
nice, wzmocnienia, wał, elem. plastikowe i inne. 
Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87025361

BMW 524 TD : lampy przednie, wtrysk. Wrocław, tel. 0608/
44-32-29
BMW 524,1984 r., 2400 ccm, turbo D: silnik z osprzętem, skrzy
nia biegów, zawieszenie, mosty, belki, ćwiartki, błotniki, zde
rzaki, szyby, drzwi, inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
BMW 524,1991 r., 2400 ccm,: skrzynia biegów, komputery, 
elementy wnętrza, drzwi, szyby, błotnik lewy tylny, głowica 
uszkodzona, turbo,^siedzenia, zawieszenie przednie i tylne, 
most, wahacze i inne. Buszyce, tel. 077/412-83-65, 0606/
18-61-99
BMW 524 TD, 1991 r.: felgi aluminiowe, opony, ćwiartka przed
nia, drzwi prawe, dach, szyba tylna, zawieszenie tylne, tylny 
most. Kalisz, tel. 0600/89-46-56

BMW 7 : części używane i nowe, do nowych i najnowszych 
modeli. Poianica Zdrój, tel. 074/869-04-92,0604/65-61-48 
BMW 7,1991 r . : przepływomierz do silnika 3500 ccm i 5000 
ccm -150 zł, błotnik prawy -100 zł, komputer skrzyni automa
tic, zawieszenia, klapa tylna, zderzak tylny i inne części, • 50 zł. 
Zielona 9óra, tel. 0502/32-24-75 
BMW 1E-32,1991 r., 3000 ccm: różne części. Krotoszyn, tel. 
0606/24-6442
BMW 730,1993 r.: szyberdach, filtr powietrza, rozrusznik, pom
pa hamulcowa, serwo, półosie, drzwi przednie lewe, zbiornik 
spryskiwacza, lusterko, zbiornik wyrównawczy. Namysłów, tel. 
0607/83-9046
BMW 730,735: katalizator z sondą, -120 zł. Rogów Sobócki, 
tel. 071/316-37-16
BMW 730,735,1991 r.: wały, mosty, ramy, drzwi, zawieszenia 
przednie i tylne, maski, grille, lampy, szyby, błotniki przednie i 
tylne, chłodnice, klimatyzacja, dach, silnik 3.0 V8 na części, 
skrzynia biegów, skórzana tapicerka, silnik 3.012V i inne. Bo
lesławiec, tel. 075/73442-72
BMW 732 E-32,1986 r.: silnik, z kpi dokumentacją, zawiesze
nie i inne części z demontażu. Jelenia Góra,' tel. 075/642-93-31 
BMW 735 i E-32: błotnik, grill, listwy, przepływomierz, obudo
wa filtra, głowica, miska olejowa, listwa przewodów, komputer, 
el. klimatyzacji, wentylator, lusterka, wahacze, drążek średni
cy, felgi aluminiowe 7 x 16. Wrocław, tel. 0605/11-62-99.
BMW 735,1991 r.: silnik, skrzynia biegów, most tylny, tapicer
ka, klimatyzacja, zawieszenia, inne. Głogów, tel. 0606/47-44-29 
BMW 735 LONG, 1992 r . : maska, wzmocnienie, chłodnica, 
drzwi, lampy, tapicerka ze skóry, osprzęt silnika i inne. Jelenia 
Góra,tel. 0603/45-73-54
BMW 740 i E-38,1995 r.: lampy tylne, lampa prawa przednia 
H7. wahacze górne, zwrotnice, felgi aluminiowe 7Jx16 ET-20. 
Wrocław, tel. 0609/16-66-81.
BMW 840 i E-31,1992 r.: nakładka zderzaka przedniego, pla
stik pod tablicę, halogen z kierunkowskazem lewy, wahacze 
górne, przepływomierz pow., cewki zapłonowe, kierownica z 
poduszkąpow. 3-ramienna. Wrocław, tel. 0609/16-66-81'
BMW 850: elementy blacharki. zawieszenie tylne, rozrusznik, 
most tylny, katalizator. Wrocław, tel. 0607/19-35-55- 
BMW E-28: chłodnica 2400,25Ó0,2800, wał, półosie, bębny,
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przepływomierz, drzwi, błotniki, Klapa tylna i inne. Lubin, tel. 
076/749-68-70
BMW E*30: maska, drzwi, silnik'1.8, skrzynia biegów (5), lam
py. plastiki. Wąsosz, tel. 0607/64-44-93 
BMW E-30,1986 r.: skrzynia biegów automatyczna 4HP 22 i 
inne, • 550 zł. Lubin, tel. 0603/48-39-16 
BMW E-30,1986 r., 1800 ccm, wtrysk: lampy przednie, lampy 
tylne, grill, filtr pow. i inne. Mierzowice, gm. Prochowice, teł. 
0606/10-64-73
BMW E-30, 1986 r. : silnik 1800 ccm, drzwi, 2 szt., model
2-drzwiowy, zawieszenie przednie, wał napędowy, skrzynia bie
gów 151, plastiki z rozbiórki. Wrocław, tel. 0608/42-35-66 
BMW E-30,1987 r.: drzwi, szyby, maska, klapa, skrzynia 5-bie- 
gowa i automatyczna, wahacze, tylny most i inne. Chojnów, tel. 
0602/58-63-39.076/818-12-08
BMW E-30, 1987 r. : układ kierowniczy, przednie kolumny 
McPhersona, wahacze, komplet sportowych sprężyn, amorty
zatory sportowe. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
BMW E-30,1988 r„ 1600 ccm, wtrysk: wszystkie części z roz
biórki. Mrozów, gm. Miękinia, tel. 071/317-06-12,0503/65-88-37 
BMW E-30, E-36,1985/95 r . : silnik, skrzynia biegów, lampy, 
maski, zderzaki, przekł. kierownicy, McPhersony, belki, błotni
ki, grille, drzwi, elementy blacharki, wyposażenie wnętrza i inne. 
Wrocław, tel. 0503/30-90-88,0503/96-79-19 
BMW E-32,735 i : różne części. Wrocław, tel. 0503/37-20-42 
BMW E-34,2400 ccm, diesel, turbo D : głowica, blok silnika i 
inne. Lubin, tel. 076/841-21-56.0601/42-28-18 
BMW E-34 KOMBI: lampa prawa - 250 zł, lampa lewa (na kla
pę) -190 zł. Wrocław, tel. 071/321-77-50 
BMW E-34 : grill szeroki • 230 zł, kierownica z poduszką po
wietrzną i taśmą • 650 zł, podsufitka - 90 zł. Wrocław, tel. 071/
788-84-42 wieczorem
BMW E-34,1988/95 r.: akumulator 65 Ah, mało używany, ory
ginalny BMW, • 80 zł. Bolesławiec, tel. 0608/28-34-88 
BMW E-36,1800 ccm: ABS, skrzynia biegów, tylne zawiesze
nie, most, alternator, błotnik, drzwi tylne., tel. 0603/10-18-70 
BMW E-36: skrzynia biegów, komputery, błotnik lewy tylny, próg 
ze słupkiem, drzwi, pokrywa bagażnika, zderzak, zawieszenie / 
przednie i tylne, półosie, inne części. Bolesławiec, tel. 075/ 
732-10-37
BMW E-36,2500 ccm: grill, lampy itp. Lubin, teł. 076/749-76-82, 
0608/18-78-39 •
BMW E-36 COMPACT: elementy karoserii. Lubin, tei. 0503/
84-34-95
BMW E-36: felgi aluminiowe M3,17, komplet, 2opony, - 2.200 
zł. Polanica Zdrój, tel. 074/869-04-92 
BMW E-36,1800 ccm, wtrysk: wahacz lewy, zwrotnica z ABS. 
Prochowice, tel. 076/858-47-61.0605/43-54-20 - 
BMW E-36: wkłady lusterek, przekaźniki, nakładka klamki, li
stwy drzwiowe. Wrocław, tel. 0601/30-26-55 
BMW E-36: lampa prawa, potrójna • 250 zł, kierunkowskaz lewy 
tylny i przedni potrójny • 30 zł. Wrocław, tel. 071/321-77-50 

. BMW E-36 SEDAN, 1994 r . : klapa bagażnika, tylny wózek, 
pompa ham., inst. el., zbiornik paliwa, skrzynia biegów, kołpaki 
kpi., sprężarka klimatyzacji i inne. Gać, tel. 071/313-15-89 
BMW E-36 COUPE, 1994 r.: pokrywa bagażnika, boczne szy
by tytne (uchylne). Zgorzelec, tel. 0607/85-78-64 
BMW E-36, E-341600/1800/2000 ccm: różne części, blachar
skie i mechaniczne, plastikowe, inne. Wrocław, tel. 0605/
11-26-18
BMW E-38,1994/99 r.: tarcze hamulcowe, oryginalne (2 kom
plety), mały przebieg. Wrocław, tel. 0601/74-63-86 
BMW E-39 : lampa ksenonowa prawa, kompletna, - 900 zi. 
Wrocław, tel. 071/788-84-42 wieczorem 
BMW E-39,1996/00 r . : szyby, drzwi, błotniki, maska, klapa, 
lampy, zderzaki, chłodnice, poduszki pow., tapicerka, silnik, 
skrzynia, zawieszenia, dach, podłużnice, RO .Biznes’, progi i 
inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
BMW E-46,1999 r., 2500 ccm: różne części. Krobia, tel. 0603/
99-70-55
BMW E-46,1999 r., 2800 Ccm, 24V: komputer silnika. Namy
słów, tel. 0604/89-65-56
BMW E-46,2000 r . : maska z grillem, lampa prawa przednia, 
chłodnica wody i intercoolera (diesel). Wrocław, tel: 071/ 
364-51-42,0608/34-92-77
BMW E-46 M5,2000 r.: kpi. świateł tylnych i przednich, kierun
kowskazy kompletnie nowe, w pudełku. Złotoryja, tel. 076/ 
878-71-21,0607/48-01-47
BMW E30,1987 r.: drzwi, szyby, klapa, maska, fotele, skrzynia 
biegów (5) i automatic, światła, błotnik lewy, szyberdach, wa
hacze, most tylny, chłodnica, tapicerka podłogowa, felgi alumi
niowe 15’ . Chojnów, tel. 076/818-12-08.0602/58-63-39 
BMW M3 E-36: maską (do coupe), amortyzatory, zawieszenie 
tylne, lusterka, -1.200 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0604/61-23-09 
BMW M3 POWER, 1995 r.: felgi oryginalne, z oponami, 4 szt,
- 2.000 zł. Legnica, tel. 0502/54-30-22
BMW Z1 : maska przednia • 600 zł. Jelenia Góra, tel. 075/
755-91-11
BMW Z3: przednia maska. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
CADILLAC DE VILLE: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
CHEVROLET, 5700 ccm, V 8 : silnik, skrzynia biegów, most 
tylny. Wrocław, tel. 0601/73-82-50 
CHEVROLET LUMINA, 1991 r . : drzwi prawe, kompletne, z 
szybą, zderzak tylny, tylna klapa kompletna z szybą. Żary, tel. 
0602/11-52-37,0502/61-32-36 
CHRYSLER 300M: lusterka. Legnica.tel. 076/722-85-51 
CHRYSLER NEON: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
CHRYSLER STRATUS: lusterka. Legnica, teł. 076/722-85-51 
CHRYSLER VOYAGER: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
CHRYSLER VOYAGER : lampy przednie. Oleśnica, tel. 071/
315-40-51
CHRYSLER VOYAGER: elementy zawieszenia, głowica, czę
ści blacharskie. Piła, tel. 067/283-03-25 
CHRYSLER VOYAGER : zawieszenie przednie. Prusice, tel. 
071/312-54-64,0606/40-03-11
CHRYSLER VOYAGER, 1990/00 r.: różne części blacharskie i 
mechaniczne. Poznań, teł. 061/810-51^57,0601/72-46-69 
CHRYSLER VOYAGER, 1992 r., 3300 ccm: kanapa (2-osobo- 
wa, drugi rząd) oraz skrzynia biegów (w częściach). Wrocław, 
tel. 071/348-03-11,0603/38-86-69 
CHRYSLER VOYAGER, 1993 r., 2500 ccm, turbo D : zawie-

KAYABA i inne, do wszystkich aut
Wrocław, ul. Zaporoska 37a, tel. 071/784-59-15, 784-59-16

C H ŁO D N IC E
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0501-109-392, 0501-109-397 
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szenia, drzwi, szyby, dach, tapicerka, poduszki pow., chłodni
ce, lampy i inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
CHRYSLER VOYAGER, 1997 r . : resory, amortyzatory, różne 
drobne części, ćwiartka przednia. Wrocław, tel. 0503/84-95-13 
CIĄGNIK SIODŁOWY: podstawa pod siodło firmy Jost, wys. 
150 mm, nowa - 700 zł. Wrocław, tel. 0601/73-45-32 
CITROEN AX, 1100 ccm, benzyna: silnik. Bolesławiec, teł. 0751
732-69-91
CITROEN AX : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, reflektory, 
chłodnica. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN AX, 1400 ccm, diesel: głowica. Środa śląska, tel. 
0601/87-45-09
CITROEN AX, 1200 ccm : silnik i inne ozęści. Wilkowice, tel. 
065/534-13-39
CITROEN AX, 1400 ccm, diesel: silnik. Wrocław, tel. 0601/
72-56-81
CITROEN AX, 1988/92 r., 110 tys. km, 1110 ccm, benzyna : 
błotniki przednie, drzwi przednie, silnik + skrzynia biegów, pół
osie z przegubami, chłodnica, oś tylna, klapa tylna, licznik, sta
cyjka i inne. Oława, tel. 071/303-39-29,0609/35-37-48 
CITROEN AX, 1989 r., 1400 ccm, benzyna: silnik, różne czę
ści z demontażu. Złotoryja, tel. 076/878-59-58,0606/87-21-57 
CITROEN AX, BX, CX, XM, ZX, 1983/01 r.: skrzynie biegów - 
manualne i automatyczne + części. Wrocław, tel. 071/341-50-52, 
od 9-15*0602/85-03-45
CITROEN BERLINGO: maska/drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, reflektory, belka pod silnik, wahacze, 
zwrotnice, McPhersony, chłodnica, obudowa z wentylatorami, 
kierunkowskazy. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71 -26-65 
CITROEN BERLINGO. 1998 r., 1400 ccm: ława, wahacze, sil
nik, McPhersony, półosie, skrzynia, konsola i inne. Lubin, tel. 
0607/54-05-96
CITROEN BX: elementy hydrauliki, belka zawieszenia, przed
nia i inne. Bolesławiec, tel. 075/732-69-91 
CITROEN BX: kule, belka przedniego zawieszenia, ęlem. wy
posaż. hydraulicznego, ukł. hamulcowego, zawieszenia, elem. 
blacharki, części silnika, dodatkowy zbiornik paliwa, tapicerka 
wełurowa (czarna) i inne. Bolesławiec, tel. 075/732-69-91 
CITROEN BX: silnik 1.9 diesel, skrzynia biegów, pompa wtry
skowa, pompa hydrauliczna, rozrusznik. Chojnów, tel. 076/ 
818-88-75 '
CITROEN BX: maska silnika, drzwi, lampy tylne. Jelcz-Lasko
wice. tel. 0603/62-19-72 -
CITROEN BX. 1900 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów. Mi
licz, tel. 071/384-10-23
CITROEN BX : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, silnik 
1900 ccm, diesel. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/
79-30-54
CITROEN BX: reflektor, belka pod silnik. Siechnice, tel. 071/ 
311-39-14,0602/71-26-65
CITROEN BX : gażnik, siłniczek wycieraczek, kolektor prze
świtu, pompa LHM, lampy tylne, kierunkowskazy, zaciski ha
mulcowe, przełącznik świateł i wycieraczek, półka tytna, na
grzewnica, wentylator nawiewu, łapy sprzęgła, wałek rozrządu, 
lusterka, plastiki i inne. Wrocław, tel. 071/336-62-92, 0605/ 
33-93-93
CITROEN BX, 1984 r. 1.0,1.4 i 1.6: alternator, lampy, zderzaki, 
mosty, belki, silnik, skrzynia biegów, chłodnica, drzwi, szyby, 
dach, bak, inne części. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
CITROEN BX, 1986 r., 1900 ccm, diesel: silnik, sprzęgło, skrzy
nia biegów, półosie, zawieszenie przednie i tylne, maska, kla
pa, drzwi, szyby, lampy i inne. Opole, tel. 0602/65-31-46 
CITROEN BX, 1986 r., 1900 ccm, diesel: zawieszenie, części 
silnika. Siechnice, tel. 0602/88-49-71 
CITROEN BX, 1987 r., 1400 ccm, benzyna: lampy, drzwi, szy
by i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-55-34 w godz. 9-17,06021
52-55-51

CITROEN
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAZ

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

| tel. 071/311-59-42,071/311-54-13,0-604607719. |

CITROEN BX16TRS, 1988 r.: różne części. Jelenia Góra, tel. 
0601/96-63-83
CITROEN BX, 1991 r.: skrzynia biegów (5), zawieszenia, ele
menty blacharki, drzwi, szyby. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
CITROEN BX, 1994 r., 2000 ccm, wtrysk : głowica z osprzę
tem, moduły, sprzęgło i inne. Duszniki Zdrój, tel. 0607/15-26-96 
CITROEN Cl 5: błotnik przedni prawy • 80 zł, nakładka plasti
kowa na błotnik prawy - 30 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-92 
CITROEN C25,2500 ccm, D, TD: skrzynia biegów, części skrzy
ni biegów i silnika, zawieszenia, części blacharskie i elektrycz
ne. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50 
CITROEN C25; 1980 r., 2500 ccm, D, TD : skrzynia biegów, 
części silnika i skrzyni biegów, mechaniczne, blacharskie i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50 
CITROEN C25,1989 r., 2500 ccm, diesel: skrzynia biegów, 
przekł. kierownicy, stan b. dobry. Głuszyca, tel. 074/845-69-02 
CITROEN C25,1992 r., 2500 ccm, diesel: części mechanicz
ne, elem. blacharki, elektronika, silniki, skrzynie b. Zielona Góra, 
tel. 0603/22-86-57

CITROEN JUMPER: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
CITROEN JUMPER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, belka pod silnik, belka pod 
chłodnicę, reflektory, obudowa z wentylatorami, przekł. kierow
nicza. Siechnice, teł. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
CITROEN JUMPER, 1995/01 r.: lusterka boczne, kompletne, 
lewa i prawa strona, ręczna lub elektryczna regulacja, stan ide
alny, kolor czamy. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
CITROEN JUMPER, C25,1999 r . : silniki 1.9 D, 2.5 D, kom
pletne, skrzynie biegów, części mechaniczne, zawieszenia, roz
ruszniki, koła, felgi, lampy, szyby, elementy blacharki, drzwi, 
fotele i inne. Wrocław, tel. 071/342-19-70,0601/74-19-45 
CITROEN SAXO: lampy tylne, półka, lusterko prawe. Gromad
ka, woj. legnickie, tel. 0603/71-61-56,0600/13-30-53 
CITROEN SAXO: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, chłodnice, 
wentylatory, reflektory, kierunkowskazy, klapa tylna, ścianka 
tylna, lampy tylne, lusterka. Siechnice, tel. 071/311-39-14,06021
71-26-65
CITROEN SAXO, 1997 r . : oś tylna kompl. Ostrów Wlkp., tel. 
062/593-03-75
CITROEN VISA: rozrusznik, alternator, cena -120 zł/szt. Wro
cław, tel. 0501/40-31-35

KLIMATYZACJA
serwis

CHŁODNICE
DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH 

OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH 
NOWE I UŻYW ANE  

SPRZEDAŻ, NAPRAWA

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

0 P010622 TANIO!!!
AMORTYZATORY 

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

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

CITROEN C5,1989 r., 2500 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, most tylny, szyba przednia, półosie, belka 
tylna, chłodnica, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
CITROEN CX, 2500 ccm, diesel: części silnika, półosie, ele
menty hydrauliki, pompa klimatyzacji • 250 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99,0603/93-52-50
CITROEN EVASION : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienietczołowe, obudowa z wentylatorami, przekł. kie
rownicza, belka pod silnik, belka pod chłodnicę. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65
CITROEN JUMPER: drzwi przednie, tylne, bok, serwo, obudo
wa filtra powietrza, konsola z kierownicą, inne. Głogów, tel. 0761 
834-95-05,0603/12-30-69

CITROEN
WARSZTAT - 8"-17" 

SKLEP - 8” -17M

^  OP97438P r-m -ra

ul. Paczkowska 26 
tel. 071/36913 88

Ul. Kościuszki 181 
tel. 071/372 46 58.

CITROEN VISA, 1979 r . : różne używane. Wrocław, tel. 071/
348-42-16
CITROEN VISA, 1984 r., 1100 ccm,: półoś, alternator, pompa 
hamulcowa, pompa wody, zbiornik paliwa, przekł. kierownicy, 
skrzynia biegów (4), tłumik przedni, pompa oleju, klapa tylna, 
drzwi, szyba przednia, maska silnika, plastiki. Krzeczów, tel. 
075/742-34-01
CITROEN XANTIA: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
CITROEN XANTIA 96, 1800 ccm : błotniki, szyba czołowa, 
chłodnica, skrzynia biegów, kokpit i inne. Legnica, tel. 0600/
24-10-25,0603/67-61-05
CITROEN XANTIA: maska przednia i tylna. Oleśnica, tel. 0601/
72-56-81
CITROEN XANTIA : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, lusterka, belka pod silnik, wahacze, re
flektory, kierunkowskazy, klapa tylna, oś tylna, chłodnica, obu
dowa z wentylatorami. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/ 
71-26-65
CITROEN XANTIA, 1900 ccm, diesel: wózek, wahacze, zwrot
nice, półosie, Mcphersony, listwa kierownicza. Smardzów, teł. 
071/398-33-51,071/314-38-54
CITROEN XANTIA: pompa LHM, zawór hamulcowy, korektor 
prześwitu, kierunkowskazy, podnośniki szyb, przełączniki świa
teł i wycieraczek, zamki drzwi, wycieraczki, cewka zapłonowa, 
czujniki, siłowniki kpi., klapy bagażnika, wtryski i inne. Wrocław, 
teł. 071/343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
CITROEN XM: zderzak, lampy, zawieszenie, chłodnica, wzmoc
nienie oraz skrzynia biegów, • 300 zł. Kiełczów, woj. wrocław
skie, tel. 0605/93-05-59

' CITROEN XM : pompa hydrauliczna, zawory hydrauliczne, 
wzmocnienie czołowe. Kluczbork, tel. 0602/59-11-69 
CITROEN XM: dużo części. Leszno, tel. 0601/75-56-60 
CITROEN XM, 2000 ccm : głowica, 2 szt. Opole, tel. 0603/
94-05-71
CITROEN XM: wózek pod silnik. Prusice, tel. 071/312-54-64, 
0606/40-03-11
CITROEN XM: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmocnienie 
czołowe, reflektory, halogeny, klapa tylna, wentylatory, chłodni
ce, belka pod silnik. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/ 
71-26-65
CITROEN XM: szyba klapy. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/ 
314-38-54
CITROEN XM: półosie, wyświetlacze, aparat zapłonu, pompa 
paliwa, pompa LHM. Wrocław, tel. 071/357-38-24, 0603/
31-62-05
CITROEN XM: komputer, pompa LHM, zawór hamulcowy, czuj
niki, wtryski i inne. Wrocław, tel. 071/343-80-83 wewn. 279,06051 
33-93-93
CITROEN XM: pompa hydrauliczna, rozdzielacz, gruszki, stan 
b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/347-77-77 
CITROEN XSARA KOMBI: hak nowy. Lubin, tel. 076/847-35-07 
CITROEN XSARA: zawieszenie przednie, halogeny. Prusice, 
teł. 071/312-54-64,0606/40-03-11 
CITROEN XSARA PICASSO: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, 
klapa tylna. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71 -26-65 
CITROEN XSARA PICASSO: oś tylna kpi. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51,071/314-38-54
CITROEN XSARA, 1997 r.: tylna klapa, uszkodzona, z szybą i 
plastikami, siłniczek do wycieraczki tylnej, • 200 zł. Dzierżo
niów, tel. 0502/66-86-84,074/832-09-60 
CITROEN XSARA KOMBI, 1999 r . : dach. Prudnik, tel. 0604/ 
60-81-13
CITROEN XSARA KOMBI, 2000 r.: dach, wzmocnienie czoło
we i boczne. Legnica, tel. 0605/22-00-82 
CITROEN ZX KOMBI: roleta bagażnika. Gromadka, woj. le
gnickie, tel. 0603/71-61-56,0600/13-30-53 
CITROEN ZX: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
CITROEN ZX : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, reflekto
ry, kierunkowskazy, belka pod silnik. Siechnice, tel. 071/ 
311-39-14,0602/71-26-65
CITROEN ZX: tylna belka, kompletna, - 200 zł. Wrocław, teł. 
0602/18-41-14
CITROEN ZX : skrzynia biegów (5), wałek rozrządu, pompa 
wtryskowa, tablica licznika, stacyjka, zamki, klamki, siłowniki, 
lusterka, konsola, półka tylna, grill, osłona chłodnicy, przełącz
nik świateł i wycieraczek, poduszki silnika, skrzyni i tylnego 
zawieszenia wiązka elektryczna, amortyzatory, czujniki i inne. 
Wrocław, tel. 071/343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
CITROEN ZX, 1992 r., 1400 ccm, wtrysk: różne części używa
ne, z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
CITROEN ZX, 1993 r . : różne części z demontażu. Chojnów, 
tel. 076/818-15-99,0602/58-06-18 
CITROEN ZX, 1993 r„ 1400 ccm: silnik, skrzynia biegów, za
wieszenie przednie, tylna oś kpi., klapa bagażnika. Kłodzko, 
tel. 074/868-35-76 po godz. 19
CITROEN ZX, 1997 r.: skrzynia biegów, zawieszenia, błotniki.

zderzak tylny do kombi, zbiornik paliwa, inne. Wrocław, teł. 0609/
36-92-62
CITROEN, PEUGEOT, 1984/01 r.: skrzynie biegów (manualne 
i automatyczne), również do busów oraz części do skrzyni hie- 
gów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 w g. 9-15 (pn.-sob.), 0602/
85-03-45 w godz. 9-18
DACIA: różne części. Wrocław, tel. 071/399-85-82 
DACIA 1310: skrzynia biegów (4), stan b. dobry -180 zł, chłod
nica • 150 zł, wały korbowe po I szlifie -150 zł, alternator -150 
zł, blok silnika -150 zł, szyby z całego auta. Żmigród, tel. 0607/
07-67-85
DACIA, 1993 r., 30 tys. km :części z samochodu z rozbiórki, 
silnik z osprzętem i inne, ceny od 10 - 300 zł. Mirków k. Wrocła
wia, tel. 071/315-14-09,071/399-85-82 
O  DAEWOO ESPERO : drzwi lewe przednie i tylne 

kpi., zderzak tylny kpi., klapa tylna i inne., tel. 
0605/26-64-91 85001921

DAEWOO ESPERO: lampy tylne. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
DAEWOO ESPERO: klapa tylna, lampy tylne. Mojesz, woj. je
leniogórskie, tel. 075/789-29-04,0502/67-28-28 
DAEWOO ESPERO : zderzak tylny. Siechnice k. Wrocławia, 
tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
DAEWOO ESPERO: szyby, półosie, zderzaki, chłodnice, drzwi, 
maski, błotniki, koła, fotele, tapicerka, alternator, głowica, dach, 
progi, ćwiartki przednie, tył nadwozia, skrzynia biegów i inne 
(wysyłka.na cały kraj). Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
DAEWOO ESPERO : nowe halogeny. Wrocław, tel. 0601/
80-99-18
DAEWOO ESPERO: maska, zderzak .nosek”, lampy. Wrocław, 
tel. 0502/29-43-24
DAEWOO ESPERO, 1997 r., 1800 ccm : wszystkie części, 
drzwi, szyby, lusterka, tylna część nadwozia, skrzynia biegów, 
silnik. Sulechów, tel. 0607/55-00-23 
DAEWOO ESPERO, LANOS, NEXIA, 1994/01 r.: skrzynie bie
gów - manualne i automatyczne + części. Wrocław, tel. 071/ 
341-50-52, od 9-15,0602/85-03-45 
DAEWOO ESPERO, NEXIA, 1996 r . : części używane. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
DAEWOO LANOS: zderzak przedni i tylny, błotniki, drzwi, szy
ba prawa. Bolesławiec, tel. 0602/69-63-44 
DAEWOO LANOS : klapa bagażnika. Jelenia Góra, tel. 0603/
29-19-77
DAEWOO LANOS : klapa tylna, - 200 zł. Lubin, tel. 076/ 
840-85-79
DAEWOO LANOS 3-drzwiowy: drzwi lewe kpi. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54
DAEWOO LANOS: lampy, klapy, maski, drzwi, zderzaki, błot
niki. Wrocław, (el. 0603/50-66-80,0503/32-15-64 
DAEWOO LANOS: drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 071/ 
302-72-09
DAEWOO LANOS: różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
DAEWOO LANOS, 1998 r.: pompa hamulcowa, alternator, roz
rusznik, szyba przednia lewa, komputer, plastiki wnętrza. Le
gnica. tel. 0503/57-28-01
DAEWOO LANOS SX, 1998 r., 1500 ccm: drzwi prawe, błotnik 
tylny prawy, głowica, komputer, tapicerka, rozrusznik, szyby, 
kołpaki. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
DAEWOO LANOS, 1999 r., 1500 ccm, 16V: podłużnice, pas 
przedni, dach, błotniki tylne, drzwi, zderzaki, konsola, szyber-

[Amortyzatory^
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dach, siedzenia, silnik z osprzętem, skrzynia biegów, półosie, 
komputer, serWo, maglownica. ukł. wydechowy i inne. Chojnów, 
tel. 0608/77-04-66
DAEWOO LANOS, 1999 r.: błotnik przedni lewy, krata wlotu 
pow., drzwi tylne prawe. Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80 
DAEWOO LANOS SEDAN, 1999 r.: belka zawieszenia tylne
go, klapa tylna. Wrocław, teł. 071/361 -60-55 po godz. 20 
DAEWOO LANOS, ESPERO: błotniki, reflektory i inne. Prusi
ce, tel. 071/312-54-64,0606/40-03-11 
DAEWOO LANOS, MATIZ, NUBIRA: drzwi, zderzaki, błotniki, 
chłodnica, elektryczne szyby, halogeny, wzmocnienie boczne, 
reflektory i inne. Siechnice, tel. 071/311-47-60 po godz. 18,0607/
63-77-40
DAEWOO LANOS, MATIZ, NUBIRA: części blacharskie, zde
rzaki. Świebodzice, tel. 074/854-03-59,0601/58-20-53 
DAEWOO LANOS, NUBIRA I I : nowe owiewki drzwiowe, li
stwy boczne, reflektory. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w 
godz. 9-17

NAPRAWA K0MPUTER0W
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DAEWOO LEGANZA: atrapa przednia, stan b. dobry, - 40 zł. 
Wrocław, tel. 0503/04-69-47
DAEWOO LEGANZA : reflektor prawy. Wrocław, tel. 0603/
85-13-62
DAEWOO LEGANZA : atrapa przednia. Wrocław, tel. 0601/
95-16-78
DAEWOO LEGANZA, 1999 r.: reflektor prawy, drążek kierow
niczy. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAEWOO LEGANZA, NUBIRA: reflektory, obudowa filtra pow., 
wahacz Nubira. Moszna, gm. Strzeleczki, tel. 077/466-96-91, 
0602/15-59-64
DAEWOO LEGANZA, NUBIRA, LANOS: różne części. War
szawa, tel. 0602/60-66-24
DAEWOO MATIZ: poszycie boku prawego, zderzaki. Bolesła
wiec, tel. 0602/69-63-44
DAEWOO MATIZ: drzwi, maska silnika, klapa bagażnika, szy
by, fotele, plastiki, konsola, dach, ćwiartki, skrzynia biegów, 
zawieszenia, lampy, koła. Dzierżoniów, tel. 0604/44-07-09 
DAEWOO MATIZ: drzwi, maska silnika, klapa bagażnika, szy
by, fotele, konsola, lampa, zawieszenia, dach, ćwiartki, skrzy
nia biegów, koła. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23
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DAEWOO MATIZ: MćPherson prawy z wahaczem, stabiliza
tor. Lubin, tel. 0603/71-90-74
DAEWOO MATIZ : zderzak tylny. Nowa Ruda, tel. 0607/
62-79-33
DAEWOO MATIZ : różne części mechaniczne i blacharskie. 
Poznań, tel. 0503/57-63-32 -
DAEWOO MATIZ: różne części blacharskie i mechaniczne. 
Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
DAEWOO MATIZ: drzwi, klapy, wózek, wahacze, półosie, zwrot
nice, McPhersony, listwy kierownicze. Smardzów, tel. 071/
398-33-51,071/314-38-54
DAEWOO MATIZ: lampy, klapy, maski, drzwi, zderzaki, błotni
ki. Wrocław, tel. 0603/50-66-80,0503/32-15-64 
DAEWOO MATIZ: różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
DAEWOO MATIZ, 1999 r . : zderzak przedni, drzwi przednie 
lewe. Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80 
DAEWOO MATIZ, 1999 r . : zderzak przedni i tylny, reflektor 
lewy, łożyska kół, amortyzatory. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
DAEWOO MATIZ, TICO: lampy, szyby, drzwi, maski, błotniki, 
zderzaki, chłodnice, koła, fotele, kanapy tylne (do vanów), skrzy- - 
nie biegów, zawieszenia, dachy, ćwiartki, podłużnice, progi (wy
syłka na cały kraj). Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
DAEWOO NEXIA SEDAN: klapa tylna. Jelenia Góra, tel. 0603/
29-19-77
DAEWOO NEXIA : drzwi lewe tylne, prawe przednie, błotnik 
lewy przedni. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
DAEWOO NEXIA: drzwi, zawieszenie kpi, tapicerka, kataliza
tor, pompy, grille i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAEWOO NEXIA : zderzak, lampy, czołowe, filtr powietrza. 
Wrocław, tel. 0502/29-43-24
DAEWOO NEXIA: różne części. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
DAEWOO NEXIA: drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, teł. 071/ 
302-72-09
DAEWOO NEXIA: różne części z demontażu. Wschowa, tel. 
0605/91-88-41 .Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r.: pokrywa bagażnika, nowa,
- 250 zł. Wrocław, teł. 325-33-71.0601/83-90-39 
DAEWOO NEXIA, 1997 r . : różne części z demontażu. Legni
ca. tel. 076/862-50-41,0603/61-55-24 
DAEWOO NEXIA, 1999 r.: reflektor prawy, siłniczek krokowy, 
siłowniki pokrywy i bagażnika, kierunkowskaz tylny, pasy bezwł. 
Oleśnica, tel. 071/314-35-95
DAEWOO NUBIRA: wózki, wahacze, zwrotnice, McPhersony, 
półosie, listwy kier., stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
DAEWOO NUBIRA: lampa prawa przednia, katalizator, drzwi, 
maska, koła i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAEWOO NUBłRA II : atrapa w masce, stan idealny -120 zł, 
reflektor prawy, stan idealny • 200 zł. Wrocław, teł. 071/349-26-63 
DAEWOO NUBIRA I : reflektory kompl., lewy i prawy -170 zł, 
maska • 400 zł, zderzak przedni -170 zł. Wrocław, tel. 071/ 
349-23-92
DAEWOO NUBIRA, 1600 ccm, 16V: skrzynia biegów, przekł. 
kierownicy ze wspomaganiem, serwo, rozrusznik, nagrzewni
ca, komputer silnika, piasta przednia, licznik, konsola, zbiornik 
paliwa, półoś krótka, kolumna kierownicy. Wrocław, tel. 0501/ 
81-36-18
DAEWOO NUBIRA: różne części z demontażu. Wschowa, tel.
0605/91-88-41, Niemcy. 0049/17-44-96-98-61
DAEWOO NUBIRA, 1999 r . : wahacz przedni prawy, zderzak
przedni, reflektor prawy, drzwi tylne prawe, felgi, amortyzator
tylny lewy. Oleśnica, tel. 071/314-35-95
DAEWOO TICO: skrzynia biegów, lampa praWa.., tel. 0501/
46-00-06
DAEWOO TICO: drzwi, błotniki przednie i tylne, zderzaki. Bo
lesławiec, tel. 0602/69-63-44
DAEWOO TICO : drzwi, maska silnika, klapa bagażnika, szy
by, lampy, błotniki, zawieszenia, skrzynia biegów, fotele, plasti
ki, dach, ćwiartki. Dzierżoniów, tel. 0604/44-07-09 
DAEWOO TICO : drzwi, maska sijnika, klapa bagażnika, szy
by, fotele, konsola, plastiki, lampy, zawieszenia, skrzynia bie
gów, błotniki, dach, ćwiartki. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
DAEWOO TICO: drzwi, klapa tylna, lampy, grill, elementy ka
roserii, tapicerka i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
DAEWOO TICO : zderzak tylny - 60 zł. Wrocław, tel. 06021
88-09-79
DAEWOO TICO: lampy, klapy, maski, drzwi, zderzaki, błotniki. 
Wrocław, tel. 0603/50-66-80,0503/32-15-64 
DAEWOO TICO : błotniki tylne (nowe). Wrocław, tel. 071/ 
333-70-92,0601/56-17-22
DAEWOO TICO: drzwi przednie, zderzaki. Wrocław, tel. 071/, 
302-72-09
DAEWOO TICO, 1999 r.: drzwi, maska silnika, klapa bagażni
ka, ćwiartki, dach, konsola, liczniki, oś przednia, felgi, koła, 
skrzynia biegów, głowice, alternatory, rozruszniki, fotele, plasti
ki, lampy, zderzaki, zawieszenia. Dzierżoniów, tel. 0600/
60-86-09
DAEWOO TICO, 1999 r.: zderzak, pokrywa bagażnika, amor
tyzatory, błotnik przedni prawy, drzwi tylne lewe i prawe, prze
guby, lusterko prawe, pompa paliwa i inne. Oleśnica, tel. 071/
314-35-95
DAEWOO TICO, 2000 r., 800 ccm: silnik, oś tylna, siedzenia i 
inne. Kamienna Góra, tel. 0604/31-96-65 
DAEWOO TICO, MATIZ: drzwi, maska przednia, zderzaki, lam
py i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
O  DAEWOO NEXIA, 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. Strzegomska 2/4, tel. 071/355*06-07, 0602/ >
18-87-35 81014231 

DAF 400: głowice 2.5D i 2.5TD, duży wybór, z zaworami, bez 
pęknięć, splanowane, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-81-08 
po godz. 9,0601/70-22-78 po godz. 7 
DAF 400 LDF: skrzynia biegów, zawieszenia, wał, części bla
charki, drzwi, resory, plastikowy dach, fotele, teleskopy. Wro
cław. tel. 0601/79-08-31
DAF 400,1991 r., 2500 ccm D, TD: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenia, resory, inne. Gromadka, tel. 0604/78-33-32,0606/
47-11-90
DAF 400,1991 r.: różne części. Wrocław, tel. 0607/48-24-07 
DAF 400,1992/98 r., 2500 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów 
(5), wał napędowy, głowica, turbina z kolektorem, most tylny, 
chłodnica, lampy tylne, przełączniki świateł i kierunkowskazów, 
drzwi boczne, możliwość wysyłki, pielona Góra, tel. 068/ 
325-39-95 po godz. 16,0607/74-51-25 
DAF 55,66.1979 r., 1100 ccm, benzyna: silnik, bez sprzęgła i 
gażnika, stan dobry, • 290 zł. Wrocław, tel. 0607/63-23-05 
DAF 85.95,2800: zderzaki, lampy, drzwi, atrapy, opony, turbi
ny, zawieszenia, resory, silnik, kabina, most i inne. Wrocław, 
tel. 071/346-23-55.0607/50-54-33 
DAF 95,: mosty tylny i przedni, kabina. Kluczbork, tel. 0602/ 
59-11-69
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DAIHATSU APPLAUSE : maska przednia, lampa przednia. 
: Wrocław, tel. 0601/72*56-81 ,

DAIHATSU CHARADE: błotniki, drzwi, silnik. Prusice, tel. 071/ 
■ 312-54-64,0606/40-03-11 

DAIHATSU CHARADE : drzwi, roąskr, zderzaki, koła, lampy, 
grill, amortyzatory, katalizator i Innie: Wrocław, tel. 0601/95-16-78 

. DAIHATSU CHARADE, 1984/94 r., 1000 ccm, benzyna: różne 
. części z demontażu, silnik, skrzynia biegów, zawfesz.'* inne.

Złotoryja, tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 •
' DAIHATSU'CHARADE, 1985 r/ : skrzynia biegów,chłodnica, 

drzwi. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
DAIHATSU CHARADE, 1987/93 r.. 1000 ccm : drzwi, klapa 
tylna, błotniki przednie i tylne, szyby, zawieszenia, MęPherso- 
ny, rozrusznik, alternator, serwo + pompa ham., elementy karo
serii (5-drzwiowy), inne części. Wrocław, tel. 0503/36-60-05 
DAIHATSU CHARADE, 1992 r., 1000 ccm, diesel: kolektor 
ssący, tarcze i klocki hamulcowe, siłowniki klapy, wałek rozrzą
du, docisk sprzęgła, części skrzyni biegów, kierunkowskazy. 
Oleśnica, tel. 071/314-35-95
DAIHATSU CHARADE 6-10,11,30,100S,101S, 1980/93 r., 
993 ćcm, benzyna, diesel: głowice, silniki, blachy, 3- i 5-drzwio- 
we, nowe i używane, wysyłka, skup. Wrocław, tel. 0601/87-25-65 
DAIHATSU CUORE: klapa tylna, maska, zderzaki, lampy f inne. 
Wrodaw, tel. 0601/95-16-78 ;
DAIHATSU CUORE, 1987 r., 852 ccm: silnik, Zawieszenie, kla
py, skrzynia biegów, inne. Jawor, tel. 076/870-37-13 
DAIHATSU FEROZA, 1600 ccm, benzyna : szyba przednia, 
chłodnica, wzmocnienie czołowe, drzwi przednie lewe, błotniki 
■przednie, maska, atrapa, zderzak przedni. Wiązów, tel. 0603/
32-24-71
DAIHATSU SIRION: zderzaki, klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/
95-16-78,
DODGE CARAVAN, 1996 r., 3300 ccm, wtrysk : przekładnia 
kierownicza ze wspomaganiem, - 500 zł. Kamienna Góra, teł. 
075/746-24,92,0604/21-86-49
DODGE LASER, DAYTONA, LE BARON CABRIO, 1988/93 r., 
2200 ccm i 2500 ccm: różne części z demontażu, kompletna 
dokumentacja. Nysa, tel. 0600/38-99-16,0608/55-12-31 
DODGE NEON, 1995 r.: różne części, silnik, drzwi z zawiesze
niem, instalacje i inne. Kościan, tel. 065/512-14-18 
O  FELGI ALUMINIOWE 14", + opony 205/60/14, stan 

dobry, cena do uzgodnienia. Rawicz, tel. 0600/
54-41-75 01035941

0  FIAT : komputery, nowe i używane, do róinych 
modeli Fiata, inne elektroniczne detale, moduły, 
czujniki, liczniki, sondy Lambda. Lubin, tel. 0605/
39-93-39 84019691

FIAT 125p, 126p, 1985 r.: różne części. Młyńsko, gm. Gryfów 
Śl., tel. 0601/57-22-41
FIAT 125p: wszystkie części., tel. 0501/08-09-50 
FIAT 125p: szyba przednia i tylna - 20 zł/szt., klapa przednia i 
tylna - 20 zł/szt., półosie do tylnego mostu -15 zł/szt. Grzyma- 
lin, tel. 076/887-18-46
FIAT 125p : blok silnika, hak, nadkola tylne, plastiki, półosie, 
gażnik, zderzak tylny, licznik, chłodnica, zawory głowicy, tłoki II 
szlif, szyba tylna i inne. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FIAT 125p: drzwi prawe i lewe, klapę tylną i przednią, alterna
tor, głowicę, hak, szyby, opony z felgami, inne. Miłkowice, tel. 
076/887-15-%
FIAT 125p: dwa alternatory, - po 100 zł, dwa gaźnikl (1.5) - po 
120 zł. Ozimek, tel. 0606/74-32-28 
FIAT 125p: piasty, tarcze ham., drążki, serwo i pompa ham., 
zbiornik paliwa i płynu, pompa oleju (2 szt.), nagrzewnica, lam
py, maska. Wrocław, tel. 071/354-21-43 
FIAT 125p: zderzaki, lampy, chłodnica, gażnik, alternator, blok 
silnika, tłoki ż pierścieniami, panewki. Wrocław, tel. 0502/
63-88-52
FIAT 125p: alternator, aparat zapłonu, gażnik, rozrusznik, drzwi 
tylne, koła, most tylny i inne. Wrocław, tel. 071/322-23-56 
FIAT 125p: błotniki tylne - 80 zł. Wrocław, tel. 071/345r17-95 
FIAT 125p: sworznie, słupki drzwiowe, obudowa sprzęgła, al
ternator, teleskopy, zespół przełączników, silniczki wycieraczek, 
lampy i inne. Wrocław, tel. 372-22-86 
FIAT 125p: okrągłe zeaary, skrzynia biegów (5), pompa wody, 
przekładnia, wahacze, zbiornik, kierownica Caro, obrotomierz, 
pas przedni dolny, maska, wzmocnienia przednie z podłużnica- 
mi, tłumik Wupex, tarcza sprzęgła, zaciski, alternator. Wrocław, 
tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
FIAT 125p: drzwi, most tylny, wat różne części. Wrocław, tel. 
0503/84-95-13
FIAT 125p: szyba tylna, - 30 zł. Wrocław, tel. 071/348-50-06, 
0601/76-37-32
FIAT 125p: wszystkie części zdemontażu. Wrocław, tel. 0601/
71-69-78
FIAT 125p, 1500 ccm: kpi. silnik i inne - od 5 zl. Zielona Góra, 
tel. 0501/31-23-00
FIAT 125p KOMBI, 1983 r., 1500 ccm: wszystkie części. Ra
dwanice, tei. 071/373-45-47
FIAT 125p, 1984 r.: nadwozie, stan dobry, ha kołach, komplet
ne, - 350 zł. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
FIAT 125p, 1986 r., 30 tys. km, 1500ccm, benzyna : silnik z 
osprzętem, - 350 zł. Wrocław, tel. 0608/66-97.-65 
FIAT 125p, 1986 r., 25 tys. km: silnik, stan b. dobry, możliwy 
montaż gratis, kompl. - 380 zł, most (kwadratowy) -150 zł, drzwi 
- 35 zł, resory - 25 zł/szt., przekładnia kier. - 80 zł, klapa przed
nia i tylna - 30 zł/szt., skrzynia biegów (5) -180 zł, zdeiżak 
przedni - 40 zł i inne. Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm : silnik po remoncie, skrzynia 
biegów - 200 zł, nadwozie, szyberdach - 200 zł. Wałbrzych, tel. 
0607/84-40-46
FIAT 125p, 1990 r.: części silnika, zawieszenia i karoserii, nowe
1 używane. Wrocław, tel. 325-33-71,0601/83-90-39
FIAT 125p, 1990 r . : różne części, 1/2 ceny. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/815-10-99
FIAT 126p: rozrusznik nowy typ + stacyjka -100 zł, skrzynia 
biegów -130 zł, karoseria 1983 r., po wymianie progów i błotni
ków - 200 zł. Brzeg, tel. 0608/57-38-92 
FIAT 126p: różne części. Brzeg Opolski, tel. 0606/39-57-74 
FIAT 126p: kpi. siedzeń rozkładanych, tył-przód, 90 r., stan b. 
dobry - 80 zł/kpi. Brzeg Opolski, tel. 077/416-40-05 po godz.15 - 
FIAT 126p: tylna klapa i belka ze zderzakiem, tylna szyba ogrze
wana, lewa, boczna szba, -140 zł. Bukowa SI., gm. Namysłów, 
tel. 077/419*19-35
FIAT 126p, 50 tys. km, 650 ccm, benzyna,: silnik - 28 zł, brak •
25 zł, wał - 20 zł, przekł. kierownicy - 30 zł, prądnica - 40 zł,
alternator -180 zł, rozrusznik - 40 zł, resor - 35 zł, przełączniki
świateł - 25 zł i inne. Chojnów, tel. 076/819^13-53
FIAT 126p: głowica, kolumna kierów., przekł. kierów., silniczek
wycieraczek. Długołęka, tel. 071/315-27-36
FIAT 126p: drzwi od strony pasażera - 35 zł, maska przednia -
30 zł, klapa tytna - 20 zł, szyba przednia - 25 zł, szyba tylna -15
zł, szyby boczne -10 zł, resor przedni - 30 zł i inne. Gajków, tel.
071/318-52-56
FIAT 126p : tapicerka, osprzęt i inne, tanio. Gaworzyce, tel. 
076/831-65-30,0606/64-27-51. '
FIAT 126p, 650 ćcm: silnik, po remoncie kapit., Z dokumenta
cją oraz inne z demontażu. Gromadka, tel. 076/817-25-97,0606/
31-99-35
FIAT 126p: szyby - 20 zł/szt. Grzymalin, tel. 076/887-18-46 
FIAT 126p: różne części. Jelenia Góra, tel. 075/641-72-83 
FIAT 126p: różne. Jelenia Góra, tel. 0601/47-21-94 
FIAT 126p: różne części. Jordanów śl., te1.(0604/30-18-81 
FIAT 126p: różne części. Kąty Wrocławskie, tel. 0603/61-75-15 
FIAT 126p: głowica rajdowa, splanowana 7 mm, rozwiercone 
gniazda, większe zawory, wałek sportowy (świątek), laski krót
kie popychaczy i obudowy, • 550 zł. Kłodzko, tel. 0606/48-86-91

FIAT 126p: dach, drzwi prawe, szyby, tarcza sprzęgłowa, do
cisk sprzęgła, lampy przednie, zbiornik paliwa, silnik wyciera
czek, podsufitką i inne. Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 074/
868-72-31
FIAT 126p: silnik ze skrzynią biegów, z dokumentacją stan b. 
dobry, - 250 zł. Kłodzko, tel. 074/868-76-84 
FIAT 126p: wentylator - 40 zł, obicie deski rozdzielczej, zawie
szenie przednie i tylne, silnik wycieraczek, wahacze, resory. 
Legnica, tel. 076/722-06-95
FIAT 126p : kpi. Instalacja elektryczna. Legnica, tel. 076/ 
862-62-07
FIAT 126p: szyba przednia klejona, nowa • 80 zł, tłóki Zpier- 
ścieniami, 1 szlif, kpi., nowe, • 80 zł. Legnica, tel. 076/856-48-88 
FIAT 126p: zawieszenie przednie lewe i prawa strona (nowe). 
Lubin, tel. 0503/84-34-95'
FIAT 126p: Silnik, skrzynia biegów, siedzenie lotnicze, alterna
tor i inne. Mirków, tel. 071/315-10-86 
FIAT 126p: różne części, szyby, dach, klapa tylna. Mościsko, 
gm. Dzierżoniów, tel. 074/832-91-11 
FIAT 126p: różne. Namysłów, tel. 0607/84-22-89 
FIAT 126p : skrzynia biegów, rozrusznik, alternator, szeroka 
deska, głowica, inne. Nowa Ruda, tel. 0607/62-79-33 
FIAT 126p : drzwi, klapy, alternator, rozrusznik; silnik, szyby, 
skrzynia biegów, głowica, koła, zawieszenie, przekładnia kier., 
dźwignia biegów, instalaqa iinne. Nowa Sól, tel. 0603/59-06-62 
FIAT 126p: nadwozie, silnik, alternator, deska rozdzielcza (sze
roka) i inne. Nysa, tel. 0603/34-67-40 
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: progi, zderzak tylny i przedni, spoilery. Oleśnica, 
tel. 0502/13-09-14
FIAT 126p: różne części, silnik. OłaWa, tel. 0604/75-27-83 
FIAT 126p: skrzynia biegów, alternator z blachą, rozrusznik, 
konsola, koła, opony, zwrotnice, szyby, wahacze, amortyzato
ry, stacyjka, gażnik, aparat zapłonowy, inne. Oława, tel. 0501/
51-86-69
FIAT 126p, 650 ccm: skrzynia biegów, silnik, szyby, kolumna 
kierownicza. Opole, tel. 077/465-31-17 
FIAT 126p : drzwi, maska, klapa, alternator, głowice I inne. 
Paczków, tel. 0606/15-33-85 
FIAT 126p: różne części. Prusice, teł. 0606/40-03-11 
FIAT 126p: alternator, skrzynia biegów, rozrusznik, zwrotnice, 
lotnicze fotele, stacyjka. Sobótka, tel. 0608/45-27-75 
FIAT 126p, 650 ccm, benzyna : silnik, udokumentowane po
chodzenie, skrzynia biegów, drzwi, szyby, klapy, zwrotnice, sze
rokie zderzaki, boczne szyby uchylane, dach, resory, rozrusz
nik, lotnicze fotele, duża deska, alternator, akumulator, inne. 
Sobótka, tel. 071/316-34-02 po godz. 17,0604/96-02-73 
FIAT 126p : drzwi - 30 zł, maska - 30 zł, klapa • 20 zł, szyba 
przednia • 30 zł, szyba tylna - 20 zł, zawieszenie przednie - 50 
zł, zawieszenie tylne - 30 zł, lampy -10 zł i inne. Strzelin, tel. 
0607/47-39-51,071/392-38-23
FIAT 126p : wszystkie części. Świdnica, teL 074/852-38-15, 
0503/52-77-22
FIAT 126p: silnik -120-180 zł, skrzynia biegów -160-200 zł, 
haki - 20-40 zł, drzwi • 25-50 zł, klapa tylna - 20 zł, maska -
40-100 zł, szyby - 5-40 zł, wahacz - 30 zł, resor - 25 zł, zwrotni
ca - 30 zł. felgi -10-25 zł, aparat zapłonu • 20 zł, stacyjka, inne. 
Świdnica, lei. 074/853-15-04
FIAT 126p: koła, drzwi, maska, klapa, belka, szyby, głowica, 
alternator, rozrusznik i inne. Świebodzice, tel. 074/854-51-61 
FIAT 126p: silnik, skrzynia biegów (5). Tomisław, gm. Osiecz
nica, tel. 0603/57-70-12
FIAT 126p : skrzynia biegów i inne. Twardogóra, teł  ̂0601/ 
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50 zł, lampy-10 zł/szt., tłumik • 15 zł, bak • 20 zł, felgi aluminio
we -150 zł i inne. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p: alternator, skrzynia biegów, rozrusznik na elektro
magnes, lotnicze fotele, szerokie liczniki. Wrocław, tel. 0501/
40-31-54
FIAT 126p : zderzak szeroki - 30 zł, wahacze - 30 zl, resor - 20 
zł, pokrywa bagażnika i silnika - 25 zł, szyba przednia i tylna, 
ogrzewana - 20 zł, kanapa z materiału - 20 zł, dywaniki, spręży
ny, akumulator, kierownica, pasy, piasty, bębny, przełącznik 
zespolony. Wrocław, tel. 071/361 -95-65,0607/42-82-29 
FIAT 126p : wszystkie części. Wrocław, tel. 071/344-42-42, 
0608/75-16-34
FIAT 126p: szyby, silnik, skrzynia biegów, wahacze, zwrotni
ce, lampy, resory.po remoncie, stan b. dobry. Wrocław, tel. 071/
387-80-69
FIAT 126p: alternator, przekładnia, lusterka, zderzaki ze spo- 
ilerem, spoilery tylne, owiewki drzwiowe, pasy przednie i tylne, 
lotnicze fotele, tłumiki Wupex, zagłówki, podsufitką, blenda tyl
na, błotniki, progi, maska, ścianka, podłoga, repereturki drzwio
we. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT 126p: silnik, stan b. dobry, rozrusznik, klapa tylna, ma
ska, drzwi, szyby, skrzynia biegów, prądnica, felgi, śerwo.-ko- 
lektor, zbiornik oleju, chłodnica, inne. Wrocław, tel. 0601/
76-37-70
FIAT 126p BIS: silnik na części, skrzynia biegów, resor, waha
cze, zwrotnice, kolumna kier., piasty, koła, lampy, klapa bagaż
nika, klapa silnika, belka, zderzaki, drzwi, gażnik, aparat zapło
nu, głowica, rozrusznik, nagrzewnica, dmuchawa, chłodnica, 
siedzenia lotnicze. Wroęław, tel. 071/373-90-73,0501/94-75-25 
FIAT 12$p, 650 ccm: głowica - 50 zł, kierownica gruba -15 zł, 
szyba przednia - 20 zł. Wrocław, tel. 0502/30-58-58 
FIAT 126p: wszystkie częścią demontażu, Wrocław, tel. 0601/
71-69-78
FIAT 126p : pompa ham. • 30 zł, cewka (nowa, 1-biegunowa) • 
40 zł, pompa paliwowa - 20 zł, aparat zapłonu • 20 zł, zwrotnice 
-10 zł, koło zamachowe - 200 zł, tłoki, zawory (600 ccm). Wro
cław, teł. 0609/59-01-54
FIAT 126p: skrzynia biegów -160 zł, silnik-160 zł, zawiesze
nie -100 zł i inne. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-31-25 * 
FIAT 126p BIS. wentylator chłodnicy, rury wodne, czujnik wen
tylatora chłodnicy, kpi. insf. elektryczna i inne drobne części. 
Zielona Góra, tel. 068/323-40-07 
FIAT 126p, 1976 r. nowe części: przednie bębny hamulcowe ♦ 
łożyska, stary typ oraz kpi. amortyzatorów przednich, -150 zł. 
Zielona Góra, tel. 0606/97-86-57 
FIAT 126p, 1981 r.,-31 tys. km, 650 ccm: silnik kpi., skrzynia 
biegów, amortyzatory tylne (na gwarancji), lampy H4,12 szt., 
silnik - 300 zł, skrzynia biegów -180 zł, amortyzatory - 60 zł, 
lampy H4 - 20 zł. Szczedrzykowice, gm. Prochowice, tel. 0608/
27-35-30
FIAT 126p, 1984 r.: silnik techn. sprawny + drugi w częściach, 
drzwi, maski, koła, zawieszenia, hak, siedzenia, kolumny, róż
ne części, - 200 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-10-99 
FIAT 126p, 1985 r . : skrzynia biegów do uszczelnienia, stan 
dobry - 70 zł. Głogów, tel. 076/833-49-28,0606/38-64-75 
FIAT 126p, 1985 r., 60 tys. km, 650 ccm: kpi. silnik z alternato
rem - 400 zł, skrzynia biegów • 150 zł, silnik 600 ccm -100 zł,
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FIAT 126p: silnik, alternator, szeroka deska, zawiedzenie, szy
by, inne. Wąsosz, tel. 065/543-82-00 
FIAT 126p: skrzynia biegów, silnik, zawieszenia. Wiązów, tel. 
0606/57-13-16
FIAT 126p: blachy, boki, drzwi prawe, pokrywa silnika, nadko
la, zderzak przedni, chromowany i inne - nowe. Wrocław, tel.
322-43-27
FIAT 126p: klapa tylna - 30 zł, belka tylna - 20 zł. Wrocław, tel. 
0600/61-05-00
FIAT 126p : skrzynia biegów, tarcza *  docisk sprzęgła. Wro
cław, tel. 0606/73-75-45
FIAT 126p : maska silnika, skrzynie biegów, przekł. kierów., 
zderzaki i inne. Wrocław, tel. 071/328-97-45,0600/69-04-38 

- FIAT 126p.: skrzynia biegów, zderzak tylny, lampy, zegar (nowy) 
Jlnne. Wrocław, tel. 071/345-68-78 ~

FIAT 126p : drżwi, szyby,.zderzaki i inne. Wrocław, tel. 071/ 
'.343-16-93 ;

: FIAT 126p: fotele rozkładane, 2 szt, -160 zł. Wrocław, tel. 071/
; 321-2i-9f '

FIAT 126p: głowica (650 ccm), klapa tylna - 50 zł, belka tylna +. 
zderzak wąski- 50 Zł, szyby (komplet) - 50 zł j wiele innych 
części. Wrocław, tel. 0503/96-88-09- 
FIAT 126p : zwrotnica lewa, stary typ, piasty kół, licznik,-do
stawka skrzyni biegów Bendix, inne. Wrocław, tel. 372-22-86 
FIAT 126p: głowice, zestaw naprawczy silnika, przekładnia li- 
stwowa, hak, bagażnik, łożyska, części do skrzyni biegów, wał 
korbowy, wałek rozrządu, dmuchawa, nagrzewnica, zderzaki, 
kierownica. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
FIAT 126p: silnik -150 zł, skrzynia biegów (5) -130 zł, głowica 
• 80 zł, rozrusznik - 25 zł, drzwi - 40 zł, maska • 40 zł, klapa - 25 
zł, belka • 10 zł, zderzaki szerokie - 25 zł, koła z oponami - 40 
zl, felgi • 15 zł, szyba przednia - 25 zł i inne. Wrocław, tel. 0502/ 
87-41-67
FIAT 126p : skrzynia biegów, silnik, klapa tylna, rozrusznik, 
szyby, gażnik, deska rozdz., aparat zapłonu i inne. Wrocław, 
tel. 0607/28-20-82
FIAT 126p, 600 ccm: silnik, stan b. dobry, -160 zł. Wrocław, 
tel. 0600/80-70-84
FIAT 126p: skrzynia biegów - 130 zł, zwrotnice po regeneracji, 
resor, wahacze, prądnica. Wrocław, tel. 071/357-59-92 
FIAT 126p: uszkodzona skrzynia biegów - 40 zł. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
FIAT 126p : alternator -150 zł, skrzynia biegów • 120 zł, szero
ki licznik - 80 zł, resor - 40 zł, rozrusznik na elektromagnes - 
120 zł, silnik z dokumentami - 250 zł, gażnik - 30 zł, opony - 35 
zł, nowe zawieszenie -100 zł, wahacze - 25 zł, maska - 50 zł i 
inne. Wrocław, fel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p: kolumna kierownicza - 40 zł,maska - 50 zł, drzwi -

reflektory -10 zł/szt., aparat zapłonu starego typu, - 30 zł. Piła
wa Górna, tel. 074/837-22-37
FIAT 126p, 1986 r., 650 ccm: silnik, skrzynia biegów, alterna
tor, szyby, siedzenia. Strzelin, tel. 0601/05-79-10 po godz. 19 
FIAT 126p, 1987 r . : nadwozie częściowo uzbrojone (szyby, 
zawieszenie przednie i tylne, sprawne hamulce, zbiornik pali
wa, inst. elektr.), - 650 zł. Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 074/
868-72-31
FIAT 126p, 1987 r.: skrzynia biegów, silnik i inne Części. Nowa 
Ruda, tel. 074/871-47-97,0607/80-95-61 

. FIAT 126p, 1987 r . : silnik - 90 zł, skrzynia biegów -170 zł, 
prądnica - 35 zł, rozrusznik - 35 zł, szyba przednia - 40 zł, ma
ska przednia • 40 zł, drzwi - 40 zł, hak - 35 zł, zbiornik paliwa - 
25 zł, wahacze - 35 zł, aparat zapłonu -25 zl, tłumik -15 zł, 
zderzaki. Sobótka, tel. 0604/12-53-23 
FIAT 126p, 1987 r, 650 ccm.: skrzynia biegów - 250 zł (montaż 
gratis) i inne części. Stogi, gm. Borów, woj. wrocławskie, tel. 
0601/16-88-17
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm • silnik - 220 zł, skrzynia biegów - 
130 zł, alternator - 150 zł, rozrusznik nowego typu • 100 zł, koła, 
opony, fotele lotnicze - 70 zł, szyby, nadwozie, stari dobry - 300 
zł, - 600 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-54,090/34-14-9?
FIAT 126p, 1988 r . : drzwi, lotnicze fotele, silnik w częściach, 
głowica, skrzynia biegów, szyby, felgi, zawieszenie. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-84-63
FIAT 126p, 1989 r.: silnik—200 zł; alternator-120 zł; rozrusz
nik • 100 zł; fotele lotn. kompl. • 80 zł;.szeroki licznik - 60 zł, 
inne. Lubin, tel. 076/846-82-24
FIAT 126p FL, 1989 r., 650 ccm,: skrzynia biegów, zbiornik 
paliwa, koła, głowica, alternator, rozrusznik, gażnik, szyby, sta
cyjka, wahacze, docisk sprzęgła, aparat zapłonu, licznik, kie
rownica gruba, przekł. kierownicy, sprężyny, pasy bezw., wał, 
zderzaki, konsola I inne. Oława, tel. 071/303-29-25, 0606/
42-15-39
FIAT 126p, 1989 r., 650 ęcm, benzyna: silnik, kpi .dokumenta
cja, - 200 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1989 r., 66 tys. kni, 650 ccm: zawieszenie, zwrotni
ce, resor, silnik • stan b. dobry z dokumentacją - 200 zł, lampy, 
zderzaki, kierownica. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 700 ccm: nadwozie, wahacze, aparat 
zapłonu, chłodnica, gażnik, alternator" skrzynia biegów, głowi
ca 650 ccm, rozrusznik, wiązka inst. elektr. i inne. Złotoryja, tel. 
0607/52-95-58
FIAT 126p, 1990 r.: pokrywa bagażnika, * 50 zł. Wrocław, tel. 
325-33:71,0601/83-90-39
FIAT 126p, 1990 r.: wszystkie części z demontażu. Duszniki 
Zdrój, tel. 074/866-91-61
FIAT 126p, 1990 r.,: drzwi kompletne z tapicerką i klamkami, 
resor, lampy. Jawor, tel. 076/870-69-45,0604/67-78-67

FIAT 126p BIS, 1990 r.: klapa tylna z szybą. Wrocław, tel. 0609/
36-92-62
FIAT 126p, 1990 r., 50 tys. km, 650 ccm'. skrzynia biegów, al
ternator, głowica, rozrusznik, stacyjka, koła, szyby, gażnik, apa
rat zapłonowy, pompa paliwa, tłumik, zbiornik, resor, szeroka 
deska rozdzielcza, dmuchawa, tapicerka i inne. Wrocław, tel. 
0501/40-31-54
FIAT 126p, 1990 r., 60 tys. km, 650 ccm: skrzynia biegów, al
ternator, głowica, rozrusznik na kluczyk i linkę, prądnica, gaż
nik,aparat zapłonu, szyby, stacyjka, siedzenia, koła, tapicerka, 
klapa (tylna i przedrtfe) oraz inne. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1991 r., 652 ccm: karoseria po wypadku, skrzynia 
biegów, idealna 94 r., alternator, rozrusznik, resor, wahacze, 
zawiesz., licznik + inst., drzwi, dmuchawa, cewka 2-bieguno- 
wa, 2 silniki z dokum., 89/84 r. i inne. Nowogród Bobrz., tel. 
0608/68-31-67, woj. zielonogórskie 
FIAT 126p el, 1997 r . : skrzynia biegów (5), głowica, rozrusz
nik, wahacze, zderzaki, felgi, stacyjka, klapa tylna, szyby, kla
pa przednia, zawieszenie tylne, cewki, alternator na części. Pi
ława Górna, tel. 0602/60-19-47, woj. wrocławskie 
FIAT 126p el, 1997 r., 7 tys. km: koła z oponami Dębica, mało 
używane. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
FIAT 126p el, 1998 r . : oblachowanie bez dachu, • 1.500 zł. 
Świerczów, woj. opolskie, tel. 0600/83-51-07 
FIAT 126p, 2000 r., 650 ccm : skrzynia biegów, nowa, blok, 
głowica - 30 zł/sztuka. Legnica, tel. 076/854-94-13, 0607/
53-37-47
FIAT 126p, 2000 r . : skrzynia biegów, drzwi i inne z rozbiórki. 
Nowa Sól, tel. 0609/27-11-65
FIAT 128 SPORT COUPE SL, 1976 r.: wszystkie części z roz
biórki, nowa maska i błotnik. Wrocław, tel. 071/322-15-69 
FIAT 131 1400,1600 ccm: wszystkie części z rozbiórki, ści- 
nawka Średnia, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/97-66-21 
FIAT 131: różne części z rozbiórki, oraz inst. gazowa BRC z 
dokum. i możliwością montażu - 650 zł. Świdnica, tel. 0605/
78-33-65
FIAT 131 KOMBI, 1985 r.: różne części. Wrocław, tel. 0502/
30-07-54
FIAT 131,132: różne używane. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
FIAT 132: wszystkie części. Oława, tel. 0604/75-27-83 
FIAT 132,2000 ccm: silnik, skrzynię 5-biegową, szyby przed
nie, komputer, drzwi, inne. Węgliniec, tel. 0600/68-00-36 
FIAT 132 ARGENTA: silnik, skrzynia biegów, tylny most, za
wieszenie i inne. Wrocław, tel. 325-44-16 
FIAT 132 ARGENTA, 1984 r., 1600 ccm : silnik, skrzynia bie
gów, rozrusznik, aparat zapłonu, teleskopy przednie (gazowe), 
zawieszenie przednie i inne. Mirków, tel. 071/315-11-28 
FIAT BARCHETTA: reflektory. Siechnice, teł. 071/311-54-13 
w godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT BARCHETTA: lampa przednia, zderzak tylny. Wrocław, 
teł. 0601/72-56:81
FIAT BRAVA, 1900 ccm, turbo D : różne części. Głogów, tel. 
0607/84-69-73
FIAT BRAVA: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, lusterka. 
Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/
41-76-04
FIAT BRAVA, 1200 ccm, 16V: osprzęt silnika, kompletny za
wieszenia, kołpaki, wahacze, lusterko prawe, sonda, półoś lewa, 
kolektory, serwo, pasy, nagrzewnica, wzmocnienie przednie, 
poduszki pod silnik, zbiornik spryskiwacza. Wrocław, tel. 0603/
10-18-70
FIAT BRAVA, 1997 r., 1600 ccm, 16V biały: silnik kpi., zawie
szenie przednie, pompa paliwa, el. zegary. Nowa Wieś Legnic
ka, tel. 0601/79-18-30
FIAT BRAVA, 1997 r., 1600 ccm, 16 V : wózek, wahacze, zwrot
nice, McPhersony, półosie, listwa kierownicza, drzwi, deska, 
plastiki, podsufitką, tarcze i klocki ham. kpi., głowica, osprzęt 
silnika, licznik, oś tylna, inne. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
FIAT BRAVA, BRAVO, 1400 ccm, 1.6,1.9HDi: wózki, waha
cze, zwrotnice, półosie, McPhersony, listwy kierownicze, osie 
tylne, stabilizatory, drzwi, plastiki. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
FIAT BRAVA, BRAVO, MAREA: wahacze przednie, nowe. ory
ginalne prod. włoskiej, gwarancja, możliwość wysyłki, - 250 zł. 
Wałbrzych, tel. 0601/96-18-56
FIAT BRAVA, BRAVO, MAREA, 1900 ccm, TD, JTD: końców
ki wtryskjwaczy - wszystkie roczniki, nowe, oryginalne prod. 
włoskiej, gwarancja, możliwość wysyłki. Wałbrzych,'tel. 0601/
96-18-56
FIAT BRAVO :-prawy tylny błotnik, lewy przedni błotnik. Go
styń, woj. leszczyńskie, tel. 0503/65-39-05 
FIAT BRAVO: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, lusterka. 
Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 wgodz. 9-17,0608/
41-76-04
FIAT BRAVO, 1999 r . : przednie kolumny McPhersona, tylne 
amortyzatory, wahacze, układ kierowniczy bez wspomagania, 
zwrotnice, tarcze hamulcowe. Wrocław, tel/0603/55-31-83 
FIAT BRAVO, BRAVA : zderzak przedni, zawieszenie przed
nie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FIAT BRAVO, CROMA, DUCATO, 1984/01 r.: skrzynie biegów 
- manualne 1 automatyczne + Części. Wrocław, teł. 071/
341-50-52, od 9-15,0602/85-03-45 
FIAT BRAVO, CROMA, DUCATO, TIPO, TEMPRA, UNO, 1984/ 
01 r.: skrzynie biegów (manualne i automatyczne) oraz części 
do skrzyni hiegów. Wrocław, tel. 071/341-50-52 w g. 9-15 
(pn.-sob.), 0602/85-03-45 w godz. 9-18 
FIAT ClNOUECENTO: tylne szyby + uszczelki, - 60 zł. Bole
sławiec, tel. 075/644-10-10, po 16 
FIAT ClNOUECENTO : klapa bagażnika. Jelenia Góra, tel. 
0603/29-19-77
FIAT ClNOUECENTO: części skrzyli biegów, fotele, błotniki, 
ćwiartka, belka tylna, inne. Kalisz, tel.
FIAT ClNOUECENTO: zderzaki, maski, drzwi, reflektory,.błot- 
niki.-Lubin, teł. 0502/63-02-35
FIAT ClNOUECENTO, 700 ccm : inst. gazowa, butla 28 kg - 
600 zł. Lubnów, tel. 074/819-91-41 
FIAT ClNOUECENTO : lampy, drzwi. Mojesz, woj. jeleniogór
skie, tel. 075/789-29-04,0502/67-28-28 
FIAT ClNOUECENTO, 900 ccm : klapa tylna, drzwi prawe, 
chłodnica. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT ClNOUECENTO, 700 ccm: alternator, lampa tylna lewa, 
zderzak tylny, lampa kierunkowskazu przedniego prawego. 
Wrocław, tel. 0601/72-24-92
FIAT ClNOUECENTO : zderzak tylny -100 zł, klapa tylna - 50 
zł, błotnik przedni prawy - 30 zł. Wrocław, tel. 0600/61 -05-00
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CHŁODNICE
WODNE

KLIMATYZACYJNE 
skup • sprzedaż ■ naprawa 
wgodz. 9.00-17.00, tel. 071/ 
342-30-93, 0-601 837 538 
Wrocław, ul. Opolska 23

FIAT ClNOUECENTO : maska silnika. Wrocław, tel. 071/ 
328-97-45,0600/69-04-38
FIAT ClNOUECENTO: nowe błotniki, wzmocnienie przednie, 
lampy przednie i tylne, ?zkła lamp, hak, bagażnik dachowy, li
stwy boczne, zegarek, owiewki, spoiler tylny, zderzaki, przegu
by, wahacze, rozrusznik, półka, amortyzatory, korek paliwa, lu
sterka, blenda tylna, tłumik, maska. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
FIAT ClNOUECENTO SPORT: lampy tylne, konsola na tunel, 
listwy boczne, przekładnia, pasy czerwone, wkładki zamka, ki- 
runkowskazy białe, krzyżaki. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w 
godz. 9-17
FIAT ClNOUECENTO : fotele tylne, pasy bezwł., półka tylna. 
Wrocław, tel. 0607/48-95-76
FIAT ClNOUECENTO : lampy przednie i tylne, wzmocnienie 
czołowe, błotniki, maska, przekł. kierownicy, wahacze, zaciski, 
zwrotnice, przeguby, półka tylna, siedzenia tylne, pasy bezwł. 
przednie oraz tylne, zderzaki, lusterka, listwy boczne, sprzę
gło, chłodnica, osprzęt Wrocław, tel. 0607/41-52-06 
FIAT ClNOUECENTO: serwo z pompą hamulcową, szyba tyl
na. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
FIAT ClNOUECENTO: zderzaki, pokrywa silnika, prawe drzwi, 
prawy błotnik, pokrywa bagażnika. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
FIAT ClNOUECENTO 700,900 ccm: drzwi, maska, klapa tyl
na, zderzaki, dach z szyberdachem, ćwiartki tylne, półosie, 
wahacze, fotele przednie, zbiorniczek wyrównawczy spryski- 
waczy i paliwa, kierownica, komputer, zderzak tylny, szyby bocz
ne uchylne, konsola alternator, zawieszenie tylne i inne. Żary, 
tel. 0602/8543-52
FIAT ClNOUECENTO, 1994 r . : zawieszenie tylne kpi., klapa 
tylna, zderzak, wahacze przednie, lusterka, zbiornik paliwa. 
Chojnów, tel. 0600/57-31-65
FIAT ClNOUECENTO, 1996 r. 700,900: silnik z dokumentacją, 
skrzynia biegów, siedzenia, zawieszenie, moduły, czujniki, al
ternator, rozrusznik, kolumna listwowa, gażnik Aisan i Weber, 
drzwi, łapy, poduszki. Świdnica, tel. 0607/86-82-92 
FIAT ClNOUECENTO, 1996/97 r. 700,900 ccm: drzwi, maska, 
klapa tylna, zderzaki, światła przednie i tylne, skrzynia biegów 
(5), McPhersony. kolektor, głowica, miska, szyby, koła, zbiornik 
paliwa, zbiornik spryskiwaczy, gażnik, serwo, alternator, kierow
nica, rozrusznik i inne. Wrocław, tel. 0603/03-37-21 
FIAT ClNOUECENTO, 1997 r., 704 ccm, benzyna : głowica, 
blok, wtrysk, gażnik, komputer, katalizator - od 15 zł/szL Legni
ca, tel. 076/854-94-13
FIAT ClNOUECENTO, 1997 r„ 38 tys. km, 700 ccm, benzyna: 
skrzynia biegów z półosiami, stan idealny. Legnica, tel. 0606/
68-30-86
FIAT ClNOUECENTO, 1997 r., 704 ccm: reflektor, błotnik tyl
ny, klapa bagażnika, zderzak, McPherson, wahacze, przekład
nia kierownicy, miska olejowa, chłodnica, fotele, półosie, mo
duł el., zbiornik paliwa, głowica, szyby, osprzęt silnika i inne. 
Wrocław, tel. 0609/37-27-17
FIAT ClNOUECENTO, 1997 r . : przednie i tylne amortyzatory, 
wahacze przednie i tylne. Wrocław, tel. 0603/55-31 
FIAT ClNOUECENTO, 1998 r., 1 tys. km, 900 ccm, benzyna: 
gażnik, głowica, tylny wahacz, zbiornik, wał, panewki, tłoki i inne. 
Wrocław, tel. 0501/40-31-54
FIAT ClNOUECENTO, 1999 r., 1 tys. km, 900 ccm, benzyna: 
głowica, gażnik, aparat zapłonu, zbiornik, zderzak, wał i panew
ki, tłoki oraz inne części. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT ClNOUECENTO, SEICENTO : blacharka, oświetlenie, 
zderzaki, zawieszenie, przekł. kierownicy. Siechnice, teł. 071/ 
311-54-13 wgodz. 9-17,0608/41-76-04 
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, tylna belka z zawieszeniem. Lubań, tel. 0607/65-83-28 
FIAT COUPE, 1997 r., 2000 ccm, turbo: silnik, tylna część nad
wozia, tylne zawieszenie. Lubań, tel. 0607/65-83-28 
FIAT COUPE, 1998 r . : maska, drzwi/szyby, zawieszenia, sil
nik, lampy i inne. Krotoszyn, tel. 0608/40-65-49 
FIAT CROMA, 2000 ccm: skrzynia biegów, klapa kpi., maska, 
drzwi, el. podnośniki szyb prawy i lewy, el. reg. lusterka, konso
la, plastiki. Oleśnica, tel. 071/314-9847 
FIAT CROMA: układ kierowniczy. Pąrzyce, tel. 075/736-32-37 
FIAT CROMA: drzwi, klapa tylna. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15,0601/79-30-54
FIAT CROMA: blacharka, oświetlenie, chłodnica. Siechnice, 
tel. 071/311-54-13 wgodz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT CROMA, 1988 r.: części. Gorzów, tel. 0502/04-86-44 
FIAT CROMA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna: wałki rozrządu (2 
szt.), aparat zapłonowy, kolektor ssący paliwa. Oleśnica, tel. 
071/31445-29 po godz. 18
FIAT DUCATO SCUDO: częśd silnika 2500 TD oraz 1900 D. 
Głogów, tel. 0601/18-67-66 

~ FIAT DUCATO, 1900 ccm, turbo D : głowica kpi. Modła, tel. 
0602/88-08-99
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: rozrusznik, stan b. dobry, • 
210 zł. Namysłów, tel. 077/410-35-77 
FIAT DUCATO : blacharka, oświetlenie, zderzaki, zawiesze
nie, chłodnica. Siechnice, tel. 071/311-54-13 wgodz. 9-17,0608/ 
41^76-04
FIAT DUCATO: skrzynia biegów, stan b. d.obry. środa Śląska, 
tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 ,
FIAT DUCATO: lusterko wsteczne lewe. Wałbrzych, tel. 074/
848-9349 po godz. 17
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, roz
rusznik. Wrocław, teł.0601/72-56-81 
FIAT DUCATO : zawieszenia, drzwi, ukł. wydechowy, listwa 
kierownicza, fotel, nagrzewnica, oś, resory, teleskopy, przekaź
nik świec żarowych, wał korbowy. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
FIAT DUCATO reflektor prawy, - 100 zł. Wrocław, tel. 071/ 
361-52-50,0601/55-2045,0601/55-20-51 
FIAT DUCATO, 2500 ccm, diesel: dużo części silnika i skrzyni 
biegów. Ząbkowice Śląskie, tel. 0603/11-74-09 
FIAT DUCATO, 1983 r., benzyna: wszystkie części mechanicz
ne. Chojnów, tel. 076/819-17-56 
FIAT DUCATO, 1983/89 r., 2500 ccm, diesel: silnik C5, skrzy
nia biegów, zawieszenie, szyba przednia, chłodnica, półosie, 
koła, belka tylna, inne. Wajbrzych, tel. 074/846-49-58
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" t IAT DUCATO, 1984/00 r., 2800 ccm, diesel; silnik bez osprzę
tu, gkjwiee; skrzynie piegów* części mechaniczne, zawiesze
nie, dreWi.lampy.eleTnentyblacharki, rozrusznikii Inne. Wro- 

- ctaw, tel. 071/342-19-70.0601/74-19-45 
FIAT DUCATO, 1987/93 r , : różne części/Lubsko,*tel. 0605/
06-64-98 •
FIAT DUCATO, 1988 r., 200 tys. km, 1900 ccm, diesel: silnik, 
w całości lub ha częśei, pompę wtryskową, rozrusznik, główi- 
cę, blok,-wal Korbowy, tłoki. Lwówek śląski, teI«0609/41 -29̂ 24 
FIAT DUCATO, 1988r., 2500 ccm, diesel : silnik, z osprzętem, 
możliwość uruchomienia, - 3.000 zł lub zamienię na przyczepę 
kempingową, gastronomiczną. Ziębice, tel. 074/819-08-34 po 
godz. 21
FIAT DUCATO, 1990 r., 2500 ccm, diesel: wszystkie części z 
rozbiórki. Opole, tel. OSOI/25-31̂ 20 
FIAT DUCATO, 1990 r. 2.0 E, 2.5 D: części silnika i skrzyni 
biegów, mechaniczne, blacharskie, szyby i inne. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99.0603/93-52-50
FIAT DUCATO, 1990 r . : skrzynia biegów (5) do poj. 2.5 turbo 
O, z wymianą, -1.600 zł. Wrocław, tel. 0503^9-07-05 
FIAT DUCATO, 1992 r., 130 tys. km, 1900 ccm,diesel: silnik i 
skrzynia biegów. - 2.200 zł. Góra, tel. 0603/94-13-7.1 
FIAT DUCATO, 1993 r., 2500 ccm, diesel : drzwi, skrzynia bie
gów, głowica, wał korbowy,, ścianka przednia, ławki. Bolesła
wiec, tel. 0502/29-11-45,0603/10-29-47 
FIAT DUCATO, 1995 r., turbo D : skrzynia biegów i różne czę
ści silnika. Głubczyce, tel. 0608/01 -16-85 
FIAT DUCATO, 1995 r., 2500 ccm, diesel: sprzęgło, pompa 
vacum, wody i oleju oraz inne części. Duszniki Zdrój, tel. 0607/
15-26-96
FIAT DUCATO, 1995 r., 81 tys. km, 2500 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów (5), rozrusznik, alternator, przeguby. Gromad
ka, tel. 0604/78-33-32,0606/47-11-90 
FIAT DUCATO, 1995 r.: drzwi kompl. do modelu niskiego. Opo
le, tei. 0602/65-31-46
FIAT DUCATO, 1996 r„ 2500 ccm, diesel: silnik. Lubań, tel. 
0607/65-83-28
FIAT DUCATO, 1998 r.: błqtnik lewy tylny z nadkolem, wersja 
krótka, osobowa. Głogów, tel. 076/833-49-28,0606/38-64-75 
FIAT DUCATO, 1998 r., 2500 ccm, TDI: wózki, wahacze, zwrot
nice, półosie, McPhersony, stabilizatory, drzwi, model niski, osie 
tylne. Smardzów, tel. 071/398-33-51.071/314-38-54 
FIAT DUCATO, 1999 r.: maski, reflektory, skrzynia biegów, sil
nik 2.8 TDI, dach, boki. Zielona Góra, tel. 0503/37-45-51 
FIAT DUCATO, IVECO, 2500 ccm, diesel: silnik kompletny, 
stan b. dobry, gwarancja sprawności, - 2.400 zł. Namysłów, tel. 
077/410-35-77
FIAT FIORINO 1050 : silnik, skrzynia biegów i inne, • 250 zł. 
Kościan, tel. 065/512-14-18
FIAT FIORINO: drzwi, zawieszenie przednie, ukł. kierowniczy, 
konsola i inne części. Siechnice, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT MAREA: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki. Siechnice 
k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT MAREA SEDAN, KOMBI: drzwi, wózek, wahacze, pół
osie, zwrotnice, McPhersony. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
FIAT MULTIPLA: maska silnika, zderzak, drzwi, błotnik. Siech
nice, tel. 071/311-54-13 wgodz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT PALIO: drzwi, maska, klapa, błotniki, zderzaki, oświetle
nie. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT PALIO : klapa tylna, szyba drzwi prawych tylnych, -150 
zł. Wrodaw. tel. 0501/70-81-92 
FIAT PALIO, 1999 r. |  różne części z demontażu. Sława, tel. 
0603/54-11-01 • '
FIAT PALIO. 2000 r.: zderzak. Wrocław, tel. 071/311-76-55 
FIAT PALIO, SIENA 1.2,1.6 16V: części mechaniczne i bla
charskie, poduszka powietrzna, głowice, kompletny osprzęt sil
nika i inne., tel. 0603/10-18-70
FIAT PALIO, SIENA, 16V1200-1600 ccm: części mechanicz
ne i blacharskie, poduszka powietrzna, plastiki, głowice, kom
pletny osprzęt silnika, koła + kołpaki, lampy tylne, tapicerki, fo
tele i inne. Wrocław, tel. 0603/10-18-70 
FIAT PALIO, SlENA, 1999 r„ 1600 ccm : wózek, wahacze, 
zwrotnice, McPhersony, półosie, listwa kierownicza, stabiliza
tor. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
FIAT PANDA: drzwi prawe, poduszka pod silnik i skrzynię bie
gów, klosze kierunkowskazów, linka licznika, skrzynia biegów. 
Oleśnica, tel. 071/314-98-47
FIAT PANDA: drzwi lewe i prawe, klapa tylna, most z resora
mi, deska rozdz. Pęgów, tel. 071/310-73-86 
FIAT PANDA : lampy tylne, lusterko lewe. Wrocław, tel. 
372-22-86
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, 1987 r., 1100 ccm, benzyna: wiele części. Ole-. 
śnica, tel. 0606/63-17-09
FIAT PANDA, 1989 r. 900,1000,1300 com: silnik + osprzęt, 
skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, szyby, drzwi, koła, 
błotniki, lampy, chłodnica, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FIAT PANDA, 1991 r., 750 ccm, FIRE: silnik, skrzynia biegów. 
Kalisz, tel. 062/508-06-26
FIAT PUNTO II, 1200 ccm: drzwi kierowcy, instalacja, tapicer
ki, lewa tylna lampa, osprzęt silnika, wspomaganie, kołpaki ory
ginalne, lusterko lewe, półoś lewa, wzmocnienie dolne, zbior
nik spryskiwaczy., tel. 0603/10-18-70 .
FIAT PUNTO SX : komputer. Gromadka, woj. legnickie, tel. 
0603/71-61-56,0600/13-30-53
FIAT PUNTO: nowa maska, - 270 zł. Kamienna Góra, tel. 075/ 
746-24-92,0604/21-86-49
FIAT PUNTO I I : maska. Lwówek Śląski, tel. 075/782-51-76, 
0607/43-68-10
FIAT PUNTO : drzwi, klapa, maska, błotniki, zderzaki, oświe
tlenie, plastiki, skrzynia biegów, części mechaniczne. Oleśni
ca, tel. 071/314-98-47 | j
FIAT PUNTO: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, zawiesze
nie, chłodnica, inne. Siechnice k. Wrocławia, tel: 071/311-54-13 
wgodz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT PUNTO'i: wózki, wahacze, zwrotnice, półosie, McPher
sony, listwy kier., stabilizatory. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
FIAT PUNTO: podłużnica, wzmocnienie czołowe, dach, ćwiartki 
tylne, kolumna kierownicza, kołyska przednia, belka tylna, 
oświetlenie i inne. Strzegom, tel. 0607/04-07-88 
FIAT PUNTO 75: wahacze przednie, amortyzatory przednie i 
tylne, docisk sprzęgła. Wałbrzych, tel. 074/848-93-49 po 
godz. 17
FIAT PUNTO : błotnik przedni prawy, wentylator + obudowa, 
kierunkowskaz przedni prawy, zderzak tylny. Wrocław, tel. 071/ 
336-70-66 wewn. 187
FIAT PUNTO II. 1200 ccm: drzwi kierowcy, instalacja, plastiki, 
tapicerki, lewa, tylna lampa, osprzęt silnika, wspomaganie x2, 
kołpaki, oryginalne lusterko lewe, półoś lewa, wzmocnienie 
dolne, zbiornik spryskiwacza. Wrocław, tel. 0603/10-18-70 
FIAT PUNTO II: reflektor prawy (uszkodzony uchwyty mocują
ce), - 400 zł. Wrocław, tel. 0605/78-23-82 
FIAT PUNTO II : maska, zderzak, lampy, lusterka i inne. Wro
cław, tel. 0601/72-56-81
FIAT PUNTO: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zderzak, 
reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FIAT PUNTO, 1994 r.: wzmocnienie czołowe, podłużnice, dach, 
przednia kołyska, tylna ćwiartka, tylne lampy, tylna belka i inne, 
w rozliczeniu mogą być felgi aluminiowe do Punto. Strzegom, 
tel. 0607/04-07-78.

FIAT PUNTO. 1996 r.: półka tylna. Strzelin, tel. 0604/84-01-45 
FIAT PUNTQ,1996 r .: zawieszenie tylne, przednie, Wrocław, 
tel. 071/398-76-23.0501/80-74,-20 
FIAT PUNTO, 1996 r . : poduszki pow., sensor. Zielona Góra, 
tel. 0600/54-93-56
FIAT PUNTO, 1997 r . : lampa prawa przednia. Wrocław, tel. 
071/364-51-42,0608/34-92-77
FIAT PUNTO 60 SX, 1998 r., 40 tys. km 4 zagłówki, 3-drzwio
wy, zadbany, kpi. dokumentaqa, -17.800 zł. Odolanów, tel. 062/
733-22^85,0603/93-60-02
FIAT PUNTO, 1998 r . : układ kierowniczy bez wspomagania, 
wahacze tylne i przednie, zwrotnice, belka pod silnik, komplet 
amortyzatorów. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 S*
FIAT PUNTO, 1998 r., 1100 ccm: chłodnica, belka tylna, lam
py. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
FIAT PUNTO, 19991 1.1-1.6 benzyna : wtryski paliwa kpi., 
komputery, katalizatory, oświetlenie, części, cena od 15 zł/sztu
ką. Legnica, tel. 076/854-94-13,0607/53-37-47 
FIAT PUNTO II, 2000 r., 1200 ccm, 8V: sonda Lambda, korpus 
przepustnicy, czujnik temperatury cieczy, głowica cylindrów, 
sprzęgło kpL Jedlina Zdrój, tel. 0604/14-19-10 
FIAT PUNTO II, 2000 r„ 1200 ccm, 1.9TDI3,5-drzwiowy: zwrot
nice, McPhersony, półosie, listwy kierownicze, drzwi, dach, kla
pa, lampy tylne, plastiki, oś, fotele, licznik, deska, pasy, itd. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
FIAT PUNTO, 2000 r.: drzwi lewe przednie (5-drzwiowy). Wro
cław, tel. 071/364-51 -42,0608/34-92-77 
FIAT REGATA : chłodnica, reflektory. Siechnice, tel. 071/ 
311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT REGATA 1500,1600 ccm TC: wszystkie części z rozbiór
ki. Ścinawka średnia, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/97-66-21 
FIAT REGATA, 1984 r.: silnik na części do poj. 1.6, półosie z 
przegubami, chłodnica, rozrusznik, dmuchawa, kolumna kierow
nicza z wspomaganiem, szyba tylna, szyby boczne. Polkowice, 
tel. 076/749-67-26,0605/57-30-06 
FIAT REGATA, 1984 r., diesel: nadwozie (model 4-drzwiowy), 
-1.250 zł. Paczków, woj. opolskie, tel. 0606/15-33-85 
FIAT REGATA, 1985 r.: dużo części. Kamienna Góra, tel. 0501/ 
09-82-86,0604/75-49-98
FIAT REGATA, 1986 r., 1900 ccm, diesel: silnik, rozrusznik, 
alternator, chłodnica, wspomaganie kierownicy, szyby, podmo- 
śniki el. szyb, centr. zamek i inne. Wrocław, tel. 071/364-50-27, 
0608/58-32-07
FIAT REGATA KOMBI, 1988 r., 1700 ccm, diesel: silnik, skrzy
nia biegów, cźęści blacharskie i inne. Lwówek Śl., tel. 075/
782-26-83,782-48-20
FIAT REGATA, 1989 r., diesel: głowica kompl., pompa wstry- 
skowa do DT, wałek rozrządu. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
FIAT RITMO: różne części. Komorniki, gm. środa śląska, tel. 
0609/37-07-84
FIAT RITMO: lampy, lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
FIAT RITMO, diesel: różne części, głowica (1.3 E). Stoszowi
ce, tel. 074/818-11-39
FIAT RITMO: skrzynia biegów (4) i inne części do silnika. Wro
cław, tel. 0602/87-46-22
FIAT RITMO : silnik 1600 ccm, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/
785-96-42
FIAT RITMO, 1985 r.. 1300 ccm : różne części z demontażu. 
Chojnów, tel. 076/818-17-86
FIAT RITMO, REGATA, 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, • 
450 zł. Głogów, tel. 076/834-53-32,0603/62-83-42 
FIAT RITMO, REGATA, 1700 ccm, diesel: głowica, - 400 zł. 
Opole, tel. 0603/94-05-71
FIAT SCUDO: turbina (uszkodzona). Gromadka, woj. legnic

k ie , tel. 0603/71-61-56,0600/13-30-53 
FIAT SCUDO: chłodnica uszkodzona, tapicerka drzwi przed
nich. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FIAT SCUDO: oś tylna. kpi. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/
314-38-54
FIAT SCUDO, 1995/99 r.: siedzenie 2- i 3-osobowe. Lubin, tel. 
0605/62-90-03
FIAT SEICENTO: felgi - 30 zł/szt. Chrzanów, gm. Kobierzyce, 
tel. 0601/50-25-77
FIAT SEICENTO : zderzaki, reflektory, maski, błotniki, drzwi. 
Lubin, tel. 0502/63-02-35
FIAT SEICENTO: wszystkie modele, różne części, nowe i uży
wane. Oława. tel. 071/393-14-49.0605/05-95-26 
FIAT SEICENTO : różne części mechaniczne i blacharskie. 
Poznań, tel. 0503/57-63-32
FIAT SEICENTO SPORTING 900 i 1100 ccm: lampy, szyby, 
drzwi, zderzaki, błotniki, skrzynie biegów, koła, maśki, fotele, 
tapicerki, szyby el. otwierane, obrotomierz, rozruszniki, alter
natory, głowice, dachy, podłużnice, zestawy tylne (do vanów) i 
inne - wysyłka na cały kraj. Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
FIAT SEICENTO: lampa tylna lewa • 50 zł, lampa tylna prawa 
• 50 zł, kierunkowskazy przednie pomarańczowe + obrysowe • 
50 zł, klocki ham. oryginalne - 50 zł. Wrocław, tel. 0502/39-85-74 
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 : lampy, zderzaki, kierunkowskazy, błotniki, 
prawa podłużnica, fotel prawy, osprzęt silnika, pasy. ukł. wyde
chowy, zawieszenie, zbiornik paliwa, stabilizator, inne. Wrodaw, 
tel. 0601/7842-20
FIAT SEICENTO : lampy (przód i tył), wzmocnienie czołowe, 
błotniki, maska, lusterka, obrotomierz, kierunkowskazy białe, 
przekł. kierownicy, wahacze, zaciski, zwrotnice, przeguby, pół- 
ka tylna, siedzenia tylne, pasy (przód i tył, czarne i czerwone),' 
zderzaki, inne. Wrocław, tel. 0607/41-52-06 
FIAT SEICENTO : drzwi przednie -100 zł. Wrocław, tel. 071/ 
302-72-09
FIAT SEICENTO : lampy przednie i tylne, zderzaki przednie i 
tylne, chłodnica, kierunkowskazy białe. Wrocław, tel. 0605/
26-44-57
FIAT SEICENTO, 900 ccm: pokrywa silnika, wentylator chłod
nicy, siedzenie przednie, bez tapicerki. Wrocław, tel. 071/ 
352-30-88
FIAT SEICENTO, 1999 r . : lampy tylne, klapa tylna. Wrodaw, 
tel. 0605/10-83-08
FIAT SEICENTO, 2001 r . : podnośniki szyb, na korbkę, kom
plet, -100 zł. Opole, tel. 0604/85-47-03 
FIAT SIENA: silnik, w całości lub na części i inne elektronicz
ne, nowe i używane. Lubin, tel. 0605/39-93-99 
FIAT SIENA: drzwi, maska, klapa, błotniki, zderzaki, oświetle
nie. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
FIAT SIENA: zderzaki, pokrywa bagażnika. Siechnice k. Wro
cławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT SIENA, 1600 ccm, 16V: części mechaniczne, zawiesze
nia, dach, bok prawy, drzwi i inne. Wrodaw, tel: 0504/91-71-16 
FIAT SIENA: lewy reflektor, kierunkowskaz, silniczki do regu
lacji. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
FIAT SIENA, 1998 r., 1600 ccm,: maska silnika, zderzak przed
ni, nadkole przednie lewe. Pączków, tel. 0600/65-46-89 
FIAT SIENA, PALIO, BRAVA: lampy, szyby, drzwi, zderzaki, 
błotniki, maski, koła, elementy zawieszeń i silnika, głowice, fo
tele, tapicerki, chłodnice, poduszki pow,, podłużnice, dachy, 
ćwiartki, progi, alternatory i inne (wysyłka na cały kraj). War
szawa, tel. 0602/60-66-24
FIAT TEMPRA: alternator, nowy. Bielawa, tel. 0601/54-07-42 
FIAT TEMPRA: lampy, lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
FIAT TEMPRA : oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, zawie
szenie, chłodnica, inne. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/ 
311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT TEMPRA : lampy tylne, lusterko lewe. Wrocław, tel. 
372-22-86

FIAt TEMPRA, 1400 ccm, 1600: silnik, skrzynia biegów (oclo
ne), z rozbiórki, - 600 zł. Wrodaw, tel.'071/342-31-22,359-10-64 
FIAT TEMPRA, 1.991 r . : maska przednia, zderzak przedni i 
tylny (sedan i kombi)', klapa tylna (sedan i kombi), kpi., drzwi 
przednie i tylne, plastiki, zawieszenie przednie i tylne, błotniki 
przednie i tylne, rozruszniki, alternatory, lampy przednie !  tylne, 
układ kierowniczy. Prusice, tet. 071/312-60-25 po godz. 20, 
0607/74-36-15 * *
FIAT TEMPRA, 1992 r. 1800,2000 ccm DOHC: wahacze, zwrot
nice przednie z tarczami wentylowanymi, półosie, czujnikrelek- 
troniczne do głowicy, belka tylnego zawieszenia, lampy tylne, 
zderzak, klapa bagażnika, zbiornik paliwa, inne. Wrodaw, tel. 
0601/49-98-12
FIAT TIPO: szkła lamp przednich, kierunkowskaz lewy (biały). 
Kłodzko, tel. 074/867-58-21
FIAT TIPO: lampy, lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
FIAT TIPO, 1400 ccm: dach, drzwi, błotniki, maska, zderzaki, 
oświetlenie, części mechaniczne, skrzynia biegów, teleskopy. 
Oleśnica, tel. 071/314-98-47
FIAT TIPO: oblachowanie, oświetlenie, zderzaki, zawieszenie, 
chłodnica, inne. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w 
godz. 9-17,0608/41-76-04
FIAT TIPO: wszystkie części. Wilkowice, tel. 065/534-11-53 
FIAT TIPO : przekł. kierownicy, 2 szt. Wrocław, tel. 0601/
72-24-92
FIAT TIPO: atrapa. Wrodaw, tel. 372-22-86 
FIAT TIPO, 1989 r., diesel: głowica kompl., pompa wtryskowa 
TDi. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
FIAT TIPO, 1990 r.: zderzak tylny, stan b. dobry, • 100 zł. Dusz
niki Zdrój, tel. 0603/74-62-58
FIAT TIPO, 1991 r., 1400 ccm: drzwi, maski, szyby, podnośniki 
elekt.szyb, zawieszenie tylne, błotniki i inne częśd z demonta- 
żu. Świdnica, tel. 0602/72-70-21 
FIAT TIPO, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk : monowtrysk, rozrusz
nik, alternator, głowica, filtr powietrza, dodsk i tarcza sprzęgła, 
skrzynia biegów, półosie, piasty, zwrotnice, komputer, czujnik 
położenia wału, serwo, pompa hamulcowa, klapa tylna, drzwi 
przednie lewe, inne. Wrodaw, tel. 0601/49-98-12 
FIAT TIPO, 1991 r., 1600 ccm: silnik i inne częśd z demonta
żu. Żary, tel. 0604/82-38-55
FIAT .TIPO, 1992 r., 41 tys. km, 1400 ccm: silnik z osprzętem i 
skrzynia biegów, - 660 zł. Rolomtowice, woj. wrodawskie, tel. 
0605/93-05-59
FIAT TIPO, 1992 r.: lampy. Wrodaw, tel. 0601/49-98-12 
FIAT TIPO, 1993r., 1400 ccm: gażnik, - 200 zł, zderzak przed
ni. • 200 zł. Wrocław, tel. 0604/53-11-12 
FIAT TIPO, 1993 r.: drzwi przednie uzbrojone, 4-drzwiowy, lu
sterko prawe. Namysłów, tel. 0604/48-10-49 
FIAT TIPO, 1995 r., 1400 ccm, 2000, benzyna: kompletne wtry
ski paliwa Bosch, Weber, GM, silniki krokowe, czujniki położe
nia przepustnicy, komputer, katalizator, el. pompka paliwa • 20 
ztfszL Legnica, tel. 076/854-94-13,0607/53-37-47 
FIAT TIPO, 1995 r.: przednie kolumny McPhersona, wahacze, 
zwrotnice, tarcze hamulcowe, zaciski, układ kierowniczy bez 
wspomagania, wahacze tylne, komplet amortyzatorów. Wrocław, 
tel. 0603/55-31-83
FIAT TIPO,, 1600 ccm Tempra: skrzynia biegów, sprow. z Nie
miec, - 600 zł. Złotoryja, tel. 076/878-14-35 po godz.18 
FIAT TIPO, UNO, 1992 r.: różne częśd. Ostrów Wlkp., tel. 0603/
93-60-05
FIAT TIPO, UNO, TEMPRA, CROMA : różne częśd. Oleśnica, 
tel. 0609/51-31-05
FIAT ULYSSE: lampy, lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
FIAT ULYSSE, SCUDO: blacharka, oświetlenie, zderzaki, za
wieszenie, atrapa, przekł. kierownicy. Siechnice, tel. 071/ 
511-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT UNO, 1000 ccm : 4 nowe korbowody (50% ceny hurto
wej). Dzierżoniów, tel. 074/832-00-29 w godz. 9-18 
FIAT UNO : licznik. Gromadka, woj. legnickie, tel. 0603/
71-61-56,0600/13-30-53
FIAT UNO, 903 ccm: silnik, wał po szlifie z panewkami, gażnik,
głowica i inne. Kudowa Zdrój, teł. 074/866-42-16
FIAT UNO: błotnik przedni lewy, maska silnika, krata wlotu pow.
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-80
FIAT UNO, 1300 ccm. diesel: silnik, oclony • 1.800 zł. Oława,
tel. 071/313-48-63
FIAT UNO, 1300 ccm, diesel: silnik, w całości lub na części, 
wirnik rozrusznika (nowy). Radwanice, tel. 076/831-13-96 
FIAT UNO: oblachowanie, oświetlenie, zawieszenie, chłodni
ca, atrapa, konsola, inne. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/ 
'311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FIAT UNO: skrzynia biegów (uszkodzona), wałek sprzęgłowy - 
150 zl. Świebodzin, tel. 068/382-22-62 
FIAT UNO : silniki (1.0,1.5) i inne części. Wilkowice, tel. 065/ 
534-11-53
FIAT UNO: lampy tylne, lusterko lewe. Wrodaw, tel. 372-22-86 
FIAT UNO: bagażnik dachowy. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
FIAT UNO : amortyzatory, sprężyny, łożyska, bębny i szczęki 
hamulcowe, przekł. kierownicy, świece, nowe. Wrodaw, tel. 071/
782-22-90,0605/09-46-06
FIAT UNO, 1985 r„ 1100 ccm : wszystkie części. Trzebnica, 
woj. wrocławskie, tel. 071/312-53-41 
FIAT UNO, 1985 r., 1300 ccm, diesel: drzwi, rozrusznik, pom
pa wtryskowa i dużo innych częśd. Lubin, tel. 076/749-75-46 
FIAT UNO, 1986 r., 1300 ccm, benzyna: drzwi przednie prawe, 
błotnik przedni prawy - 35 zł, ćwiartki, rozrusznik - 70 zł, na
grzewnica • 65 zł, serwo • 45 zł, pompa, hamulcowa - 35 zł, 
pompa paliwa - 25 zł, aparat zapłonu • 45 zł, zderzak tylny - 35 
zł, licznik - 35 zł, czujnik paliwa - 25 zł. Sobótka Zachodnia, tel. 
0604/12-53-23
FIAT UNO, 1987 r..: części. Gorzów, tel. 0502/04-86-44 
FIAT UNO, 1988 r., 1400 ccm : komputer, drzwi tylne, szyby 
boczne. Bolesławiec, tel. 075/734-81-02 
FIAT UNO, 1988 r„ 1000 ccm: aparat zapłonu - 80 zł, cewka 
zapłonowa - 50 zł. Kłodzko; tel. 0601/62-91-17 
FIAT UNO, 1988 r., 1500 ccm, benzyna: skrzynia biegów, chłod
nica, zderzak tylny, alternator, rozrusznik, kierownica i inne. 
Prudnik, tel. 077/437-61-30
FIAT UNO, 1989 r, 1400 ccm: komputer, szyby, drzwi. Bole
sławiec, tel. 0604/74-81-96
FIAT UNO, 1989 r. 900,1000,1300 ccm: silnik + osprzęt, skrzy
nia biegów, zawieszenie, mosty, belki, szyby, drzwi, koła, błot
niki, lampy, chłodnica, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
FIAT UNO, 1989/99 r.: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
atrapa, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FIAT UNO, 1990 r. 3-drzwiowy: wszystkie części z demontażu. 
Nowogrodziec, tel. 0601/92-97-29 ,
FIAT UNO, 1991 r., 900 ccm, benzyna: aparat zapłonowy, cew
ka, moduł zapłonu. Złotoryja, tel. 0602/82-13-61 
FIAT UNO, 1992 r., 1500 ccm : osprzęt silnika, półosie, ukł. 
wydechowy, McPhersony, tylne amortyzatory, szyby, drzwi, di- 
giplex. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-86-07 
FIAT UNO, 1992 r . : klapa bagażnika. Namysłów, tel. 0604/
48-10-49
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Mirków, tel. 071/315-10-19

FIAT UNO, 1992 r. 1.0,1.4: skrzynia biegów (5). głowica, alter
nator, rozrusznik, części silnika, podłużnice, belka tylna, lam
py, ftasy, pulpit, stacyjka, belka pod silnik, siedzenia, ukł. kie
rowniczy, sprzęgło, błotniki, podszybie, komputer, śzytjy, inne. 
Piława Górna, tel. 0604/94-06-88, woj. wałbrzyskie <
FIAT UNO, 1994/96 r., 1700 ccm, diesel: wał korbowy z pa
newkami, korbowody, tłoki, koto zamachowe, koła rozrządu. 
Legnica, tel. 076/721-54-80
FIAT UNO, 1995/99 r., 1000 ccm 1400 ccm: wszystkie części 
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FIAT UNO, 1996 r . : zderzak przedni i tylny/maska przednia, 
lampy przednie i tylne, zwrotnice, półosie, drzwi przednie i tyl
ne, wahacze, układ kierowniczy, drzwi do modelu 3-drzwiowe- 
go, zawieszenie tylne, McPhersony, skrzynia biegów, alterna
tory, rozruszniki i inne. Prusice, tel. 071/312-60-25 po godz. 20, 
0607/74-36-15
FIAT UNO, 1996 r . : wszystkie części z demontażu. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78
FIAT UNO, 1998 r., 1000 ccm : komputer, ukł. wydechowy, 
monowtrysk, półoś, miska olejowa, szyby boczne, 3-drzwiowy. 
Wrocław, tel. 0504/82-70-68
FORD, 1800 ccm, diesel: silnik. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD: felgi aluminiowe 15”, na 4 śruby, rozstaw 108 mm, otwór 
w środku 61mm, - 350 zł. Opole, tel. 0603/94-05-71 
FORD, 1100 ccm : silnik na częśd, -150 zł. Żarów, tel. 074/ 
858-0443,0603/27-56-09
FORD AEROSTAR, 1990 r.: nagrzewnica, pompa wody i inne. 
Wrocław, tel. 0501/85-33-26
FORD AEROSTAR, 1992 r., 3000 ccm : silnik, częśd zawie
szenia i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/50-42-03 
FORD CAPRI, 1974/86 r., 1600 ccm, 2.0,2.3.2.8: częśd sil
nikowe z osprzętem, przekładnia kier. - 220 zł, wały napędowe 
- od 220 zł, skrzynie biegów - od 300 zł/szt., wahacze -110 zł, 
McPhersony -130 zł/szt., sprężyny -130 zł, szczęki - od 50 zł, 
spoilery • od 120 zł, plastiki wewn., itd. Wrocław, tel. 0601/ 
94-54-20
FORD CARGO AFMA, 1980 r . : kabina, rama, szyby, drzwi, 
most tylny, zawieszenie przednie i tylne, wał napędowy, pół
osie, koła 16*. Zielona Góra, tei. 0604/66-60-47 
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 COURIER, ESCORT, 1980/01 r . : skrzynie biegów • 
manualne i automatyczne ♦ części. Wrodaw, tel. 071/341-50-52 
od 9-15 i 0602/85-03-45
FORD COURIER, FIESTA, FOCUS, KA, MONDEO, 80/2001 r.
: skrzynie biegów (manualne i automatyczne) oraz części do 
skrzyni hiegów. Wrocław, teł. 071/341-50-52 w g. 9-15 (pn.-sob.), 
0602/85-03-45 w godz. 9-18
FORD ECONOVAN : bardzo duży wybór części do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/543-41-95, 
0601/55-17-72
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: silnik, kpi., odony. Bytom 
Odrzański, tel. 068/388-48-01
FORD ESCORT: felgi aluminiowe, z b. dobrymi oponami, felgi
5-ramienne, - 500 zł. Kłodzko, tel. 074/868-76-84 
FORD ESCORT: skrzynia biegów 151, na częśd, - 400 zł. Kłodz
ko. tel. 074/867-75-75
FORD ESCORT : reflektory, lusterka. Legnica, tel. 076/ 
722-85-51
FORD ESCORT, 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów, silnik. 
Milicz, tel. 0501/52-82-53
FORD ESCORT: komputer, moduł zapłonu. Nowa Ruda, tel. 
074/872-58-14
FORD ESCORT: silnik, zawieszenia, oblachowanie i inne. Pru
sice. tel. 071/312-54-33 pogodz. 15,0601/79-30-54 
FORD ESCORT: różne częśd (stary model). Rososznica, tel. 
074/810-31-68,0603/87-02-77
FORD ESCORT, 1800 ccm, diesel: skrzynia biegów, stan b. 
dobry, • 300 zł. Rudna, tel. 076/843-50-17 
FORD ESCORT: silniki (1.3,1.4,1.6) i inne części (1.6,1.8 D). 
Wilkowice, tel. 065/534-11-53
FORD ESCORT: silnik, skrzynia biegów (5), poj. 1400,1990 r., 
komplet na dokumentacja - 500 zł. Wrodaw, tel. 071/783-10-90 
FORD ESCORT IV, V : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, 
zdeizak, reflektory, kierunkowskazy. Wrodaw, teł. 0603/66-97-27 
FORD ESCORT od 1991 r.: różne części z demontażu. Wscho
wa, tel. 0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
FORD ESCORT, 1980/90 r . : silnik 1300,1600 ccm benzyna 
(rozebrane, zdekompletowane, na części, sprawne), tłoki, wały, 
głowice, inne. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD ESCORT, 1981 r., 1100 ccm, benzyna,: 2 x drzwi, ma
ska, klapa tylna, tylne zawiesz., półosie, lusterko lewe, 5 kół. 
Wschowa, tel. 065/540-24-83
FORD ESCORT, 1982 r.: różne częśd. Jelenia Góra-Cieplice, 
tel. 0609/63-96-19
FORD ESCORT, 1982 r., 1300 ccm: chłodnica -100 zł, gażnik 
-100 zł, rozrusznik -120 zł, alternator - 100 zł, skrzynia biegów
(4) -150 zł, głowica • 250 zł, zawieszenia, elementy blacharki. 
Stogi, gm. Borów, woj. wrodawskie, tel. 0601/16-88-17 
FORD ESCORT, 1982 r. .różne części do 1300 i 1600 ccm. 
Wrocław, tel. 0603/55-71-94
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm 2-drzwiowy: przekł. kierow
nicy, zawieszenia, pompa hamulcowa z serwem, plastiki wnę
trza, siedzenia, konsola, klapa tylna kpi., szyby, dach z śzyber- 
dachem i inne. Leszno, tel. 0603/05-87-47 
FORD ESCORT, 1983 r.: klapa + szyba - 60 zł, lusterko - 35 zł, 
silniczek wycieraczki tylnej - 25 zł, szyby do drzwi -15 zł/szt. 
Sobótka Zachodnia, tel. 0604/12-53-23 
FORD ESCORT, 1983 r., 1300 ccm, benzyna: silnik po remon
cie, -1.600 zł. Wrodaw, tel. 0503/36-50-04 
FORD ESCORT, 1983/89 r. 5-drzwiowy: klapy, drzwi, lampy, 
lusterka, alternator, rozrusznik. Środa Śląska, tel. 071/
317-53-32,0603/82-24-69
FORD ESCORT, 1983/9U, 1300 ccm , 1600 ccm. 1800 ccm 
D: silniki,-skrzynie biegów, zawieszenia, mosty, belki, ćwiartki, 
koła szyby, drzwi, lampy, chłodnice, zbiornik paliwa i inne czę
ści. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD ESCORT, 1984 r.: części z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/ 
47-26-97
FORD ESCORT, 1984 r.: lampa tylna prawa, kierunkowskazy 
białe. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
FORD ESCORT, 1984 r.: alternator - 40 zł, inne części. Nowa 
Ruda, tel. 0603/04-94-79
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm : silnik + wtrysk • 250 zł, 
skrzynia biegów (5) - 200 zł, rozrusznik, alternator, felgi alumi
niowe, półosie, chłodnica, ukł. kierowniczy ze stacyjką, aparat 
zapłonowy, kolektor wydechowy i inne części. Szprotawa, woj. 
zielonogórskie, tel. 0607/51-52-57 
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ccm: klapa tylna z lotką; szyby 
boczne, osprzęt silnika, lampy tylne, inne częśd. Wrocław, tel. 
071/784-48-18,0603/50-64-91
FORD ESCORT, 1984 r.: lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 071/ 
372-22-86
FORD ESCORT, 1985 r., 1600 ccm, diesel: pompa wtryskowa, 
głowica (uszkodzony zawór wydechowy), rozrusznik, hak. Świe
bodzin, woj. zielonogórskie, tel. 0602/53-70-88 
FORD ESCORT, 1985 r . : drzwi tylne lewe, klapa tylna, dmu
chawa, wentylator, felgi, opony, szyby boczne, licznik, podno
śniki szyb, silniki wycieraczek, wyderaczki, włączniki świateł, . 
pedały, automat .stopu", lampy tylne, zbiorniczek wyrównaw
czy, inne. Kłodzko, tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
FORD ESCORT, 1985 r., 1600 ccm, diesel: części zawiesze
nia, drzwi, szyby, dach, lampy, elementy silnika i skrzyni bie
gów i inne. Wałbrzych, tel. 0608/16-35-91 
FORD ESCORT, 1985 r., 1300 ccm, benzyna: klapa z szybą, 
półośka z przegubem, pasy, stacyjka, konsola, inst. elektrycz
na, wahacze. Zielona Góra, tel. 0605/72-01-95

FORD ESĆÓRT, 1985 r., 1600 ccm, benzyna:,skrzynia biegów 
(5), rozrusznik, alternator, felgi, zbiorniczki, licznik, pompa ha
mulcowa, silniczek wycieraczek, chłodnica, klapa tylna, zawie
szenie przednie, lusterka i inne. Złotoryja, tel. 076/878-59-58, 
0606/87-21-57
FORD ESCORT XR3I,'CABRIO, 1986/90 r., 1600 ccm: skrzy
nia biegów (5), osprzęt silnika, częśd mechaniczne, elementy 
blacharki, drzwi, szyby, lampy, elementy tapicerki i inne. Ża
gań, tel. 0603/25-97-08
FORD ESCORT, 1985/98 r . : silnik 1.8 D i 1.6 D’-*■ skrzynia 
biegów (5), lampy, zderzaki, drzwi, maska silnika, klapa tylna, 
fotele, chłodnica, zawieszenie, serwo, głowica, wał korbowy, 
tłoki, pompa wtryskowa i inne: Radwanice, tel. 071/311-73-43 
FORD ESCORT CABRIO, 1986 r.\ 1300 ccm : dach, szyby, 
drzwi, błotnik tylny, silnik, skrzynia biegów /5/, inne części: 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-57
FORD ESCORT KOMBI, 1986 r.: model 86 do 90, różne czę
śd. Wrocław, tel. 0501/49-21-18 
FORD ESCORT, 1986/90 r . : szyby, drzwi, maska, zderzaki, 
gaźniki, rozruszniki, wahacze, tarcze, piasty, amortyzatory, sprę
żyny, komputery, lampy, układ kierowniczy, felgi aluminiowe, 
lusterka, stabilizatory, skrzynie biegów, opony, inne. Kłodzko, 
tel. 0606/46-16-93
FORD ESCORT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: wałek rozrządu, 
głowica na częśd, przełącznik świateł, lampa tylna prawa. Kłodz
ko, tel. 0601/62-91-17
FORD ESCORT, 1987 r., 1100 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie przednie i tylne, drzwi, klapa tylna, szyberdach i 
inne. Twardogóra, tel. 0601/05-43-89, woj. wrocławskie 
FORD ESCORT KOMBI, 1987 r., 1300 ccm: różne częśd. Wro
daw, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1988 r. , 1600 ccm . diesel: silnik kpi., stan b.
dobry, - 580 zł. Legnica, teł. 0606/61-69-11
FORD ESCORT, 1988 r . : skrzyni^ biegów (5), drzwi, szyby.
części mechaniczne. Bolesławiec, tel. 075/734-81-02
FORD ESCORT, 1988 r.: różne części z demontażu. Chojnów,
tel. 076/819-17-56,076/818-70-01
FORD ESCORT, 1988 r., 110 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik
kompl., uzbrojony, -1.400 zł. Malczyce, tei. 071/317-97-81,0603/
79-63-94
FORD ESCORT, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik kompletny,
oclony. Otmuchów, tel. 077/431-50-98
FORD ESCORT, 1988 r., 80 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik,
w całości lub na częśd, - 850 zł. Wojdechów, tel. 075/751-23-67,
0609/29-08-74
FORD ESCORT, 1988 r., 123 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik, 
oclony, stan dobry • 1.200 zł, skrzynia biegów 151, stan dobry - 
600 zł. Wrodaw, tel. 0600/42-96-91 
FORD ESCORT, 1988 r., 1.3,1.61: silniki, elementy blacharki, 
drzwi, zawieszenia, zderzaki. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, 1600, benzyna : silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia. Żary, tel. 068/374-09-39 
FORD ESCORT, 1988/93 r., 9 tys. km, 1800 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów 151, półosie, rozrusznik, alternator, chłodnica, 
reflektory, zawieszenia, błotniki, drążki stabilizatora, wahacze, 
kaseta z drążkami do zmiany biegów, inne częśd. Gromadka, 
tel. 0604/78-33-32,0606/47-11-90 
FORD ESCORT XR3i, 1989 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, stan 
idealny, skrzynia biegów (5), drzwi, zawieszenia i inne. Wro
cław, tel. 0608/29-29-83
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel: wał korbowy, tłoki, 
rozrusznik, chłodnica, wentylator, filtr pow., lusterko lewe, koło 
zamachowe, wtryskiwacze, przełączniki. Kłodzko, tel. 0601/ 
62-91-17 ,
FORD ESCORT XR3i, 1989 r.: różne częśd. Nowa Ruda, tel. 
074/872-43-76,0607/12-90-51
FORD ESCORT, 1989 r., diesel: silnik, skrzynia biegów (kompl. 
dokumentacja celna). Prochowice, tel. 076/858-47-61, 0605/ 
43-54-20
FORD ESCORT, 1989 r. 1.4,1.6 D : silnik, skrzynia biegów (5), 
maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, lampy, piasty, półosie, 
sprężyny, rozrusznik, felgi aluminiowe 16", tarcze hamulcowe, 
klapa tylna, chłodnica, nadkola, ukł. wydechowy, zbiornik pali
wa, głowice, serwo i inne. Wojcieszów, tel. 0601/96-06-14 
FORD ESCORT, 1989 r., 150 tys. km. 1600 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów, zawieszenia, blachy. Żary, tel. 068/374-09-39 
FORD ESCORT, 1990 r . : silnik 1800 i 1600 D, skrzynia bie
gów, zawieszenie, części blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 
075/721-17-75
FORD ESCORT, 1990 r.: lewy reflektor, lekko uszkodzony - 80 
zł, 4-punktowe pasy firmy Schroth, • 200 zł. Głuszyca, tel. 0609/
25-97-40
FORD ESCORT, 1990 r., 1900 ccm, benzyna wersja amery
kańska: głowica, zderzak przedni, McPhersony. Prudnik, tel. 
077/437-61-30 .
FORD ESCORT, 1990 r. : silnik, - 1.000 zl. Przejęslaw, gm. 
Osiecznica, tel. 075/732-12-85
FORD ESCORT, 1990 r., 1400 ccm : silnik i skrzynia biegów, 
udokumentowane pochodzenie. Wrodaw, tel. 783-10-90 
FORD ESCORT, 1991 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy: części 
mechaniczne, elem. blacharki, elektronika, silniki, skrzynie b. 
Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
FORD ESCORT, 1991 r . : atrapa przednia, - 30 zł. Góra, tel. 
065/611-22-23 •
FORD ESCORT, 1991 r., 1100 ccm, wtrysk: gażnik na części, 
moduły, serwo, wentylator chłodnicy, przekładnia kierownicy, 
przełącznik świateł, silniki reflektorów, sonda. Kłodzko, tel. 0601/ 
62-91-17.
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel: części blacharki i 
mechaniczne, używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
FORD ESCORT, 1991 r . : reflektor przedni (lewy i prawy) -40 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/349-23-92 
FORD ESCORT, 1992 r.: lampy tylne, lusterka. Gromadka, woj. 
legnickie, tel. 0603/71-61-56,0600/13-30-53.
FORD ESCORT, 1992 r. 1.4,1.6 DOHC: silnik, skrzynia bie
gów (5), drzwi, wzmocnienie czołowe, błotniki, zawieszenie 
przednie i tylne, klapa tylna, błotniki tylne, wzmocnienie tylne, 
zbiornik paliwa, pompa paliwa, lampy, zderzaki, felgi aluminio
we, nadkola, przekł. kierownicz. Wojcieszów, tel. 0601/96-06-14 
FORD ESCORT KOMBI, 1992/00 r.: boki plastikowe do wnę
trza bagażnika (kdor ciemnoszary), okular na tylną klapę i osło
na progu tylnego do nowego modelu. Gliwice, tel. 0607/60-40-58 
FORD ESCORT, 1993 r.: tapicerka drzwi kpi. - 200 zł. Głogów, 
tel. 076/834-50-48
FORD ESCORT, 1993 r., 1800 ccm, diesel 3-drzwiowy. na
grzewnica, dach, alternator, poduszka powietrzna, silnik. Opo
le. tel. 0603/50-03-51
FORD ESCORT, 1993 r., 1600 ccm, 16V: różne częśd. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
FORD ESCORT, 1993/99 r. : poduszka pow. kierowcy, tylna 
lewa lampa (kombi). Oława, tel. 071/303-89-^0 
FORD ESCORT, 1994 r„ 1800 ccm, 16V: silnik, - 400 zł. Pacz
ków, tel. 0600/24-91-13
FORD ESCORT, 1994 r . : maska, błotnik lewy. Wrodaw, tel. 
071/364-51-42,0608/34-92-77
FORD ESCORT, 1994 r., 1800 ccm, 16 V 3-drzwiowy: zderzak 
tylny, komputer, nagrzewnica, tłumiki, zbiornik paliwa, waha
cze, licznik, pasy bezwładnościowe, konsola, szyby boczne, 
plastiki kpi., akumulator, wentylatory. Wrodaw, teł. 0604/
36-35-30
FORD ESCORT, 1995 r.: kołyska pod silnik, maska, drąż|u do 
zmiany biegów. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-44 
FORD ESCORT, 1995/00 r.: błotniki, reflektory, chłodnice, zde
rzaki, halogeny, filtry, lusterka, grill. Siechnice, tel. 0606/
81-92-01, woj. wrodawskie
FORD ESCORT, 1996 r., 1800 ccm, diesel: pompa wtryskowa, 
pompa wspomagania, pompa wodna, pompa olejowa, oś tylna. 
Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58
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FORD ESCORT, 1996 r.: reflektor prawy przedni, nęwy, ̂  200 
zł. Legnica, tdl. 0604/12-27-28
FORD ESCORT, 1997 r.: 3-drzwiowy, dach z szyberdachem, 
ćwiartka tylna prawa, el. podnośniki szyb, tapicerki, szyberdach, 
szyby boczne. Jelenia Góra, tel. 0603/45-73-54 
FORD ESCORT KOMBI, 1997 r . : zderzak tylny. Legnica, tel. 
076/854-53-26
FORD ESCORT, 1997 r.: zderzak tylny, drzwi przednie prawe 
+ uzbrojenie, klamki do drzwi, lampa tylna lewa, błotnik lewy. 
Wrocław, tel. 0601/73-97-72
FORD ESCORT, 1998 r.: przednie kolumny McPhersona, zwrot
nice, belka silnika, wahacze, tylna oś, tylne amortyzatory, układ 
kierowniczy bez wspomagania. Wrocław, tei. 0603/55-31-83 
FORD ESCORT, FIESTA: silnik 1600 ccm, diesel, 1800 ccm, 
TD, silnik na części (1000 ccm, benzyna, 1300 ccm, benzyna), 
skrzynia biegów, zawieszenie, oblachowanie, oświetlenie. Wro
cław, tel. 0606/40-03-11
FORD ESCORT, FIESTA, 1986 r.: różne części. Wrocław, tel. 
071/312-53-41 '
FORD ESCORT, FIESTAr 1992 r., 1800 ccm, diesel: uszczel
ka miski olejowej, bagnet, pompa olejowa, kolektor ssący alu
miniowy, kolektor wydechowy, koła rozrządu, łapy, listwa świec 
żarowych i inne. Oława, tel. 071/313-35-12 
FOR&ESCORT, FIESTA, MONDEO, 1993/01 r.: lusterka bocz
ne, kpi., ręczna lub elektr. regulacja, czarne. Wrocław, tel. 0604/
94-65-21
FORD ESCORT, FOCUS: rolety bagażnika - 200 zł/szt.., tel. 
0607/47-01-86
FORD EXPERT: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, reflekto
ry, belka pod silnik, belka pod chłodnicę, lusterka. Siechnice, 
teL 071/311-39-14,0602/71-26-65 
FORD FIESTA: reflektory, lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
FORD FIESTA: silnik (1.1,1.3) i inne części (1.6,4.8 O). Wil
kowice, tel. 065/534-13-39
FORD FIESTA od 1995 r.: różne części z demontażu. Wscho
wa, tel. 0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
FORD FIESTA, 1980/94 r., benzyna, diesel: półosie; wahacze, 
McPhersony, maska, alternator, pompa paliwa, drzwi, szyby, 
siedzenia, stacyjka, części silników i inne części do różnych 
modeli. Złotoryja, tel. 076/878-37-54.0604/5348-57 
FORD FIESTA, 1982/93 r., 1300 ccm: części silnika. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 074/811-25-50 po godz.. 20 
FORD FIESTA, 1983 r., 935 ccm : silnik, stan dobry - 500 zł, 
skrzynia biegów -100 zł i inne. Wałbrzych, tel. 074/846-55-34 
w godz. 9-17,0602/52-55-51 ,.
FORD FIESTA, 1984/93 r., benzyna, diesel: półosie, wahacze, 
alternator, inst. elektr., inne. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0607/ 
43-12-55.
FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów (5). Strzelin, tel. 0607/11-48-99 
FORD FIESTA, 1987 r., 1600 ccm, diesel/: silnik, bez osprzętu, 
w całości lub na części, skrzynia biegów (5), uszkodzony wstecz
ny bieg, półosie - od 100 zł. Biedrzychowice, tel. 077/437-19-19 
FORD FIESTA, 1987 r . : reflektor prawy, nowy. Wrocław, tel. 
071/372-22-86
FORD FIESTA, 1988 r., 1100 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów (5), zawieszenie tylne i przednie, maska, drzwi, lampy, 
chłodnica, rozrusznik, alternator, szyby, klapa tylna. Bolesła
wiec, tel. 0502/29-11-45
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, 1988 r. 1.1,1.6: kolumny McPhersona, spręży
ny, klapa tylna, zbiornik paliwa, stacyjka, dach, rozrusznik, al
ternator, części silnika, szyby, liczniki, plastiki, przełączniki kie
rownicy, drzwi, nagrzewnica, ukł. kierowniczy, sprzęgło, serwo 
+ pompa ham., inne. Piława Górna, tel. 074/837-23-43,0604/
94-06-88
FORD FIESTA, 1988 r.: części blacharki, drzwi, błotniki, tapi
cerka, zawieszenia. Złotoryja, tel. 0605/85-58-00 
FORD FIESTA, 1988/93 r„ 9 tys. km, 1800 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów 151, półosie, rozrusznik, alternator, chłodnica, 
reflektory, zawieszenia, błotniki, drążki stabilizatora, wahacze, 
kaseta z drążkami do zmiany biegów, inne części. Gromadka, 
tel. 0604/78-33-32,0606/47-11 -90 
FORD FIESTA, 1989 r., 160 tys. km, 1600 ccm, diesel: silnik 
kpi., oclony, kompletna dokumentacja, możliwość sprawdzenia,
-1.100 zł. Krzyżowa 1a, gm. Gromadka, tel. 076/817-29-23 po 
godz. 19
FORD FIESTA, 1989 r . : licznik z obrotomierzem. Namysłów, 
tel. 0604/89-65-56
FORD FIESTA, 1989/96 r.: różne części. Jelenia Góra, tel. 075/ 
746-24-60,0604/56-46-30
FORD FIESTA, 1989/96 r . : maska, błotniki, kierunkowskazy, 
reflektory, wzmocnienie czołowe, zderzak, atrapa. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
FORD FIESTA, 1990 r., 1400 ccm, benzyna: wszystkie części 
z demontażu. Chojnów, tel. 076/819-17-56,818-70-01 
FORD FIESTA, 1990 r., 1800 ccm, diesel: silnik kompletny, 
oclony, skrzynia biegów (5). Otmuchów, tel. 077/431-50-98 
FORD FIESTA, 1990 r., 1100 ccm: silnik, skrzynia biegów, za
wieszenie, chłodnica, osprzęt silnika, szyby, koła, inne. Wał
brzych, 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, 1990/93 r. model 3-drzwiowy: drzwi lewe, • 30
zł. Wrocław, tel. 325-33-71,0601/83-90-39
FORD FIESTA, 1991 r . : lampy tylne • 50 zł/szt. Głogów, tel.
076/834-50-48
FORD FIESTA, 1991 r.: lampa tylna prawa. Kamieniec Ząbk.,
tel. 074/817-35-05.0607/40-77-23
FORD FIESTA, 1991 r . : lampa i kierunkowskaz lewy - 80 zł.
Międzylesie, tel. 0608/12-77-96
FORD FIESTA, 1991 r., 1100 ccm, benzyna: silnik + skrzynia
biegów (5), lampy, elementy blacharki, zawieszenia, serwo,
chłodnica, rozrusznik, przekł. kierownicy, insi elektryczna i inne.
Radwanice, tel. 071/311-73-43
FORD FIESTA XR21,1991 r., 1600 ccm, benzyna: szyby, ka
napa, plastiki, tapicerka, pasy bezwładnościowe tylne i inne. 
Wrocław, tel. 0603/33-89-77
O FORD FIESTA, 1991/97 r., d iese l: elementy za

wieszenia, drzwi, szyby, dach, tapicerka, konso> 
la, plastiki, oś, ABS, półosie, osprzęt i inne. Lu- 
bin, tel. 0604/12-29-97 81014521

FORD FIESTA, 1992 r . : lampy tylne. Gromadka, woj. legnic
kie, ter. 0603/71-61-56,0600/13-30-53 
FORD FIESTA, 1993 r. : maska silnika. Legnica, tel. 076/
855-09-50
FORD FIESTA, 1994 r.: zawieszenie, alternator, dach, rozrusz
nik, serwo, pompa i inne drobne części. 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 zl. 
Jelenia Góra, tel. 0604/05-62-40 
FORD FIESTA, 1996 r. : przedni zderzak, felgi stalowe 13". ( 
Chojnów, tel. 0602/58-63-39
FORD FIESTA, 1997 r., 1250 ccm: silnik, klimatyzacja, chłod
nica oraz ćwiartka prawa. Pleszew, woj. kaliskie, tel. 0502/ 
55-97-32
FORD FIESTA, 1997 r., 1300 ccm 3-drzwiowy: maska, zderzak, 
drzwi, lampy, przekł. kierownicy, McPherson, podłużnica z błot
nikiem, półka przednia. Wrocław, tel. 0601/69-63-39 
FORD FIESTA, 1998 r.: koła kpi. na felgach aluminiowych 13”, 
z nakrętkami, mało używane, • 1.300 zł. Kłodzko, tel. 0601/ 
62-91-17

FORD FIESTA, 1998 r.: oś tylna kompl, - 500 zł. Ostrów.Wlkp., 
tel. 062/593-03-75
FORD FIESTA, 1998 r.: zderzak. Radwanice k. Wrocławia, tel. 
071/311-76-55
FORD FIESTA, 1998 r., 1200 ccm: ukł. kierowniczy, chłodnica, 
deska rozdz., tapicerka, zegary, pompa ABS, drzwi tylne, tłu
mik niekompletny, stacyjka, napinacz pasów. Wrocław, tel. 0605/
06-97-10 po godz.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, tel. 071/310-15-80
FORD FIESTA, 2000 r.: półka tylna. Strzelin, tel. 0604/84-01-45 
FORD FIESTA, ESCORT, 1990 r., 125 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna : silnik, w całości lub na części • 750 zl, zbiornik paliwa • 
100 zł, zderzak szeroki przedni -100 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/ 
738-08-83
FORD FIESTA, KA: felgi aluminiowe 4 szt., 13", 108 mm, firmy 
Borbet, z oponami, oryginalne, stan idealny, - 800 zl. Wrocław, 
tel. 0600/22-97-64
FORD FIESTA, SCORPIO, 1988/90 r., benzyna: częći używa
ne. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD FOCUS: reflektory -80 zł/szt. Głogów, tel. 076/834-50-48 
FORD FOCUS 3-, 5-drzwiowy: zderzak tylny. Świdnica, tel. 
0602/80-49-36
FORD FOCUS: reflektory, błotniki, zawieszenie. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
FORD FOCUS : zderzak przedni, -150 zł Wrocław, tel. 071/ 
349-26-63.
FORD FOCUS: halogeny, maska. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
FORD FOCUS, 2000 r.: kierownica z zaklejoną poduszką pow.
- 200 zł, półoś lewa kompletna do silnika 1.8 TDI - 400 zł, po
duszka silnika • 50 zł. Bogatynia, tel. 0602/50-02-33
FORD FOCUS, 2000 r., 1600 ccm, 16V, ZETEC : chłodnica 
wody, chłodnica klimatyzacji, drzwi prawe tylne do kombi, li
stwa ozdobna, filtr pow. nowy, oryginalny. Wąsosz, tel. 065/
543-76-31,0606/50-20-57
FORD FOCUS, MONDEO: reflektory, maski, błotniki, zderza
ki, zawieszenie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD GALAXY: siedzenia - 300 zł/szt.., tel. 0607/47-01-86 
FORD GALAXY: roleta bagażnika (siwa). Strzelin, tel. 0604/
84-01-45
FORD GALAXY: atrapa przednia. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
FORD GALAXY: roleta bagażnika. Wrocław, tel. 0606/59-17-77 
FORD GALAXY, 2000 r., 2300 ccm: lampy, maska, drzwi, kli
matyzacja, błotniki, szyby, drzwi, wzmocnienie, chłodnice, ława. 
lusterka, zawieszenie, silnik, skrzynia biegów, półosie, dach, 
plastiki i inne, - 62.000 zł. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
FORD GRANADA, 2100 ccm, diesel: głowice, stan b. dobry - 
300 zł/szt. Gryfów Śl., tel. 0607/68-58-84 
FORD GRANADA : reflektory, lusterka. Legnica, tel. 076/ 
722-85-51
FORD GRANADA, 1978/86 r., 2000 ccm, 2.9: części silniko
we, osprzęt, wał napędowy • 200 zł, most tylny • 270 zł, półosie
- 90 zł, amortyzatory - 75 zł, plastiki - 50 zł, przekładnie kier., po 
temoncie - 220 zł, maski • 110 zł, drzwi - 95 zł, klapa - 50 zł, 
rozruszniki, sprzęgła, alternatory. Wrocław, tel. 0601/94-54-20 
FORD GRANADA, 1982 r.: części z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/ 
47-26-97
FORD GRANADA, 1982 r., 2100 ccm, diesel: głowica ze świe
cami żarowymi kpi, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/349-17-86 po 
godz. 16
FORD GRANADA, 1983 r., 2100 ccm, diesel: wszystkie czę
ści. Wrocław, tel. 0605/07-09-33 
FORD GRANADA, TAUNUS: różne części. Legnica, tel. 076/
854-53-26
FORD KA : reflektory, maska, zawieszenie przednie i tylne. 
Prusice, tel. 0606/40-03-11, woj. wrocławskie 
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 : reflektory, lusterka. Legnica, tel. 076/ 
722-85-51
FORD MONDEO: poduszka pow. kierowcy i pasażera, zaślep- 
ka, parapet, sensor, roleta bagażnika (kombi), tylna półka 
(5-drzwiowy). Oława, woj. wrocławskie, tel. 0604/8540-04 
FORD MONDEO. 1992 r. : lampy tylne. Głogów, tel. 076/ 
834-50-48
FORD MONDEO SEDAN, 1993 r., 16V EFi: klapa tylna, zde
rzak, wzmocnienie przednie, lampy, halogeny z plastikiem i 
wyłącznikiem, chłodnica klimatyzacji, plastiki, .wyciszenia* 
maski. Legnica, tel. 076/855-09-92,0608/85-60-05 
FORD MONDEO, 1993/00 r.: błotniki, zderzaki, reflektory, chłod
nica (1.8 TD), roleta (kombi)r  lusterka, filtry (1.8 TD, 1.8 E). 
Siechnice k. Wrocławia, tel. 0606/81 -92-01 
FORD MONDEO KOMBI, 1993/96 r . : drzwi przednie lewe, - 
150 zł. Wrocław, tel. 071/341-52-47 
FORD MONDEO KOMBI, 1994 r., 149 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D: zawieszenie tylne, - 700 zł. Głogów, tel. 076/834-28-23,0606/ 
22-50-72
FORD MONDEO, 1994 r., 1600 ccm, 16V limuzyna: konsola, 
fotele, plastiki, osprzęt silnika, nagrzewnica, elementy zawie
szenia, podłużnica prawa, lampy tylne, przełączniki, półoś. Le
gnica, tel. 0603/80-26-88 -
FORD MONDEO, 1995 r., 1600 ccm : alternator, bak, fotele, 
szyby drzwi, mech. wycieraczek, licznik, osprzęt silnika i inne. 
Gać, tel. 0604/78-93-74, woj. wrocławskie 
FORD MONDEO, 1995 r.: wózek, McPhersony, wahacze, sta
bilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54

FORD MONDEO, 1996 r., 1800 ccm, turbo D : pompa oleju, 
blok nie uzbrojony, zbiornik. Prochowice, tel.’ 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
FORD MONDEO, 1999 r., 2000 ccm, 16V: drzwi, szyby, lampy, 
dach, ćwiartki, zawieszenia, wnętrze, chłodnica, silnik, skrzy
nia biegów, ABS, kierownica i inne. Bielawa, tel. 0502/61-42-48 
FORD MONDEO SEDAN, 1999 r., 2000 ccm, 16V: drzwi, za
wieszenia, lampy, chłodnice i inne. Dzierżoniów, tel. 0502/
61-42-48
FORD MONDEO, 1999 r. : przednie kolumny McPhersona, 
wahacze przednie, amortyzatory tylne. Wrocław, tel. 0603/
55-31-83
FORD MONDEO, 1999 r.: zaślepki + ramki na zderzak - 85 zł. 
Wrocław, tel. 0605/10-83-08
FORD ORION, 1983/90 r.: różne części z demontażu (blachar
ka, zawieszenia, inne). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD ORION, 1986 r . : części z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/ 
47-26-97
FORD ORION, 1988/93 r.. 9 tys. km, 1800 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów 151, półosie, rozrusznik, alternator, chłodnica, 
reflektory, zawieszenia, błotniki, drążki stabilizatora, wahacze, 
kaseta z drążkami do zmiany biegów, inne części. Gromadka, 
tel. 0604/78-33-32,0606/47-11-90 
FORD ORION, 1991/96 r.: tylna pokrywa bagażnika (fabrycz
nie nowa, z Niemiec). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD ORION, 1992 r.: pokrywa bagażnika, zderzak przedni, 
atrapa przednia. Wrocław, tel. 071/785-77-09,0605/73-60-96 
FORD ORION, 1995 r . : zderzak tylny i przedni. Sobótka, tel. 
071/316-26-18
FORD PROBE: reflektory, lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51

FORD PROBE: oblachowanie. Prusice, tel. 071/312-54-33 po 
godż. 15,0601/79^0-54
FORD PROBE nowy model: dach • 1.000 zł, błotnik przedni 
prawy - 200 zł. Wrocław, tel. 0604/93-01-63 
FORD PROBE, 1989 r., 2200 ccm: skrzynia biegów, zawiesze
nie, lampy, błotniki, zderzaki, szyby, drzwi, mosty, belki, pół
osie, chłodnica, koła, inne części. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD PROBE, 1990 r.: zawieszenie tylne i inne. Wrocław, tel. 
0501/85-33-26
FORD PROBE, 1990 r., 2200 ccm, turbo: różne części z de
montażu. Wrocław, tel. 0603/22-85-77,071/349-27-14 
FORD PROBE, 1994 r . : lampa tylna lewa, blenda. Wrocław, 
tel. 0605/10-83-08
FORD PROBE, 1995 r.: różne części z demontażu. Chojnów, 
tel. 076/818-15-99,0602/58-06-18 
FORD PROBE, 1995 r . : części blacharki i mechaniczne oraz 
inne części z demontażu. Legnica, teł. 0605/93-08-93 
FORD PROBE, 1996 r.: podsufitka, felgi aluminiowe 1T  gwiaz
dy, plastikowe nadkola. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/91-87-56 
FORD PROBE, 1998 r.: zderzak przedni. Kłodzko, tel. 0606/
46-16-93
FORD PUMA: reflektory, lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
FORD PUMA, 2000 r . 1400 ccm, 16V, ZETEC: maska - 350 zł, 
chłodnica klimatyzacji • 360 zł, zderzak przedni - 300 zł. Wą
sosz, tel. 065/543-76-31,0606/50-20-57 
FORD SCORPIO, 2000 ccm, benzyna model '88: skrzynia bie
gów (5), przekL kierownicy (ze wspomaganiem i pompą kpi.), 
tylne lampy, - 700 zł. Głogów, tel. 076/834-73-49 po godz. 17 
FORD SCORPIO : reflektory; lusterka. Legnica, tel. 076/ 
722-85-51
FORD SCORPIO, 2000 ccm : instalacja gazowa, kompletna, 
mało używana, -1.050 zl. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO: lampy przednie. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81 
FORD SCORPIO: siedzenia kompl. wraz z tapicerką, - 300 zł. 
Trzebnica, tel. 071/312-11-12,0502/07-33-47 
FORD SCORPIO : lusterko lewe, bez wkładu, stan b. dobry, 
ręcznie regulowane, - 30 zł. Wrocław, tel. 0503/04-69-47 
FORD SCORPIO, 1985 r., 2800 ccm, V6: silnik. Wrocław, tel. 
0600/92-05-13
FORD SCORPIO, 1985/94 r.: różne części mechaniczne i bla
charskie, nadwozie 1991 r. HB (oclone), wnętrze, elektronika. 
Opole, tel. 0603/54-43-09,077/453-85-57 
FORD SCORPIO, 1986/92 r.: klapa z szybą i wycieraczką, drzwi 
tylne, pompa wspom. kier., poduszka silnika, szyby drzwiowe, 
regulator biegu jałowego, komputer i pompa ABS. Wrocław, tel. 
0603/22-85-77
FORD SCORPIO, 1987 r., 2000 ccm, DOHC: kpi. drzwi, fotele, 
głowica, most, półosie, kolumny McPhersona, piasty i inne. 
Radwanice k. Głogowa, tel. 0605/34-81-47 
FORD SCORPIO, 1988 r., 2900 ccm : dużo różnych części. 
Wolsztyn, tel. 068/384-22-24
FORD SCORPIO, 1988 r.: części blacharki i zawieszenia. Zło
toryja, tel. 0605/85-58-00
FORD SCORPIO, 1989 r., 140 tys. km, 2000 ccm, V6 : różne 
części z demontażu, części silnika, skrzynia biegów (5) i inne. 
Wołów, tel. 071/389-33-15 po godz. 16 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm: wał korbowy, tłoki, pom
pa wody, wskaźniki, stabilizator,poduszki silnika, przełączniki, 
koło zamachowe. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 .
FORD SCORPIO, 1989 r„ 2900 ccm: drzwi - 70 zł, dach -100 
zł, zawieszenie tylne -150 zł, pompa klimatyzacji -150 zł, kie
runkowskazy -10 zł, lampy tylne - 80 zł/szt., elementy silnika, 
wał napędowy i inne. Lubin, tel. 076/844-74-09,0606/90-26-53 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2000 ccm, benzyna: błotniki przed
nie i tylne, lampy, rozrusznik, alternator, chłodnica, szyby, drzwi, 
zawieszenia, most tylny, inne. Prudnik, tel. 077/437-61-30 
FORD SCORPIO Ghia, 1989 r.,: zderzak przednf, stan b. do
bry. Pudliszki, tel. 065/573-84-80 
FORD SCORPIO, 1989 r., 2800 ccm : silnik, osprzęt silnika, 
skrzynia biegów automatic, koła, karoseria, wnętrze, drzwi, 
maski, szyby, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57 
FORD SCORPIO, 1989 r. 2.0-2.9 V6:.silniki, skrzynia biegów 
(5), drzwi, zawieszenia, szyby, przekł. kierownicza ze wspoma
ganiem, błotniki, maska, wzmocnienie przednie, chłodnica, fel
gi stalowe i aluminiowe, lampy, zderzaki, głowica DOHC, kom
puter, licznik, zbiornik paliwa. Wojcieszów, tel. 075/751-23-11, 
0601/55-36-73
FORD SCORPIO, 1989/90 r . : chłodnica, lampy z kierunkow
skazami przednie, skrzynia biegów (5), ukł. kierowniczy, plasti
ki. Legnica, tel. 0606/68-30-86
FORD SCORPIO, 1990 r., 2000 ccm : pompa wspomagania, 
listwa kier., obudowa filtra, komputery, tapicerka wełurowa, pe
dały i inne. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-81-78 
FORD SCORPIO, 1990 r., 2900 ccm, wtrysk: drzwi, klapy, re
flektory, lampy tylne, zawieszenie tylne i przednie, zderzak 
przedni, silnik na części, automatyczna skrzynia biegów, ukł. 
ABS. Legnica, tel. 076/854-41-30,0606/46-56-52 
FORD SCORPIO, 1990 r., 2000 ccm, DOHC: silnik + skrzynia 
biegów (5), lampy, zderzaki, elementy blacharki, zawieszenia, 
ABS, chłodnica, rozrusznik, przekł. kierownicy, felgi, fotele i inne. 
Radwanice, tel. 071/311-73-43
FORD SCORPIO, 1990 r . : klamki drzwiowe, komputer wtry
sku, lampa lewa tylna, siłownik centralnego zamka, zaciski ham. 
przednie. Wrocław, tel. 0603/22-85-77 
FORD SCORPIO, 1990 r., 2400 ccm, benzyna: elementy silni
ka, drzwi, zawieszenia, zegary, plastiki, szyby i inne. Wrocław, 
tel. 0602/24-91-27
FORD SCORPIO SEDAN, 1991 r., 2400 ccm, benzyna ^ma
ska, zderzaki, lampy przednie, grill, chłodnica, skrzynia biegów 
manualna, zawieszenie przednie i tylne, szyby, felgi aluminio
we, wspomaganie kier. kpi., lusterka, teleskopy tylne (pompo

wane), zbiornik paliwa, wyposażenie wnętrza kpi., stan b. do
bry , silnik kpi., hak, lampy tylne, klapa tylna, komputery,, inst. 
elektryczna,, stan części b. dobry, Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SCORPIO, 1991 r . : elementy blacharki, elementy za
wieszenia, szyby. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
FORD SCORPIO COSWORTH, 1992 r.,2900 ccm: różne czę
ści. Strzeszów, woj. wrocławskie, tel. 0600/23-26-60 
FORD SCORPIO SEDAN, 1992 r., 2000 ccm, DOHC model 
przejściowy: pompa wspomagania, serwo, pompa ABS, kom
puter ABS, komputer wtrysku, wał 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 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, 1992 r., 2000 ccm, DOHC : głowica, wałki, 
ukł. kierowniczy. Legnica, tel. 0602/23-11-56 
FORD SCORPIO, 1992 r., 125 tys. km, 2000 ccm, DOHC: sil- 
nik kpi., oclony -1.800 zł, skrzynia biegów • 350 zł. Lubin, tel. 
0608/49-10-23
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r. 2.0-2.9 V6: silniki, skrzynia 
biegów (5), drzwi, zawieszenia, szyby, przekł. kierownicza ze 
wspomaganiem, głowica DOHC, lampy, zderzaki, wzmocnie
nie przednie i tylne, maska, chłodnica, błotniki, siedzenia kpi., 
tapicerki kpi., konsola, klapa tylna, felg. Wojcieszów, tel. 075/ 
751-23-11,0601/55-36-73'
FORD SCORPIO, 1993 r„ 2900 ccm, V6: głowice, wtryski, ko

lektory, aparat zapł., wał, korbowody»inne części silnika. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD SCORPIO KOMBI, 1993 r., 2900 cćm, 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 . : różne części. Marcinkowice, woj. 
wrocławskie, tel. 0602/88-49-71 
FORD SCORPIO, 1994/98 r., 2300 ccm, benzyna automatic: 
różne części z demontażu, drzwi, lampy, zawieszenie, itp. Obor- 
niki Śląskie, tel. 0503/06-67-23
FORD SCORPIO, 1996 r.: części tyłu blacharki, skrzynia bie
gów 2.5 tds, elementy silnika, dach, szyba tylna, wnętrze. Wro
cław, tel. 0504/75-21-49
FORD SCORPIO, SIERRA stary model: różne części. Rososz- 
nica, tel. 074/810-31-68,0603/87-02-77 
FORD SIERRA: drzwi, maska silnika, klapa bagażnika, szyby, 
fotele, skrzynia biegów, koła, lampy, zawieszenia, plastiki. Dzier
żoniów, tel. 0604/39-03-23
FORD SIERRA : drzwi -150 zł, pokrywa bagażnika -150 zł, 
pokrywa silnika -180 zł, dach - 200 zł. Kluczbork, tel. 0602/
59-11-69
FORD SIERRA, 2000 ccm : głowica do silnika, gażnik, kpi. 
sprzęgło, miska olejowa, pompa paliwa, koło zamachowe, obu
dowa filtra pow. Kłodzko, tel. 074/647-58-09,0600/21-51-66 
FORD SIERRA: reflektory, lusterka. Legnica, teł. 076/722-85-51 
FORD SIERRA, 2000 ccm, benzyna: silnik, skrzynia biegów, 
inne części. Milicz, tel. 071/384-10-23 
FORD SIERRA KOMBI: hak, prod. niemieckiej, - 200 zł. Na
mysłów, tel. 077/410-19-55,0607/18-08-49 
FORD SIERRA, 2000 ccm, benzyna : silnik, stan b. dobry, z 
dokumentacją - 850 zl. Nowa Ruda, tel. 074/872-74-18 po 
godz:20
FORD SIERRA: skrzynia biegów (5). Nysa, tel. 077/433-56-31 
FORD SIERRA: różne części. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
FORD SIERRA : kolektor wydechowy, sprężyna przedniego 
zawieszenia. Oława, tel. 071/313-35-12 
FORD SIERRA: silnik, skrzynia biegów, oblachowanie i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD SIERRA: reflektory, maska. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
FORD SIERRA, 2300 ccm, diesel: części silnika, silnik, skrzy
nia biegów, części z rozbiórki. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99, 
0603/93-52-50
FORD SIERRA: pompa ham. + serwo, rozrusznik, chłodnica, 
lampy tylne, reflektory, inne drobne części. Wrocław, tel. 071/
345-77-31 po godz. 18
FORD SIERRA : błotniki przednie, nowe - 60 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0502/51-50-31
FORD SIERRA: szyba do drzwi prawych przednich, szyba lewa 
tytna do kombi, szybki małe do tylnych drzwi (kombi) oraz pom
pa hamulcowa. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SIERRA : amortyzatory nowe Monroe, • 150 zł. Wro
cław, tel. 328-17-02 łub 0608/22-52-80 wieczorem 
FORD SIERRA: wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 
0605/62-00-14
FORD SIERRA : skrzynia biegów (4), maska silnika 1984 r., 
tylna klapa z szybą, tylne drzwi, zawieszenie tylne, kokpit z 
zegarami, gażnik z mieszaczem gazu, kpi. Zielona Góra, tel. 
068/320-43-15
FORD SIERRA : silnik, skrzynia biegów, elementy blacharki i 
inne. Zary, tel. 068/374-35-72 wewn. 310
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FORD SIERRA, 1981 r.. 1800 ccm, turbo D : tłoki, korbowody, 
pompa olejowa, wody, wtryskowa (1.8 D), łapy silnika, filtr pow.,' 
obudowa paska rozrządu, drobne części głowicy. Kępno, tel. 
062/782-28-86
FORD SIERRA KOMBI, 1982/86 r , : wszystkie części. Wał
brzych, tel. 074/819-08-87,0600/57-51-85 
FORD SIERRA, 1982/92 r . : różne części z demontażu (bla
charka, zawieszenia, szyby, inne). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD SIERRA, 1983 r.: części wnętrza, plastiki, listwy progo
we, deska rozdzielcza, most, półosie i inne. Wałbrzych, teł. 0606/
14-09-79
FORD SIERRA, 1983 r., 220 tys. km, 2300 ccm, diesel: silnik, 
z dokumentacją, -1.500 zł. Żary, tel. 068/374-69-19 
FORD SIERRA, 1983/87 r . : drzwi do modelu 5-drzwiowego, 
skrzynia 4-biegowa, klapa tylna, wał napędowy, most tylny, lam
py i inne. Bielawa, tel. 0607/69-25-72 
FORD SIERRA, 1984 r., 2300 ccm, diesel: lusterko zewnętrz
ne kierowcy, kierunkowskazy, mechanizm nagrzewnicy, skrzy
nia, konsola. Oleśnica, teł. 0501/71-39-96 
FORD SIERRA, 1984 r., 2000 ccm 3-drzwiowy: półosie - 50 zł/ 
szt., pokrywa bagażnika - 50 zł, szyby boczne - 20 zł/szt., wał 
pędny • 70 zł, lampy tylne - 30 zł/szt., alternator - 50 zł i inne 
części. Syców, woj. kaliskie, tel. 0609/35-75-71 
FORD SIERRA, 1985 r.: lampy przednie i tylne, maska, szyby, 
skrzynia. Głogów, tel. 0503/99-83-33 
FORD SIERRA, 1985 r. : różne części. Wrocław, tel. 0607/
77-10-02
FORD SIERRA, 1985 r.: maska, kierunkowskazy, półka tylna, 
lampa przednia i inne. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-81-78 
FORD SIERRA, 1985 r.: szyba lewych przednich drzwi. Kłodz
ko, tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, amortyzatory, drzwi i inne. Legnica, tel. 0605/13-16-60, 
0601/71-02-84
FORD SIERRA, 1985 r. : silnik, skrzynia biegów (1990 r.). Wro
cław, tel. 071/373-70-28,0609/23-82-06 
FORD SIERRA KOMBI, 1985 r., 1600 ccm, benzyna : różne 
części z demontażu. Złotoryja, tel. 076/878-59-58, 0606/
87-21r57
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel pompa wtryskowa - 
300 zł, głowica kpi. - 200 zł, listwa ukł. kierów. -100 zi i inne. 
Głogów, tel. 076/834-15-29
FORD SIERRA, 1985/90 r. 1600,1800,2000,2300 ccm: silnik 

_+ osprzęt, skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, pokrow
ce, ćwiartki, koła, fotele, błotniki, zderzaki, szyby, inne. Wał
brzych, tel. 074/846-49-58
FORD SIERRA, 1985/91 r.: drzwi, szyby, lampy, chłodnica, sil
nik 2.0 EFi oraz 1.6, mosty zawieszenia, nadwozia, błotniki, 
maski, konsola, tapicerka, inne. Paczków, woj. opolskie,, tel. 
0603/36-63-27
FORD SIERRA, 1985/92 r., 2000 ccm, EFi: silnik ♦ skrzynia 
biegów (5), lampy, zderzaki, elementy blacharki, zawieszenia, 
chłodnica, serwo, ABS, rozrusznik, przekł. kierownicy, felgi, fo
tele i inne. Radwanice, tel. 071/311-73-43 
FORD SIERRA, 1986 r..: części z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/ 
47-26-97
FORD SIERRA, 1986 r.: klapa tylna, zderzak tylny, hak, skrzy
nia biegów, wał napędowy, zawieszenie tylne, przekł. kierowni
cza, kolumny McPhersona przednie, tarcze ham., lampa przed
nia lewa, serwo z pompą, wahacze przednie, sprzęgło, rozrusz
nik, lusterka el. reguł., podszybie plastikowe - zewnętrzne. Wro
cław, tel. 071/349-27-14
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r., 2300 ccm, diesel,: drzwi pra
we, ćwiartki przednie, błotnik lewy przedni, dach, lampy, wypo
sażenie wnętrza, szyby boczne, mosty tylny, zawieszenia, zwrot"
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nica prawa, drążki kier., wał napędowy, zbiorniczki, docisk sprzę
gła. Kępno, tel. 062/782-28-86
FORD SIERRA, 1986 r . : drzwi - komplet, zawieszenia, prze
łączniki, konsola, komplet siedzeń. Kobierzyce, tel. 071/
311-17-94,0607/48-86-73
FORD SIERRA KOMBI, 1986 r., 2300 ccm, diesel: skrzynia 
biegów (5), drzwi, klapa, maska, wał napędowy, dach, most tyl
ny, elementy zawieszeń, siedzenia, szyby, koła, felgi aluminio
we i stalowe, wzmocnienie czołowe, ćwiartki. Krzyżowa 1a, gm. 
Gromadka, tel. 076/817-29-23 po godz. 19 
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: blok silnika, z doku
mentami, wał korbowy, III szlif, alternator. Rogów Sobócki, tel. 
071/390-40-83,0606/60-94-30
FORD SIERRA, 1986 r. poj. 1600-2000 ccm: alternator, aparat 
zapłonowy, moduły zapłonu, drzwi, klapa tylna z szybą i wycie
raczką, części skrzyni biegów, części siłników, lampy tylne, 
wahacze tylne, hak, felgi, bębny, zaciski hamulcowe, most tyl
ny, plastiki wnętrza i inne. Wałbrzych, tel. 0602/17-71-36 
FORD SIERRA, 1986 r., 2300 ccm, diesel: różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA, 1986/88 r.: lusterko lewe, lampy, szczęki ha
mulcowe kpi., listwa na zderzak. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
FORD SIERRA, 1986/91 r., 1800 ccm: silnik, skrzynia biegów
(5), wał, zawieszenia, dach, maska, klapa tylna, błotniki,fotele 
kpi., rozrusznik i inne. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
FORD SIERRA. 1986/92 r. 2.0-2.3 diesel: silnik, skronią bie
gów (5), drzwi, zawieszenia, szyby, przekł. kierownicza ze wspo
maganiem, lampy, zderzaki, maska, klapa tylna, zbiornik pali
wa, konsola, błotniki, wzmocnienie przednie, chłodnica, głowi
ca DOHC. Wojcieszów, tel. 075/751-23-11,0601/55-36-73 
FORD SIERRA KOMBI, 1987/89 r„ 2000 ccm, EFi: drzwi, szy
berdach, belka pod silnik, zderzak tylny, chłodnica, kolektor 
ssący, pompa paliwa,.zbiornik paliwa, reflektory, lampy tylne, 
dmuchawa, nagrzewnica, alternator, serwo, klapa tylna, zape
szenie przednie, rozrusznik, tapicerka, plastiki, inne. Legnica, 
tel. 076/855-26-03,0601/23-89-57 
FORD SIERRA, 1987/93 r.: maska, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, tel. 
0601/59-21-76
FORD SIERRA KOMBI, 1988 r., 2300 ccm, diesel: części silni
ka, osprzęt skrzynia biegów, zawieszenie przednie, most tylny, 
wał pędny, drzwi, szyby i inne. Opole, tel. 077/474-38-72 
FORD SIERRA, 1988 r . : różne części.., tel. 075/746-24-60, 
0604/56-46-30
FORD SIERRA, 1988 r., 80 tys Am, 2000 ccm, OHC: silnik bez 
osprzętu z dokumentacją, -1:600 zł. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD SIERRA, 1988 r . : różne części z rozbiórki. Prusice k. 
Trzebnicy, tel. 071/312-53-41
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm : skrzynia biegów, drzwi, 
szyby, fotele, błotniki, zawieszenie i inne. Legnica, tel. 0600/
24-10-25,0603/67-61-05
FORD SIERRA, 1988 r . : drzwi tylne lewe - 30 zł, klapa tylna, 
inne. Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79 
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm : głowicę, wałek rozrządu, 
skrzynię 3-biegową, automatyczną, kolumnę kierownicy bez 
wspomagania, McPhersony z amortyzatorami, stan b. dobry, 
wał napędowy, półosie. Opole, tel. 0603/94-05-71 
FORD SIERRA, 1988 r.. 2000 ccm, benzyna: silnik, bez doku
mentacji, stan b. dobry, - 700 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-55-34 
w godz. 9-17,0602/52-55-51
FORD SIERRA, 1988 r.: drzwi (komplet), klapa tylna (kombi), 
zawieszenia, komputer do silnika 2.0 EFi. Złotoryja, woj. legnic
kie, tel. 0602/82-13-61
FORD SIERRA, 1989 r.: różne części z demontażu. Gromad
ka, tel. 0603/71-61-56,0600/13-30-53 
FORD SIERRA KOMBI, 1989 r.: części blacharskie, zawiesze
nie przednie i tylne. Lwówek Śl., tel. 075/782-26-83,782-48-20 
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, EFi: silnik, skrzy
nia biegów, drzwi, klapa tylna, zawieszenie tylne, podsufitka. 
Opole, tel. 077/457-81-15
FORD SIERRA, 1989 r., 112 tys. km, 2000 ccm, wtrysk OHC: 
szyby, drzwi lewe, zawieszenie tylne z mostem, komputer, ser
wo, pompa hamulcowa, zacisk, kierownica, stacyjka, przełącz
niki pod kierownicę, nagrzewnica, filtr powietrza, karoseria na 
części (dokumentacja), inne. Wrocław, tel. 0601/49-98-12 
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm,: wszystkie części 
wraz z silnikiem i skrzynią biegów. Wrocław, tel. 0605/21-59-13 
FORD SIERRA, 1990 r., 1800 ccm, turbo D : wałek rozrządu i 
inne części. Głuchołazy, tel. 077/439-56-61 
FORD SIERRA, 1990 r., 2300 ccm, diesel: głowica. Kłodzko, 
tel. 074/867-92-87
FORD SIERRA, 1990 r., 1600 ccm, benzyna : różne części. 
Legnica, tel. 0604/29-99-07
FORD SIERRA, 1990 r., 2000 ccm, DOHC: różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm,DOHC: skrzynia biegów- 
520 zł, wał napędowy - 250 zł, alternator -140 zł, chłodnica 
(klejona, szczelna), z wentylatorami -150 zł, pompa wody • 50 
zł, komputer • 140 zł. Gaworzyce, tel. 076/831-65-30, 0606/
64-27-51
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, OHC: zawiesz. przednie, 
tylne, piasty, tarcze, zaciski, skrzynia biegów, wał, komputer i 
inne. Legnica, tel. 0605/65-62-32 
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, DOHC: tapicerka, osprzęt 
i inne, tanio. Gaworzyce, tel. 076/831-65-30,0606/64-27-51 
FORD SIERRA, 1991 r., 1800 ccm, turboO: reflektor lewy, filtr 
pow., wentylatory chłodnicy, przełączniki, stabilizator, belka sil
nika, zwrotnica lewa, zaciski hamulcowe, wzmocnienie czoło
we. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
FORD SIERRA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, OHC sedan: ko
lektory, zawieszenia, most tylny, wzmocnienie czołowe, kierun
kowskazy, drzwi, klapa bagażnika, grill, atrapa, lusterka, szyby, 
plastiki, zbiornik paliwa, przekł. kierownicy i inne. Legnica, tel. 
0501/56-63-28
FORD SIERRA, 1991 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna: silnik
♦ skrzynia biegów, dokumentacja. Nowa Sól, tel. 0607/61-15-77 
FORD SIERRA KOMBI, 1991 r., 1600 ccm: alternator, spoilery 
na progi, siedzenia, koło kierownicy, docisk sprzęgła i inne. 
Wałbrzych, tel. 074/842-53-68,0601/56-52-87
FORD SIERRA; 1991 r., 2000 ccm, DOHC: silnik kpi., skrzynia 
biegów, zderzaki, chłodnice, szyby, drzwi kpi., reflektory, grill, 
tylna klapa kpi., wspomaganie kierownicy, wzmocnienie czoło
we, błotniki i inne. Wrocław, tel. 071/364-21-96 
FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk : silnik 
OHC, sprawny, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0602/88-21-41 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r.: różne części używane. Wro
cław. tel. 0601/70-17-36
FORD SIERRA. 1992/90 r.. 1600 ccm. 2.000 : głowice • 200, 
400 z/szt., wałki rozrządu • 110 zł, wały napędowe - 200 zł, 
przekładnie kier., po remoncie - 220 zł, półosie - 90 zł, lampy 60
• 130 zi/szt., maski -100/150 zł/szt., klapy - od 90 zł/szL, drzwi 
- 95 zł, amortyzatory, piasty, szczęki. Wrocław, tel. 0601/
94-54-20
FORD SIERRA, 1992/93 r., 2000 ccm, DOHC: głowica silnika, 
stan idealny, kpi. z wałkami. Legnica, tel. 0602/23-11-56
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SPECJALISTYCZNA STACJA OBSŁUGI 
FORDA

Red-Ford oferuje:
• UŻYWANE I NOWE CZĘŚCI DO AUT 

MARKI:

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

Naprawy bezgotówkowe z firmami ubezpieczeniowymi. 
Nasz nowy adres:

Wrocław, ul. Otyńska 8 /
(okolice ul. Strzegomskiej IPAFAW AG U)/ 
tel. 071/357-23-47, 357-49-74 
0-607 123 286, 0-603 031 701

FORD SIERRA, 1998 r . : lampy przednie. Kłodzko, tel. 0606/
46-16-93
FORD SIERRA, ESCORT, 1992 r.: części używane. Wrocław, 
tel. 071/348-42*16
FORD SIERRA, SCORPIO, 2000 ccm, EFi, 2800 V6 : silnik, 
skrzynia biegów (automatic, 5), różne części mechaniczne i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
FORD SIERRA, TRANSIT, 1992 r„ DOHC : skrzynia biegów
(5). Nysa, tel. 077/433-56-31
FORD TAUNUS: dzrwi kpi, pokrywa bagażnika, błotnik przed
ni. Jelenia Góra, tel. 075/755-46-70 
FORD TAUNUS : reflektory, lusterka. Legnica, tel. 076/ 
722-85-51
FORD TAUNUS, 1978/81 r., 2800 ccm, V6: różne części z de
montażu. Iwiny, tel. 076/818-93-62 
FORD TAUNUS, 1980 r.: różne części, oprócz silnika i skrzyni 
biegów. Lubin, tel. 0503/54-38-57 
FORD TAUNUS, 1982 r . : różne używane. Wrocław, tel. 071/
348-42-16
FORD TAURUS: różne części. Kłodzko, tel. 0607/74-90-98 
FORD TAURUS, Mercury Windstar, 1992 r . : kpi. rury wyde
chowe z katalizatorem i sondami Lambda, chłodnica wody i kli
matyzacji, inne. Legnica, tel. 0606/11 -80-91 
FORD TAURUS. 1993 r.: różne. Radwanice, tel. 0602/88-49-71 
FORD TRANSIT: drzwi, maska silnika, klapa bagażnika, szy
by, fotele, zawieszenia, lampy, skrzynia biegów, wał korbowy, 
plastiki. Dzierżoniów, tel. 0604/44-07-09 
FORD TRANSIT: bagażnik na cały dach - 300 zł. Legnica, tel. 
076/856-13-76,0601/06-18-21
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel, turbo D : głowica. Lubin, 
tel. 076/841-21-56,0601/42-28-18 
FORD TRANSIT: zawieszenie przednie kpi., chłodnica (ben
zyna), zderzak przedni. Nowa Sól, tel. 068/356-12-15, 0606/
62-13-57
FORD TRANSIT, 2500 ccm, diesel: silniki, pompy, zawiesze
nia,drzwi, klapy, szyby, tapicerka, lusterka, zderzaki iinne. Ole
śnica, teł. 071/315-40-51
FORD TRANSIT: poduszka pow. kierowcy, kierownica, taśma, 
sensor. Oława, tel. 071/303-89-90 
FORD TRANSIT, 2000 ccm: silnik, skrzynia biegów i inne czę
ści. Wilkowice, tel. 065/534-13-39 
FORD TRANSIT: przednia część karoserii, drzwi, zawiesze
nie przednie, most tylny. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
FORD TRANSIT: felgi z oponami (bliźniacze). Wrocław, tel. 
071/345-77-31 pogodz. 18
FORD TRANSIT, 1977/85 r . : most tylny, piasty przednie, za
wieszenie przednie, pasy przednie, resory tylne, skrzynia bie
gów, szyba przednia, podnośniki szyb, serwo + pompa, wał 
pędny, atrapa, teleskopy, reflektory, kierunkowskazy, chłodni
ca, sprzęgło wiskozowe, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 071/
349-27-14
FORD TRANSIT, 1978/00 r.: silnik, most, zawieszenie, blachy, 
skrzynia biegów, plastiki, wał napędowy, pompa wtryskowa, koła 
itp., używane, od 10 zł. Bydgoszcz, tel. 056/678-02-01,0501/ 
22-90-39
FORD TRANSIT, 1980 r., 2000 ccm: silnik, w częściach, skrzy
nia biegów w częściach, most tylny (lekko wyjący), resory, szy
ba przednia, zawieszenie przednie, lampy, nagrzewnica, felgi, 
itp., cena od 5 zł. Rafał, Trzebnica, tel. 0502/42-49-92 
FORD TRANSIT, 1980 r., 2000 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów, wał napędowy po regeneracji, most tylny, zawieszenie 
przednie, resory przednie i tylne, szyby, zaciski ham., przekł. 
kierownicy, drążki kier. Wrocław, tel. 071/349-43-07-, 0503/
94-24-88
FORD TRANSIT, 1980/91 r., 1600 ccm, benzyna: głowica, blok
2.0, obudowa filtra powietrza. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FORD TRANSIT, 1980/93 r.: różne części. Oleśnica, tel. 071/
315-40-51
FORD TRANSIT, 1984r.: most tylny na bliźniaczych kołach, 
stan b. dobry - 700 zł. Nowćt Ruda, tel. 074/872-74-18 po 
godz. 20 »
FORD TRANSIT, 1985/98 r.: lampy, zderzaki, maska silnika, 
drzwi, most tylny, fotele, zawieszenie przednie, felgi, głowica 
silnika (2.0 E i 2.5 D), wał korbowy, tłoki, alternator, sprzęgło, 
pompa wtryskowa, pompa wsp., serwo i inne. Radwanice, tel. 
071/311-73-43
FORD TRANSIT, 1986/91 r., 2500 ccm, diesel do wersji na bliź
niakach: zawieszenie przednie, resory przednie, wał pędny dłu
gi, tachograf kpi. z konsolą i napędem do skrzyni biegów, reso
ry tylne, most tylny, kierownica, zastrzał z pedałami, uszczelki 
drzwi, fotel potrójny i podwójny oraz inne. Wrocław, tel. 071/
349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/94 r.: dużo różnych części mechanicz
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, kie
runkowskazy, zderzaki, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
FORD TRANSIT, 1987 r . : maska przednia. Lubin, tel. 076/
842-4141,0606/93-95-75
FORD TRANSIT, 1987 r . : ścianka celna i różne części z de
montażu. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
FORD TRANSIT, 1988 r. krótki, niski: nadwozie nieuzbrojone, 
stan dobry, -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1988/99 r . : ściany grodziowe do wersji ni
skiej i wysokiej, • 200 zl. Krobia, tel. 0603/99-70-55, woj. lesz
czyńskie
FORD TRANSIT, 1989 r., 160 tys. km, 2500 ccm, diesel: silnik, 
zawieszenia, wahacze, wal, most, resory, alternator, inne. Gro
madka. tel. 0604/78-33-32,0606/47-11-90 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel: części silnika, czę
ści zawieszeń, wał napędowy, felgi, wiązki elektr., zbiornik pa
liwa i inne. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2000 ccm. benzyna: silnik kpi, -1.400 
zł. Wrocław, tel. 0604/68-71-95
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel: most tylny i inne. 
Leszno, tel. 0605/22-53-65
FORD TRANSIT, 1990r., 2500 ccm, diesel: most tylny, wzmoc
niony, przegroda celna, drzwi boczne rozsuwane, głowica, wał 
korbowy, ttoki i inne części mechaniczne, szyba czołowa, moż
liwość wysyłki. Wrocław, tel. 0502/53-16-85 
FORD TRANSIT, 1990 r.,: drzwi boczne. Wrocław, tel. 071/
784-67-91
FORD TRANSIT, 1990/98 r., 2500 ccm, diesel: skrzynia bie
gów (5), wały 3-częśdowe (1994 r.), drzwi tylne (niski), most 
tylny (4.62), lampy tylne zespolone, skrzynia biegów z nadbie
gami (overdrive), głowica (2.0 E), możliwość wysyłki. Zielona 
Góra, tel. 068/325-39-95 po godz 16

FORD TRANSIT. 1991 r. wersja przedłużona, raz podwyższo
na, na resorach: wspomaganie, podsufitka i inne. Wrodaw, tel. 
0608/07-97-34
FORD TRANSIT, 1991 r.: wszystkie częśd mechaniczne i bla
charskie oraz elektryczne, tapicerka, plastiki. Wrodaw, tel. 0605/
14-78-56
FORD TRANSIT, 1991/92 r., 2500 ccm, diesel: różne części 
mechaniczne i blacharskie, zawieszenie przednie i tylne, bliź
niacze i pojedyncze koła, na 6 szpilek, koła 14 i 15", wzmocnio
ny silnik, odony i inne. Bolesławiec, tel. 0600/17-27-25,0607/ 
47-46-13
FORD TRANSIT, 1992 r., 2500 ccm, diesel: wał napędowy, 
koła zapasowe 3 szt., wykładzina podłogowa kpi., części kon
soli, siłowniki klapy tylnej. Legnica, tel. 076/85745-15 
FORD TRANSIT, 1992 r . : lusterka, szyba prawa, osłona na 
lewarek, podnośnik szyby prawej, klamka drzwi prawych. Wro
daw, tel. 0601/30-26-55
FORD TRANSIT, 1992/97 r.: skrzynia biegów (5), element wału 
pędnego, rozrusznik, szyby, drzwi boczne i tylne, resory, ma
ska przednia, wahacze, wózek pod silnik, kola, piasty przed
nie, przełączniki, wiele innych, od 50 zł. Góra, woj. leszczyń
skie, tel. 0601/91-97-74
FORD TRANSIT MAXI, 1993 r . : felgi 15" (6-szpilkowe), hak 
oryginalny, .winda' koła zapasowego, reflektory, siedzenie 
przednie pojedyncze i podwójne, tachograf kpi., resory tylne 
(ład. 1.51). Wrocław, tel. 0608/07-97-34 
FORD TRANSIT, 1993 r., 2500 ccm, diesel: silnik, stan dobry,
-1.500 zł. Lubin, tel. 0605/39-93-99 
FORD TRANSIT, 1994 r . : osprzęt silnika wzmocnionego (80 
KM), pompa wtryskowa, kolektory, wtryski, pompa paliwa, ukł. 
wydechowy. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: silnik kpi., pompa 
wtrysk. Bosch (silnik 80 KM), inst. elektr., wkłady zamków + 
stacyjka i korek paliwa, przełączniki pod kierownicę, teleskopy 
tylne, piasty przednie, zaciski ham., skrzynia biegów, wał pęd
ny krótki, tarcze hamulcowe. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1994 r., 2500 ccm, diesel: silnik + osprzęt, w 
całości lub na częśd, • 4.000 zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/ 
461-07-89,0606/48-10-60
FORD TRANSIT, 1995 r.: zderzak. Kłodzko, tel.t)606/46-16-93 
FORD TRANSIT, 1995 r.: resory tylne • 450 zł, alternator, de
ska rozdzielcza • 500 zł, wahacz, pompa wtryskowa (Bosch), 
zwrotnica, zacisk hamulcowy, rozrusznik, tarcza hamulcowa, 
serwo, chłodnica nagrzewnicy. Wrodaw, tel. 071/373-98-77 
FORD TRANSIT, 1996 r.: zderzak przedni, plastikowy, - 70 zł. 
Wrodaw, tel. 071/351-52-37
FORD TRANSIT, 1996 r . : różne części, siedzenia, tapicerka, 
dach, drzwi tylne przesuwane. Otmuchów, tel. 077/43147-71, 
0608/0744-26
FORD TRANSIT, 19% r.: rozrusznik, alternator (z pompą), lu
sterka boczne (2 szt.), ścianka celna. Świdnica, tel. 0605/
45-0549
FORD TRANSIT, 1997 r., 60 tys. km: silnik 2500 TDi, skrzynia 
biegów, wszystkie częśd z rozbiórki. Lubań, tel. 0607/65-83-28 
FORD TRANSIT, 1997 r.: wózki, wahacze, zwrotnice, McPher
sony, stabilizatory. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 071/
314-38-54
FORD TRANSIT, 1997 r . : lusterka boczne, duże, nowy typ, 
prawe i lewe - 200 zł/szt. Wrocław, tel. 0604/68-71-95 
FORD TRANSIT, 1997/00 r.: zderzak przedni, grill, chłodnica 
wody. Siechnice, woj. wrodawskie, tel. 0606/81-92-01 
FORD TRANSIT, 1997/01 r., 2500 ccm, turbo D : zderzak przed
ni, grill, reflektory, chłodnica. Siechnice k. Wrocławia, tel. 0606/
81-92-01
FORD TRANSIT, 1998 r.: lusterka, stan idealny - 200 zł, resory 
tylne • 850 zł/para, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD TRANSIT, 1998 r., 2500 ccm, diesel: podłużnica lewa, 
śdanka celna z szybą. Ziębice, tei. 074/819-19-17, 0604/
16-12-52
FORD TRANSIT 350M, 2001 r„ 2400 ccm, TDi: częśd mecha
niczne i blacharskie. Wrocław, tel. 0601/70-7645 
FORD WINDSTAR, 1994 r . : oś tylna, zawiesznie przednie, 
amortyzatory tylne, elementy plastikowe, licznik, zbiorniczek 
spryskiwacza. Zielona Góra, tel. 068/320-63-21 
FORD WINDSTAR, 1997 r., 3800 ccm, V6: elementy silnika, 
pompa wspomagania, zawieszenia, drzwi lewe i prawe (prze
suwane), zegary, plastiki, szyby i inne. Wrocław, tel. 0600/ 
884742
O  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. 
Strzegomska 2/4, te l. 071/355-06-07, 0602/
18-87-35 81014161

FORD SIERRA, SCORPIO 2.3-2.8E: sprzęgło hydrauliczne - 
150 zł. Wrocław, tel. 0604/68-71 -95 
GAZ 53 A : kabina, nowa, 3-osobowa, uzbrojona - 300 zł. Le
gnica, tel. 076/856-39-37 wieczorem 
GAZ 69 2-drzwiowy: karoseria (same blachy, bez błotników 
przednich i drzwi), rama z zawieszeniem kpi., przekładnie (głów
na i przednia), -1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/55-67-19 
HANOMAG F-45: różne części. Kiełczów, tel. 071/398-83-03 
HONDA ACCORD: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
HONDA ACCORD, 1985 r., 130 tys. km, 1800 ccm, 12V: silnik, 
stan dobry - 500 zł, skrzynia biegów • 250 zł, półosie -100 zł i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/846-55-34 w godz. 9-17, 0602/
52-55-51
HONDA ACCORD AERODEK, 1985/91 r.: różne części.., tel. 
075/746-24-60,0604/5646-30
HONDA ACCORD, 1986/89 r . : skrzynia biegów, drzwi lewe 
nieuzbrojone, gażnik. Jawor, tel. 0502/55-96-30 
HONDA ACCORD, 1987/89 r., 2000 ccm, 12V: drzwi komplet
ne, inst. elektr., błotniki przednie, tylne, zawieszenie komplet
ne, kolumna kierownicza, przekładnia, komputer do silnika 
A2K5, silnik, zderzaki, inne. Żary, teł. 0502/61 -32-36, 0602/
11-52-37
HONDA ACCORD, 1988 r.: przekładnia kierownicza. Świdni
ca, tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13 
HONDA ACCORD, 1988/91 r . : zderzak tylny - 450 zł, drzwi 
lewe tylne - 550 zł, pokrywa bagażnika - 450 zł, chłodnica wod
na - 600 zł. Kluczbork, tel. 0602/59-11-69 
HONDA ACCORD, 1989 r„ 1800 ccm: silnik + skrzynia biegów 
(automatic), klimatyzacja, zderzaki, lampy tylne, inne części. 
Bolesławiec, tel. 075/732-10-37 
HONDA ACCORD. 1989/93 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 16V, 
133 KM,: całe wnętrze, silnik + konsola i inne. Droszków, gm. 
Zabór, tel. 0605/11 -09-31, woj. zielonogórskie 
HONDA ACCORD, 1990 r., 2200 ccm, benzyna: różne części 
z demontażu. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
HONDA ACCORD, 1991 r., 2000 ccm : wał z korbowodami, 
tłoki, głowica, miska olejowa, koło zamachowe, docisk sprzę
gła, pokrywa zaworów. Wrocław, tel. 0503/36-60-05 
HONDA ACCORD. 1992 r.: części używane. Wrodaw, tel. 071/ 
34842-16
HONDA ACCORD, 1993 r . : maska. Siechnice k. Wrocławia, 
tel. 071/311-54-13 wgodz. 9-17,0608/41-76-04 
HONDA ACCORD, 1993 r . : zderzak tylny, lampy tylne wewn. 
Twardogóra, tel. 0601/0543-89, woj. wrocławskie 
HONDA ACCORD, 1993/96 r.: instalacja elektryczni (kpi:) ze 
sterownikami, ABS, -1.200 zł. Oleśnica, tel. 0606/87-99-61 
HONDA ACCORD, 1995 r . : amortyzatory (4 szt.), oryginalne, 
prod. japońskiej, klapa tylna, lampy. Legnica, tel. 0601/7342-70 
HONDA ACCORD, 1995 r . : drzwi, zderzaki, lampy, maska, 
wahacze; półosie, belka zaWieszenia, przekł. kierownicy, amor
tyzatory, alternator, rozrusznik. Wrocław, tel. 0603/43-11 -78 
HONDA ACCORD, 1997 r.:.lampy przednie, błotniki przednie,- 
zderzak przedni, wzmocnienie zderzaka. Wrocław, tel. 0604/
56-95-73

HONDA ACCORD KOMBI, 1998 r.: tylna część nadwozia kpi., 
zawieszenie tylne, silnik *  skrzynia biegów,lampy; błotnik, drzwi 
i inne. Oleśnica, tel. 071/31540*51 “
HONDA ACCORD, CMC : różne części. Oleśnica, tel. 071/
399-26-37,0601/79-7543
HONDAACCORD, CMC, CR-V, 1983/01 r.: skrzynie biegów - 
manualne i automatyczne+częśd. Wrocław, tel. 071/341-50-52, 
od 9-15,0602/85-0345
HONDA ACORD, 1992/95 r . : kompletna instalacja elektrycz
na, • 1.200 zł. Oleśnica, tel. 0606/87-99-61 
HONDA CIVIC: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
HONDA CMC 5-drzwiowy: zderzak tylny. Legnica, tel. 0601/ 
7342-70
HONDA CMC : zawieszenie tylne Koni (sportowe), • 200 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 0603/85-20-78 
HONDA CMC, 1983 r„ 1300 ccrh, 8V : części silnika, alterna
tor, rozrusznik, skrzynia biegów (5), drzwi. Legnica, tel. 0603/
33-35-62 '
HONDA CMC, 1986 r . : części z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/ 
47-26-97
HONDA CMC GL, 1986 r., 1500 ccm: uszczelka pod kolektor 
ukł. wydechowego,'wałek do kolumny kierowniczej ze .ślima
kiem”. Opole, tel. 077/453-16-83 do godz 15 
HONDA CMC, 1987 r . : lusterka boczne. Gromadka, woj. le
gnickie, tel. 06P3/71-61-56,0600/13-30-53 
HONDA CMC, 1990 r., 1600 ccm, 16V 3-drzwiowy: różne czę
ści z demontażu. Jelenia Góra, tel. 0502/43-51-00 
HONDA CMC, 1990 r . : drzwi, alternator, siedzenia i inne z 
demontażu. Oława, tel. 071/303-70-24 
HONDA CMC, 1990 r., 1300 ccm: silnik, automatyczna skrzy
nia biegów, elementy blacharki i inne. Żary, tel. 068/374-35-72 
wewn. 310

.Amortyzatory]
OP012474

HONDA CMC SEDAN, 1991 r., 1600 ccm, 16V : części me
chaniczne, elem. blacharki, elektronika, silniki, skrzynie b. Zie
lona Góra, tel. 0603/22-86-57
HONDA CMC, 1992/97 r . : amortyzatory Kayaba, gazowe, 
nowe, gwarancja - 750 zł za komplet, felgi stalowe. Wrocław, 
tel. 324-16-60,0501/41-05-17 ’
HONDA CMC SEDAN, 1993/95 r . : lampa tylna lewa, szyba 
czołowa. Wrocław, tel. 0605/10-83-08 
HONDA Cl VIC SEDAN, 1994 r.: lampy tylne, przewody napię- 
da. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-35-05,0607/40-77-23 
HONDA CMC, 1995 r.: konsola', • 300 zł. Droszków, gm. Za
bór, tel. 0605/11-09-31, woj. wrocławskie 
HONDA CMC, 1995 r.: wzmocnienie przednie z .okularami", - 
200 zł. Kłodzko, tel. 0606/16-85-80 
HONDA CMC, 1995 r . : przekładnia kierownicza. Świdnica, 
tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13 
HONDA CMC, 1995 r. hatchback: zderzak tylny, -150 zł. Wro
daw, tel. 071/781-80-74,0601/74-01-25 
HONDA CMC, 1995 r . : błotniki, drzwi, wahacze, przekł. kie
rownicy, konsola. Wrodaw, tel. 071/359-17-89 po godz. 17 
HONDA CMC, 1996 r.: zderzak przedni, - 200 zł. Legnica, tel. 
076/856-13-76,0601/06-18-21
HONDA CMC. 1996 r.: klapa tylna. Lubin, tel. 076/749-76-82, 
0608/18-78-39
HONDA CMC, 1996 r. : klimatyzacja. Otmuchów, tel. 077/ 
43147-71,0608/0744-26
HONDA CMC, 1996 r.: światło tylne strona lewa, oryginalne, 
nowe - 350 zł. Wrodaw, tel. 071/35242-70 po godz. 18 
HONDA CMC SEDAN, 1996/01 r., 1500 ccm: chłodnica wody 
i klimatyzacji. Legnica, tel. 0601/7342-70 
HONDA CMC, 1997 r., 1400 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenia, półosie, plastiki i inne części z demontażu. 
Krotoszyn, tel. 0601/58-10-91
HONDA CMC, 1998 r., 1400 ccm: silnik, zawieszenie, piasty, 
maska, drzwi lewe, kpi. Wrocław, tel. 0503/58-6449 
HONDA CMC, 1999 r. 5-drzwiowy: zderzak tylny. Świdnica, 
tel. 0602/8049-36
HONDA CMC, 1999 r . : zderzak. Wojkowice, woj. wrocław
skie, tel. 0602/8849-71
HONDA CMC, 1999 r., 1400 ccm: alternator, rozrusznik. Wro
cław, tel. 0603/48-65-39
HONDA CMC, 1999 r., 1400 ccm 3-drzwiowy: części mecha
niczne, blacharskie, elektroniczne, silniki, skrzynie b. Zielona 
Góra, tel. 0603/22-86-57
HONDA CONCERTO, 1990 r.: drzwi + szyby, skrzynia biegóyr, 
przednie zawiesz., tylne zawiesz., tapicerki z drewnem i inne. 
Legnica, tel. 0603/40-64-90
HONDA CONCERTO, 1995 r., 1800 ccm, TDi: wszystkie czę
śd używane. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
HONDA CRX: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
HONDA CRX : zawieszenie tylne Koni (sportowe), • 200 zł. 
Oborniki śląskie, tel. 0603/85-20-78 
HONDA CRX, 1988 r . : półoś gruba, nakładki plastikowe na 
progi, błotnik prawy, tylny; elementy plastikowe, szyby boczne. 
Zielona Góra, tel. 0606/58-76-77 
HONDA CRX, 1990 r., 1600 ccm, 16V: amortyzatory, tarcze 
ham., zawiesz., silnik, tylna ścianka i inne. Lubin, tel. 0503/
03-93-25
HONDA CRX, 1991 r., 1600 ccm, 16V: zawieszenie, elementy 
nadwozia, lampy tylne i wiele innych. Sobótka, tel. 071/
316-35-91
HONDA CRX, 1992 r., 1600 ccm, 16V: części mech&niczne, 
elem. blacharki, elektronika, silniki, skrzynie b. Zielona Góra, 
tel. 0603/22-86-57
HONDA LEGEND, 1992 r., 26 tys. km, 3200 ccm: tylne, lewe 
zawiesz. kpi. -1.000 zl. Rawicz, tel. 0601/79-05-39 
HONDA PRELUDE: lusterka. Legnica, tel' 076/722-85-51 
HONDA PRELUDE, 1985 r., 1800 ccm: docisk sprzęgła, wa
hacze, amortyzatory przednie, klapa tylna, zderzak, drzwi, szy
by oprócz przedniej, zbiornik paliwa, nagrzewnica i inne. Choj
nów, tel. 0600/57-31-65
HONDA PRELUDE, 1997 r.: szyba przednia, prawa. Wrodaw, 
tel. 071/344-21-79
HONDA OUINTET, 1983 r.: różne części z rozbiórki. Kudowa 
Zdrój, tel. 0605/66-88-28
HYUNDAI :'różne części. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
HYUNDAI ACCENT : dużo różnych części mechanicznych i 
blacharskich, silniki, skrzynie biegów, lampy/błotniki, zderzaki, 
drzwi, mechanika, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 
065/543-38-51,0601/5642-29
HYUNDAI ACCENT: pokrywa silnika, zderzak przedni. Wro
cław, tel. 0503/25-60-95
HYUNDAI H100,1995 r., 2500 ccm, diesel: różne części. Zię
bice, tel. 074/819-31-30
HYUNDAI LANTRA: klapa bagażnika. Jelenia Góra, tel. 0603/
29-19-77
HYUNDAI LANTRA: klapa tylna, lampy, zderzaki i inne. Wro
cław, tel. 0601/95-16-78
HYUNDAI LANTRA, 1990/94 r., 1500 ccm, 1600: różne częśd 
z demontażu, silnik, skrzynia biegów, oblach., zawiesz., lampy 
i inne. Złotoryja, tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
HYUNDAI LANTRA, 1991 r.: głowica silnika, błotniki przednie, 
maska silnika, atrapa, drzwi lewe przednie, skrzynia biegów. 
Wrocław, tel. 0504/82-70-68
HYUNDAI LANTRA, 1992 r., 1600 ccm, 16V: drzwi, głowica,

skrzynia biegów, zawieszenia, zbiornik paliwa, komputer, błot
niki tylne, zderzak, belka pod silnik. Wrodaw, tel. 0609/37-27-17' 
HYUNDAI PONY, 1991/94 r., 1500 ccm : różne części z de
montażu, silnik, skrzynia biegów, oblach., zawiesz., lampy, szy
by, plastiki itp. lub zamienię. Złotoryja, tel. 076/878-35-25,0605/
29-62-06
HYUNDAI PONY, 1992r., 1500 ccm: silnik i inne części. Choj-^ 
nów, tel. 0600/57-31-65
HYUNDAI PONY, EXCEL, LANTRA, S-COUPE, 1991 r.: skrzy
nia (5), silnik, skrzynia autorriatic, drzwi, szyby, zawieszenie i 
inne. Legnica, tel. 0600/24-10-25,0603/67-61 -05 
HYUNDAI PONY, LANTRA: maska, drzwi, błotniki, reflektory. 
Prusice, tel. 0606/40-03-11, woj. wrodawskie 
HYUNDAI SONATA: lampy przednie, zderzak przedni, maska 
przednia, zawieszenie, błotniki, d/zwi, szyby, stacyjka, zamki, 
ukł. ABS, przełączniki kierownicy, półosie j inne. Jelenia Góra, 
tel. 075/713-0244,0502/24-5444 
HYUNDAI SONATA, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk : klapa tylna 
bagażnika, zderzak tylny, drzwi prawe kpi., ścianka przednia 
kpi., bębny tylne, linki, przełączniki świateł, serwo, elementy 
plastikowe, szyby drzwiowe i inne. Lubin, tel. 0606/82-16-26 
HYUNDAI SONATA, PONY, 1990/93 r.: dużo części nowych i 
używanych. Wrocław, tel. 325-33-71,0601/83-90-39 
IFA WL50: skrzynia biegów z przystawką do wydmuchu, tylny 
most, przednie zawieszenie, pompa wydmuchu, tylna oś do 
naczepy, resory. Kwiatkowice, woj. legnickie, tel. 0605/06-78-94 
IFA: pompa wtryskowa używana - 200 zł, sprężarka powietrza 
nowa - 310 zł. Legnica, tel. 076/818-63-17 
IFA: różne części. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
IFA, 1986 r. izoterma: częśd silnika, szyby, koła, atrapy, głowi
ce, bloczki, wały pędne i inne z rozbiórki. Nowa Sól, tel. 0503/ 
09-53-12
ISUZU MIDI BUS : drzwi boczne suwane, rozrusznik, drzwi 
przednie lewe, lampy tylne, kierunkowskaz, inne. Nowa Ruda, 
tel. 0604/30-82-56
ISUZU MIDI, 1991 r., 2200 ccm, diesel: chłodnica, most tylny, 
zawieszenie przednie, pompa wtryskowa, zbiornik paliwa i inne 
drobne plastiki. Nowa Sól, tel. 068/387-31-67,068/387-34-93 
ISUZU MIDI, TROOPER: dużo części, różne pojemności, rocz
niki (Midi 1983/97 r., Trooper 1983/90 r.), modele, silniki 2.0 E,
2.4 TD, 2.2 E, skrzynie biegów, części silnika 2.2 TD (Trooper). 
tylne mosty, wahacze, części silników i skrzyni biegów, wysył
ka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51,0601/5642-29 
ISUZU TROOPER przedłużony: dach, błotnik lewy tylny. Bole
sławiec. tel. 075/732-10-37
ISUZU TROOPER, 1987 r., 2300 ccm: dach, drzwi, zawiesz., 
skrzynia biegów, silniki, koła, kokpit, błotniki tylne, pompa ha
mulcowa, rozrusznik i inne. Gać, tel. 0604/78-93-74, woj. wro
dawskie
IVECO DAILY: drzwi kpi., skrzynie biegów, zawieszenie przód, 
mosty tylne, filtry powietrza, chłodnica, ściany grodziowe, lu
sterka. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
IVECO: skrzynia biegów, chłodnice, pompa wspomagania, śro
da Śląska, tel. 071/317-53-32,0603/82-24-69 
IVECO EUROTECH, TURBOSTAR : zawieszenie, chłodnica, 
silnik, kabina, lampy, zderzaki, lusterka, opony, nadkola, turbi
ny, poduszki powietrzne, skrzynia biegów. Wrodaw, tel. 071/
346-23-55,0607/50-54-33
IVECO DAILY: zbiornik paliwa 90I, nowy, • 900 zł. Wrodaw, tel. 
071/785-9642 do godz.17,0601/77-52-24 
IVECO DAILY, 94 tys. km, 2500 ccm, turbo D : części silnika, 
drzwi, lusterka, błotniki, przednia szyba, zawieszenia, chłodni
ca, lampy, przedni pas. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
IYECO DAILY, 1980/02 r.: skrzynie biegów + częśd. Wrocław, 
tel. 071/341-50-52, od 9-15,0602/85-0345 
IVECO BUS, 1985 r., 2500 ccm, diesel: skrzynia biegów - 1.400 
zł. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99 
IVECO BUS, 1985 r., 2500 ccm, diesel ; skrzynia biegów-1.400 
zł. Wałbrzych, tel. 0603/93-52-50 
IVECO 35-10: ukł. kierowniczy, zderzak, błotniki, drążki skręt
ne, zbiornik paliwa. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/
71-26-65
IVECO 35-10: zderzak przedni. Zielona Góra, tel. 0604/14-46-19 
IVECO 35-10,1994 r.: silnik na części, elementy zawieszenia, 
maska, drzwi, błotniki, atrapa, most, wał, inne. Siechnice k. 
Wrocławia, tel. 071/311-5942
IVECO 35-10,1994 r.: skrzynia biegów, pasy bezp., drzwi bocz
ne, drzwi tylne, piasta, zbiornik paliwa, kolumna kier. z prze
łącznikami i kierownicą. Wrocław, tel. 071/788-60-95, 0601/
7046-16
IVECO FIAT: głowica silnika. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
IVECO MAGIRUS: rozrusznik 24 V. Legnica, tel. 076/887-19-19 
po godz. 20,0601/05-29-57,0607/22-36-81 
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 1994 r., 5200 ccm: roz
rusznik. Legnica, tel. 0601/7342-70 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1995 r., 80 tys. km, 5200 ccm : 
skrzynia biegów automat., z reduktorem. Wrocław, tel. 0501/
41-00-10
JEEP GRAND CHEROKEE, 1996 r., 4000 ccm. benzyna: drzwi 
przednie i tylne, zderzaki, chłodnice, alternator, maska, klapa 
tylna, lusterka i inne. Lubań, tel. 0600/63-26-50 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1996 r . : przedni zderzak, stan 
idealny. Wrocław, tel. 0606/44-73-62 
JEEP GRAND CHEROKEE, 2000 r., 4700 ccm, V8 : części 
przodu, drzwi prawe (2 szt.), zawieszenia, poduszki pow., RO, 
inne. Wrocław, tel. 0606/62-65-10- 
JELCZ: silnik SW-680, cena • 2000 zł, chłodnica, skrzynia bie
gów (5 i 6), chłodnica, most tylny Raba, zawieszenie przednie, 
blok, głowice, zbiornik paliwa, skrzynia akumulatora, resory, wały 
napędowe, koła, pompa wodna, turbosprężarka i inne. Kochli- 
ce, tel. 076/857-0245
JELCZ: siedzenie + podstawa Fadroma, rozruszniki, alterna
tory, kdumna kier., pedał hamulca, sprzęgła, zawory powietrza, 
korbowody, pompy wtryskowe, zasilające, wodne, olejowe,sprę
żarka, opony, inne. Szklary Dolne, tel. 076/844-94-51 
JELCZ : siłownik hamulcowy, • 100 zl. Wrocław, tel. 071/ 
34546-25
JELCZ: chłodnica, fotel kierowcy, pedał hamulca, koła, rozpie- 
raki hamulcowe. Wrocław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
JELCZ: pompa wspomagania ukł. kierowniczego, nowa. Za
wonia, tel. 071/312-90-73
JELCZ: wieniec koła zamachowego (nowy) -150 zł. Ziębice, 
tel. 074/816-09-71
JELCZ, 1984 r.: rama z osią wleczoną, kabina do remontu, bez 
przedniej szyby, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0602/9746-89 
JELCZ, 1998 r.: plandeka + stelaż. Rzepin, tel. 095/759-68-80 
JELCZ 300: duża kabina po temoncie kapitalnym i lakierowa
niu, nie eksploatowana, uszkodzona + elementy blacharki, -
1.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/837-80-39 
JELCZ 300: zderzak tylny, fabrycznie nowy, - 200 zł. Dzierżo
niów, tel. 074/837-80-39
JELCZ 315: skrzynia biegów (po remoncie), -1.500 zł. Lesz
no, tel. 065/529-00-97
JELCZ 315 : pióra resora, dodsk, krzyżaki, półosie, piasta, 
wałek, sprzęgło, uszczelki głowicy. Wałbrzych, tel. 0604/
11-59-68
JELCZ 315: silnik, skrzynia biegów, po remoncie kapitalnym 
oraz dużo innych części. Wałbrzych, tel. 074/846-81-21,0602/
81-92-94
JELCZ 315: pompa wodna, chłodnica oleju. Wołów, tel. 06021 .
33-58-92
JELCZ 315 : silnik SW-680, most tylny, kolumna kierownicy, 
przednia oś, resory przód i tył i inne. Wrocław, tel. 0602/71-08-06 
JELCZ 316,1982 r . : jsilnik, skrzynia biegów, chłodnica, roz
rusznik, pompa paliwowa, zbiornik paliwa, resory i inne, od 100 
zł. Oleśnica, tel. 071/315-33-04 l
JELCZ 317 3W: silnik turbo, kompletny z osprzętem ? 12.500 zł;

most nowy typ - 800 zł; wywrót 3W - 1.400 zł; koła 30 szt. -
100-300 zł/szt., skrzynia biegów (5), inne. Paczków, woj. opol
skie, tel. 0603/36-63-27
JELCZ 317 ciągnik siodłowy: rama, stan dobry, -1.000 zł. Śro
da śląska, tel. 071/317-80-76 do godz. 16 
JELCZ 325 : stelaż nowy, rurkowy, bez plandeki. Milicz, tel. 
0607/23-61-09
KAMAZ: pompa wspomagania, wały pędne, felgi, głowice, krzy
żaki, regulatory, okładziny i inne. Brzeg Dolny, tel. 071/
319-77-74,0607/40-11-17
KAMAZ: półosie, łożyska piast, zawór główny wywrotu, chłod
nica. Wrocław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
KAMAZ: oś przednia, po regeneracji, szyby drzwiowe, skrzy
nia biegów (niekompletna) z półbiegami. Wrocław, tel. 071/ 
357-03-52,0601/71-51-65
KAMAZ: nadramówka do kipra, stan b. dobry -1.000 zł. zbior
nik paliwa (801), przystawka do skrzyni biegów *  wałek sprzę
głowy długi, nowy • 300 zł. Wrocław, tel. 071/349-15-30,0502/
32-23-15
KAMAZ 5320: wkład tylnego mostu na 49 zębów, nowy, faktu
ra VAT, - 2.000 zł brutto. Wrocław, tel. 0501/49-18-87 
KAMAZ 5511 wywrotka: wkład mostu środkowego, 48 zębów, 
komplet, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0503/7543-31 
KIA BESTA, 1998 r., 2200 ccm, diesel: różne częśd. Ostrów 
Wlkp., tel. 0603/93-60-05
KIA K2700, 1998 r., 2700 ccm, diesel: głowica, rozrusznik, 
pompa wtryskowa i wspomagania. Jelenia Góra, tel. 075/. 
713-02-44,0502/24-54-44
KIA PRIDE: wszystkie częśd. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
KIA SEPHIA : zawieszenie kpi., dach, silnik, lampa, pompy i 
inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
KIA SEPHIA: automatyczna skrzynia biegów, głowica, drzwi, 
klapa tylna, lampy. Zielona Góra, tel. 0502/23-78-99 

KIA SEPHIA, 1994 r.: skrzynię biegów automatyczną, głowicę, 
drzwi, klapę tylną, lampy. Zielona Góra, tel. 0502/23-78-99 
KOPARKA : młot hydrauliczny, - 400 zł. Wolibórz, tel. 074/
872-12-68
KOPARKA: węże hydrauliczne, ciśnieniowe - 40 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/785-54-14,0604/39-6549 
KOPARKA BIAŁORUŚ: listwa do obrotu kompl., nowa, - 600 
zł. Nowe Miasteczko, tel. 068/388-80-16 
KOPARKA BIAŁORUŚ : pompa wodna, olejowa, zasilająca, 
tarcze sprzęgła, chłodnica oleju, zbiorniczek, panewki, pierśde- 
nie, korbowód. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
KOPARKA FORTSCHRITT : siłownik kpi. do chwytaka. Żary, 
teł. 0606/51-91-65
KOPARKA NOBAS 632 : silnik kompl., po remoncie kapital
nym - 4.000 zł, łyżka o poj. 0.7 m3 • 1.500 zł, 2 silniki hydrau
liczne, rozdzielacz, siłownik zamykania łyżki i inne. Kłodzko, 
tel. 0601/92-78-25
KOPARKA NOBAS 1212: sprężarka, pompa wtryskowa, sprzę
gło jazdy, koła zębate, kostki sterujące, okładziny. Wałbrzych, 
tel. 0604/11-59-68
KOPARKA OSTRÓWEK K-161, K-162: ramiona przednie i tyl
ne, łyżki, rozdzielacze, ramy, silniki, itd., możl. faktura VAT. 
Kłodzko, tel. 0602/69-90-51
KOPARKA OSTRÓWEK, PELIKAN: 2 rozdzielacze 6-sekcyj- 
ne - 500 zł, rozdzielacz 2-sekcyjny - 300 zł, pompa hydraulicz
na - 400 zł, kolumna kierownicza - 400 zł. Góra, tel. 065/
544-13-06
KOPARKA P501: rozdzielacz, siłownik wysięgu, serwo, ha
mulce, pompa olejowa, zawór sterujący. Wałbrzych, tel. 0604/
11-59-68
KOPARKOŁADOWARKA KT162: felga tylna wzmacniana, z 
oponą, siłownik, łapy, końcówki siłowników, pompa wtryskowa, 
rozrusznik, głowice i inne, - 2.000 zł. Dzikowiec, tel. 074/
873-3540,0602/19-22-33
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162 : silnik, skrzy
nia b., mos tylny, wieża tylna i inne. Świdnica, tei. 074/852-17-28 
LADA 2107: silniczek wycieraczek, reflektor lewy, wzmocnie
nie czołowe. Dzierżoniów, teł. 074/831-0543 
LADA 2107: cały tył, oblachowanie. Kłodzko, tel. 0606/16-85-80 
LADA 2105: tylny most, skrzynia biegów, drzwi kompletne, inne, 
tanio. Niemcza, woj. wałbrzyskie, tel. 0606/28-69-72 
LADA 2106: lampa prawa, łożysko oporowe, łożysko da kół, 
Samara: łożysko oporowe. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
LADA: rozrusznik, alternator, cena • 120 zł/szt. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
LADA 2105: różne części. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
LADA 2105,2107: wszystkie części z demontażu. Wrocław, 
tel. 0605/62-00-14
LADA 2103, 2105, 1983 r., 1500 ccm : silnik, zawieszenief 
mosty, belki, skrzynia biegów, lampy, dach, chłodnica, szyby, 
maska drzwi, inne części. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 . . 
LADA 2105,1987 r., 1300 ccm: różne części, 1/2 ceny. Ząbko
wice śląskie, tel. 074/815-10-99 
LADA 2105,2107,1987/91 r.: wszystkie częśd z demontażu. 
Wrocław, tel. 0601/71-69-78
LADA SAMARA : atrapa przednia - 30 zł. Wrocław, tel. 071/
349-23-92
LADA SAMARA, 1992 r., 1300 ccm, benzyna cześd z rozbiór
ki : drzwi, zawieszenia, lampy tylne, silnik (stan idealny), fotele, 
wnętrza, koła kompletne z oponami zimowymi i letnimi (stan 
idealny), inne. Udanin, tel. 0600/10-67-50 
LANCIA: rozrusznik, alternator, cena -120 zł/szt. Wrodaw, tel. 
0501/40-31-35
LANCIA DEDRA: zderzak, maska, drzwi, zawieszenie. Siech
nice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17, 0608/
41-76-04
LANCIA DEDRA: maska przednia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
LANCIA DEDRA, 1986/99 r . : drzwi, maski, błotniki, zderzaki, 
reflektory, szyby, częśd i osprzęt silnika, amortyzatory, spręży
ny, wahacze, tuleje metalowo-gumowe, felgi aluminiowe 14,'15, 
16", felgi stalowe 14 i 15*. Wrocław, tel. 0502/29-21-51 
LANCIA DELTA: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
LANCIA DELTA, 1986/99 r.: drzwi, maski, błotniki, zderzaki, 
reflektory, szyby, części i osprzęt silnika, amortyzatory, spręży
ny, wahacze, tuleje metalowo-gurpowe, felgi aluminiowe 14,15, 
16", felgi stalowe 14 i 15". Wrocław, tel. 0502/29-21-51 
LANCIA DELTA, 1992 r . :części używane. Wrocław, tel. 071/ 
34842-16
LANCIA DELTA, DEDRA, THEMA : różne części. Oleśnica, 
tel. 0609/51-31-05
LANCIA DELTA, DEDRA, THEMA. 1984/01 r . : skrzynie bie
gów - manualne i automatyczne + części. Wrocław, tel. 071/ 
341 -50-52, od 9-15,0602/85-0345 .
LANCIA KAPPA: reflektory. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/
311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04
LANCIA LYBRA : błotniki przednie, zawieszenie, chłodnice.
Siechnice k. Wrodawia, tel. 071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/
41-76-04
LANCIA PRISMA: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
LANCIA PRISMA, 1986/99 r.: drzwi, maski, błotniki, zderzaki, 
reflektory, szyby, częśd i osprzęt silnika, amortyzatory, spręży
ny, wahacze, tuleje metalowo-gumowe, felgi aluminiowe 14,15, 
16", felgi stalowe 14 i 15". Wrocław, teł. 0502/29-21-51 
LANCIA THEMA: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 . 
LANCIA THEMA,: karoseria bez silnika, uzbrojona, niekom
pletna, lekko uszkodzona z przodu, bez zderzaka przedniego, 
lamp przednich, atrapy przedniej, -1.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/ 
55-67-19
LANCIA THEMA : drzwi, lampy i inne. Wrocław, tel. 0601/
72-56-81
LANCIA THEMA, 1986 r., 2500 ccm, turbo D : różne częśd z 
demontażu, lampy, drzwi i inne. Wrocław, tel. 0601/06-29-91 
LANCIA THEMA, 1986 r„ 2500 ccm, turbo D : różne częśd z 
demontażu, lampy, drzwi, maski, atrapa, zawieszenia, pompy,
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Wrocław

blok silnika z.odprawącelną,.skrzynia biegów, deska rozdziel
cza i inne. Wrocław, tel. 0601/06*29-91 
LANCIA THEMA, 1994 r.: przedni, prawy kierunkowskaz pod 
lampą. Wrocław, tel. 0601/06-29-91,071/357-62-75 w godz. 9- 
16
LANCIA Y10: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51
LANCIA Y 10: zderzaki, błotniki. Siechnice k. Wrocławia, tel.
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04
LANCIA ZETA : maska, zderzak. Siechnice k. Wrocławia, tel.
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04
LAND ROVER DEFENDER 110,1986 r., 2500 ccm, turbo D :
pas przedni i tylny, rama, drzwi, maska, błotniki, szyby, tylna
część nadwozia, sprężyny, amortyzatory, tapicerka, siedzenia,
serwo, wał pędny, przekł. kierownicza, przełączniki, stacyjka i
inne. Gromadka, woj. legnickie, tel. 0608/77-04-66
LAND ROVER DISCOVERY, 2000 r.. 2500 ccm, TDI: poduszki
pow., tylna klapa, zawieszenia, skrzynia biegów. Wrocław, tel.
0606/62-65-10
LAND ROVER FREELANDER : różne części z demontażu.
Świdnica, tel. 0604/09-25-86
LEXUS: lampy przednie. Wrocław, tel. 0601/72-56-81
LIAZ: różne części. Dobra, gm. Bolesławiec, tel. 075/735-21-25,
0604/69-23-73
LIAZ: nowe elementy hydrauliczne, • 3.000 zł. Henryków, tel. 
074/810-53-75,0606/73-92-74
LIAZ 100,110,111.800: silniki, kabiny, mosty przednie i tylne,
skrzynia biegów, serwo, wkłady mostów, chłodnice, itd., możl.
faktura VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51
LIAZ 100,110: skrzynia biegów, -1.000 zł. Radków, tel. 074/
871-54-99
LIAZ 100,110: silnik, skrzynia biegów, most tylny, zawiesze
nie przednie, kabiny, blok silnika oraz inne podzespoły, tanio. 
Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
LIAZ 110: silniki, skrzynie biegów, mosty tylne, kabiny, części 
po regeneracji. Ratno DolnĄ tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
U AZ 110: silniki, skrzynie biegów, mosty i inne. Ratno Dolne, 
tel. 0603/63-12-95
LIAZ 110: skrzynia biegów (10), pompa wtryskowa. Strzelin, 
tel. 071/392-17-41,0503/01-39-29 
LIAZ 100,110: skrzynia biegów, -1.000 zł. Ścinawka Dolna, 
tel. 074/871-54-99
LIAZ: resory, bębny, pompa wtryskowa, siłowniki, rama, sio
dło, oś przednia, most tylny, koła 22.5, felgi, chłodnica, inne. 
Wrocław, tei. 071/349-23-05,0503/65-70-70 
LIAZ: przednie zawieszenie, kabina, zbiornik paliwa, siodło, 
kolumna kierownicza. Zielona Góra, tel. 068/388-82-32,068/
388-89-29
LIAZ 110.053,1998 r . : plandeka + stelaż. Rzepin, tel. 095/ 
759-68-80
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. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
LUBLIN II, 1998 r., 2400 ccm, turbo D : różne częśd. Namy
słów, tel. 0603/50-0351
LUBLIN III, 1999 r., 2400 ccm, turbo D : resory, osprzęt silnika, 
zawieszenie, rama, most, wał, koła, drzwi. Wałbrzych, tel. 074/ 
846-49-57
LUBLIN II, 1999 r.: zawieszenie przednie, sprzęgło, alternator, 
elektrowyłącznik silnika, zbiornik, podnośniki szyb, licznik, kie
rownica, wał napędowy do 3.5 tony, wydech, lampy tylne, amor
tyzatory, rama, kabina uszkodzona, fotele, wnętrze, turbosprę
żarka, wspomaganie. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
ŁADOWARKA : opony 1200 x 24, nowe, pasują również do 
równiarki, cena - 450 zł/szt. Zgorzelec, tel. 075/771-83-19,0502/
51-51-85
ŁADOWARKA FADROMA ŁK-1, Ł-200:2 nowe opony - .1.100 
zł/szt. Legnica, tel. 076/854-39-71 
ŁADOWARKA FADROMA Ł 34: wał pędny krótki, nowy, - 500 
zł. Rokitnica, tel. 076/878-67-01

MAZDA 323 SEDAN, 1990 r . : tylna część nadwozia, błotniki, 
lampy, drzwi, pompy, katalizator i inne. Wrocław, tel. 0601/
95-16-78
MAZDA 323 F, 1991 r.: klapa bagażnika, bez szyby + spoiler, 
oryginalny, -150 zł. Droszków, gm. Zabór, tel. 0605/11-09-31, 
woj. zielonogórskie
MAZDA 323,1991 r.: amortyzatory, tarcze i klocki hamulcowe, 
uszczelki drzwi, zawory ssące i wydechowe, pasy bezwł., regu
lator napięcia. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
MAZDA 323 F, 1993 r . : silnik - 300 zł, układ wspomagania z 
pompą - 370 zł i inne. Jawor, tel. 0502/55-96-30 
O  MAZDA 323,1996/01 r . : maska, błotniki, zawie

szenia tylne i przednie, dach, ćwiartki, błotniki 
tylne, tapicerka, felgi aluminiowe, drzwi, chłód* 
nice, klimatyzacja, silnik, skrzynia biegów, wen- 
tylatory, progi. Świdnica, tel. 0604/82*66*90,0607/ 
64*52*82 87025371

MAZDA 323 F, 1997 r.: zderzaki, drzwi, tylne klapy. Lubin, tei. 
0502/63-02-35
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, 929, MX*3,1984/01 r . : skrzynie biegów • 
manualne i automatyczne *  częśd. Wrocław, tel. 071/341 -50-52, 
od 9-15,0602/85-03-45
MAZDA 323,626,1987/94 r . : częśd używane. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
MAZDA 626: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
MAZDA 626,2000 ccm, benzyna, 2200,: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, reflektory, drzwi, błotniki, klapa tylna i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-64,0606/40-03-11 
MAZDA 626 : przekładnia kierownicza. Świdnica, tel. 074/
845-32-80,0608/83-17-13 
MAZDA 626: komputer. Wrocław, tel. 372-22-86 
MAZDA 626: silnik, 2000 ccm, benzyna, 2200 ccm, benzyna, 
zderzaki, błotniki, zawieszenie; reflektory, skrzynia biegów. 
Wrocław, tel. 0606/40-03-11
MAZDA 626, 1980/87 r. : różne częśd. Kłodzko, tel. 0607/
74-90-98
MAZDA 626,1983/87 r . : różne częśd. Rososznica, tel. 074/ 
810-31-68,0603/87-02-77
MAZDA 626 SEDAN, 1983/87 r.: układ kierowniczy, koła zimo
we, przeguby, skrzynia biegów, aparat zapłonu, hamulcowy, 
rozrusznik, alternator, sanie silnika, inst. elektryczna, kompu
ter, drzwi, szyby, klapa bagażnika, zderzak, lampy i inne. Wro
cław, tel. 0602/27-63-72
MAZDA 626,1983/91 r . : skrzynia biegów. Głogów, tel. 076/ 
834-5048,0305/91-09-77
MAZDA 626,1985 r . : wszystkie części z rozbiórki. Kłodzko,
tel. 074/647-28-64,0603/94-15-09
MAZDA 626,1985 r . : przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 071/
354-3846,0605/32-1146
MAZDA 626,1986 r., 2000 ccm, benzyna: nagrzewnica, skrzy
nia biegów (5), klapa bagażnika, szyba tylna, przekł. kierowni
cy, koło kierownicze, pompa hamulcowa + serwo, konsola i inne 
drobne. Trzebnica, tel. 071/312-75-07 
MAZDA 626, 1986 r. : maska przednia. Wrocław, tel. 071/ 
364-5142,0608/34-92-77
MAZDA 626,1986 r.: błotniki, drzwi, zderzaki, maska, skrzynia 
biegów, gażnik, uszczelka głowicy zaworów, pompa wody, nowe. 
Wrodaw, tei. 071/359-17-89 po godz. 17 
MAZDA 626,1986/89 r. 1500, 2000 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, mosty, belki, półosie, bak, szyby, drzwi, dach, 
maska, koła, chłodnica, osprzęt silnika, inne. Wałbrzych, tel. 
074/84649-58
MAZDA 626,1987 r . : tłoki, korbowody, tłumik końcowy, pro
wadnice, części skrzyni biegów, szyba tylna prawa, uszczel
niacze silnika. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
MAZDA 626,1987 r.: skrzynia biegów i inne. Wrodaw, tel. 0607/
75-61-08
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ŁADOWARKA FADROMA Ł-34 : skrzynia biegów, zmienniki 
momentu, siłowniki, pompy, dyfry, zawory, pompa robocza. Wro
cław, tel. 0603/66-85-83
ŁADOWARKA Ł-34: siłowniki skrętu (nowe, kompletne, 2 sztu
ki), rozdzielacz 6-sekcyjny, - 500 zł. Stronie Śląskie, tel. 074/ 
814-16-80
ŁADOWARKA UN 053: felga z oponą 1400x24, • 950 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/771-83-19,0502/51-51-83 
MAN, 7000 ccm, diesel: skrzynia biegów, most tylny, resory i 
inne. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
MAN, 1990 r.,: kabiny, ceny od 3.500 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-19^90,074/868-19-90
MAN F-90, F-2000: zderzaki, atrapa, skrzynia biegów, lampy, 
halogeny, nadkola, opony, turbiny, poduszki powietrzne. Wro
cław, tel. 071/346-23-55,0607/50-54-33 
MAZDA 121/1991 r.: tarcze hamulcowe, listwy na dach, łoży
ska skrzyni biegów, pompa hamulcowa. Oleśnica, tel. 071/
314-35-95
MAZDA 323 F : bardzo duży wybór części do różnych wersji i 
roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/54341*95,0601/ 
55-17-72
MAZDA 323: osprzęt silnika, blokada, zawieszenie. Kalisz, tel. 
062/752-02-02
MAZDA 323 F, 1800 ccm, 16V: silnik na części, poduszki silni
ka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
MAZDA 323: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
MAZDA 323 F : lampy tylne, 2 szL, blenda, - 250 zł. Strzego- 
miany, gm. Sobótka, tel. 071/390-35-96 
MAZDA 323: lusterko prawe. Wrodaw, tel. 372-22-86 
MAZDA 323,1985 r.,: różne częśd z rozbiórki, błotniki, zawie
szenia, szyby, drzwi, skrzynia biegów iinne. Lubiędn, tel. 068/
388-15-86,0600/61-87-64
MAZDA 323,1985 r.: wzmocnienie przednie lewe, błotnik przed
ni lewy, skrzynia biegów 151, w całości lub na części, alternator. 
Nowa Ruda, teł. 074/873-32-22 
MAZDA 323,1985 r . : silnik, skrzynia biegów, elementy bla
charki i inne. Żagań, tel. 0604/80-93-28 
MAZDA 323,1986 r., 1300 ccm, benzyna: chłodnica z obudo
wą i wiatrakiem, mało używana, stan b. dobry, symbol KE 358. 
Wrodaw, tel. 071/34444-80,0502/34-2849 
MAZDA 323,1986 r.: silnik, szyberdach, zawieszenie, szyby, 
drzwi, zderzaki, lampy. Wrocław, teł. 0502/43-51-79 
MAZDA 323,1986/89 r. 1500,2000 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, mosty, belki, półosie, bak, szyby, drzwi, dach, 
maska, koła, chłodnica, osprzęt silnika, inne. Wałbrzych, tel. 
074/84649-58
MAZDA 323,1987 r.: częśd mechaniczne i elementy blacharki 
(z rozbiórki). Jelenia Góra, tel. 0602/88-86-59 
MAZDA 323,1987 r., 112 tys. km, 1700 ccm, diesel: silnik ♦ 
skrzynia biegów (5). Bolesławiec, tel. 0601/56-40-24 
MAZDA 323,1988 r . : skrzynia biegów (5), drzwi, klapy, tapi
cerki, zawieszenie. Złotoryja, tel. 0605/85-58-00 
MAZDA 323, 1989-r. : częśd z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/ 
47-26-97
MAZDA 323,1990 r.: reflektory, atrapa oraz kierunkowskazy, - 
250 zł. Bolesławiec, tel. 0607/15-10-44 
MAZDA 323,1990 r., 1300 ccm, 16V: głowica, wałek rozrządu, 
klocki hamulcowe. Oleśnica, tel. 071/314-35-95

MAZDA 626,1987/89 r., 160 tys. km, 2000 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów 151, półosie, rozrusznik, zawieszenia, waha
cze, reflektory, chłodnica, inne częśd. Gromadka, tel. 0604/
78-33-32,0606/47-11-90
MAZDA 626,1990 r.: dużo różnych części (również do modelu 
z automatyczną skrzynią biegów). Gorzów Wlkp., tel. 0605/
93-94-50
MAZDA 626,1990 r., 2000 ccm, diesel: tłoki, korbowody, ko
lektor ukł. wydechowego, pompa wtryskowa, uszczelniacze sil
nika i skrzyni biegów, docisk sprzęgła, koła zębate, tuleje i inne. 
Oleśnica, tel. 071/314-35-95
MAZDA 626,1990 r . : klapa tylna, inst. el., silnik bez głowicy, 
drzwi tylne, zbiorniczki i inne. Oława, tel. 0600/92-05-13 
MAZDA 626,1990 r., 2200 ccm, wtrysk: różne części. Wro
cław, tel. 0602/68-90-83
MAZDA 626 KOMBI, 1991 r., 2000 ccm, diesel: szyby, tapicer
ka, konsola, zawiesz., silnik, blachy i inne. Głogów, tel. 076/ 
834-64-92
MAZDA 626,1991 r., 2000 ccm automatic: mechaniczne, elem. 
blacharki, elektronika, silniki, skrzynie b. Zielona Góra, tel. 0603/ 
22-86-57
MAZDA 626,1991 r., 2000 ccm,: części przodu, elementy bla
charki, zawieszenia, plastiki, skrzynia biegów, silnik. Brzeg, tel. 
0606/17-80-1.5 „

'  MAZDA 626,1991 r., 2000 ccm, OHC: przepływomierz, -150 
zł. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17
MAZDA 626,1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, gażnik,: silnik, 
skrzynia biegów 151, klapa tylna z szybą dach, tył, drzwi prawa 
strona i inne części mechaniczne. Wrocław, tel. 0501/71-41-55 
MAZDA 626,1992 r., 1800 ccm, DOHC : silnik, skrzynia bie
gów i inne częśd z demontażu. Żary, tel. 0604/82-38-55 
MAZDA 626,1992/96 r.: amortyzatory przednie, prod. japoń
skiej Kayaba, stan b. dobry -150 zł/szt. Wrocław, tel. 071/ 
339-76-03 w godz. 9-16
MAZDA 626,1992/97 r.: poduszka pow. kierowcy ż modułem, 
zderzak tylny. Świdnica, tel. 0600/10-57-00 
MAZDA 626 SEDAN, 1992/97 r.: dużo różnych częśd. Zielona 
Góra, tel. 0601/62-56-22
MAZDA 626,1993 r., 2000 ccm, diesel: katalizator, amortyza
tory, uszczelki drzwi i silnika, tarcze hamulcowe, łożyska, pom
pa paliwa, klamka drzwi przednich lewych i inne. Oleśnica, tel. 
071/314-35-95
MAZDA 626,1994 r . : maska, lampa lewa. Wrocław, tel. 071/ 
364-5142,0608/34-92-77
MAZDA 626,1994 r. :szyba czołowa -120 zł. Wrodaw, tel. 071/
361-52-50,0601/55-2045,55-20-51
MAZDA 626,1995 r., 1800 ccm : silnik i inne części. Leszno,
tel. 0601/75-56-60
MAZDA 626,1996 r., 2000 ccm, 16V 5-drzwiowy: pompa pali-
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wa, czujnik, szyba boczna prawa, mechanizm podnoszenia 
szyb, zamki, klamki, tapicerka tylnej klapy (brązowa), instala
cja i inne. Lubin, tel. 0601/92-33-07 
MAZDA 626, 1996 r., 2000 ccm, turbo D : części blacharki, 
oświetlenie, zawieszenie, części mechaniczne. Wrocław, tel. 
0504/91-71-16
MAZDA 626,323: części. Oleśnica, tel. 071/399-26-37,0601/
79-7543
MAZDA 626,929,2000 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5), - 
150 zł. Wrocław, tel. 071/357-93-64 
MAZDA 929: lampy, drzwi, zbiornik paliwa, maska, siedzenia, 
deska rozdzielcza i inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
MAZDA 929,1982 r.: błotniki, lampy, drzwi, zderzaki, zwrotni
ce, klocki i szczęki hamulcowe, gażnik I inne części. Wrocław, 
tel. 0601/26-88-38
MAZDA 929,1986/89 r. 1500,2000 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, mosty, belki, półosie, bak, szyby, drzwi, dach, 
maska, koła, chłodnica, osprzęt silnika, inne. Wałbrzych, tel. 
074/84649-58
MAZDA DEMIO: maska przednia. Wrocław, teł. 0601/95-16-78 
MAZDA E2000, E2200: bardzo duży wybór częśd do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/54341-95, 
0601/55-17-72
MAZDA MX-3,1993 r., 1600 ccm: częśd mechaniczne, elem. 
blacharki, elektronika, silniki, skrzynie b. Zielona Góra, tel. 0603/ 
22-86-57 .
MAZDA MX-3, MX-5: zderzak przedni i tylny, błotniki. Wrocław, 
tel. 0601/95-16-78
MAZDA MX-6,1994 r., 2500 ccm: częśd mechaniczne, elem. 
blacharki, elektronika, silniki, skrzynie b. Zielona Góra, tel. 0603/
22-86-57
MAZDA XEDOS 6, XEDOS 9,2000 ccm, 2500, V6.24V: różne 
częśd. Wrocław, tel. 06*05/11-26-18 
MERCEDES 240D, 350E: klapa tylna do kombi, drzwi tylne do 
kombr>zderzak tylny do kombi, most tylny, zaciski i inne. Gło
gów, tel. 0601/14-67-10
MERCEDES : używane tłoki do silników do osobowych i do
stawczych. Wrocław, tel. 0501/38-644)7,364-43-24 
MERCEDES: szyberdach el., uszkodzone prowadnice - 70 zł. 
Legnica, tel. 076/850-61-86,0604/47-31-57 
MERCEDES: silnik 3.0 D, do złożenia - 1.200 zł, głowica 2.4 
D, chłodnica 3.0 D, wspomaganie 123 D. Legnica, tel. 076/ 
722-7441,0609/28-32-87
MERCEDES, 3800 ccm, diesel : silnik. Oleśnica, tel. 071/ 
31540-51
MERCEDES, 2001 r. .okularnik*: lampy przednie ksenonowe. 
Namysłów, tel. 0604/89-65-56
MERCEDES 115: różne częśd. Polkowice, tel. 0603/2740-52 
MERCEDES 116: lampy tylne -100 zł/kpi. Głogów, tel. 076/
834-5048,0501/05-34-82
MERCEDES 116: różne częśd. Polkowice, tel. 0603/2740-52 
MERCEDES 123: drzwi prawe i inne częśd., tel. 0501/08-09-50 
MERCEDES 123: felgi aluminiowe, komplet siedzeń, granato
wy (do 124). Brzeg Dolny, tel. 0607/07-27-30 
MERCEDES 123,3000 ccm, diesel: silnik. Grotów, gm. Lipni
ki, tel. 0606/44-15-31
MERCEDES 123: hak - 70 zl. Gryfów ŚL. lei. 0606/28-97-37 
MERCEDES 123 : drzwi tylne, przednie • 100 złfszt., błotniki 
plastikowe • 150 zł/szt., reflektory (po 1983 r.) -100 zł/szt., za
wieszenie tylne, maska, skrzynia biegów (automatic, benzyna)
• 500 zł. Jelenia Góra, tel. 0608/3146-54
MERCEDES 123: oryginalne kołpaki, niklowane, - 85 zł. Klępi- 
na, tel. 068/327-62-92
MERCEDES 123: sprężyny fotela kierowcy - 120 zł oraz orygi
nalny hak holowniczy do wersji 124, - 300 zł. Kłodzko, tel. 074/
867-21-16
MERCEDES 123 KOMBI: klapy tylne, drzwi, sprzęgło, głowi
ca, gażnik, zbiornik paliwa, nagrzewnica i inne. Oleśnica, tel. 
071/31540-51
MERCEDES 123 : wszystkie części. Radwanice, tel. 071/ 
3734547
MERCEDES 123: nowe lampy. Świdnica, tel. 0607/84-67-10, 
0609/28-80-53
MERCEDES 123 2.0,3.0 D: silniki, skrzynie biegów, dach, szy
by, zawieszenie, inne części. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
MERCEDES 123: różne częśd. Wałbrzych, tel. 0605/36-17-09 
MERCEDES 123 : lampy, zderzak, maska, chłodnica, 4 szt. 
drzwi, amortyzatory, półosie, sprężyny. Wrocław, tel. 0606/ 
394)6-57
MERCEDES 123: poduszka pod silnik • 50 zł, lampa tylna pra
wa - 80 zł, kolumna kier. ze wspomaganiem • 120 zł, rozrusznik 
-100 zł, alternator -100 zł i inne. Wrocław, tel. 071/349-18-34 
MERCEDES 123: szyberdach. Wrocław, tel. 071/34840-01 
MERCEDES 123,1976 r . : nadwozie z dokumentacją, -1.250 
zł. Paczków, tel. 0606/15-33-85.
MERCEDES 123,19797.: skrzynia biegów (4), zadski, szyby 
boczne, szyba tylna, maska, silniczek do wyderaczek, pompka 
paliwa i inne. Złotoryja, tel. 076/878-15-03 
MERCEDES 123,1980 r.: kpi. tylne zawieszenie - wahacze z 
bębnami i tarczami oraz .dźwigać mostu, -150 zł. Wrodaw, tel. 
071/348-98-13
MERCEDES 123,1982 r. częśd używane: pokrywa bagażnika
• 100 zł, skrzynia biegów /4/ - 300 zł, skrzynia biegów 141(2.3) - 
400 zł, drzwi tylne, 2 szt. -150 zł, inst. el. -100 zł, głowica 2.4 D
• 300 zł, 2.2 D - 300 zł, nagrzewnica -100 zł. Borek Strzeliński, 
tel. 071/393-05-35
MERCEDES 123,1982 r. 2.2,2.4 D: klapa silnika, skrzynia bie
gów, most, wahacze, alternator, sprężyny, silnik 2.3 E, silnik
2.5 D 124 z 1988 r., wspomaganie, głowice, wałki rozrządu, 
pompy, inne części. Kobierzyce, tel. 071/311-19-04, 0604/
92-36-27
MERCEDES 123,1982/83 r . : silnik 200 D na częśd, z doku
mentacją oraz głowica do silnika 240 D, - 350 zł. Wykroty, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0605/51-95-84 po godz. 16 
MERCEDES 123 D, 2000 ccm 2400 i 3000 diesel: zawiesze
nia, most tylny, silnik, wał pędny, skrzynia biegów, szyby, drzwi, 
wspomaganie, pompa wtryskowa, osprzęt silnika, komplet sie
dzeń i tapicerka. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607748-86-73 
MERCEDES 123 D, 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa 2.4 
D, pompa wtryskowa 100 z 90 r., most tylny z półosiami 2.4 D, 
skrzynia biegów, sprzęgło, sworznie drążka reakcyjnego, sprę
żyny przednie, pompy ham., serwo, mechanizm szyb, wahacze 
przednie górne i inne. Wrodaw, tel. 071/328-2647 
MERCEDES 123,115,2000 ccm : pompy wtryskowe Bosch, 
po regeneracji, -150 zł. Wrodaw, tel. 328-17-02 lub 0608/
22-52-80 wieczorem
MERCEDES 123,115, 2000 ccm, diesel: silniki na części, - 
400 zł. Wrodaw, tel. 328-17-02 lub 0608/22-52-80 wieczorem 
MERCEDES 123,190,124: różne częśd. Lwówek Śląski, tel. 
0608/84-2142
MERCEDES 124 E-KLASSE, 2000 ccm, 16V: silnik, skrzynia 
biegów automatyczna, most, zawieszenie i inne. Bolesławiec, 
tel. 075/73442-72
MERCEDES 124: felgi aluminiowe, komplet siedzeń, granato
wy (do 124). Brzeg Dolny, tel. 0607/07-27-30 
MERCEDES 124 : maska silnika. Jelenia Góra, tel. 0603/
29-19-77

MERCEDES 124: zderzak tylny; koło 185 x 15, felga stalowa 
15 x 6,5, kierunkowskaz prawy. Kłodzko, tel. 074/667-58-21 
MERCEDES 124: tylna klapa, tylne lampy, tylny zderzak? tlP 
bin, tel. 0502/63-02-35
MERCEDES 124 D : osłona skrzyni biegów, -150 zł. Lubin, tel. 
0603/68-60-57
MERCEDES 124 : klamki, - 100 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0608/
78-57-66
MERCEDES 124 2000,2200,2400 ccm, diesel: silniki z doku
mentacją, stan b. dobry, zawieszenie przednie, most tylny kpi., 
chłodnica, głowice i inne. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
MERCEDES 124: lampy tylne (prawa i lewa), cena 200 zł/szt. 
Paczków, tel. 077/431-71-69
MERCEDES 124 E : felgi aluminiowe 9J R16, 5x112 mm, z 
rantem, - 1.300 zł. Prochowice, tel. 076/85847-61, 0605/
43-54-20
MERCEDES 124 : maska, klapa tylna, tapicerka, drzwi lewe 
tylne, grill, ukł. kierowniczy, kierownica, plastiki, blacharka przed
nia, ćwiartka przednia, zawieszenie tylne. Sobótka, teł. 071/
390-30-66
MERCEDES 124: drzwi, szyby, szyberdach, amortyzatory, za
wieszenie, wyderaczki, skrzynia biegów 151, częśd silnika, na
grzewnica, wał napędowy, prawy fotel, zbiornik paliwa, rozrusz
nik i inne. Środa Śląska, tel. 071/317-55-95 
MERCEDES 124: różne częśd. Tarnowskie Góry, tel. 0502/
81-11-19
MERCEDES 124 : maska -150 zł. Ujeździec, woj. wrocław
skie, tel. 0604/35-56-01
MERCEDES 124: silnik 2.6 E + dokumentacja, drzwi prawe, 
klapy przednie i tylne, grill, słupki, progi, listwy szerokie, lampy 
tylne, silniczek wyderaczek, szyberdach, sprzęgła gumowe, 
tarcze, piasty, wały, półosie, zaciski ham., wózek, podnośniki 
szyb, szyby. Wojcice, tel. 071/318-64-90 
MERCEDES 124: felgi aluminiowe 15, stan idealny, -1.500 zi. 
Wrocław, tel. 071/372-2841
MERCEDES 124 : zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 0501/
85-33-26
MERCEDES 124 : koło kierownicy (standardowe), -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-65-97
MERCEDES 124: kierunkowskazy pomarańczowe, 4 szt., ta
picerka czarna drzwi przednich prawych (nowa), felga 15” sta
lowa, nowa, kołpaki, 6 szL, klosz lamp tylnych. Wrocław, tel. 
071/782-96-59
MERCEDES 124: atrapa, listwy. Wrocław, tel 0607/82-53-59 
MERCEDES 124: maska, lampy, atrapa, drzwi, 4 szt.. luster
ka. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 124,3000 ccm, diesel: głowica, wał, tłoki, wałek 
rozrządu, pompa wtryskowa, koło zamachowe, łapy silnika. 
Wrocław, tel. 071/36340-66
MERCEDES 124: listwy szerokie, tunel chłodnicy, przekaźniki 
świec żarowych i inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
MERCEDES 124 : kierownica, podsufitką. Wrodaw, tel. 071/
321-75-79,0608/16-76-17
MERCEDES 124: podsufitką popielata, -150 zł. Wrodaw, tel. 
071/34840-01
MERCEDES 124: drzwi, szyby, zawieszenia, skrzynię biegów, 
elementy wnętrza. Zielona Góra, teł. 0502/23-78-99 
MERCEDES 124: szyby, drzwi, zawieszenia, inst elektryczna, 
automatyczna skrzynia biegów, elementy wnętrza. Zielona Góra, 
tel. 0502/23-78-99
MERCEDES 124 E-KLASSE : szkło reflektora lewe -100 zł.

I  tel. 0-604 065 670, 0-601 191 561 1
MERCEDES 126,1990/91 r.: maska, błotniki, zderzaki, drzwi, 
szyby, klapa tylna, lampy, klimatyzacja, webasto, koła i inne.., 
tel. 0608/13-83-55
MERCEDES 140: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
MERCEDES 1619: różne częfci. Lubań Śl., lei. 0602/11-36-16 
MERCEDES 190: most tylny, zawieszenie przednie, zawiesze
nie tylne, nagrzewnica.., tel. 0603/82-2249 
MERCEDES 190 : reflektor prawy -180 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
MERCEDES 190,2000 ccm, diesel: silnik, kpi., oclony. Bytom 
Odrzański, tel. 068/388-48-01
MERCEDES 190 E 1.8-2.0E: komputery, - 500 zł. Głogów, teł. 
076/834-5048,0501/05-34-82
MERCEDES 190,2000 ccm: silnik, skrzynia biegów (5) i inne 
z demontażu. Grotów, gm. Lipniki, tel. 0606/44-15-31 
MERCEDES 190 E, 2000 ccm, benzyna: maska, błotniki, lam
py, zderzaki, wzmocnienie przednie, chłodnica, zawieszenia, 
skrzynie biegów, częśd silnika i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/
45-73-54
MERCEDES 190: dyferencjał, skrzynia biegów, katalizator, tyl
na klapa, pasy pirotech., komputery, serwo i inne. Lubin, teł. 
0605/28-93-07
MERCEDES 190 : błotnik lewy przedni. Lubomierz, teł. 075/
783-36-94,0607/34-30-21
MERCEDES 190: pompa ham., lusterko prawe, kaseta skrzyni 
biegów, kolumna kierownicy, inne częśd. Namysłów, tel. 0604/
89-65-56
MERCEDES 190 : szyberdach - 250 zł. Opołe, tel. 077/ 
464-33-52
MERCEDES 190 : pompka centralnego zamka. Strzelin, tel. 
0604/84-0145
MERCEDES 190: drzwi tylne lewe - 70 zł, klapa tylna - 50 zł. 
Wrodaw, teł. 0600/61-05-00
MERCEDES 190 : grill, przednia atrapa, szerokie listwy kpi. 
Wrodaw, tel. 0607/82-53-59
MERCEDES 190: lampy, zderzak, maska, błotniki, chłodnice, 
drzwi, szyby, most Wrodaw, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 190: czarna tapicerka, zadbana. Wrodaw. teł. 071/ 
363-40-66
MERCEDES 190 : różne częśd z demontażu. Wrocław, teł. 
0606/144140
MERCEDES 190,2000 ccm, benzyna: silnik. Wrodaw, teł. 071/ 
36340-66 w godz. 10-16
MERCEDES 190,1986 r . : drzwi, amortyzatory, piasty przed
nie, zawieszenie tylne, klapa tylna, pompa hamulcowa, serwo, 
tłumik środkowy. Złotoryja, tel. 076/878-5244,0606/16-52-21 
MERCEDES 190 D. 1988 r., 2000 ccm, dieseł: inst. elektrycz
na kpi. - 50 zł, zamek tylnej klapy - 50 zł. szyby drzwiowe gratis. 
Howa k. Żagania, tel. 068/37744-66

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

do sam ochodów osobowych i dostawczych 0p»9623i 
Wrocław, ul. Radomska t9 , tel. 071/349-37-52, 0-501 149-983

stacyjka z kluczykiem, uszkodzona, lampka wewn. Złotoryja, 
tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
MERCEDES 124,1987 r„ 2000 ccm, diesel: wał, wiatrak, chłod
nica, drzwi, klapa tylna, lampy tylne. Nysa, teł. 0607/10-06-67 
MERCEDES 124 KOMBI, 1987 r., 2000 ccm, turbo E : elemen
ty blacharki, zawieszenie tylne, most, amortyzatory, tapicerka i 
inne. Rudzica, gm-Lubań, tel. 0605/08-32-24 
MERCEDES 124,1988 r . : drzwi tylne i przednie, prawe, ko
lumna kierownicy, pompa centralnego zamka, zwrotnice, wa
hacze. Zielona Góra, tel. 0606/58-76-77 
MERCEDES 124,1989 r. 2000 D, 2300 E: zawieszenie przed
nie i tylne (1993 r.), drzwi, klapy, częśd silnika, maska, luster
ka, skrzynia biegów automatic. Nowa Wieś Legnicka, tel. 0601/
79-18-30
MERCEDES 124 D, 1990 r . : silnik bez osprzętu, do remontu, 
kompletna dokumentacja, -1.500 zł. Żary, tel. 068/375-98-52, 
0608/03-50-24
MERCEDES 124,1991 r., 2000 ccm, benzyna, diesel: wszyst
kie częśd mechaniczne i blacharskie oraz elektroniczne, pla
stiki, silniki. Wrodaw, tel. 0605/14-78-56 
MERCEDES 124,1992 r.: drzwi przednie i tylne prawe - 200 zł/ 
szt. Ostrów Wlkp., tel. 0502/08-554)4 
MERCEDES 124,1992 r.: podłużnica lewa -120 zł, nakładka 
progu (prawa) -140 zł. Polanica Zdrój, tel. 0502/40-91-08 
MERCEDES 124,1992 r., 2000 ccm: drzwi, klamki z chroma
mi, zawieszenie przednie, lusterka, pasy z napinaczami, licz
nik, podłużnica prawa. Wrodaw, tel. 0605/06-97-10 po godz.17 
MERCEDES 124 D, 1992 r . : drzwi, dach, przednie ćwiartki, 
klapa tylna, maska przednia, błotniki, lampy. Zielona Góra, tel. 
0503/99-13-62
MERCEDES 124,1993 r., 2000 ccm, diesel: częśd silnika. 
Głogów, tel. 076/835-22-50,0601/18-67-66 
MERCEDES 124 E, 1994 r.: tapicerka kpi. (jasna). Wschowa, 
tel. 0603/38-24-96
MERCEDES 124,1995 r., 2500 ccm, diesel. 20V: głowica kpi. 
tłoki, pompa wtryskowa, pompa wodna i inne częśd silnika. 
Wrocław, tel. 0602/80-01-02
MERCEDES 124,126,129: lusterka, reflektory. Legnica, tel. 
076/722-85-51
MERCEDES 124,190: maska, zderzak, lampy, błotniki, felgi, 
grill. Lubin, tel. 0603/36-38-55
MERCEDES 124,190: drzwi, zderzaki, zawieszenie przednie i 
tylne, reflektory, błotniki, dach (124, kombi). Trzebnica, tel. 0606/ 
40-03-11
MERCEDES 126: nowe, przednie amortyzatory firmy Bodge, 2 
szt, - 300 zł /kpi. Ołdrzychowice, tel. 074/868-94-57, 0608/
18-61-34
MERCEDES 126: tylna lampa, prawa, teleskopy hydrauliczne, 
lusterka boczne -180 zł/szt. Opole, tel. 077/454-38-79 
MERCEDES 126 W : różne częśd. Polkowice, tel. 0603/ 
2740-52
MERCEDES 126,3800 ccm: skrzynia biegów (5), klapa tylna. 
Wrocław, tel. 071/368-15-83
MERCEDES 126. lampa tylna prawa, lusterka boczne, -180 
zł. Wrzoski, tel. 077/454-38-79
MERCEDES 126,1985 r . : karoseria, zawieszenie przednie i 
tylne. Wrocław, teł. 0609/46-80-11
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MERCEDES 190,1989 c.: klapa tylna - 50 zł. Nowa Ruda, tel. 
0603/04-94-79
MERCEDES 190,1992 r.: osłona na chłodnicę. Duszniki Zdrój, 
teł. 0603/74-62-58
MERCEDES 190 D, 1986 r.: karoseria, szyba tylna.s 
felgi i inne części, - 400 zł. Krosno Odrzańskie, tel. 068/
383-65-81
MERCEDES 190,123,124: zawieszenie, oblachowanie. silnik 
i inne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
MERCEDES 190,124: lusterka boczne, kpi., ręczna lub elektr. 
regulacja, czarne. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
MERCEDES 190,124: reflektory, szkła reflektorów, kierunkow
skazy, zderzak, atrapa. Wrodaw, teł. 0603/66-97-27 
MERCEDES 190,210 W, 1993 r . : głowica - 600 zł, zderzak - 
250 zł, drzwi tylne prawe - 200 zł, grill przedni -110 zł oraz 
listwa szeroka kpi. - 430 zł. Wrodaw, teł. 0605/91-96-72 
MERCEDES 200 D 123: różne częśd z demontażu. Wrodaw, 
teł. 0601/70-17-36
MERCEDES 200123,1980 r., 2000 ccm. diesel: silnik + do
wód rejestracyjny, skrzynia biegów, zawieszeni przednie kom
pletne, most tylny z zawieszeniem, ukł. kierowniczy, zbiornik 
paliwa, klapa bagażnika, szyba tylna, tłumik. Ścinawa, tel. 076/
843-65-61
MERCEDES 200123 D, 1981 r„ 2000 ccm, diesel: różne czę
śd. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-35-05,0607/40-77-23 
MERCEDES 200123 D, 1982 r., 2000 ccm, diesel: lusterka, 
elementy hamulców, wałek rozrządu z krzywkami, moduł ABS-u. 
miska olejowa, rura z kolektorem, wyłącznik świateł, felgi stalo
we 15" oraz mechanizm wycieraczek. Chojnów, teł. 0608/
45-82-31
MERCEDES 200124 D, 1990/92 r.: oblachowanie, dach, drzwi, 
maska, klapa tylna, zawieszenia, częśd do silnika, ABS i inne. 
Góra. tel. 0602/10-58-73 /
MERCEDES 200 124 D. 1992 r., 2000 ccm, diesel: błotniki, 
drzwi, zawieszenia, dach, częśd silnika, lampy. Zielona Góra, 
teł. 0600/54-93-56
MERCEDES 200,240123,115,1982 r.: skrzynia biegów, most 
wał, wahacze, półosie, częśd silników, amortyzatory, kolumna 
kier., wspomaganie kier., tarcze, zwrotnice, klamki, maska sil
nika i bagażnika, felgi, pompy wtryskowe i inne. Oleśnica, teł. 
071/314-7647,0502/5045-32
MERCEDES 201: chłodnica.-400 zł. Żarów, tel. 074/85004-43, 
0603/27-56-09
MERCEDES 201: skrzynia biegów, kompletna - 300 zł, tele
skopy, sprężyny tylne - 380 zł. Żarów, tel. 074/858-0443,0603/
27-56-09
MERCEDES 201,202,210 W, 1983/01 r . : skrzynie biegów - 
manualne i automatyczne+ częśd. Wrodaw, tel. 0602/85-0345 
MERCEDES 202 C : zderzaki, listwy drzwi, grill, błotnik prawy, 
nagrzewnica. Świdnica, tel. 0606/81-40-86 
O MERCEDES 207 : oblachowanie do Mercedesa 

207-608, maski, podszybia, wzmocnienie przed
nie, błotniki, stopnie, poszycia drzwi, boków, nad
kola przednie i tylne (nowe, tanio). Stanisław Ni
teck i, W rocław, ul. Waflowa 1/2, te l. 071/
333-70-92,0601/56-17-22 81014641

MERCEDES 207: silnik 2.4D. w dobrym stanie, brak głowicy. • 
600 zł. Głogów, teł. 0602/8845-08 
MERCEDES 207 D: maska silnika, drzwi tylne rozsuwane, atra
pa, amortyzatory Boge (nowe). Jelenia Góra, teł. 0603/29-19-77 
MERCEDES 207 : most tylny, zawieszenie przednie, przekł. 
kierownicy bez wspomagania. Kłodzko, tel. 074/868-35-76 po 
godz. 19
MERCEDES 207: lusterka. Legnica, teł. 076/722-85-51
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MERCEDES 207 D ; chłodnica. Legnica, tel. 076/722-74-41. 
0609/28-32-87
MERCEDES 207: boczne zamki suwakowe, bus, do bocznych 
drzwi, nowe, kpi. • 300 ri/szt. Lwówek śląski, tel. 0608/84-21-42 
MERCEDES 207,2400 ccm, diesel: skrzynia biegów (4), drzwi 
prawe. Opole, tel. 0606/67-73-67 
MERCEDES 207 : silnik na części, fotel pasażera 2-osobowy, 
z podstawą, - 290 zł. Wrocław, tel. 0503/71-33-34 
MERCEDES 207,1979/90 r.: alternator, rozrusznik. Niemodlin, 
tel. 0602/64-61-72
MERCEDES 207 BUS, 1980 r . : sitnik na części, skrzynia bie
gów (4). Nysa, tel. 0602/62-76-19 
MERCEDES 207 D, 1983 r . : różne części oprócz blacharki. 
Duszniki Zdrój, tel. 074/866-03-59 
MERCEDES 207,1983 r. 2.4,3.0: belka przednia, felgi, drzwi, 
szyby, osprzęt silnika, skrzynia biegów, koła, fotele, części sil
nika. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
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: most tylny, drzwi, 
wspomaganie, nagrzewnica, skrzynia biegów (5), automatic, 
zawieszenie przednie, szyby, licznik, stacyjka i wiele innych. 
Góra, tel. 065/54444-21,0605/85-57-21 
MERCEDES 207,208,307 BUS : różne części. Oleśnica, tel. 
071/315-40-51
MERCEDES 207,307: resory, wał napędowy, most tylny, hak i 
inne. Legnica, tel. 076/857-57-15,0603/45-74-42 
MERCEDES 207,307 D, 2400 ccm, diesel: wał, resory, szyby, 
fotele, drzwi, błotniki, tylny most, insL elektryczna, tapicerka i 
inne. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
MERCEDES 207,307,1984 r.: most tylny z blokadaą mecha
nizmu różnicowego, stan idealny, oś przednia. Złotoryja, tel. 
0603/66-10-54
MERCEDES 207,307,308: zderzak, atrapa, błotniki, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, kierunkowskazy, szkła tylnych lamp. 
Wrocław, tel. 0603/66-97-27
MERCEDES 207,310 D : most, skrzynia biegów, wał, resory, 
włącznik kierunkowskazów, chłodnica. Luboszyce, tel. 065/
544-62-77
MERCEDES 207,310,1980/95 r.: tylne mosty i szybki do 310, 
resory, przełączniki, pokrywa zaworów, amortyzatory, podsufit
ka, szyby, rozruszniki, alternatory, chłodnica oleju, inne. Ryczeń, 
woj. leszczyńskie, tel. 0601/91-97-74,0501/77-03-81 
MERCEDES 207,407,1982 r., 2400 ćcm, diesel: skrzynia bie
gów z przystawką bębno-piasty, półośki, kolumna kierownicza 
ze wspomaganiem kpi., pióra resorów, felgi, opony, licznik na 
kartę, przekładnia tylnego mostu, dużo innych. Kluczbork, tel. 
077/418-03-47,418-54-66,0601/48-40-83 
MERCEDES 207,410, MB 100: reflektory, maski, przekładnia 
kier., drzwi, błotniki, skrzynie b. Zielona Góra, tel. 0503/37-45-51 
MERCEDES 208, 2300 ccm, diesel: silnik. Wrocław, tel. 071/ 
363-40-66 w godz. 10-16
MERCEDES 208,308 D, 1994 r., 2300 ccm, diesel: wałek roz
rządu, głowica, kolektory, tłoki, pompa wtryskowa, misa olejo
wa, obudowa filtra oleju. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
MERCEDES 210: okular, teleskopy, tapicerka kpi. (jasnobeżo
wa), zderzaki, klamki, drzwi prawe tylne. Bolesławiec, tel. 0606/ 
78-56-71
MERCEDES 210 „okularnik’: maska, zderzak, lampy, felgi, błot
niki, grill. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES 210 W : zderzaki, halogeny, lampy tylne, drzwi 
tylne do kombi, listwy boczne, błotniki, wentylatory, osłona dol
na przednia, tłumik 290 TD. Świdnica, tel. 0606/81-40-86 
MERCEDES 210 : różne .części z demontażu. Wrocław, tel. 
0606/14-41-40
MERCEDES 210,1983 r. 2.4,3.0: belka przednia, felgi, drzwi, 
szyby, osprzęt silnika, skrzynia biegów, koła, fotele, części sil
nika. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
MERCEDES 210 D, 1989 r . : wszystkie części mech. i blach. 
Bolesławiec, tel. 0608/57-48-25 
MERCEDES 210 W E-KLASSE, 1992/98 r . : lampy tylne, lu
sterka boczne, stan b. dobry. Bolesławiec, tel. 0606/94-74-68 
MERCEDES 210,1998 r.: dach - 900 zł, przednia lewa ćwiart
ka - 950 zł, drzwi przednie prawe - 250 zł i inne. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/738-11-40,0601/75-86-31 
MERCEDES 210,1999 r.: zderzak tylny z chromami, - 400 zł. 
Świdnica, tel. 0604/09-25-86
MERCEDES 210,140,1998 r.: zderzaki. Siechnice, tel. 0602/
88-49-71
MERCEDES 220 D 115,1976 r.: silnik, skrzynia biegów, most 
i inne części. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 220124 E, 1994 r., 2200 ccm, benzyna E-Klasse: 
elementy zawieszenia, siłniczek wycieraczek, webasto, pompa 
paliwa, skrzynia biegów (automatyczna), chłodnica, serwo, ste
rowniki, ukł. kierowniczy, pasy i inne. Jelenia Góra, tel. 0504/
98-45-33
MERCEDES 230 124 E, 2300 ccm, benzyna: maska, lampy, 
drzwi, tył nadwozia, zawieszenia, silnik (na części), nagrzewni
ce, konsole, chłodnica i inne części. Jelenia Góra, tel. 0603/
45-73-54
MERCEDES 230 123 E, 1980 r . : silnik. Wrocław, tel. 0501/ 
38-64-07,364-43-24
MERCEDES 230124 E, 1986/92 r . : silnik 2.3 E, zawieszenie 
tylne, dyfer, pompa paliwa, drzwi prawe, wał pędny, tył z szybą, 
zderzak tylny bez chromu, kolumna kierownicza, tłumiki. Świe
bodzin, tel. 0601/28-4449
MERCEDES 240123: pompa wtryskowa 2.2,2.4, pompa oleju 
i wody, pokrywa klawiatury, misa olejowa, tłoki, wałek rozrzą
du, inne części silnika. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-25-50 
po godz. 20
MERCEDES 240 116 D, 2400 ccm, diesel: silnik, kompletna 
dokumentacja, techn. sprawny, grill, lampy przednie, kierunkow
skazy, lampy tylne, rozrusznik, wentylator, most, półosie, skrzy
nia biegów. Oława, tel. 071/31349-16,0502/37-63-21 
MERCEDES 240 123 D : silnik i inne. Sobótka, tel. 0608/ 
37-64-97
MERCEDES 240 123 D, 2400 ccm, diesel: klapa tylna, roz
rusznik, przekł. kierownicy. Wrocław, tel. 071/302-72-09 
MERCEDES 240 D, 1980 r.: nadwozie, silnik, skrzynia biegów 
automatic, lampy, klapa tylna, grill, felgi z oponami, szyba przed
nia i tylna, kierownica, alternator, rozrusznik, serwo, zderzaki, 
serwo, chłodnica, wał napędowy, most tylny, zawieszenie przed
nie, wał napędowy, most. Piłśwa Górna, tel. 0602/60-1947, woj. 
wałbrzyskie
MERCEDES 240123 D, 1980 r., 2400 ccm, diesel: skrzynia 
biegów 141, vacum pompa, obudowa filtra oleju, licznik, koło 
pasowe wału korbowego, fotel kierowcy. Wrocław, tel. 071/
316-11-14 w godz.9-18
MERCEDES 240 123 D, 1982 r . : silnik z dokum., możliwość 
sprawdzenia, stan b. dobry, chłodnice, nagrzewnica i inne. Le
gnica, tel. 076/85849-23
MERCEDES 2442,1835: silnik, zawieszenie, oś tylna podno
szona, chłodnice, zderzaki, lampy, lusterka, opony, resory, nad
kola. Wrocław, tel. 071/346-23-55,0607/50-54-33 
MERCEDES 260124,1988 r., 2600 ccm: ćwiartka, dach, hak, 
błotniki, zawieszenia, pompa ABS, serwo, wycieraczka, kom
puter, układ kierowniczy ze wspomaganiem. Kłodzko, tel. 0607/
09-68-72
MERCEDES 260124 E, 1988 r., 2600 ccm, benzyna: chłodni
ca, wał z tłokami, dach z szyberdachem, części zawieszenia, 
alternator, klapa bagażnika, zderzak i drobne plastiki. Nowa Sól, 
tel. 068/387-31-67,068/387-34-93 
MERCEDES 280126 E : silnik. Wrocław, tel. 071/36340-66 w 
godz. 10-16
MERCEDES 300 123 D : pompa wtryskowa. Gromadka, woj. 
legnickie, teł. 0603/71-61 -56,0600/13-30-53 
MERCEDES 300116 SE, diesel: maska, grill, lampy, zderzaki, 
drzwi, klapa tylna, błotniki, zawieszenie przednie i tylne, hak, 
konsola, tapicerka czarna, półosie, przekł. kierownicza, szyby,
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serwo, skrzynia biegów (4), nadwozie z dokumentacją. Gromad
ka, woj. legnickie, tel. 0600/77-04-66 
MERCEDES 300 123 D : miska olejowa, używana. Kłodzko, 
tel. 074/867-58-21
MERCEDES 300124 D, 3000 ccm, diesel: blok silnika, oclony, 
nagrzewnica do klimatyzacji, nakładki na progi, lampy, drzwi, 
zawieszenia, skrzynia biegów (5) i inne. Lubań, tel. 0604/
69-28-77 .
MERCEDES 300 123 D : silnik, skrzynia biegów, automatic, 
drzwi, klapa bagażnika, siedzenia, tapicerka. Wrocław, tel. 0503/
74-02-21
MERCEDES 300 123 : rozrusznik, silnik bez dokumentacji, 
przekł. kierownicy ze wspomaganiem, drzwi przednie lewe, 
zaciski hamulcowe. Wrocław, tel. 0502/03-65-18 
MERCEDES 300 D W115, W123: wszystkie części z rozbiórki, 
części silnika (głowica, pompa), inne. Wrocław, tel. 0601/
71-69-78
MERCEDES 300124,1992 r., 3000 ccm, turbo: zderzaki, ma
ska, lampy, błotniki, drzwi, szeroka listwa, klimatyzacja i inne. 
Lubin, tel. 0607/54-05-96
MERCEDES 307: kierownicy bez wspomagania, mosty tylny, 
skrzynia biegów/4/, wał pędny. Kłodzko, tel. 074/868-35-76 po 
godz. 19
MERCEDES 307 D BUS: silnik kp[l. z osprzętem, skrzynia bie
gów (5) po przebiegu 5.000 km, po remoncie kapitalnym w Niem
czech, stan idealny. Wrocław, tel. 071/31441-45 . 
MERCEDES 308,1991 r.: skrzynia biegów (5), stan b. dobry, • 
800 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
MERCEDES 308 BUS, 1992 r . : zawieszenie przednie i tylne 
kompl., resory, amortyzatory, most, drążki, stan b. dobry, cena
2.500 zł - rachunek. Prochowice, tel. 076/85847-61, 0605/
43-54-20
MERCEDES 310 D : most, dach wysoki, skrzynia automatycz
na, skrzynia ładunkowa aluminiowa 430x210x220, przełącznik 
świateł. Osetno, tel. 065/544-44-21 
MERCEDES 310 D, 1993 r.: drzwi tylne niskie, pełne bez sżyb, 
2 szt. • 800 zł. Lwówek Śląski, tel. 0606/53-67-57 
MERCEDES 380126,1985 r., benzyna automatic: różne czę
ści mechaniczne. Legnica, tel. 076/857-53-05 
MERCEDES 406: chłodnica wody. - 250 zł. Świdnica, tel. 0604/
09-25-86
MERCEDES 406,407,508,608,808,813: różne części. Ole
śnica, tel. 071/31540-51
MERCEDES 407: chłodnica wody, - 250 zł. Świdnica, tel. 0604/
09-25-86
MERCEDES 407 D, 1980 k, 2400 ccm, diesel: silnik, do re
montu lub na części - 600 zł. Legnica, tel. 076/855-35-73 
MERCEDES 410: silnik na części, fotel pasażera 2-osobowy, 
z podstawą, • 290 zł. Wrocław, tel. 0503/71-33-34 
MERCEDES 410,1992 r., 58 tys. km, 2900 ccm, diesel: silnik 
+ skrzynia biegów kpi., stan b. dobry. Nowogrodziec, tel. 075/
731-68-61,0608/23-52-71
MERCEDES 508: chłodnica wody, • 250 zł. Świdnica, tel. 0604/
09-25-86
MERCEDES 508,608 D : chłodnia 6-komorowa, agregat Co- 
pełand 380 V, stan b. dobry, - 4.500 zł. Brzeg, tel. 0601/5041-92 
MERCEDES 608: chłodnica wody, - 250 zł. Świdnica, tel. 0604/
09-25-86
MERCEDES 609 BUS, 1992 r.: silnik 2900 ccm. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-71-40,0609/02-68-18 
MERCEDES 609 BUS, 1993 r.: silnik 2800 ccm. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-7140,0609/02-68-18 
MERCEDES 709,809,3898 ccm: silnik 4-cyiindrowy, w cało
ści lub na części, stan dobry, -1.500 zł. Zielona Góra, tel. 0602/
53-52-07
MERCEDES 709,813: zawieszenie przednie i tylne, wał napę
dowy i inne. Tomaszów Mazowiecki, tel. 044/723-15-81.0602/
67-83-10
MERCEDES 808,814,1980/90 r.: rozrusznik, alternator i inne 
części. Opole, tel. 0601/45-19-82 
MERCEDES 813,1980 r.: silniki, skrzynia biegów, most, inne. 
Żagań, tel. 0600/33-22-19
MERCEDES 813,1985 r.,: kabna kpi., uzbrojona, z sypialnią 
za siedzeniami, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0601/55-67-19 
MERCEDES 814,1984/90 r. 2400-3000 ccm diesel: felgi stalo
we, pierścieniowe, 6 szL, stan b. dobry • 400 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-74
MERCEDES A-KLASSE: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
MERCEDES A-KLASSE : klapa tylna. Lubomierz, tel. 075/
783-36-94, .0607/34-30-21
MERCEDES A-KLASSE : różne części blacharskie i mecha
niczne. Poznań, tel. 061/810-51 -57,0601/7246-69 
MERCEDES ACTROS 1840 LC: zderzak prawy, nowy, orygi
nalny, - 350 zł. Bukowa śl., gm. Namysłów, tel. 077/419-19-35 
MERCEDES ACTROS: reflektory, Legnica, tel. 076/722-85-51 
MERCEDES C-KLASSE, 2500 ccm, turbo D : chłodnica, • 400 
zł. Gubin, tel. 068/371-81-86
MERCEDES C-KLASSE: lusterka, reflektory. Legnica, tel. 076/ 
722-85-51
MERCEDES C-KLASSE : zderzak przedni i tylny. Lubań, tel. 
0603/71-92-95
MERCEDES C-KLASSE : maska,- lampy, błotniki, zderzaki, 
drzwi, konsole, zawiesz. i inne. Lubin, tel. 0603/64-6443 
MERCEDES C-KLASSE : maska, zderzak, lampy, grill, felgi, 
błotniki. Lubin, tel. 0603/36-38-55 
MERCEDES C-KLASSE: prawa, tylna zwrotnica z piastą, tyl
ny, lewy klosz, lampy, przedni, lewy okular z wzmocnieniem. 
Oleśnica, tel. 071/398-14-66 po godz. 18 
MERCEDES C-KLASSE: szyba przednia. Oleśnica, tel. 0601/
72-56-81
MERCEDES C-KLASSE: maska. Siechnice k. Wrocławia, tel. 
071/311-54-13 w godz. 9-17,0608/41-76-04 
MERCEDES C-KLASSE-: różne części z demontażu. Wrocław, 
tel. 0606/144140
MERCEDES C-KLASSE, 1995 r.: podłużnica lewa. Wrocław, 
tel. 0501/28-03-88
MERCEDES C-KLASSE, E-KLASSE: maska silnika. Oleśni
ca, tel. 071/31540-51
MERCEDES C-KLASSE, E-KLASSE, A-KLASSE : atrapa 
przednia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
MERCEDES E-KLASSE: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
MERCEDES E-KLASSE : maska, lampy, błotniki, drzwi, zde
rzaki, zawiesz. i inne. Lubin, tel. 0603/64-6443 
MERCEDES E-KLASSE: maska silnika, błotniki, lampy, zde
rzaki, pod. powietrzne, sensory, drzwi, lusterka, szerokie listwy, 
elementy wnętrza, skórzane i materiałowe, chłodnice wody i 
klimatyzacji, liczniki, klamki, wzmocnienia czołowe, kierownice 
i inne. Lubin, tel. 0601/42-2849 
MERCEDES E-KLASSE: reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 
0602/77-79-60
MERCEDES E-KLASSE: różne części z demontażu. Wrocław, 
tel. 0606/144140
MERCEDES E-KLASSE, 1996/97 r.: chłodnica (benzyna), re
gulator wlotu pow., dywaniki brązowe, nowe. Wrocław, tel. 071/
782-96-59

MERCEDES E-KLASSE, 2000 r.:,przełączniki kierunkowska
zów pod kierownicę. Strzelin, teł. 0604/84-01-45 
MERCEDES MB 100 BUS: części zawieszeń, szyby, oblacho
wanie, lampy, atrapy, zderzaki, resory, mosty i inne. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-7140,0609/02-68-18 
MERCEDES MB 100 : silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, 
drzwi, dach, elemnty karoserii i inne. Prusice, tel. 071/312-54-64, 
0606/40-03-11
MERCEDES MB 100 : elementy karoserii; zderzaki przednie,
lampy. Wrocław, tel. 0601/95-16-78
MERCEDES MB 100,1990 r . : lampa przednia. Wroćław, tel.
0503/99*07-05
MERCEDES MB 100,1993 r . : drzwi prawe i lewe kpi., drzwi 
tylne-boczne, rozsuwane. Gromadka, tel. 0600/7042-82 
MERCEDES MB 100,1994 r., 2400 ccm, diesel: części me
chaniczne, elem. blacharki, elektronika, silniki, skrzynie b. Zie
lona Góra, tel. 0603/22-86-57 
MERCEDES ML: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
MERCEDES S-KLASSE: lusterko prawe, lampy. Wrocław, tel. 
0601/73-97-72
MERCEDES S-KLASSE: różne części z demontażu. Wrocław, 
tel. 0606/144140
MERCEDES S-KLASSE, 1992 r.: klapa tylna, lampy tylne, li
stwy boczne, lusterka, zderzaki. Zielona Góra, tel. 0502/ \
23-78-99
MERCEDES S-KLASSE, 2000 r.: refl. ksenonowe do nowego 
modelu -1.600 zł/kpł. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
MERCEDES SLK: zderzak przedni, błotniki. Świdnica, tel. 0606/ 
8140-86
MERCEDES SPRINTER: lewy bok, podłoga. Milicz, tel. 071/
384-01-25
MERCEDES SPRINTER: drobne plastiki, maska, części silni
ka 2.9, most tylny, inne. Polanica Zdrój, teł. 074/868-71-40.0609/ 
02-68-18
MERCEDES SPRINTER :poduszki pneumatyczne na tylną oś, 
nowe.Możliwość montażu, • 1.700 zł. Wrocław, tel. 0503/
93-2842,0601/77-52-24
MERCEDES SPRINTER, 2900 ccm, TDi: wtrysk paliwa ste
rujący. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
MERCEDES SPRINTER: oblachowanie, maski, wzmocnienie 
czołowe, błotniki przednie, belka przednia, narożniki tylne 
(nowe). Wrocław, tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 
MERCEDES SPRINTER: wyłącznik pod kierownicę, przekaź
nik świec żarowych, komplet wkładek zamków z pilotem. Złoto
ryja. tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
MERCEDES SPRINTER 212,1996 r.: maska, błotniki, luster
ka, wzmocnienie czołowe, drzwi tylne, wał, most, zawieszenia, 
skrzynia biegów, fotele, konsola, komputer, lampy, chłodnica 
oraz inne. Zielona Góra, tel. 0504/69-77-62 
MERCEDES SPRINTER 312,1997 r.,'2900 ccm, turbo D : kpi. 
silnik z osprzętem lub na części, stan b. dobry. Krotoszyn, tel. 
0601/58-10-91
MERCEDES SPRINTER. 1998 r.: maskę, drzwi boczne, tylne 
i przednie, pas przedni, belkę przednią błotniki przednie. Ostrów 
Wlkp.. tel. 0502/08-55-04
MERCEDES SPRINTER, 1998/991 : licznik. McPhersony, inne. 
Modła, woj. legnickie, tel. 0600/52-57-36 
MERCEDES SPRINTER, 2001 r . : lampa prawa kpi. - 200 zł. 
Świdnica, tel. 0606/8140-86
MĘRCEDES SPRINTER, VITO: lusterka boczne, kpi., ręczna 
lub elektr. regulacja, czarne. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
MERCEDES VITO: podsufitka tylna - 360 zł. siedzenia 3-oso- 
bowe • 420 zł. lewarek do zmiany biegów, cały kpi. - 220 zł, 
łożysko przednie - 110zł, klocki tylne - 50 zł.., tel. 074/844-12-40 
MERCEDES VITO. zderzak przedni, konsola, wahacze tylne, 
szyby, wkłady zamków i inne. Bralin, tel. 0503/01 -52-50 
MERCEDES VITO: klapa tylna, zderzak tylny i przedni (nowe). 
Lubomierz, tel. 075/783-36-94,0607/34-30-21 
MERCEDES VITO: lampa lewa kpi., zderzak przedni. Świdni
ca, tel. 0606/8140-86
MERCEDES VITO: błotnik przedni lewy, reflektory, maska sil
nika (lekko uszkodzona), lusterka. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
MERCEDES VITO : siedzenie skórzane, nowe, jasnoszare, 
prędkościomierz ze wskaźnikami, regulator wlotu powietrza. 
Wrocław, tel. 071/782-96-59
MERCEDES VITO: zderzak przedni, atrapa. Zielona Góra, tel. 
0502/23-78-99
MERCEDES VITO: pompa wspomagania kierownicy, nowa, - - 
300 zł. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
MERCEDES VITO, 1997 r.: różne części blacharskie i mecha
niczne. Zielona Góra, tel. 0504/75-2149 
MERCEDES VITO, 1998 r.: skrzynia biegów, -1200 zł. Lubin, 
tel. 0601/40-38-38
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, teł. 0603/80-26-88
MERCEDES VITO, 1998/99 r.: licznik, McPhersony, inne. Mo
dła, woj. legnickie, tel. 0600/52-57-36 
MERCEDES VITO, 1999/00 r.: głowice, turbiny, pompy wtry
skowe, pompy wodne, wspomaganie, sprzęgła, osprzęt silnika, 
półosie, ABS, klimatyzacja, zawieszenia, koła, lampy, kierun
kowskazy, łapy, węże, plastiki, przełączniki, lusterka, klimaty
zacja i inne. Lubin, tel. 0604/37-47-27 
MERCEDES VITO, VARIO : lusterka. Legnica, tel. 076/ 
722-85-51
MITSUBISHI, 2000 r., benzyna: tarcze hamulca tylnego, klocki 
hamulcowe, nowe. Jelenia Góra, tel. 075/641-85-31 
MITSUBISHI CANTER, 1994 r.: wał napędowy, felgi, stabiliza
tor, resory, przekł. kierownicy, kolumna ze stacyjką serwo i inne. 
Wrocław, tel. 071/788-60-95.0601/7046-16 
MITSUBISHI CARISMA: różne części, półosie, zwrotnice, prze
guby, wahacze, tarcze, dociski, głowice, szyby, komputery, fo
tele, tapicerki, silnik 1.6 16V, części skrzyni biegów do GDi, 
części silników (1.6,1.8, GDi), zderzaki, drzwi, błotniki, dużo 
innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/543-38-51, 0601/ 
5642-29
MITSUBISHI CARISMA, 1998 r.: obudowa skraplacza klima
tyzacji -100 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-92 
MITSUBISHI CARISMA, COLT, ECLIPSE, 1983/01 r.: skrzy
nie biegów • manualne i automatyczne + części. Wrocław, tel. 
071/341-50-52, od 9-15,0602/85-0345 
MITSUBISHI COLT, 1981 r., 1400 ccm 4-drzwiowy: szyba przed
nia. Legnica, tel. 076/721-65-32 
MITSUBISHI COLT, 1982 r . : wszystkie części z demontażu. 
Wrocław, tel. 0605/62-00-14
MITSUBISHI COLT, 1984/91 r. 1.3,1.5 : silniki, półosie, osie 
tylne, piasty, konsole, lampy, drzwi, maska, klapa tylna, chłod
nice i inne. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
MITSUBISHI COLT, 1986 r.: części z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/ 
47-26-97
MITSUBISHI COLT, 1988 r.: skrzynia biegów, silnik i inne czę
ści. Leszno, tel. 0603/77-52-88
MITSUBISHI COLT, 1994/96 r.‘: różne części blacharskie i 
mechaniczne, instalacje i komputery. Oborniki Śląskie, tel. 0607/
83-06-60
MITSUBISHI COLT, 1995 r., 1600 ccm, 16V: skrzynia biegów, 
części silnika. Dębnica, tel. 071/312-62-96,071/312-60-92 po 
godz. 18
MITSUBISHI COLT, 1996 r., 1600 ccm, 16V: maska, szyby, 
silnik, skrzynia biegów, zderzaki, lampy, zawieszenia, dach. 
Bielawa, tel. 0502/614248
MITSUBISHI COLT, 1996 r.: błotnik, zderzaki. Wojkowice, woj. 
wrocławskie, tel. 0602/8849-71 
MITSUBISHI COLT, 1997 r.: zawieszenie tylne, szyby, tapicer
ka, fotele i inne. Wrocław, tej. 0501/85-33-26 
MITSUBISHI COLT, LANCER, 1990 r., 1500 ccm, benzyna :

zderzaki, głowica kpi., klocki, szczęki, tarcze hamulcowe, 
uszczelka głowicy i inne. Wrocław, tel. 0601/26-88-38 f l  
MITSUBISHI CORDIA, 1800 ccm: głowica, przekładnia kier., 
serwo z pompą. Środa śląska, tel. 0601/8745-09 
MITSUBISHI CORDIA, 1985 r . : wszystkie części z demonta
żu. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-6341,312-5341 
MITSUBISHI ECLIPSE : maska silnika. Wrocław, tel. 0607/
15-26-42
MITSUBISHI ECLIPSE, 1992/93 r. : silnik nienumerowany, 
skrzynia biegów, nadwozie, zawieszenie, siedzenia, konsola i 
inne. Jawor, tel. 0502/55-96-30
MITSUBISHI GALANT, 1981 r., 2300 ccm, TDI: skrzynia bie
gów, rozrusznik, wał, most, chłodnica, szyby, lusterka, lampy, 
hak, klapy. Wrocław, tel. 352-90-19 
MITSUBISHI GALANT, 1984/87 r.: zawieszenie, pompa wod
na, alternator, tarcze hamulcowe i inne, tanio. Świeradów Zdrój, 
tel. 075/781-74-01 .
MITSUBISHI GALANT, 1985 r, 2000 ccm, benzyna - silnik, do 
remontu, maska silnika, drzwi przednie prawe, szyba tylna, sie
dzenia, ukł. kierowniczy, konsola, nagrzewnica, chłodnica, pasy 
bezwładnościowe, plastiki, inst. elektryczna. Prochowice, tel. 
076/85840-90,0609/63-8349
MITSUBISHI GALANT, 1985 r., 2000 ccm, benzyna: alterna
tor, rozrusznik, tarcza z dociskiem, listwa kier., tapicerka, el. 
reguł, szyby i szyberdach, drzwi, lampy, maska, klapa tylna, 
kolumny McPhersona, belka tylna, wahacze, amortyzatory. Prud- ■ 
nik, tel. 077/437-61-30
MITSUBISHI GALANT, 1986 r.: pompa wtryskowa, tarcze ha
mulca przedniego, linki hamulca ręcznego, przekaźniki świec 
żarowych. Jelenia Góra, tel. 075/641 -85-31 
MITSUBISHI GALANT, 1987 r., 1800 ccm, turbo D : turbina. 
Wrocław, tel. 0602/83-18-16
MITSUBISHI GALANT, 1990 r., 2000 ccm, benzyna sedan: 
kolektor ssący, kolumny McPhersona, wahacze, szyby, reflek
tory, kierunkowskazy, klapa tylna, przekł. kierownicy, lusterka, 
lampy i inne. Legnica, tel. 0501/56-63-28 
MITSUBISHI GALANT, 1990 r. 4 x4: różne używane. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
MITSUBISHI GALANT, 1993 r., 83 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, wtrysk : silnik, skrzynia biegów (5), typ 4G37, • 2.500 zł. 
Prusice, tel. 0601/58-28-19
MITSUBISHI GALANT, 1996 r., 2000 ccm, V6,24V : silnik, stan 
b. dobry, drzwi, zawieszenia, plastiki, konsola, wnętrze i inne. 
Wrocław, tel. 071/315-10-19
MITSUBISHI GALANT, 1998/00 r . : różne części przodu, po
duszki pow., lampy, środa Śląska, woj. wrocławskie, tel. 0609/
37-17-26
MITSUBISHI GALANT, 1998/99 r., 2500 ccm, V6: części przo
du, tylne lampy, skórzana tapicerka. Wrocław, tel. 0605/66-24-57 
MITSUBISHI GALANT, PAJERO, turbo D : pompa wtryskowa 
z gwarancją. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
MITSUBISHI L200 : drzwi tylne lewe. Prusice, tel. 071/
312-54-64,0606/40-03-11
MITSUBISHI L200 PICK-UP: nadbudówki tylne. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
MITSUBISHI L200,1998 r.: różne części z demontażu. Świd
nica, tel. 0604/09-25-86
MITSUBISHI L300: bardzo duży wybór części do różnych wer
sji i roczników, w tym również 4 WD, możliwość wysyłki. Góra, 
tel. 065/54341 -95,0601/55-17-72 
MITSUBISHI L300 : drzwi przednie prawe. Wrocław, tel. 071/ 
336-70-66 wewn. 187
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, 1983/87 r., 1800 ccm, diesel: pompa 
wtryskowa - 80 zł. Bielawa, tel. 0607/69-25-72 
MITSUBISHI LANCER, 1988 r., 1500 ccm,: drzwi tylne, lampy 
tylne, klapa bagażnika, serwo, amortyzatory przednie i tylne, 
zbiornik paliwa, siedzenia, pasy, szyba tylna ogrz., przekł. kie
rownicy i inne. Nowa Ruda, tel. 074/873-32-22 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1988 r.: lampa tylna lewa. Wro
daw, tel. 071/372-22-86
MITSUBISHI LANCER, 1989/98 r., 1300 ccm, 16V: różne czę
ści z demontażu, silniki, skrzynie biegów, zawiesz. i inne. Zło
toryja, tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
MITSUBISHI LANCER KOMBI, 1991 r.: drzwi, wzmocnienie, 
skrzynia biegów, szyby i inne. Legnica, tel. 0600/24-10-25,0603/
67-61-05
MITSUBISHI LANCER, 1993 r., 1600 ccm, 16V: silnik w cią
głej eksploatacji z dokumentacją - 1.600 zł, tylna belka kom
pletna do kombi - 300 zł. Lubin, tel. 076/749-61-78 
MITSUBISHI LANCER. 1994 r., 1600 ccm: różne części. Choj
nów, tel. 0600/57-31-65
MITSUBISHI LANCER, COLT, 1991 r., 1500 ccm: skrzynia bie
gów (5) i automatic, drzwi, szyby, dach, zawieszenie i inne. 
Legnica, tel. 0600/24-10-25,0603/67-61-05 
MITSUBISHI PAJERO: felgi aluminiowe, 4 sztuki, na 6 otwo
rów, -1.300 zł. Lubin, tel. 076/849-37-22,0602/84-61-65 
MITSUBISHI PAJERO, 1983/96 r.: części mechaniczne i bla
charskie, silniki 3.0 V6 (pasuje do wersji 3.0 GT), skrzynie bie
gów 2.5 TD, 3.0 V6 z reduktorem, zderzaki, lampy, drzwi, szy
by, reduktory, części przedniego zawieszenia, tyjne mosty, bla
charka, dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/ 
543-38-51,0601/5642-29
MITSUBISHI SPACE WAGON, 1998 r., GDi: różne części bla
charskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 0601/ 
7246-69
MOTOCYKL ADLER JUNIOR, 1938 r.: różne części. Oleśni
ca, tel. 071/398-1447 wieczorem 
MOTOCYKL HONDA : części plastikowe, po 1990 r. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-23-32,0604/9942-81 
MOTOCYKL HONDA HORNET, 1999 r., 2 tys. km: części, głów
nie tyłu. Wrocław, tel. 0606/90-67-95 
MOTOCYKL JAWA: silnik 2-suw, bez dokumentacji, stan do
bry - 50 zł. Kłodzko, tel. 074/867-91-32 
MOTOCYKL JAWA 50 : wał korbowy, stan b. dobry - 20 zł. 
Kudowa Zdrój, tel. 074/86642-66 Wiktor 
MOTOCYKL JAWA 350 TS : różne części, tanio. Trzebnica, 
tel. 071/312-74-54
MOTOCYKL JUNAK: części. Opole, tel. 077/474-84-79 
MOTOCYKL JUNAK: zbiornik paliwa, zawieszenie przednie i 
tylne. Zielona Góra, tel. 068/34141-33,0604/30-2941 
MOTOCYKL JUNAK M-10: szerokie felgi 15”, nowe tłoki, szpry
chy, itd. Chojnów, tel. 0603/43-36-98 
MOTOCYKL KAWASAKIGPZ 750: owiewka. Oława, tel. 071/
313-4442
MOTOCYKL KAWASAKI GPZ 600R: silnik, lampa. Szczytna, 
tel. 0605/43-95-34
MOTOCYKL KAWASAKI KLA-650: silnik nowy + drugi na czę
ści, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
MOTOCYKL KAWASAKI ZXR 750,1989 r., 750 ccm: wszyst
kie części oprócz silnika. Kostrzyn, woj. lubuskie, tel. 0503/
06-64-32
MOTOCYKL KAWASAKI ZZR 600,1992 r.: gażniki, głowica, 
sprzęgło, ukł. zapłonowy, pokrywy boczne silnika, misa olejo
wa i inne. Brzeg Opolski, tel. 077/416-72-55 
MOTOCYKL KAWASAKI ZZR 600, 1993 r . : owiewka lewa, 
wypełnienie, owiewki tylne, kierunkowskazy, lusterka, szybka 
czarna MRA. Legnica, tel. 076/86648-87 prosić Tomka, 0603/
40-1242
MOTOCYKL KAWASAKI ZXR. 1994 r., 750 ccm : ukł. wycde- 
chowy oryg., 4w1 - 400 zł; owiewka prawa tylna -150 zł; opona 
przednia 17x120x60, nowa -100 zł. Legnica, tel. 0608/82-95-68 
MOTOCYKL MZ ETZ150,250,251: różne części, nowe i uży
wane. Ząbkowice śląskie, tel. 074/818-19-02 
MOTOCYKL MZ ETZ 150,251: koła, blachy, zawieszenia, czę

ści elektrycze i silnikowe oraz drobne części do Simsona. Choj
nów, tel. 076/877-36-55
MOTOCYKL MZ ETZ 250 : silnik -120 zł. Wrocław, tel. 071/,
781-71-58
MOTOCYKL SUZUKI: części plastikowe, po 1990 r. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-23-32,0604/99-42-81 
MOTOCYKL SUZUKI, 1986 r . : silnik z osprzętem, do Jawy, 
CZ, MZ, 2-cylindrowy, dozownik, 6 biegów, rozrusznik, 2 gażni
ki, 40 KM, - 330 zł. Oleśnica, tel. 0502/26-39-10 
MOTOCYKL SUZUKI GSX, 1994 r., 750 ccm : silnik, moduł, 
instalacja i gażnik, - 2.800 zł. Leszno, tel. 065/526-79-51,0607/
33-69-58
MOTOCYKL SUZUKI GSXR 750 SRAD, 1998 r.: rama. Legni
ca, tel. 076/866-48,87 prosić Tomka, 0603/40-1242 
MOTOCYKL YAMAHA: części plastikowe, po 1990 r. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-23-32,0604/99-42-81 - 
MOTOCYKL YAMAHA FJ, 1200 ccm : owiewka. Oława, tel. 
071/3134442
MOTOCYKL YAMAHA XS 400: stelaż na bagaż -160 zł. Zie
lona Góra, tel. 068/323-03-57
MOTOCYKL ZUNDAPP, 175 ccm : części. Opole, tel. 077/ 
474-84-79
MOTOROWER OGAR 205: różne części. Mościsko, gm. Dzier
żoniów, tel. 074/832-91-11
MOTOROWER ROMET 2-biegowy: głowica nowa -10 zł; skrzy
nie biegów, kosze sprzęgłowe, wały, inne. Kudowa Zdrój, teł. 
074/86642-66 Wiktor
MOTOROWER ROMET : opony 19'. Wrocław, tel. 071/ 
398-81-80
MOTOROWER SIMSON: części silnik, błotnik dó skutera. Wro
cław, tel. 0601/45-82-21
MOTOROWER SIMSON S 50, S 51: różne części. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/818-19-02
MOTORYNKA ROMET : różne części. Wrocław, tel. 071/ 
354-24-96
MUSCEL M461: błotnik nowy przedni prawy, lampy, itd. Choj
nów, tel. 0603/43-36-98
NISSAN, 1985 r . : silnik wysokoprężny 2200 ccm, kompletna 
dokumentacja, lub na części, pompa wspomagania, pompa wtry
skowa, rozrusznik, tanio. Oleśnica, tel. 0503/03-45-66 
NISSAN, 1989 r., 3000 ccm, V6: silnik 2960 ccm, stan b. dobry 
wraz ze skrzynią biegów (5) lub zamienię na silnik Daihatsu 
Charade, diesel 3-cyl.., tel. 0600/12-87-57 
NISSAN, 1991 r., 2400 ccm, benzyna: silnik + skrzynia biegów 
automatic. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
NISSAN 100 NX: maska. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN 100 NX, 200 SX, 300 ZX, 1983/01 r.: skrzynie biegów 
- manualne i automatyczne + części. Wrocław, teł. 071/
341-50-52, od 9-15,0602/85-0345 
NISSAN 200 SX : skrzynia biegów, stan idealny, - 500 zł. Ka
mienna Góra. tel. 075/746-24-92,0604/21-8649 

' NISSAN 200 SX : maska, elementy zawieszenia, sprzęgło, 
osprzęt silnika. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
NISSAN 200 SX, 1988 r., 1800 ccm 2000 ccm: głowica silnika, 
rozrusznik, sprzęgło, aprata zapłonowy, komputer wtrysku, in
stalacja wtryskowa, wtryski. Złotoryja, tel. 0603/66-10-54 
NISSAN 200 SX, 1999 r.: poduszka powietrzna kierowcy. Wro
cław, teł. 071/322-21-89,0602/85-77-07 
NISSAN 300 ZX, 1994 r.: silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, 
dach, inst. elektryczna, elementy blacharki i wnętrza. Zielona 
Góra, tel. 0502/23-78-99
NISSAN ALMERA: klapa bagażnika. Jelenia Góra, tel. 0603/
29-19-77
NISSAN ALMERA: lusterko. Legnica, tel. 076/722-85-51 
NISSAN ALMERA: różne części. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
NISSAN ALMERA, 1998 r., 2000 ccm, diesel: części silnika, 
kpi. tył i prawa strona. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
NISSAN BLUEBIRD, 2000 ccm E i D: skrzynia biegów, pompy 
wspomagania, serwo, szyby, drzwi, blacharka, wahacze, ko
lumna kierownicy, hak, komputery, inne części, środa śląska, 
tel. 0601/8745-09
NISSAN BLUEBIRD : lampy przednie. Wrocław, tel. 0601/
95-16-78
NISSAN BLUEBIRD KOMBI, 1990 r„ 2000 ccm: półosie, chłod
nica, zawieszenia, lampy, maska, drzwi, części karoserii, zbior
nik paliwa, fotele i inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
NISSAN KING CAB, CANAVARO, 2000 r., 2500 ccm, TDI: 
części przodu, zawieszenia, drzwi, poduszki pow., inne. Wro
cław, tel. 0606/62-65-10
NISSAN LAUREL, 2000 ccm : silnik i skrzynia biegów, stan 
dobry, sprawny, -1.000 zł. Przejęsław, gm. Osiecznica, tel. 075/
732-12-85
NISSAN LAUREL: szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
NISSAN LAUREL, 1988 r., 2800 ccm, diesel: silnik RD28 na 
części. Sobótka, woj. wrocławskie, tel. 0606/37-15-29 
NISSAN MAXIMA: klapa tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
NISSAN MAXIMA, 1990 r . : różne części. Gorzów Wlkp., tel. 
095/736-77-87,0502/04-8644
NISSAN MAXIMA1,1992 r.: reflektory, chłodnica klimatyzacji. 
Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-13 wgodz. 9-17,0608/
41-76-04
NISSAN MAXIMA, 1992 r., 3000 ccm: silnik, zawieszenia, drzwi, 
błotniki, tapicerka, skóra, inne. Wrocław, tel. 0609/36-92-62 
NISSAN MICRA: pokrywa bagażnika, reflektor. Siechnice k. 
Wrocławia, tel. 071/311-54-13 wgodz. 9-17,0608/41-76-04 
NISSAN MICRA: przekładnia kierownicza. Świdnica, teł. 074/
845-32-80,0608/83-17-13
NISSAN MICRA, 1985/91 r., 1000 ccm, 1235: różne części z 
demontażu, silnik, skrzynia biegów, oblach. i inne. Złotoryja, 
tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
NISSAN MICRA, 1986 r., 1600 ccm: skrzynia biegów (4), silnik 
+ osprzęt, zawieszenie, drzwi, szyby, belki, chłodnica, zderza
ki, błotniki, koła, inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
NISSAN MICRA, 1996 r.: klapa bagażnika. Jelenia Góra, tel. 
0603/29-19-77
NISSAN PATROL: skrzynia biegów (4x4). Trzebnica, tel. 0606/ 
40-03-11
NISSAN PATROL i  drzwi, atrapa, lampy. Wrocław, tel. 0601/
72-56-81
NISSAN PATROL, 1983/89 r., diesel: części blacharskie i me
chaniczne. Legnica, tel. 0604/29-99-07 
NISSAN PATROL, 1992 r., 2800 ccm, turbo D : silnik kpi., stan 
b. dobry, głowica, turbina, docisk sprzęgła, pompa wtryskowa, 
rozrusznik, alternator, pompa wodna, drzwi przednie. Legnica, 
tel. 0606/82-16-26,0604/994346 
NISSAN PATROL GR, 1994 r. :reflektor lewy przedni z silni
kiem do wycieraczki, -180 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/
55-2045,55-20-51
NISSAN PATROL GR, 1995 r. : skrzynia biegów 151, techn. 
sprawna, z demontażu z Niemiec, z samochodu po wypadku 
(po dachowaniu). Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
NISSAN PRAIRE: klapa tylna, drzwi tylne. Wrocław, tel. 0601/
95-16-78
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 P-11 : oś tylna. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51,071/314-38-54
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NISSAN PRIMERA, 2000 ccm, diesel: skrzynia biegów, pom
pa wspomagania, wahacze, piasty i inne. Środa Śląska, tel. 
0601/87-45-09
NISSAN PRIMERA: cały tył, drzwi z prawej strony, tylna klapa, 
zawieszenia. Wrocław, tel. 0601/79-08-31 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1991 r.: drzwi, błotniki, lampy tyl
ne, ukł. kierowniczy, docisk, tarcza, McPhersony i inne. Jelcz-La- 
skowice.-tel. 0603/62-19-72
NISSAN PRIMERA. 1991 r., 90 tys. km, 1600 ccm, benzyna: 
silnik, stan b. dobry, w całości lub na części, gażnik kpi., docisk 
sprzęgła, pompa wspomagania, rozrusznik, alternator, głowica 
kpi., części silnika i inne. Lubin, tel. 0606/36-28-36 
NISSAN PRIMERA, 1991/95 r.. 1600 ccm, 16V : części me
chaniczne, elem. blacharki, elektronika, silniki, skrzynie b. Zie
lona Góra, teł. 0603/22-86-57
NISSAN PRIMERA SEDAN. 1992 r., 2000 ccm, benzyna, 16V 
: szyberdach kpi. oraz podsufitka z elektrycz. mechanizmem • 
300 zł, szyba tylna -150 zł, pompa ABS, serwo, nagrzewnica, 
komputery, lusterka, części silnika, instal. elektryczna, części 
mechaniczne. Głogów, teł. 076/834-50-48 
NISSAN PRIMERA, 1992 r., 2000 ccm, diesel: dach, ćwiartki 
tylne, drzwi, zegary, osprzęt silnika, zawieszenie, koła, konso
la, lusterka, nagrzewnica, szyby, plastiki, fotele, serwo, ukł. 
wydechowy i kierowniczy. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm, diesel: chłod
nica z wentylatorami, • 250 żł. Legnica, tel. 0601/78-73-51 
NISSAN PRIMERA, 1992 r . : lusterko el., błotnik tylny, lewy, 
drzwi tylne, prawe, klapa tylna, kolumna kierownicy, pompa 
wspomagania, inne. Zielona Góra, tel. 0606/58-76-77 
NISSAN PRIMERA, 1992 r . : drzwi tylne, prawe, klapa tylna, 
fotele. Zielona Góra, tel. 0605/46-84-56 
NISSAN PRIMERA, 1994 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia bie
gów (5), uszkodzona. Legnica, tel. 0601/73-42-70 
NISSAN PRIMERA, 1995 r . : dach z szyberdachem, podsufit
ka, - 600 zł. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
NISSAN PRIMERA, 1996 r., 1600 ccm, benzyna: McPhersony 
przednie - 40 zł/szt. Wrocław, tel. 071/336-39-52 
NISSAN PRIMERA. 1997/00 r . : błotniki, reflektory, zderzaki, 
lusterka, chłodnice, wentylatory, zbiorniczki, wahacze i inne. 
Siechnice k. Wrocławia, tel. 0606/81-92-01 
NISSAN PRIMERA, 1998 r., 1400 ccm, 16V: drzwi, lampy tyl
ne prawe, szyby boczne, belka tylna, rozrusznik, obudowa filtra 
powietrza, przeguby, wahacz prawy, sensory poduszek pow., 
komputer i czujniki ABS, tarcze i zaciski hamulcowe, elementy 
tapicerki, inne. Lwówek śląski, tel. 0603/74-73-17 
NISSAN PRIMERA P-11,1998 r„ 2000 ccm, wtrysk. 16V: sil
nik oclony, stan idealny, siedzenie lewe przednie, klamki, pod
nośniki szyb oraz elementy zawieszenia. Wrocław, tel. 0602/
80-01-02
NISSAN PRIMERA, SUNNY N-13, N-14, B-11: różne częśd. 
Oleśnica, tel. 071/399-26-37,0601/79-75-43 
NISSAN SILYIA, 1986 r.: częśd z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/ 
47-26-97
NISSAN STANZA: różne części. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
NISSAN SUNNY N-13,1700 ccm, diesel: świece żarowe, nowe. 
Bielawa, tel. 074/833-1540,0606/66-92-29 
NISSAN SUNNY SEDAN: drzwi, szyby, maska przednia, kla
pa bagażnika, zawieszenia, tapicerka i inne. Chojnów, tel. 0602/
65-27-31
NISSAN SUNNY N-14: różne częśd. Gorzów Wlkp., tel. 095/
736-77-87,0502/04-8644
NISSAN SUNNY B-12.1800 ccm, GTi: dużo różnych części. 
Gorzów Wlkp., tel. 0605/93-94-50 
NISSAN SUNNY N-14: przekładnia kierownicza. Świdnica, tel. 
074/845-32-80,0608/83-17-13
NISSAN SUNNY : lampa tylna prawa. Wrocław, tel. 071/ 
372-22-86
NISSAN SUNNY, 1982/89 r.: skrzynia biegów, w całości lub na 
częśd, - 200 zł. Wrocław, tel. 0608/18-25-37 
NISSAN SUNNY B11 B12,1983/90 r. 1500,1600 ccm: silniki, 
skrzynie biegów, zawieszenia, mosty, belki, błotniki, szyby, koła, 
drzwi, maski, lampy, chłodnice, inne. Wałbrzych, tel. 074/ 
84649-57
NISSAN SUNNY, 1984 r., 1700 ccm, diesel: karoseria, udoku
mentowane pochodzenie lub jej elementy, drzwi, maska, klapa 
tylna, szyby, reflektory, atrapa, zderzaki, zawieszenie, pulpit, 
zegary i inne. Oleśnica, tel. 0503/0345-66,071/314-38-99 
NISSAN SUNNY COUPE B-11, 1984 r., 1500 ccm : zegary, 
tapicerka, szyby boczne, plastiki, tarcze hamulcowe i inne. Strze
gom, teł. 074/855-72-21,0601/81-22-39 
NISSAN SUNNY N-13,1988 r., 1400 ccm, benzyna 2-drzwk>- 
wy: silnik, lampa, maska, zawieszenie, błotniki, chłodnica, drzwi, 
kolumna kierownicza, klapa tylna, siedzenia, konsola. Kobie
rzyce, tel. 071/311-17-94.0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY B-12, COUPE, 1988 r . : błotniki, reflektory, 
lampy, zderzaki, maska, drzwi, skrzynia biegów, wahacze, bel
ka pod silnik, rozrusznik, alternator, klapa tylna z szybą i inne. 
Wrodaw. tel. 0603/43-11-78
NISSAN SUNNY N-13,1989 r.. 1600 ccm, 16V: rozrusznik, 
komputer. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
NISSAN SUNNY COUPE N-13,1989 r., 1800 ccm, GTi: drzwi 
prawe, alternator, przekaźniki, lampy tylne, lusterko prawe, 
elektr. regulowane, pompa hamulcowa, serwo, zbiornik paliwa 
z pompą, szyberdach elektr. Wrodaw, tel. 071/365-18-60,0604/ 
0943-23
NISSAN SUNNY, 1990 r., 1600 ccm, wtrysk: chłodnica wody z 
wentylatorem. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
NISSAN SUNNY, 1990/97 r., 100 tys. km, 2000 ccm, diesel: 
kompletny blok silnika 2.0 D, Noki, korbowody, wał, alternator z 
pompą, drzwi przednie, tylne (pick-up), nagrzewnica itp., moż
liwa wysyłka. Ryczeń, woj. leszczyńskie, tel. 0601/91-97-74, 
0501/77-03-81
NISSAN SUNNY, 1992 r., 2000 ccm, diesel: drzwi, klapa tylna, 
szyby, el. podnośniki szyb, rozrusznik. Legnica, tel. 0602/
83-80-92
NISSAN SUNNY, 1992r., 1400 ccm, 16V: sonda Lambda, stan
dobry • 50 zł. Wrodaw, tel. 071/336-39-52
NISSAN SUNNY, 1992 r . : wahacze przednie, amortyzatory
przednie. Wrodaw, teł. 0603/55-31-83
NISSAN SUNNY. 1995 r., 2000 ccm, diesel: silnik kpi., stan b.
dobry, skrzynia biegów 151, zawieszenia, elementy blacharki,
przednia część karoserii, kola, - 2.300 zł. Złotoryja, tel. 076/
878-29-13,076/878-51-96
NISSAN TERRANOI: bardzo duży wybór częśd do różnych 
wersji i roczników, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/54341-95, 
0601/55-17-72
NISSAN TERRANO II 5-drzwiowy: klapa, drzwi lewe, kpi. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51.071/314-38-54 
NISSAN TERRANO : maska, zderzaki. Wrocław, tel. 0601/
72-56-81
NISSAN TERRANO. 1993/99 r . : różne częśd z demontażu. 
Świdnica, tel. 0604/09-25-86
NISSAN URVAN, 1984 r. :silnik diesla. Wrodaw, tel. 071/ 
372-87-60
NISSAN URYAN, 1985 r.: skrzynia biegów (4), drzwi przednie 
prawe i lewe, drzwi prawe rozsuwane, atrapa przednia, kom
presor 2-cylindrowy, - 9.500 zł. Sobin 35a, gm. Polkowice, tel. 
076/845-96-90
NISSAN URYAN, 1992 r.: błotniki, drzwi, klapa tylna z szybą, 
alternator, pompa wody, skrzynia biegów, silnik 2.5 0, wał pęd
ny, szyby i inne. Wrodaw, tel. 0603/43-11-78 
NISSAN URVAN, 1993 r.: błotniki, drzwi, klapa tylna (z szybą), 
silnik 2,5 diesel, skrzynia biegów, alternator, szyby. Wrocław, 
tel. 071/359-17-89 po godz. 17
NISSAN YANETTE : bardzo duży wybór częśd do różnych 
wersji, możliwość wysyłki. Góra, tel. 065/54341-95, 0601/
55-17-72
NYSA 522: komplet drzwi, - 200 zł. Stanisław Adydan, 57-312' 
Jaszkowa Górna 29. gm. Kłodzko

NYSA : prądnica, nowa. Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 074/
868-72-31
NYSA: szyby przednie. Okrzeszowice, gm. Żórawina, tel. 071/ 
31645-95
NYSA: głowica uzbrojona • 500 zł, most z półosiami, mało uży
wany - 200 zł, blacharka przodu -100 zł. Oława, tel. 071/
301-54-58
NYSA: silnik - 370 zł, skrzynia biegów (3) -170 zł, most -120 
zł. Wałbrzych, tel. 074/666-17-56,0606/30-53-90 
NYSA: silnik, skrzynia biegów, chłodnica, most tylny, komplet 
kół. Wrodaw, tel. 0607/81-34-53 
NYSA: rozrusznik - 50 zł. Wrocław, tel. 0502/8741-67 
OLTCIT CLUB : silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, lampy, 
chłodnica, błotniki, półosie, maski, mosty, belki, koła, fotele, 
szyby, bak, inne częśd. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
OPEL, 1600 ccm: silnik. Kłodzko, tel. 0607/74-90-98 
OPEL: komputery silnika Bosch. Namysłów, tel. 0604/89-65-56 
OPEL: przekł. kierownicy wraz ze wspomaganiem, do wszyst
kich modeli. Wrocław, tel. 0502/20-37-86 
OPEL, 1990 r., 1700 ccm, diesel: silnik, kpi., oclony, • 2.000 zł. 
Bytom Odrzański, tel. 068/38848-01 
OPEL ASCONA: drzwi, zawieszenie, klapa, maska, skrzynia 
biegów silników 1.6,1.2,2.0, silniki 1.2,2.0 (5). Bolesławiec, 
tel. 0604/74-81-96
OPEL ASCONA A 3-drzwiowy: drzwi kompletne. Jelenia Góra, 
tel. 075/75546-70
OPEL ASCONA, 1600 ccm : alternator, rozrusznik, skrzynia 
biegów automatic, wał pędny, hak. Oleśnica, tel. 0603/31-30-30 
OPEL ASCONA: kpi. drzwi (5 szt.), skrzynia biegów (4, F16), 
stan b. dobry, pilnie, - 350 zł. Pieszyce, tel. 074/832-37-17 w 
godz. 9-17,0604/62-16-30
OPEL ASCONA: silnik + skrzynia biegów, inne częśd. Stano
wice, woj. wałbrzyskie, tel. 0601/14-88-60 
OPEL ASCONA: lampy, alternator, półosie. środa śląska, tel. 
071/317-53-32,0603/82-24-69
OPEL ASCONA: linka hamulca i sprzęgła, nowa, oryginalna, 
prod. niemieckiej, - 30 zł. Wrocław, tel. 071/354-36-61 
OPEL ASCONA C, 1981/88 r . : maska - 60 zł, błotniki - 30 zł, 
zbiornik paliwa • 40 zł, skrzynia biegów (5) F16 • 280 zł, dodsk 
- 40 zł, sprzęgło • 30 zł, szyby - 40 zł, aparat zapł. • 60 zł, cewka 
Bosch • 20 zł, reflektor lewy • 50 zł, tapicerka -10 zł, głowica
1.6 - 50 zł, inne. Dzierżoniów, teł. 074/831-61-18,0600/31-98-35 
OPEL ASCONA C, 1984 r.: różne częśd. Młyńsko, gm. Gryfów 
śł., tel. 0601/57-22*41 ,
OPEL ASCONA, 1985 r.: częśd z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/ 
47-26-97
OPEL ASCONA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna: różne częśd z 
demontażu, od 5 żł. Legnica, tel. 0605/05-23-13 
OPEL ASCONA, 1987 r.: lampy przednie i tylne kpi. • 100 zł, 
amortyzatory + sprężyny tylne -100 zł, hak -100 zł. alternator - 
50 zł. Gromadka, tel. 076/817-25-97,0606/31-99-35 
OPEL ASCONA, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk • elem. blacharki, 
szyby, lampy, kierunkowskazy, silnik, zawieszeni przednie, 
chłodnica, zbiornik paliwa, fotele, skrzynia biegów automaL, 
półosie, ukł. kierowniczy, pompa hamulcowa, rozrusznik, szy
berdach, inst. gazowa, linki. Legnica, tel. 076/85246-02 
OPEL ASCONA, 1987 r. 1.3,1.6,1.8: silnik-*-osprzęt, skrzynia 
biegów, zawieszenie, lampy, półosie, mosty, belki, drzwi, szy
by, chłodnica, dach, inne części. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
OPEL ASCONA, 1988 r., 1800 ccm : różne częśd z rozbiórki. 
Kudowa Zdrój, tel. 0605/66-88-28 
OPEL ASCONA I SEDAN, 1993 r., 1600 ccm,: dach, ćwiartki 
przednie i tylne, drzwi, klapa tylna, belka tylna, bak, licznik, 
maska silnika, reflektory, szyba przednia, błotniki, słupek lewy, 
tapicerka, siedzenia lub cale nadwozie. Ostrów Wlkp., tel. 0608/ 
78-57-66
OPEL ASTRA: ćwiartki przednie i tylne oraz dach do kombi, 
lampy, silniczki do lamp, błotniki, atrapy, drzwi, zawieszenia, 
skrzynie biegów, półośki, McPhersony, szyby, głowice, tapicer
ki i inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
OPEL ASTRA : komputery do silników o poj. 1.4-2.0 E. Gło
gów, tel. 076/834-50-48
OPEL ASTRA I : zderzak przedni (czamy), na halogeny, bez 
wzmocnienia • 80 zł. Kłodzko, tel. 074/867-81-36 wieczorem 
OPEL ASTRA, 1600 ccm, wtrysk: wspomaganie bez pompy, 
głowica, McPherson prawy. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94, 
0607/48-86-73
OPEL ASTRA: lampa przednia prawa - 80 zł, podsufitka - 70 
zł, łapa pod skrzynię biegów (aluminiowa) - 40 zł, ćwiartka przed
nia prawa -100 zł, kierownica - 70 zł, schowek - 50 zł, przekł. 
kierownicy (do wspomagania) - 80 zł, rozrusznik - 80 zł. Legni
ca, tel. 0503/54-1446
OPEL ASTRA I: konsola, zderzakr, II: szyba przednia, drzwi 
przedniełewe, lampy przednie. Lubin, tel. 076/843-63-97 
OPEL ASTRA I, II: zderzaki. Lwówek Śląski, tel. 075/782-51-76, 
0607/43-68-10
OPEL ASTRA: drzwi przednie lewe -150 zł, błotniki przednie - 
30 zł/szt., maska przednia - 40 zł. Namysłów, tel. 077/410-19-55, 
0607/18-0849
OPEL ASTRA I, I I : silnik, skrzynia biegów (5), drzwi, zawie
szenie, oświetlenie, dach (Astra I, kombi i 3-drzwiowy). Prusi
ce, tel. 0606/40-03-11, woj. wrocławskie 
OPEL ASTRA II kombi: drzwi tylne L + P, McPhersony, stabili
zator, listwa kierownicza. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/
314-38-54
OPEL ASTRA: sprężyny obniżane/Wrocław, teł. 071/357-59-92 
OPEL ASTRA CLASSIC: pilot do alarmu Prestige - 40 zł, lam
pa halogenowa z żarówką przednia lewa -130 zł. Wrocław, tel. 
071/346-0846
OPEL ASTRA: silnik, lampy, zawieszenia, oś tylna z ABS, pom
py, alternator, zbiornik paliwa i inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
OPEL ASTRA, 1600 ccm: głowica kompletna, z monowtryskiem 
i inne częśd, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/336-68-73 
OPEL ASTRA I, I I : maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
OPEL ASTRA II: ukł. kierowniczy ze wspomaganiem, kpi. Wro
cław, tel. 0602/80-01-02
OPEL ASTRA, 1700 ccm, diesel: silnik niekompletny, bez gło
wicy. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
OPEL ASTRA II : różne częśd. Wrodaw, tel. 0603/07-6643 
OPEL ASTRA I : maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0603/
66-97-27
OPEL ASTRA I : zderzak tylny, półoś prawa, wałek rozrządu, 
przekł. kierownicy ze wspomaganiem, pompa ABS, pompa 
wodna, pompa hamulcowa, katalizator, obudowa filtra powie
trza. Wrocław, tel. 0608/46-34-77 
OPEL ASTRA: różne części z demontażu. Wschowa, tel. 0605/ 
91-8841, Niemcy, 0049/1744-96-98-61 
OPEL ASTRA: zderzaki do wersji I i II, pokrywa silnika, bagaż
nika, lampy tylne. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
OPEL ASTRA, 1991 r. sedan: ćwiartka prawa tylna, zderzak 
tylny. Lwówek Śląski, tel. 079/782-31-32.0608/77-04-92 
OPEL ASTRA, 1991 r.: skrzynia biegów F-10, F-13. Prochowi
ce, tel. 076/85847-61,0605/43-54-20 
OPEL ASTRA GL, 1991/98 r.: lusterka boczne, kompletne, lewa 
i prawa strona, ręczna lub elektryczna regulacja, stan b. dobry, 
kolor czamy. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
OPEL ASTRA, 1992 r., 96 tys. km, 1700 ccm, turbo D : silnik, 
rozrusznik, alternator z pompą vacuum, turbina, skrzynia bie
gów F-13 i F-16, półosie, chłodnica wody, turbosprężarka, inne 
częśd. Gromadka, tel. 0604/78-33-32,0606/47-11-90 
OPEL ASTRA, 1992 r., 1400 ccm: kolumna McPhersona lewa, 
tarcza + dodsk sprzęgła, wzmocnienie środkowe Z wentylato
rem, aparat zapłonu, głowica silnika, przegub. Milicz, tel. 0605/
60-33-12
OPEL ASTRA, 1992 r.: różne częśd tyłu, szyby. Polanica Zdrój, 
tel. 0502/40-91-08
OPEL ASTRA, 1992 r . : drzwi prawe tylne, zderzak tylny, tar

cza sprzęgła, dodsk, półoś krótka, skrzynia biegów F-13, wa
hacze, felgi stalowe, komputer. Wrodaw, tel. 0504/82-70-68 
OPEL ASTRA GSI, 1993 r., 2000 ccm, wtrysk: skrzynia bie
gów, drzwi, lusterka, przekł. kierów, i inne. Legnica, tel. 0605/
13-16-60,0601/71-02-84
OPEL ASTRA, 1993 r. 1.4,1.6,1.7 TD, 1.8: częśd nadwozia, 
skrzynia biegów, tylna belka, maska silnika, szyby, głowica, 
ćwiartki, deska rozdz., felgi, plastiki wnętrza. Legnica, tel. 0503/ 
57-28-01
OPEL ASTRA. T993 r., 1400 ccm, benzyna: silnik wzmocnio
ny, - 600 zł. Nowa Sól, teł. 0607/61-15-77 
OPEL ASTRA, 1993 r. : dużo części. Wilkowice, tel. 065/ 
534-13-39
OPEL ASTRA GSI, 1993 r., 16V: sprężyny, krótsze i twardsze 
od standardowych, • 250 zł. Wrodaw, tel. 0502/33-37-95 
OPEL ASTRA, 1993 r., 1800 ccm, benzyna : silnik, skrzynia 
biegów automatyczna, drzwi tylne, inne. Złotoryja, tel. 076/ 
878-37-54,0607/43-12-55
OPELASTRA, 1993/94 r., 1600 ccm, 1800: różne częśd, silni
ki, skrzynia biegów, blachy, zawieszenie, tapicerka, inne. Lwó- 
wek Śląski, tel. 075/782-54-08,0604/46-34-26 
OPELASTRA, 1994 r.: sprężyny, zderzaki przednie. Kłodzko, 
tel. 0606/46-16-93
OPELASTRA 1,1994 r., 1700 ccm, diesel: drzwi, podłużnice, 
zderzaki, półosie, zawieszenie, konsola, lusterka, szyby, na
grzewnica, fotele, plastiki, klimatyzacja, skrzynia biegów, dach, 
lampy, chłodnica, ABS, serwo, ukł. kierowniczy, zbiorniczki, ta
picerki i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
OPELASTRA, 1994 r., 1600 ccm: drzwi, głowica, McPherson, 
skrzynia biegów, tapicerka, błotnik tylny, rozrusznik, alternator, 
wahacze, zbiornik paliwa, stabilizator i inne. Wrocław, tel. 0609/
37-27-17
OPELASTRA, 1995 r . : atrapa na chłodnicę, kolor wiśniowy 
metalic, stan dobry, -100 zł. Wrodaw, tel. 071/373-97-90 
OPELASTRA, 1995 r., 1600 ccm, 16V: chłodnica do klimaty
zacji -100 zł; pokrywa silnika -100 zł; zderzak przedni (do wer
sji z halogenami) - 80 zł. Rakowice. woj. wrodawskie, tel. 0607/
30-64-13
OPELASTRA, 1996 r.: maska przednia, lampy przednie (Astra 
II), błotnik przedni prawy. Nowa Ruda, tel. 0607/1946-65 
OPELASTRA, 1996 r., 1600 ccm: amortyzatory Monroe gazo
we (przód i tył) -150 zł. Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79 
OPELASTRA, 1996 r.: zderzak, atrapa, błotniki. Zielona Góra, 
tel. 0502/23-78-99
OPELASTRA KOMBI, 1997 r., 1400 ccm, benzyna: dach, gło
wica, rozrusznik oraz różne częśd. Wrodaw, teł. 0604/87-79-01 
OPELASTRA, 1997 r.: układ kierowniczy ze wspomaganiem, 
McPhersony przednie, przeguby, amortyzatory, tarcze hamul
cowe, belka pod silnik, wahacze, tylna oś. Wrocław, tel. 0603/
55-31-83
OPEL ASTRA, 1998 r . : błotnik przedni prawy. Oborniki ślą
skie. teł. 071/310-15-80
OPELASTRA, 1998 r., 85 tys. km, 1700 ccm, diesel: silnik 
Isuzu, skrzynia biegów, półosie. Strzelin, tel. 071/392-21-10 po 
godz. 18,0602/24-82-22
OPELASTRA B, 1998/00 r.: chłodnice kompl. (wody i klimaty
zacji, Intercooler), wentylatory, lampa tylna, półoś, wahacz. Pro
chowice. tel. 076/85847-61.0605/43-54-20 
OPELASTRA, 1999 r.: drzwi tylne prawe. Kłodzko, tel. 0606/
46-16-93
OPELASTRA II, 1999 r.: częśd mechaniczne, elementy bla
charki. Legnica, tel. 0602/83-80-92 
OPELASTRA KOMBI, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk: drzwi tylne 
prawe, nowy tłumik kpł., monowtrysk z kolektorem nowy, insta
lacja elektryczna, i inne. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 po godz.17 
OPELASTRA II, 1999 r., 1400 ccm: silnik, klapa bagażnika, 
zawieszenia, szyby, tapicerka, skrzynia biegów, chłodnica, lam
py i inne. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
OPELASTRA II, 2000 r. poj. 1.6,1.816V, 2.0 TDI: chłodnica, 
chłodnica klimatyzacji, wentylatory, chłodnica intercoołera (2000 
r.). Prochowice, tel. 076/85847-61,0605/43-54-20 
OPEL ASTRA, 2000 r . : zwrotnica lewa, prawa, McPhersony 
przednie, tarcze hamulcowe, amortyzatory tylne. Wrodaw, tel. 
0603/55-31-83
OPELASTRA 1,1992/99 r. 3-, 5-drzwiowy: zderzak tylny. Świd
nica, teł. 0602/8049-36
OPELASTRA I, II, CORSA B. 1987/01 r . : lusterka boczne, 
kpi., ręczna lub elektr. regulacja, czarne i inne. Wrocław, tel. 
0604/94-65-21
OPEL ASTRA, KADETT, 1991/95 r . : częśd używane. Wro
cław, teł. 071/372-87-60
OPEL CALIBRA: reflektory przednie. Siechnice, woj. wrocław
skie, tel. 0606/81-92-01
OPEL CALIBRA: komputer pokładowy. Świebodzice, tel. 074/
850-91-71,0600/93-14-36
OPEL CALIBRA: skrzynia biegów (5) - 400 zł, trójkąt z luster
kami -100 zł. Wrocław, tel. 0607/65-79-79 
OPEL CALIBRA : lampy tylne, listewki na słupki, zbiorniczek 
wspomagania. Wrodaw, tel. 0605/10-83-08 
OPEL CALIBRA, 1991 r., 2000 ccm, 16V: głowica, częśd sil
nika, klapa tylna, drzwi, zawieszenie tylne, elementy wyposa
żenia, felgi aluminiowe. Wrocław, tel. 0602/17-02-08 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 100 tys. km, 2000 ccm: wałek roz
rządu do silnika 8-zaworowego, przebieg 100 tys. km, w bar
dzo dobrym stanie, pasuje do Kadetta, Calibry itp. Lubin, tel. 
0607/68-65-85
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm: zderzak tylny kpi., lampy 
tylne, podłoga bagażnika, ścianka, tapicerka, zbiornik paliwa, 
pompa paliwa i ABS, rozrusznik, alternator 100 A, aparat zapło
nu, skrzynia biegów, serwo, chłodnica wody i klimat., wentyla
tory, instal., drzwi lewe, trójkąt lewy. Milicz, tel. 0605/60-33-12 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm 4x4: dach z szyberdachem, 
błotniki tylne, zderzak tylny, klapa bagażnika, lampa prawa tyl
na, zbiornik paliwa, skrzynia biegów, przekładnia kierownicy, 
wahacze, drzwi kpi., lusterka, szyby, zawieszenia, tapicerka i 
inne. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, 16V: drzwi, klapa tylna, 
dach, zawieszenie, skrzynia biegów, komputery, zbiornik, szy
by, ćwiartka, układ wydechowy, elementy wnętrza i inne. Wro
cław, tel. 0603/95-52-15
OPEL CALIBRA, 1993 r.. 2000 ccm. 16V : skrzynia biegów, 
insL elektryczna, tapicerka, szyby i inne. Zielona Góra, tel. 0502/
23-78-99
OPEL CALIBRA, CORSA, OMEGA: różne części. Świdnica, 
tel. 0603/8548-06
OPEL CALIBRA, KADETT, 1987/01 r.: lusterka boczne, kpi., 
ręczna lub elektr. regulacja, czarne i inne. Wrodaw, tel. 0604/
94-65-21
OPEL COMMODORE, 1981 r., 2500 ccm, benzyna : maska, 
grill, wał napędowy, most, lampy przednie, szyby, koła, .koły
ska’ silnika. Lubomierz, tel. 0603/89-26-88, woj. jeleniogórskie 
OPEL CORSA A, B : błotniki, lampy, drzwi, półośki, pokrywy, 
chłodnice i inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
OPEL CORSA: komputery do silników o poj. 1.4-2.0E. Gło
gów,, tel. 076/834-50-48
OPEL CORSA A, B : tylne klapy, zderzaki, maski. Lubin, tel. 
0502/63-02-35
OPEL CORSA B : drzwi. Lwówek Śląski, tel. 075/782-51-76, 
0607/43-68-10
OPEL CORSA B 3-drzwiowy: dach, podłużnica, klapa tylna 
kompl., tył nadwozia, McPhersony. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
OPEL CORSA : felgi z oponami 145 R13 MS - 250 zł. Prze
mków, tel. 0608/0942-98
OPEL CORSA B : maska. Trzebnica, tel. 071/387-08-91 
OPEL CORSA: felga stalowa, srebrna, 13", nowa, z salonu, - 
50 zł. Wrodaw, tel. 071/363-87-99 
OPEL CORSA B: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, zde- 
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rzak, atrapa, reflektory, lusterka, lampy tylne, nakładki błotni
ków. Wrocław, tel. 0601/59-21*76 
OPEL CORSA: różne częśd z demontażu. Wschowa, tel. 0605/ 
91-8841 .Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
OPEL CORSA. 1988 r.: lampy tylne. Głogów, tel. 076/834-50-48 
OPEL CORSA, 1988 r., 1100 ccm, benzyna 4-drzwiowy: wszyst
kie częśd z samochodu po wypadku, skrzynia biegów (5). Klucz
bork, tel. 077/418-08-36,0607/8245-56 
OPEL CORSA, 1989 r., 1000 ccm: różne częśd. Cieplice, tel. 
0609/63-96-19
OPEL CORSX, 1989 r. : zawieszenie przednie, półosie z prze
gubami, sprężyny tylne, przekł. kierownicy, kierownica, prze
łączniki, nagrzewnica, zderzak tylny, skrzynia biegów (4), licz
nik, deska rozdzielcza. Wrocław, tel. 071/363-15-02 
OPEL CORSA, 1990 r . : częśd z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/
47-26-97
OPEL CORSA, 1990 r., 1500 ccm, turbo D: silnik Isuzu, skrzy
nia biegów 151F-13, F-16, rozrusznik, alternator z pompą vacu- 
um, zawieszenia, półosie, reflektory, kierunkowskazy, grille, ukł. 
kierownicze, chłodnica wody, turbiny, inne częśd. Gromadka, 
tel. 0604/78-33-32,0606/47-11-90 
OPEL CORSA, 1990 r., 1400 ccm, wtrysk: różne częśd z de
montażu. Jawor, tel. 076/870-37-13 
OPEL CORSA, 1990 r.: skrzynia biegów (5). Kłodzko, tel. 0606/
46-16-93
OPEL CORSA, 1991 r . : skrzynia biegów F-10. Prochowice, 
tel. 076/85847-61,0605/43-54-20 
OPEL CORSA, 1991 r.: zawieszenie przednie i tylne. Wrocław, 
tel. 0602/49-59-13
OPEL CORSA A, 1992 r.: silnik 1.2, błotniki, dach, lampy, szy
by, fotele, tapicerka, zderzak tylny, monowtrysk, tarcze, zaci
ski, piasty, sprężyny, tylna klapa, inne. Paczków, woj. opolskie, 
tel. 0603/36-63-27
OPEL CORSA, 1993 r., 1400 ccm: drzwi, zawieszenie, kom
puter, głowica, lusterka, koła, fotele, szyby, rozrusznik, skrzy
nia biegów, tapicerka, układ wydechowy, licznik i inne. Wro
cław, tel. 0609/37-27-17
OPEL CORSA B, 1993/00 r., 1200 ccm, 1400, benzyna: silnik, 
różne części blacharskie i mechaniczne. Nysa, tel. 0606/
26-63-23
OPEL CORSA B SPORT, 1994 r., 1400 ccm,: ćwiartka lewa 
przednia, tylna część nadwozia, drzwi lewe do modelu 3-drzwio- 
wego, zderzak tylny, komputer, reflektor lewy, dach, siedzenia, 
silnik, licznik, akumulator, stacyjka, zamki, szyba przednia, ko
lumny McPhersona, belka tylna. Ostrów Wlkp., tel. 0608/ 
78-57-66
OPEL CORSA, 1994 r.: lusterka, wahacz, zbiornik paliwa, gło
wica, rozrusznik, alternator, fotele, szyby boczne, komputer, 
skrzynia biegów i inne. Wrocław, teł. 0609/37-27-17 
OPEL CORSA B, 1994/99 r., ECOTEC 1.2,1.4: silnik, skrzy
nia biegów (5), półosie, drzwi, amortyzatory, piasty, zbiorniczki, 
plastiki, baki, nagrzewnica i inne. Legnica, tel. 0605/93-08-33 
OPEL CORSA, 1995 r., 1400 ccm: silnik, półosie., tel. 0603/
10-18-70
OPEL CORSA, 1995 r.: licznik, -120 zł. Namysłów, tel. 0604/
89-65-56
OPEL CORSA B, 1995 r., 1400 ccm: silnik, półosie, McPher
sony. Wrocław, tel. 0603/10-18-70 
OPEL CORSA B, 1995/00 r.: tył nadwozia, 3-drzwiowy, dach, 
prawa przednia ćwiartka, prawe drzwi, klapa bagażnika, lampy 
tylne, belka tylna, plastiki, deska rozdz. Legnica, tel. 0503/
57-28-01 -
OPEL CORSA, 1996 r.: przednie kolumny McPhersona, zwrot
nice, wahacze, układ kierowniczy ze wspomaganiem, zadski 
hamulcowe. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
OPEL CORSA, 1998 r . : dużo częśd z demontażu. Dzierżo
niów, tel. 0608/77-9249
OPEL CORSA, 1998 r.: różne częśd z demontażu, silnik 1000 
ccm ecotec, na częśd. Legnica, tel. 0604/40-56-33 I 
OPEL CORSA, 1998 r.: dużo częśd z demontażu, blachy, szy
by, zawieszenie; zderzaki. Dzierżoniów, tel. 0608/77-9249 
OPEL CORSA, 1998 r., 85 tys. km, 1700 ccm, diesel: silnik 
Isuzu, skrzynia biegów, półosie. Strzelin, tel. 071/392-21-10 po 
godz. 18.0602/24-82-22
OPEL CORSA, 1999 r., 1000 ccm 2-drzwiowy: skrzynia bie
gów, zawieszenia i inne. Dzierżoniów, tel. 0502/614248 
OPEL CORSA, KADETT, 1987 r.: częśd z rozbiórki. Trzebni
ca, tel. 071/312-5341
OPEL FRONTERA, 2000 r., 2200 ccm, TDI: części przodu, 
zawieszenia, poduszki pow., inne. Wrodaw, tel. 0606/62-65-10 
OPEL KADETT: drzwi kpi., klapa tylna kpi. -100 zł. Bolesła
wiec, tel. 0602/69-63-44
OPEL KADETT SEDAN, KOMBI, diesel, benzyna 3- i 5-drzwio
wy: lampy, zderzaki, atrapy, lusterka, drzwi, skrzynie biegów, 
półośki, śilnik (1.6 D) na częśd, zawieszenia, chłodnice, wen
tylatory, wzmocnienie czołowe z podłużnicami i inne. Bolesła
wiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
OPEL KADETT GŚi: skrzynia biegów F16, przeguby, tylna 
część nadwozia, szyby boczne, komputery, sprężyny. Bolesła
wiec, tel. 075/732-10-37
OPEL KADETT: drzwi, maska silnika, klapa bagażnika, fotele, 
zawieszenia, skrzynia biegów, koła, lampy, plastiki. Dzierżoniów, 
tel. 0604/39-03-23
OPEL KADETT .łezka*: tapicerka, osprzęt i inne, tanio. Gawo
rzyce, tel. 076/831-65-30,0606/64-27-51 
OPEL KADETT: błotniki, zderzak, maska, drzwi kpi., klapa tyl
na do kombi, rozrusznik, lusterka. Głogów, tel. 076/834-5048, 
0605/91-09-77
OPEL KADETT, benzyna, diesel: zbiornik paliwa, Yjft, repera- 
turki błotników, szyby boczne (tylne), uszczelki, nagrzewnica, 
instalacja elektryczna, silnik wycieraczek, zbiorniczki płynów, 
podszybie, listwy ozdobne, panel kontrolny (GSi) i inne. Jele
nia Góra, tel. 0607/15-57-78
OPEL KADETT GSI, 2000 ccm, 16V: kolektor ssący kpi. Jele
nia Góra, tel. 0502/43-51-00
OPEL KADETT: klapa przednia, błotnik lewy przedni, zwrotni
ca lewa, inne. Kłodzko, tel. 074/868-95-34 
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (5) F-16. 
Legnica, tel. 076/857-57-15,0603/45-7442 
OPEL KADETT: silniki (1.3,1.4,2.0,1.6 D), skrzynia biegów, 
zawieszenie i inne części. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
OPEL KADETT GSI: pokrywa silnika z wlotami powietrza - 
120 zł. reflektory. Leszno, tel. 065/529-14-23 lub. 0609/51-84-96 
OPEL KADETT: silnik 1.6 mono, 88 r.. techn. sprawny, udo
kum. pochodzenie - 800 zł. Lwówek śląski, tel. 075/78244-13 
OPEL KADETT: 5 kół 14". stalowe, z oponami lub bez. Mili- 
ków.gm. Nowogrodziec, tel. 075/731-71-78 
OPEL KADETT KOMBI, 1200 ccm: różne części. Namysłów, 
tel. 0603/77-24-00
OPEL KADETT: wszystkie z rozbiórki. Nowa Ruda, tel. 0606/
21-73-74
OPEL KADETT, 1300 ccm: silnik na częśd, wałek rozrządu - 
100 zł, alternator - 50 zł, aparat zapłonowy - 50 żł. Oleśnica, tel. 
0603/31-30-30
OPEL KADETT : wszystkie części z rozbiórki. Oleśnica, tel. 
0607/30-65-29
OPEL KADETT E: rozrusznik, gażnik, alternator, półoś z prze
gubami, kaseta biegów z lewarkiem. Oława, tel. 0601/14-88-60 
OPEL KADETT, 1700 ccm, diesel: silnik (gwarancja). Opole, 
tel. 0602/65-3146
OPEL KADETT: różne częśd. Otmuchów, tel. 077/431-59-55, 
077/431-51-24,0601/72-32-20
OPEL KADETT, 1600 ccm, diesel .łezka*: skrzynia biegów 151 
- 300 zł, lampy tylne, kierunkowskazy. Sobótka, tel. 071/
390-37-31,0600/53-39-76
OPEL KADETT KOMBI, 1300 ccm : głowica, rozrusznik, do
cisk, drzwi, belka tylna, pompa ABS, aparat zapłonowy, moduły 
zapłonowe, środa Śląska, tel. 0601/8745-09
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OPEL KADETT, 1600 ccm :silnik, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
351-10-29
OPEL KADETT 5-drzwiowy: klapy, ćwiartki, zawieszenia, wa
łek rozrządu, głowica, alternator, wał korbowy. Środa śląska, 
tel. 071/^17-53-32,0603/82-24-69 
OPEL KADETT, benzyna: wszystkie częśd. Wrodaw, tel. 0601/
70-17-36
OPEL KADETT, 36 tys. km, 1300 ccm, benzyna: silnik, zawie
szenie, skrzynia biegów, oclone, - 500 zł. Wrocław, tel. 0602/ 
9949-37
OPEL KADETT: zderzak tylny. Wrocław, tel. 071/363-15-02 
OPEL KADETT D : kolumny McPhersona, 2 szt. - 80 zł, zadski 
ham., 2 szt. - 80 zł, dodsk sprzęgła - 50 zł. Wrodaw, tel. 071/
350-29-92
OPEL KADETT KOMBI .łezka*: dach ze słupkami, drzwi pra
we uzbrojone, wentylator, linki, uszczelki drzwi, konsola przed
nia z pedałami, pasy bezwł., listwy drzwi, silnik 1300 ccm ben
zyna, stan b. dobry - 450 zł. Wrodaw, tel. 071/344-81-91,0503/
78-88-26
OPEL KADETT KOMBI: hak z atestem. Wrocław, tel. 071/
322-68-21
OPEL KADETT GSi: wszystkie części z demontażu. Zielona 
Góra, tel. 068/327-70-53
OPEL KADETT C, 1977 r . : różne częśd. Strzelin, tel. 0606/
59-17-77
OPEL KADETT. 1980 r„ 1600 ccm,: częśd - sprzedam lub 
zamienię na częśd od VW Golfa II. Żary, teł. 0502/32-24-53 
OPEL KADETT, 1980/90 r . : różne częśd z demontażu, bla
charka, zawieszenia, szyby i inne. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
OPEL KADETT KOMBI. 1981 r.. 1300 ccm.: części z demom- 
tażu (drzwi, maska, pasy, błotniki, lampy, wnętrze, koło, zde
rzak, kierunkowskazy i inne), -190 zł. Wrodaw, tel. 328-17-02 
lub 0608/22-52-80 wieczorem
OPEL KADETT, 1981^.: głoWica -150 zł, skrzynia biegów - 
120 zł, rozrusznik - 60 zł. Głogów, tel. 076/831-20-55,0501/
94-72-16
OPEL KADETT, 1981 r., 1200 ccm, benzyna: kolektory, stacyj
ka, zawieszenie, półosie, deska rozdz., silniczki, ukł. kierowni
czy i inne. Kotowice, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-75-84 
OPEL KADETT D, 1982 r.. 1200 ccm, benzyna : rozrusznik, 
skrzynia biegów, alternator, chłodnica z wentylatorem, maska, 
szyba tylna, zderzak tylny. Boguszów-Gorce, teł. 074/844-73-17, 
0608/22-82-64
OPEL KADETT, 1982 r.: klapa tylna drzwi {2-drzwiowy), błot
niki przednie. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63
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OPEL KADETT, 1982 r. 1.3 E, 1.6 D: częśd silników, skrzynie 
biegów. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99,0603/93-52-50 
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 . : częśd z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/
47-26-97
OPEL KADETT, 1983 r . : listwy na drzwi (6 szt.), wentylator 
chłodnicy. Kłodzko, tel. 074/867-58-21 
OPEL KADETT, 1983 r.. lampy tylne, skrzynia biegów /4/, de
ska rozdz. z obrotomierzem, przełączniki, aparat zapłonu, sprę
żyny tylne. Namysłów, tel. 077/410-15-36,0604/89-65-56 
OPEL KADETT, 1983 r„ 1300 ccm, benzyna: alternator-60 zł, 
rozrusznik - 70 zł, drzwi tylne lewe i prawe • 55 zł/szt., półka 
tylna - 25 zł, lampa przednia - 45 zł. błotnik przedni lewy - 25 zł, 
sprężyny tyłne - 55 zł. wózek tylny - 90 zł. silniczek wyciera
czek - 25 zł. przełączniki -15 zł. Sobótka Zachodnia, tel. 0604/
12-53-23
OPEL KADETT, 1983 r.. 1100 ccm: różne części. Wrodaw, tel. 
071/346-66-27
OPEL KADETT, 1983 r., 1600 ccm, benzyna : silnik kpi., po 
remoncie - 800 zł. Wrocław, tel. 071/787-32-79 po godz.17 
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel i benzyna : silnik - 
(bez głowicy, do remontu, polska dokumentacja). Bolesławiec, 
tel. 075/734-74-19
OPEL KADETT, 1984 r.. diesel: półosie z przegubami, skrzy
nia biegów (4), drzwi, szyby, fotele, przełączniki i inne.., tel. 
0503/0345-66
OPEL KADETT, 1984 r., 1300 ccm: skrzynia biegów, głowica, 
lampy. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
OPEL KADETT. 1984/90 r . : silnik 1.6 D, drzwi, skrzynia bie
gów (5). błotniki, chłodnica, lampy, kolumny McPhersona, roz
rusznik, szyby, półośki, pompa wtryskowa 1.6 D. głowica, 1.6 
D/1.8 E. inne. Lubin, teL 0607/53-29-96 
OPEL KADETT, 1985 r.. 1200 ccm : silnik, skrzynia biegów. 
Bolesławiec, tel. 075/734-81-02 
OPEL KADETT GSi, 1985/91 r . : różne częśd z demontażu, 
szyby, blacharka, zawieszenia i inne. Kłodzko, tel. 0606/
46-16-93
OPEL KADETT, 1985/91 r.: maska, błotniki, wzmocnienie czo
łowe, atrapa, reflektory, kierunkowskazy, progi, reparatuki błot
ników tylnych. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL KADETT, 1985/94 r.: różne częśd.., tel. 075/746-24-60, 
0604/5646-30
OPEL KADETT, 1986 r . : częśd z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/
47-26-97
OPEL KADETT E, 1986 r., 2300 ccm: wiele części. Oleśnica, 
tel. 0501/71-39-96
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna: skrzynia biegów
(4). półosie, przekł. kierownicy, drzwi uzbrojone, lampy tylne,
zderzak tylny, belka tylna, rozrusznik, cena od 10 zł. Bielawa,
woj. wałbrzyskie, tel. 0607/44-88-17
OPEL KADETT, 1986 r., 1300 ccm, benzyna : różne częśd z
rozbiórki (oprócz, silnika i skrzyni). Gaworzyce, tel. 076/—
831-65-30,0606/64-27-51
OPEL KADETT, 1986 r . : różne częśd. Kamienna Góra, tel. 
0604/24-09-72
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm automatic: różne części i 
elementy blacharki. Legnica, tel. 0603/51-91-02 
OPEL KADETT. 1986 r.. 1300 ccm.: błotniki przód - 50 zł/szt.. 
reflektor lewy + kierunkowskaz - 50 z\, drzwi (3-drzwioWy) lewe 
- 90 zł, prawe - 60 zl, klapa -100 zł, zderzak tylny - 50 zł, lampy 
tylne - 20 zł/szt., chłodnica • 70 zł, alternator - 50 zł, zawiesze
nie przód - 80 zł, itd. Malczyce, tel. 0603/21-58-17 
OPEL KADETT, 1986 r.: silnik, skrzynia biegów, zawieszenie, 
mosty, belki, chłodnica, lampy, błotniki, drzwi, szyby, inne. Wał
brzych, tel. 074/84649-58
OPEL KADETT, 1986r., 1300 ccm, benzyna .gażnik z kolekto
rem, aparat zapłonu, pompka paliwa. Wrocław, tel. 071/ 
354-3846,0605/32-1146
OPEL KADETT, 1986 r., 1600 ccm, diesel: różne częśd me
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chaniczne i blacharskie z demontażu. Wrodaw, tel. 071/
322-19-85
OPEL KADETT. 1987 r . : drzwi, fotele, błotniki, wahacze, za
wieszenie, klapa tylna i inne. Chojnów, tel. 0602/58-63-39 
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r.: różne części. Jelenia Góra, 
tel. 0606/17-24-95
OPEL KADETT, 1987 r.: drzwi, klapa, szyby, fotele, zawiesze
nie, wahacze, osprzęt silnika 1.3, skrzynia biegów (4) i automa
tic, błotniki. Chojnów, teł. 076/818-12-08,0602/58-63-39 
OPEL KADETT, 1987 r., 1800 ccm, wtrysk: sprężyny, amorty
zatory, maska silnika, zderzaki, lusterka, błotniki, drzwi, klapa 
bagażnika, hak, skrzynia biegów, automatic, listwa kierownicza 
ze wspomaganiem, koła 185/60/14. Namysłów, tel. 077/ 
410-26-71,0502/13-02-75
OPEL KADETT KOMBI, 1987 r., 1300 ccm, benzyna .łezka’ : 
dużo części silnika, skrzynia biegów, chłodnica, tylna klapa, 
podwozie, siedzenia. Wałbrzych, tel. 074/665-40-08 
OPEL KADETT, 1987/91 r. 1.4,1.6: silnik, skrzynia biegów (5), 
półosie, drzwi, błotniki, oś tylna, hak, felgi i inne. Legnica, tel. 
0605/93-08-93
OPEL KADETT, 1988 r.: części różne. „  tel. 0608/74-09-78 
OPEL KADETT, 1988 r.: różne części z demontażu. Chojnów, 
tel. 076/819-17-56,076/818-70-01 
OPEL KADETT, 1988 r.: błotnik przedni lewy, refl. prawy z kie
runkowskazem i inne. Gać, tel. 071/313-15-89 - 
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 120 tys. km, 1600 ccm, wtrysk 
: wszystkie części, klapa bagażnika, silnik, skrzynia biegów. 
Głogów, tel. 0606/92-12-62
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r., 1600 ccm, diesel,: silnik z 
osprzętem, skrzynia biegów, kolumna kierownicy, przekł. kie
rownicy, hak, konsola, deska rozdzielcza, zderzak tylny, lampy 
tylne, drzwi, oś tylna, szyberdach, szyba tylna prawa. Kondra- 
towice, tel. 071/392-61-23
OPEL KADETT E, 1988 r . : kolektory, dach, półosie, serwo, 
docisk, zderzak tylny, zbiorniki, silniczki, ukł. kierowniczy, halo
geny, kierunkowskazy, tapicerka i inne. Kotowice, gm. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-75-84
OPEL KADETT GSI, 1988 r.: belka tylnego zawieszenia, kla
pa tylna ze spoilerem, obudowa filtra pow. Legnica, tel. 076/ 
862-96-42,0605/94-59-31
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm, benzyna: silnik kpi. Modła, 
tel. 076/817-22-19,0602/88-08-99 
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 . : drzwi lewe, podnośniki szyb, szyby 
przednie boczne (zielone), inne. Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79 
OPEL KADETT KOMBI, 1988 r. 1.3,1.6: skrzynia biegów (4, 
5), dach, wzmocnienie czołowe, ćwiartki, silnik, części silnika, 
zderzaki, głowica, lampy, szyby, lusterka, chłodnica, koła, gaż
nik, komputer, liczniki, przeguby, kolumny McPhersona, waha
cze, ukł. kierowniczy, ukł. hamulcowy. Piława Górna, tel. 0600/
74-26-53,0604/94-06-88
OPEL KADETT, 1988 r., 1300 ccm: skrzynia biegów F16, chłod
nica, belka tylna, półosie, przeguby, klapa tylna, kolumny 
McPhersona, szyby boczne i inne. Wałbrzych, teł. 0600/91-35-38 
OPEL KADETT SEDAN, 1988 r., 1300 ccm : prawa kolumna 
McPhersona, przekł. kierownicy z drążkami, nagrzewnica, wa
hacz tylny, drzwi przednie prawe, szyberdach, skrzynia biegów
(4) na części, przeguby, szyba tylna ogrzewana, pompa wtry
skowa 1.6 D, innę. Wrocław, tel. 071/325-97-44,0605/10-83-10 
OPEL KADETT, 1988 r . : różne części z demontażu. Zielona 
Góra, tel. 0604/1446-19
OPEL KADETT, 1989 r.: silnik o poj. 1300 i 2000 ccm, skrzynie 
biegów, części blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 075/721-17-75 
OPEL KADETT, 1989 r., 1400 ccm, wtrysk: drzwi, klapy, za
wieszenia, inne. Jawor, tel. 076/870-37-13 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm: chłodnica, drzwi, kolumna 
kierów., zegar, moduł, półka, zderzak, pompa ham. i inne. Lu
bin, tel. 076/842-72-64 po godz.15 
OPEL KADETT, 1989 r. 5-drzwiowy: różne części z demonta- 
żu. Środa Śląska, lei. 071/317-53-32,0603/82-24-69 
OPEL KADETT, 1990 r . : dużo części z demontażu, blachy, 
szyby, zawieszenie, zderzaki. Dzierżoniów, tel. 0608/77-9249 
OPEL KADETT, 1990 r.: zderzak tylny, wlew paliwa, McPher- 
son, linki, przełączniki, przysłonki, reg. pasów i inne. Dzierżo
niów, teł. 074/833-03-26
OPEL KADETT, 1990 r., 1500 ccm, turbo D : silnik Isuzu, skrzy
nia biegów /5/F-13, F-16, rozrusznik, alternator z pompą vacu- 
um, zawieszenia, półosie, reflektory, kierunkowskazy, grille, ukł. 
kierownicze, chłodnica wody, turbiny, inne części. Gromadka, 
tel. 0604/78-33-32,0606/47-11-90 
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 KOMBI. 1990 r. 1.6 D. 1.7 D: silnik, osprzęt 
silnika, skrzynia biegów (5), maska, drzwi, klapa, zawieszenie. 
Opole, tel. 077/474-38-72
OPEL KADETT, 1990 r.: zderzak przedni i tylny, maska przed
nia, lampy przednie i tylne, klapa tylna z szybą silnik 1.3, kpi., 
silniki 1.6 D, 2.0 i skrzynia biegów (5), półosie, drzwi przednie i 
tylne, rozruszniki, alternatory i inne. Prusice, tel. 07.1/312-60-25 
po godz. 20,0607/74-36-15
OPEL KADETT CARAVAN, 1990 r., 1300 ccm: szyby boczne - 
50 zł/szl, felgi stalowe • 20 zł/szt., moduł zapłonu - 40 zł, szyb
kościomierz - 60 zł, szybkościomierz z obrotomierzem - 90 zł, 
silnik nagrzewnicy - 40 zł. Trzebnica, tel. 071/387-21-55,0608/
75-05-79
OPEL KADETT, 1990 r.: przednie kolumny McPhersona, wa
hacze, amortyzatory, tylna óś, przeguby, sprężyhy, układ kie
rowniczy ze wspomaganiem, tarcze hamul., zaciski hamuł. Wro
cław, tel. 0603/55-31-83
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm, benzyna: skrzynia biegów 
(5-bieg. i automatyczna), wspomaganie kier., chłodnica, elemen
ty blacharki, zawieszenia, wyposażenie wnętrza. Ziębice, tel. 
074/819-31-30
OPEL KADETT, 1991 r., 1400 ccm, benzyna: silnik, skrzynia 
biegów oraz inne z demontażu. Żary, tel. 0604/82-38-55 
OPEL KADETT SEDAN, 1991 r., 98 tys. km, 1400 ccm, benzy
na : silnik, kompletna dokumentacja, skrzynia biegów (5), za
wieszenia, półosie, chłodnica, maska silnika, błotniki, wzmoc
nienie przednie,'szyby, kierunkowskazy, drzwi, lampy, klapa 
bagażnika, zderzak tylny, lusterka i inne. Legnica, tel. 0501/
56-63-28
OPEL KADETT, 1991 r.: skrzynia biegów F-10, F-13. Procho
wice. tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
OPEL KADETT, 1991 r . : kierunkowskazy przednie, stan b. 
dobry, oryginalne -11 zł/szt. Wrocław, tel. 071/785-67-05,0609/
44-96-55
OPEL KADETT GSI, 1992 r., 100 tys. km, 2000 ccm : wałek 
rozrządu do silnika 8-zaworowego, przebieg 100 tys km; w zna
komitym stanie; pasuje też do Calibry, Vectry itp. Lubin, tel. 0607/ 
68-65-85
OPEL KADETT, ASCONA, 1984 r„ 1600 ccm, diesel: blok sil
nika, uszkodzony z dokumentacją • 180 zł. Świdnica, tel. 074/
853-08-66 *
OPEL KADETT, ASTRA, VECTRA : zawieszenie, oblachowa
nie, silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/
79-30-54
OPEL KADETT, CORSA A : rozrusznik - 80 zł, alternator - 80 
źł, monowtryski (do 1300,1400,1600 ccm) -120 zł/szt., reflek
tory z kierunk. • 50 zł/ szt., lampy tylne - 25 zł, chłodnica • 100 
zł, koła (zużycie 20%) - 50 zł/szt., pokrywa silnika -100 zł, lu
sterka - 40 zł/szt. klapa tylna -130 zł, kolumny McPhersona. 
Leszno, tel. 065/529-14-23 lub, 0609/51-84-96 
OPEL KADETT, CORSA, OMEGA: różne części blacharskie i 
mechaniczne. Trzebnica, tel. 0606/40-03-11 
OPEL KADETT, REKORD : różne części. Prusice, tel. 0606/ 
40-03-11, woj. wrocławskie
OPEL OMEGA KOMBI, 2000 ccm, 16V: kompletne zawiesze
nia, osprzęt silnika, drzwi tylne lewe i inne., tel. 0603/10-18-70

OPEL OMEGA B, C: lampy ksenonowe. Bolesławiec, tel. 0601/
57-13-39
OPEL OMEGA A limuzyna i kombi: pokrywy przednie i tylne, 
błotniki, zderzaki, lampy, atrapy, wahacze, kolumny McPherso
na, zawieszenia tylne, skrzynie biegów, drzwi, lusterka, wenty
latory, chłodnice i inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78,0606/
78-56-39
OPEL OMEGA, 2300 ccm, TDI: sprzęgło Luk, nowe, komplet
ne, ,* łożysko wałka sprzęgła i linka, • 700 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/77-48-27
OPEL OMEGA: przednie ćwiartki ze słupkami. Lubin, tel. 0502/
63-02-35
OPEL OMEGA: deska rozdz., przełączniki, komputer silnika, 
pokładowy. Namysłów, teł. 077/41045-36,0604/89-65-56 
OPEL OMEGA B, C; refl. ksenonowe - 2.000 zł/kpi. Niemodlin, 
tel. 0604/82-52-39
OPEL OMEGA C : reflektory ksenonowe. Nowogrodziec, tel. 
0603/97-56-96
OPEL OMEGA A : różne części. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
OPEL OMEGA A: atrapa przednia. Oleśnica, tel. 0601/72-56-81 
OPEL OMEGA B : poduszka powietrzna kierowcy i pasażera. 
Opole, tel. 0603/54-43-09,077/453-85-57 
OPEL OMEGA: zawieszenie, silnik. Prusice, tel. 071/312-54-33 
po godz. 15,0601/79-30-54
OPEL OMEGA A : chłodnica z wlewem, lampa tylna prawa (se
dan), kolumny McPhersona, serwo z pompą hamulcową, wen
tylator do nagrzewnicy. Pudliszki, tel. 065/573-84-80, 0609/
65-29-23
OPEL OMEGA: tłoki, rozrusznik, łapy silnika, głowice, pompa 
wtryskowa, alternator, miska. Syców, tel. 062/785-65-62 
OPEL OMEGA, 2000 ccm : skrzynia biegów, półosie, pompa 
paliwa i ABS-u. środa śląska, tel. 0601/87-45-09 
OPEL OMEGA A, 2000 ccm, benzyna: drzwi, szyby, klapa ba
gażnika, półosie tylne, wahacze, skrzynia biegów, automatic, 
tapicerka, siedzenia, el. szyberdach, nagrzewnica, mechanizm 
wycieraczki, komputer, czujniki ABS, głowica i inne. Środa ślą
ska, tel. 071/317-55-95
OPEL OMEGA B, C: reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 0602/ 
77-79-60
OPEL OMEGA A, 2000 ccm: przepływomierz, wałek rozrządu. 
Świdnica, tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13 
OPEL OMEGA, 1800 ccm : części. Świebodzice, tel. 0501/
44-98-38 po godz.15
OPEL OMEGA: drzwi tylne lewe. Wrocław, tel. 0601/72-24-92 
OPEL OMEGA KOMBI B, 2000 ccm, 16V kompletne zawiesze
nia, osprzęt silnika, drzwi tylne lewe, plastiki i inne. Wrocław, 
tel. 0603/10-18-70
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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, 2600 ccm, benzyna : silnik, skrzynia biegów 
(automatic), lekko uszkodzone. Wrocław, tel. 0602/78-76-27 
OPEL OMEGA A : maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, 
wzmocnienie czołowe, atrapa. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
OPEL OMEGA B KOMBI: klapa tylna, zbiornik stryskiwaczy, 
drzwi kpi. prawe przednie. Wrocław, tel. 0602/47-44-77 
OPEL OMEGA A, 2000 ccm : silnik, skrzynia biegów, mosty, 
wały, zawieszenia, drzwi, maska silnika, błotnik, lampy, chłod
nice, przepływomierz, komputery, lampy tylne i inne części z 
demontażu. Złotoryja, tel. 076/878-79-13 po godz. 15 
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm: silnik, skrzynia biegów, ele
menty blacharki oraz inne z demontażu. Żary, tel. 0608/35-00-89 
OPEL OMEGA KOMBI, 1987/91 r., 3000 ccm: różne części z 
demontażu, silnik, skrzynia biegów, zawiesz., oblach. i inne. 
Złotoryja, tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk: części me
chaniczne i blacharskie, koła kpi. 15", amortyzatory, stacyjka 
kpi., szyba czołowa i inne. Zielona Góra, tel. 068/321-21-39 
OPEL OMEGA, 1988 r . : katalizator, plastiki, sprężyny tylne, 
przekł. kierownicza, błotnik tylny prawy, sanie silnika, błotnik 
przedni prawy, zawieszenie tylne, komputer, wentylator na
grzewnicy, silnik, nagrzewnica. Złotoryja, tel. 0606/87-21-57 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, wtrysk: skrzynia biegów, 
tylne światła, drzwi prawe, zderzak tylny, tarcze przednie, szy
by boczne, most, półosie, wahacze, rozrusznik, stacyjka, repe- 
raturki nadkoli tylne, lusterka el., szczęki, Motronic, felgi stal. 
14". Boguszów-Gorce, tel. 074/844-90-21 
OPEL OMEGA KOMBI, 1988 r., 2000 ccm: klapa tylna, prawe 
drzwi, szyby tylne, most z półośkami, wał, wózek pod silnik i 
inne. Gać, tel. 071/313-15-89
OPEL OMEGA, 1988 r. : różne części. Wrocław, tel. 0602/
68-90-83
OPEL OMEGA, 1988/90 r., 2400 ccm : chłodnica, alternator, 
pompa wspomagania, rozdzielacz ABS + komputer, drzwi, lam
py, lusterka elektrycznie regulowane, klapa tylna, błotnik lewy, 
szyberdach elektryczny z podsufitówką fotele welurowe kpi. i 
inne. Legnica, tel. 0607/29-31-71 
OPEL OMEGA A, 1988/92 r . : głowica 1.8,2.0,2.6, wszystkie 
drzwi, błotnik, most 2.0, koła 15", McPhersony, maska, tylny 
zderzak^skrzynia biegów (automat, i manualna), tylne boczne 
szyby (kombi), alternator, chłodnica 2.0, stacyjka. Bolesławiec, 
tel. 075/732-86-11 do 10,0604/9144-76 
OPEL OMEGA A, 1988/93 r., 2000 ccm sedan, kombi: silnik ( 
bez osprzętu) - 500 zł, skrzynia biegów - 400 zł, most tylny - 
450 zł, kolumny McPhersona -150 zł/szt., konsola - 30 zł, zde
rzak -150 zł, lampy tylne - 70 zł/szt., alternator - 70 zł, rozrusz
nik - 70 zł, i inne. Dzierżoniów, tel. 0608/22-82-60 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 3000 ccm, 12V,: silnik + skrzy
nia biegów + osprzęt, stan idealny, klimatyzacja kpi. (również 
do 2400 i 2600 ccm, diesel), relingi, hak oryginalny zdejmowa
ny, ABS kpi., zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, tapicerka, dach, 
ćwiartki, most, wał i inne. Kamienna Góra, tel. 075/746-24-92, 
0604/21-86-49
OPEL OMEGA, 1989 r., 2300 ccm, turbo D : głowica, szyber
dach, silnik, zderzak tylny, chłodnica, zawieszenie przednie i 
tylne, tapicerka, korbowody, tłoki, wałek rozrządu i inne. Lubin, 
tel. 0604/34-85-89
OPEL OMEGA, 1989 r.: maska silnika, reflektory, lampy tylne, 
lusterka, błotniki, przekł. kierownicy, plastikowa osłona chłod
nicy. Namysłów, tel. 077/410-26-71,0502/13-02-75 
OPEL OMEGA, 1989 r . : silnik z osprzętem, skrzynia biegów, 
zawieszenie, lampy, chłodnica, błotniki, zderzaki, koła, szyby, 
maski, inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-57 
OPEL OMEGA A, 1989 r., 2000 ccm, wtrysk : różne części z 
demontażu. Wrocław, tel. 071/781-72-11 
OPEL OMEGA, 1989-r., 2600 ccm, benzyna: silnik, stan ideal
ny, drzwi, zawieszenia, wnętrze i inne. Wrocław, tel. 071/
315-10-19
OPEL OMEGA, 1989 r., 1800 ccm, benzyna : elementy bla
charki, silnik, skrzynia biegów,(5), zawieszenia, tylny most; lam- 
py, tylny zderzak. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
OPEL OMEGA, 1990 r., 212 tys. km, 2300 ccm, turbo D : różne 
części mechaniczne. Kuźnica Trzcińska, tel. 062/781-53-33, 
0602/19-22-50
OPEL OMEGA, 1990 r., 1800 ccm, 2000: silnik, skrzynia bie
gów, amortyzatory, wahacze, zwrotnice, maska 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, teł. 076/858-47-61,0605/43-54-20

OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, wtrysk: wszystkie części 
używane. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
OPEL OMEGA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk: silnik, na 
części, - 300 zł. Zielona Góra, tel. 0503/99-13-62 
OPEL OMEGA, 1991 r. używane: wszystkie z wyjątkiem silni
ka, skrzyni biegów. Zielona Góra, tel. 0609/15-17-07 
OPEL OMEGA, 1992 r . : maska silnika, zderzak przedni z li
stwami chromowymi i belką listwy na drzwi, lusterka, wykładzi
na bagażnika. Namysłów, tel. 077/410-26-71,0502/13-02-75 
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r . : silniki 1.8/2.0, drzwi, szyby, 
maska, błotniki, konsola, tapicerka, fotele, wahacze, zawiesze
nia, błotniki tylne, dach, chłodnica, progi, słupki, kierunkowska
zy, inne. Paczków, woj. opolskie, tel. 0603/36-63-27 
OPEL OMEGA A KOMBI, 1992 r.: roleta bagażnika. Strzelin, 
tel. 0604/84-0145
OPEL OMEGA, 1992 r.: most, skrzynia biegów, wał. Wrocław, 
tel. 0501/74-06-68
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r.: lampytylne, kierunkowskazy. 
Wrocław, tel. 0605/10-83-08
OPEL OMEGA, 1992/93 r., 2.0,2.4,3.01: szyby, drzwi, ćwiart
ki, zderzaki, tapicerki, zawieszenie, elem. plastikowe, elem. 
mechaniczne i inne. Wrocław, tel. 0501/41-00-10 
OPEL OMEGA, 1993 r., 2600 ccm: zawieszenia, skrzynia bie
gów, drzwi, tylna klapa, inne. Dalków, tel. 076/831-66-32 
OPEL OMEGA, 1993 r.. 2000 ccm: drzwi prawe, dach, klapa 
bagażnika, chłodnica, rozrusznik, alternator, lusterko prawe, 
komputer, ABS, szyba tylna, szyby boczne, skrzynia biegów, 
głowica, przepływomierz. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
OPEL OMEGA, 1993/94 r., 2600 ccm, wtrysk: karoserię, silnik, 
skrzynię biegów, wał, most, kolumny, klapę tylną wydech, szy
by, tapicerkę, zderzak tylny, drzwi, komputer, listwy, przewody, 
rozrusznik, tarcze, zaciski, instalację, przekaźniki, felgi alumi
niowe, koła zimwoe, szyberdach. Zgorzelec, tel. 075/777-65-55, 
0605/64-65-63
OPEL OMEGA B, 1996 r., 3000 ccm, V6 : tylny wózek, lewy 
tylny wahacz, inst. el., zamki drzwi, podnośniki szyb el. i inne. 
Gać, tel. 071/313-15-89
OPEL OMEGA B KOMBI, 1996 r., 2500 ccm, V6: ćwiartki tyl
ne, drzwi, lusterka, błotniki, zderzak, zawieszenie, konsola, 
poduszki pow., skrzynia biegów, osprzęt silnika, seiwo, instala
cja, napinacze, ukł. kierowniczy, półosie, wał, most, fotele, tapi
cerki, felgi aluminiowe 17" i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
OPEL OMEGA, 1997 r . : silnik na części. Zielona Góra, tel. 
0502/23-78-99
OPEL OMEGA B, C, 1997/01 r.: lampy przednie, ksenonowe. 
Legnica, tel. 0607/82-32-73
OPEL OMEGA, 1999 r., 2500 ccm, TD : lampy przednie so
czewkowe i ksenonowe, grill, komputer, listwy pod lampy. Bole
sławiec, tel. 0601/57-13-39
OPEL OMEGA A, B, Tl GRA, VECTRA, 1987/01 r . : lusterka 
boczne, kpi., ręczna lub elektr. regulacja, czarne i inne. Wro
cław, tel. 0604/94-65-21
OPEL OMEGA, VECTRA, SENATOR 2.0,2.4,3.0 V6: części 
mechaniczne, elem. blacharki, elektronika, silniki, skrzynie bie
gów. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
OPEL REKORD KOMBI, 1980 r., 2000 ccm : silnik, skrzynia 
biegów, most tylny, zawieszenia, drzwi, maski, lampy, zderzaki, 
hak i inne. Chojnów, tel. 0600/57-31-65 
OPEL REKORD, 1980 r., 2000 ccm : silnik • 500 zł, skrzynia 
biegów (4) • 200 zł, most • 200 zł lub w całości • 500 zł, możli
wość transportu. Trzebnica, tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
OPEL REKORD, 1983 r. poj. 2000 ccm benzyna i 2100 ccm 
diesel: różne części z demontażu, silnik z dokumentacją. Wał
brzych, tel. 074/848-58-54,0605/39-50-37 
OPEL REKORD KOMBI. 1983 r., 2000 ccm, gażnik,: wszyst
kie częśd, silnik, tanio. Wrocław, tel. 0502/84-10-08 
OPEL REKORD. 1984 r„ 1800 ccm, 2000 ccm, 2300 ccm: sil
niki, osprzęt, chłodnice, błotniki, zderzaki, lampy, drzwi, szyby, 
mosty, belki i inne części. Wałbrzych, tel. 074/846-49-57
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OPEL REKORD, 1985 r . : pokrywa bagażnika, - 80 zł. Wro
cław, tel. 325-33-71,0601/83-90-39 
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, diesel: różne części., tel. 
0502/10-92-70
OPEL REKORD, 1986 r.: drzwi, zderzak przedni i tylny, reflek
tory przednie i tylne, kierunkowskazy, lusterka, błotniki, szyby 
przednie i tylne, maski. Kluczbork, tel. 0602/59-11 -69 ~
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

OPEL SENATOR, 1983 r . : silnik na części, zawieszenie, mo
sty, belki, ćwiartki, szyby, drzwi, maska, chłodnica, fotele, koła, 
inne. Wałbrzych, teł. 074/84649-58 
OPEL SENATOR. 1984 r . : różne części. Wrocław, tel. 071/
328-99-61
OPEL SENATOR, 1985 r . : licznik digital, • 120 zł. Namysłów, 
tel. 0604/89-65-56
OPEL SENATOR, 1985 r.: lampa prawa z kierunkowskazem -
50 zł. Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79
OPEL SENATOR, 1987 r., 110 tys. km, 3000 ccm automatic:
wszystkie części z demontażu. Chojnów, teł. 076/819-17-56,
076/818-70-01
OPEL SENATOR, 1987 r., benzyna: wszystkie części mecha
niczne. Chojnów, tel. 076/819-17-56 
OPEL SENATOR, 1989 r., 3000 ccm, 12 V : klimatyzacja, drzwi, 
szyby, maska, klapa tylna, zawiesz., komputery, refl., lampy i 
inne. Wrocław, tel. 0604/78-93-74 
OPEL SENATOR, 1990 r., 3000 ccm, 12V, wtrysk: silnik, skrzy
nia biegów, wał, most, kolumny McPhersona, przekł. kierowni
cy *  wspomaganie, komputer, ABS, klimatyzacja kpi., osprzęt, 
filtr powietrza i inne, możliwa wysyłka. Kamienna Góra, tel. 075/ 
746-24-92,0604/21-86-49
OPEL SENATOR, 1992 r., 3000 ccm: zderzaki, lampy, błotniki, 
maski, drzwi, zawieszenia i inne. Zgorzelec, tel. 0607/74-86-69 
OPEL SENATOR, REKORD, 1981 r., 2000 ccm, benzyna: kom
putery, zawieszenia, sprężyny, zaciski hamulcowe, tarcze ha
mulcowe, rozrusznik, obudowa filtra, wentylator, drzwi, szyby, 
wały napędowe, grill, chłodnica, aparat zapłonowy z kablami, 
przełącznik świateł. Chojnów, tel. 076/817-21-15 
OPEL UGRA, 1400 ccm: drzwi lewe, klapa, zwrotnice, McPher
sony, półosie, drążki. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 071/
314-38-54
OPEL TIGRA, 1994/00 r.: kpi. boczne, lewe lusterko, ręczna 
regulacja, stan idealny. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
OPEL TIGRA, 1996 r. : fotel kierowcy, listwa wspomagania', 
przełączniki do kierów., tylny zderzak. Niemodlin, tel. 0604/
82-52-39
OPEL TIGRA, 1997 r.: ćwiartka tylna prawa, podłużnice przed
nie, zderzaki, zawieszenia, dach ze słupkami, fotele, plastiki, 
alternator, rozrusznik i inne (wysyłka na cały kraj). Warszawa, 
tel. 0602/60-66-24
OPEL TIGRA, 1998 r., 40 tys. km, 1400 ccm, 16V: silnik, skrzy
nia biegów, napinacze pasów, zawieszenie kompletne, dach, 
przednie i tylne ćwiartki. Legnica, tel. 0605/94-59-31 
OPEL TIGRA, 1999 r.: zderzak. Oława, woj. wrocławskie, tel: 
0602/88-49-71 '
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OPEL VECTRA : komputery do silniów o poj. 1.4-2.0 E. Gło
gów, tel. 076/834-50-48
OPEL VECTRA, diesel: silnik lub części silnika, - 500 zł. Lu
bań, tel. 075/646-37-31
OPEL VECTRA KOMBI: klapa tylna, lampy tylne, reflektory, 
grill. Lwówek Śląski, tel. 075/782-51-76; 0607/43-68-10 
OPEL VECTRA, 1800 ccm: skrzynie biegów, uszkodzony me
chanizm różnicowy. Wrocław, tel. 0501/38-64-07,364-43-24 
OPEL VECTRA 1.8,2.0: komputer silnika, komputer pokłado
wy, przełączniki. Namysłów, tel. 0604/89-65-56 
OPEL VECTRA, wtrysk: zawieszenie przednie, sportowe, ko
lor niebieski - 150 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-85-09. 074/ 
871-47-97
OPEL VECTRA B : drzwi przednie lewe, stan idealny, • 200 zł. 
Oleśnica, tel. 071/315-57-94
OPEL VECTRA A : przednie lampy. Opole, tel. 0503/50-1742 
OPEL VECTRA A: skrzynia biegów (5), przednie prawe drzwi, 
reflektory, halogeny przednie, rozrusznik, alternator, pompa 
wspomagania, tylna kłapa do sedana (bez szyby), tylna kana
pa, tłumik (do ukł. wydechowego z katalizatorem). Polanica 
Zdrój, tel. 074/869-0741,0608/18-83-59 
OPEL VECTRA A: silnik oclony 1,8 i 1,6 oraz wszystkie części 
i podzespoły. Świebodzin, tel. 0601/53-92-16 
OPEL VECTRA: hak oryginalny, -150 zł. Tarnowiec, tel. 071/
312-91-28,0601/62-69-62
OPEL VECTRA A : dach z szyberdachem i podsufitką (sedan), 
- 600 zł. Trzebnica, tel. 071/387-17-42 
OPEL VECTRA A, 2000 ccm: skrzynia biegów, alternator 100 
A, półosie, wentylatory, chłodnice wody i klimatyzacji, aparat 
zapłonu, rozrusznik, serwo, ABS, błotniki nowe, pompa wspo
magania, listwa kierownicza, kolumny McPhersona i inne. Twar
dogóra, tel. 0605/60-33-12
OPEL VECTRA, 2000 ccm: silnik ze skrzynią biegów i osprzę
tem, z dokumentami. Wrocław, tel. 0603/85-23-89 
OPEL VECTRA B SEDAN : zderzak tylny, -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-26-63
OPEL YECTRA A: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, atra
pa, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, progi. Wrocław, tel. 
0603/66-97-27
OPEL VECTRA : wykładzina bagażnika ochronna, -150 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-28-92
OPEL VECTRA A, 1988/94 r. 1800,2000 ccm: błotniki tylne, 
ścianka, lampy, zderzak, belka tylnego zawieszenia, drzwi, szy
by, klapa tylna (sedan, hatchback), zawieszenia, osprzęt, sil
nik, skrzynia biegów, inne. Wrocław, tel. 0609/20-08-47 
OPEL VECTRA A, 1988/95 r. 1600, 2000 ccm: różne Części 
mechaniczne i blacharskie, wzmocnienie czołowe, lampy, kie
runkowskazy, zderzak, błotniki, łożyska, zawieszenie, osprzęt 
silnika, silnik 2.0, skrzynia biegów, rozrusznik, alternator, inne. 
Wrocław, tel. 0503/79-99-02,0609/02-67-37 
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm: głowica, drzwi tylne lewe, 
zawieszenia, oś tylna. Duszniki Zdrój, tel. 0603/74-62-58 
OPEL VECTRA, 1991 r„ 140 tys. km, 2000 ccm,: silnik, skrzy
nia biegów, drzwi, wahacze, zawieszenie sportowe, deska roz
dzielcza, elementy wnętrza, słupki z progami, szyby i inne. 
Buszyce, tel. 077/412-83-65,0606/18-61-99 
OPEL VECTRA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk : silnik, skrzynia 
biegów (5) z dokumentacją błotnik tylny (sedan), lampy tylne, 
katalizator (1800 ccm, wtrysk), tarcza sprzęgła, docisk (1400 
ccm, wtrysk, 1600 ccm, wtrysk), wspomaganie, drzwi tylne, szyb
ki trójkątne, próg + słupek, szyberdach, konsola centralny za
mek i inne. Prochowice, tel. 076/85847-61,0605/43-54-20 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r.: błotnik tylny z okularem pra
wym, szyberdach, drzwi tylne, nagrzewnica, skrzynia biegów 
F-13 i F16, felgi aluminiowe 15", gwiazdy - 800 zł/kpł. Procho
wice, tel. 076/85847-61,0605/43-54-20 
OPEL VECTRA, 1991 r . : drzwi prawe przednie i tylne lewe, 
pompa paliwa, zderzak tylny, kolumny McPhersona, wahacze, 
szyba tylna, tapicerka, plastiki, felgi, zbiorniczki, szyby boczne. 
Wrocław, tel. 0504/82-70-68
OPEL VECTRA, 1991 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk: silnik, na
części. Zielona Góra, tel. 0503/99-13-62
OPEL VECTRA, 1991/97 r.: części używane. Wrocław, tel. 071/
348-42-16
OPEL VECTRA, 1992 r., 2000 ccm: wałek rozrządu do silnika
8-zaworowego, przebieg 100 tys. km, w b. dobrym stanie; pa
suje też do Kadetta, Calibry itp. Lubin, tel. 0607/68-65-85 
OPEL VECTRA, 1992 r., 96 tys. km, 17Q0 ccm, turbo D : silnik, 
rozrusznik, alternator z pompą vacum, turbina, skrzynia biegów 
F-13 i F-16, półosie, chłodnica wody, turbosprężarka, inne czę
ści. Gromadka, tel. 0604/78-33-32,0606/47-11-90 
OPEL VECTRA, 1992 r., 2000 ccm, 16V: ćwiartka lewa, dach, 
klapa bagażnika, przekładnia kierownicy, pompa wspomaga
nia, zawieszenie tylne, wahacze, szyby, amortyzatory, deska, 
nagrzewnica, osprzęt silnika, skrzynia biegów, przepływomierz 
i inne. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
OPEL VECTRA, 1993 r.: silnik 2000 ccm benzyna -1.700 zł, 
zawieszenie, skrzynia biegów, automatic - 2.100 zł, ukł. kie
rowniczy - 700 zł, stacyjka -150 zł. Opole, tel. 077/469-32-92, 
0605/46-70-39
OPEL VECTRA, 1993 r . : komplet amortyzatorów, sanki pod 
silnik, wahacze przednie, stabilizator, tarcze hamulcowe, sprę
żyny, zaciski hamul., przeguby, tarcze hamul., układ kierowni
czy ze wspomaganiem. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
OPEL VECTRA B, 1996 r., 2000 ccm: klimatyzacja kpi. -1.800 
zł, plastikowa osłona kanału międzysiedzeniowego. Nysa, tel. 
0606/80-02-37
OPEL VECTRA B, 1997 r.: drzwi prawe, sensor, wąż klimaty
zacji. Góra, tel. 0601/55-17-72, woj. leszczyńskie 
OPEL VECTRA, 1997 r.: zderzaki kierunkowskazy, szyba tyl
na. Siechnice, tel. 0602/88-49-71, woj. wrocławskie 
OPEL VECTRA, 1998 r.: zderzak przedni. Kłodzko, tel. 0606/
46-16-93
OPEL VECTRA, 1998 r., 1600 ccm: różne części. Krobia, tel. 
0603/99-70-55
OPEL YECTRA B, 1998 r,: wałek rozrządu i inne. Oława, tel. 
071/313-01-71
OPEL VECTRA B, 1998 r., 2000 ccm, DTi: chłodnica wody. 
klimatyzacja, wentylator. Prochowice, teł. 076/858-47-61,0605/
43-54-20 .
OPEL VECTRA B, 1999 r.: prawe drzwi kpi., półosie, skrzynia 
biegów, deska rozdzielcza, koła aluminiowe i inne. Lwówek Ślą
ski, tel. 0603/33-73-96 •
OPEL VECTRA, 1999 r.: układ kierowniczy ze wspomaganiem, 
McPhersony przednie, sprężyny, zwrotnice, zaciski, tarcze ha
mulcowe. Wrocław, tel. 0603/55-31-83 
OPEL VECTRA C, 2000 r.: refl. ksenonowe, bez przetwornic -
1.300 zł/kpi. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39

OPEL VEGTRA'; 2000 r. poj. 1.6; 1.816V, 2.0 TDI: chłodnica, 
chłodnica klimatyzacji, wentylatory, chłodnica intercoolera (2000 
r.). Prochowice, tel. 076/85847-61,0605/43-54-20 
OPEL VECTRA, ASTRA, 1700 ccm, diesel: pompa wtrysko
wa, - 300 zł. Żagań, tel. 068/368-86-38 
OPEL VECTRA, OMEGA, 1992 r.: silniki, skrzynie manualne, 
automatyczne, zawieszenia, drzwi, lampy. Gorzów Wlkp., tel. 
0602/8243-26,095/722-94-56 
OPEL ZAFIRA: maska. Trzebnica, tel. 071/387-08-91 
OPEL ZAFIRA: szyba tylna. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
OPEL ZAFIRA: różne części z demontażu. Wschowa, tel. 0605/ 
91-8841, Niemcy, 0049/1744-96-98-61 
OPEL ZAFIRA, 2000 r., 2000 ccm, 1800:16V, drzwi, klimaty
zacja, półosie, skrzynia, zbiorniczki, inst., białe zegary i inne. 
Lubin, tel. 0607/54-05-96
OPEL ZAFIRA, SINTRA, 1999 r.: części blach, i mech. Drez
denko, tel. 095/762-45-34,0602/18-44-65 
O  OPEL ASTRA, VECTRA, CORSA, OMEGA, KA

DETT, CALIBRA, 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

0  OPEL KADETT E, CORSA A, B , ASTRA I, II, YEC
TRA A, B, OMEGA A, B, CALIBRA: zawieszenie 
przednie, zderzaki przednie i tylne, lampy przed
nie i tylne, błotniki, klapy tylne, maski, drzwi, 
chłodnice + wentylatory, plastiki karoseryjne i 
inne części. Jelenia Góra, tel. 075/641-94-40, 
0605/23-78-50 84020091

PEUGEOT: felgi aluminiowe 15", 5-ramienne, z rantem, opo
ny, stan b. dobry, - 800 zł. Bierutów, tel. 071/314-69-89,0603/
74-92-57
PEUGEOT, 1900 ccm, diesel: silnik, kpi., oclony, skrzynia bie
gów, rozrusznik, - 2.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
PEUGEOT, 115 tys. km, 1900 ccm, diesel: silnik ♦ skrzynia 
biegów, z dokumentacją możliwość ocienia. Nowa Sól, teł. 0607/
61-15-77
PEUGEOT, 1900 ccm, diesel: silnik kompletny; pęknięty blok. 
Świebodzice, tel. 074/854-03-59,0601/58-20-53 
PEUGEOT: głowice 1.9D, 1.9TD, 2.5D, 2.5TD, 2.5TDS, duży 
wybór, 15 szt. Wrocław, tel. 071/324-81-08 po godz. 9,0601/
70-22-78 po godz. 7
PEUGEOT 104,1992 r. 1000,1400,1600 ccm: silniki, skrzynie 
biegów, zawieszenia, maski, błotniki, zderzaki, lampy, chłodni
ca, mosty, szyby, drzwi, inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
PEUGEOT 106: lampy. Gromadka, tel. 0603/71-61-56,0600/
13-30-53
PEUGEOT 106: lusterka. Legnica, teł. 076/722-85-51 ( 
PEUGEOT 106,1400 ccm, diesel: silnik. Oleśnica, teł. 071/
315-40-51
PEUGEOT 106: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, wzmocnienie 
czołowe, wahacze, McPhersony, zwrotnice, chłodnice, luster
ka, klapa tylna, reflektory, halogeny, kierunkowskazy. Siechni
ce. tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 106: dmuchawa, lampa tylna prawa, kołpaki, pla
stiki bagażnika. Wrocław, tel. 071/343-80-83 wewn. 279,0605/
33-93-93
PEUGEOT 106: zderzak, błotnik, wzmocnienie przednie. Wro
cław, tel. 071/311-76-55
PEUGEOT 106,1989/95 r. 1.4 D, 1.8 D, 1.9 D: głowice silni
ków, wałki rozrządów, pompy vacum, wtryskowe, rozruszniki, 
pompa wsp. kierownicy, skrzynia biegów 151, silnik 1.9 D, stan 
idealny, silnik 1.8 D. Gromadka, tel. 0604/78-33-32, 0606/
47-11-90
PEUGEOT 106,1995 r., 1100 ccm: części mechaniczne, elem. 
blacharki, elektronika, silniki, skrzynie b. Zielona Góra, teł. 0603/
22-86-57
PEUGEOT 106,1999 r. 3, 5-drzwiowy: drzwi, klapy,-lusterka, 
oś tylna kpi. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 . 
PEUGEOT 106,205,206,306,1983/01 r.: skrzynie biegów - 
manualne i automatyczne + części. Wrocław, tel. 071/341-50-52, 
od 9-15,0602/85-0345
PEUGEOT 205,1600 ccm, GTI: wszystkie części blach, i mech.
., tel. 0609/08-19-39,0604/14-05-39
PEUGEOT 205 : lampy, atrapa, drzwi, zderzaki, chłodnica,
wentylator, wzmocnienie, błotniki, pokrywy, elementy zawieszeń,
skrzynia biegów, półośki i inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78,
0606/78-56-39
PEUGEOT 205 : drzwi lewe -150 zl. Kamieniec Ząbkowicki, 
tel. 074/817-35-00
PEUGEOT 205: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
PEUGEOT 205: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, chłodni
ca, reflektory, obudowa z wentylatorami. Siechnice, tel. 071/ 
311-39-14,0602/71-26-65
PEUGEOT 205,1900 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), pompa 
oleju, środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
PEUGEOT 205: błotnik przedni prawy - 50 zł, zderzak tylny - 
100 zł. Wrocław, tel.071/345-68-78 
PEUGEOT 205: wałek rozrządu, tablica licznikowa, stacyjka i 
zamki drzwi, przegub kierowniczy, lampy tylne, pompa vacum, 
lampa cofania i przeciwmgielna, przełącznik świateł i wyciera
czek, serwo i pompa hamulcowa, regulatory świateł, siłowniki 
tylnej klapy, piasty czujniki, silniczek wycieraczek i wentylatora
1 inne. Wrocław, tel. 071/343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
PEUGEOT 205 : silnik, różne części. Wrocław, tel. 0503/
84-95-13
PEUGEOT 205 : maska, błotniki, zderzak, atrapa, reflektory, 
kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/59-21-76 
PEUGEOT 205,1984r. 1000,1400,1600 ccm: silnik z osprzę
tem, skrzynia biegów, zawieszenie, mosty, belki, błotniki, zde
rzaki, maski, szyby, drzwi, koła, inne. Wałbrzych, tel. 074/
846-49-57
PEUGEOT 205,1986 r . : części z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/
47-26-97
PEUGEOT 205,1988 r., 1400 ccm, benzyna 4-drzwiowy: różne 
części z demontażu. Lubin, tel. 076/844-81 -78,0607/47-26-43 
PEUGEOT 205 GTI, 1988/92 r., 1900 ccm. benzyna: elementy 
silnika, zawieszenia, maski, drzwi, szyby, klapa tylna, lampy, 
zderzaki, plastiki, skrzynia biegów i inne. Wrocław, tel. 0602/
24-91-27
PEUGEOT 205,1989 r., 1900 ccm, diesel: różne części z de
montażu. Wilczyce, tel. 071/399-08-18 
PEUGEOT 205,1989/95 r. 1.4 D, 1.8 D, 1.9 D: głowice silni
ków, wałki rozrządów, pompy vacum, wtryskowe, rozruszniki, 
pompa wsp. kierownicy, skrzynia biegów 151, silnik 1.9 D, stan 
idealny, silnik 1.8 D. Gromadka, tel. 0604/78-33-32, 0606/
47-11-90
PEUGEOT 205,1990 r. 3-drzwiowy: klapa tylna, drzwi, plastiki. 
Wrocław, tel. 071/78349-11,0609/02-00-64 
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, 1993 r., 1200 ccm : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, lampy, pompa paliwa, plastiki i inne. Wrocław, tel. 
0609/58-68-75
PEUGEOT 205, 305: różne części oprócz szyby czołowej (z 
samochodu powypadkowego). Smardzów tel. 071/359-10-64, 
0609/27-24-54 .
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 : lampa przednia -100 zł/szt., zderzak tylny - 
• 150 zł. Radwanice, gm. Św. Katarzyna, tel. 0608/50-57-21 
PEUGEOT 206: drzwi, maska; błotniki, zderzaki, grill, wzmóc-
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nienie czołowe, lusterka, halogeny, reflektory, lampy tylne, kla
pa tylna, oś tylna, belka pod silnik, wahacze, zwrotnice, McPher- 
sony, obudowa z wentylatorami, chłodnice. Siechnice, tel. 071/ 
311-39-14,0602/71-26-65
PEUGEOT 206: lampa tylna lewa. Wrocław, tel. 0601/72-24-92 
PEUGEOT 206: błotnik przedni lewy -100 zł, reflektor prawy - 
50 zł, alternator - 250 zł. Wrocław, tel. 071/349-23-92 
PEUGEOT 206: maska, grill bez znaczka. Wrocław, tel. 0602/
12-51-35
PEUGEOT 206: różne części. Zielona Góra, tel. 0502/23-78-99 
PEUGEOT 206, 1999 r. : różne części. Oleśnica, tel. 071/
315-40-51
PEUGEOT 206,2000 r . : wózki, wahacze, zwrotnice, półosie, 
McPhersony, listwa kierownicza. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
PEUGEOT 305: części. Jarocin, tel. 0603/83-87-23' 
PEUGEOT 305: silnik 1.6 E - 400 zł, głowica do silnika benz. - 
.100 zł, silnik diesel, bez głowicy - 300 zł, wahacze tylne - 70 zł. 
Wałbrzych, teł. 074/843-69-13
PEUGEOT 305: gażnik, piasty, lusterka, reflektory, klamki, sta
cyjka, zamki drzwi, przełącznik świateł i wycieraczek, elektro- 
wentylator, czujniki, tulejki wahacza, obudowa chłodnicy, tabli
ca licznikowa i inne. Wrocław, tel. 071/343-80-83 wewn. 279, 
0605/33-93-93
PEUGEOT 305,1978/85 r., benzyna, diesel: sprzęgło, tarcza, 
docisk  ̂łożysko oporowe, koło zamachowe, alternator gratis, • 
400 zł. Lubin, tel. 076/7494)9-56,0607/25-58-09 
PEUGEOT 306: lampy, półka tylna, pompa klimatyzacji, reflek
tor lewy, kierunkowskazy, Peugeot 806: plastiki wnętrza, tylne 
szyby uchylane. Gromadka, teł. 0603/71-61-56,0600/13-30-53 
PEUGEOT 306: pompa wspomagania ukł. kierowniczego, uży
wana, - 200 zi. Jelenia Góra, tel. 075/767-62-50 prosić Jarka 
PEUGEOT 306: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
PEUGEOT 306 KOMBI: hak nowy. Lubin, tel. 076/847-35-07 
PEUGEOT 306: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, zwrotnice, belka pod silnik, wahacze, McPher- 
sony, reflektory, halogeny, klapa tylna, chłodnice, obudowa z 
wentylatorami, lusterka. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/
71-26-65
PEUGEOT 306: lampa tylna prawa. Wrodaw, tel. 071/336-70-66 
wewn. 187
PEUGEOT 306: zderzaki, błotniki. Wrodaw, tel. 0602/88-49-71 
PEUGEOT 306,1989/95 r. 1.4 D, 1.8 D, 1.9 D: głowice silni
ków, wałki rozrządów, pompy vacum, wtryskowe, rozruszniki, 
pompa wsp. kierownicy, skrzynia biegów 151, silnik 1.9 D, stan 
idealny, silnik 1.8 D. Gromadka, tel. 0604/78-33-32, 0606/
47-11-90
PEUGEOT 306,1998 r . : drzwi, klapy, maska, tapicerka, zde
rzak tylny, lampy tylne, zawieszenie, inne. Lubin, tel. 0600/ 
50-57-29
PEUGEOT 306 KOMBI, 1999 r . : wózek, wahacze, półosie, 
zwrotnice, McPhersony, listwa kierownicza, klapa, oś tylna kpi. 
Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
PEUGEOT 306,309 : silniki i inne częśd. Leszno, tel. 0601/
75-56-60
PEUGEOT 309: drzwi, błotniki, lampy, skrzynia biegów, chłod
nice, zderzaki, półośki, pokrywy i inne. Bolesławiec, tel. 075/ 
644-94-78,0606/78-56-39
PEUGEOT 309 : wzmocnienie pod zamek przedniej maski. 
Kłodzko, tel. 074/647-12-26,074/868-72-31 
PEUGEOT 309: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
PEUGEOT 309,1900 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, roz
rusznik, alternator. Legnica, tel. 0602/83-80-92 
PEUGEOT 309 87: różne. Modła. tel. 0602/88-08-99 
PEUGEOT 309: wałek rozrządu, pompa wacum, tablica liczni
ka, reflektory, kierunkowskazy, stacyjka, zamki drzwi, zamki kla
py tylnej, zderzak tylny, atrapa przednia i tylna, przełączniki 
świateł i wycieraczek, zadski hamulcowe, piasty, czujniki, re
gulatory świateł siłniczek wycieraczek i wentylatora oraz inne. 
Wrodaw, tel. 071/343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
PEUGEOT 309,1988 r., 140 tys. km, 1900 ccm, benzyna: sil
nik, skrzynia biegów, zawieszenie i inne części. Żary, tel. 0606/
34-99-77
PEUGEOT 309,1988/92 r.. 1900 ccm, diesel: elementy silni
ka, drzwi, zawieszenia, lampy, maski, błotniki, plastiki, koła i 
inne. Wrocław, tel. 0602/24-91-27 
PEUGEOT 309,1989 r., 1300 ccm: skrzynia biegów 151 - 280 
zł, nagrzewnica -100 zł, deska rozdz. - 50 zł, zderzak tylny - 80 
zł, belka przednia z wahaczami - 200 zł, drzwi tylne -1.00 zł/szl 
Kłodzko, teł. 0607/09-68-72
PEUGEOT 309,1989 r., 1900 ccm, diesel: różne częśd. Mar
cinkowice, tel. 071/311-76-55
PEUGEOT 309,1989/95 r. 1.4 D, 1.8 D, 1.9 D: głowice silni
ków, wałki rozrządów, pompy vacum, wtryskowe, rozruszniki, 
pompa wsp. kierownicy, skrzynia biegów 151, silnik 1.9 O, stan 
idealny, silnik 1.8 0. Gromadka, tel. 0604/78-33-32, 0606/
47-11-90
PEUGEOT 309,1992 r. 1000,1400,1600 ccm: silniki, skrzynie 
biegów, zawieszenia, maski, błotniki, zderzaki, lampy, chłodni
ca, mosty, szyby, drzwi, inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
PEUGEOT 405 : skrzynia biegów (5). Namysłów, tel. 0603/
77-24-00
PEUGEOT 405 KOMBI, 1400 ccm, diesel: silnik + monoblok, 
skrzynia biegów (5), blacharka i inne. Paczków, tel. 0606/
15-33-85
PEUGEOT 405,1900 ccm, benzyna: półosie, zwrotnice, apa
rat zapł. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
PEUGEOT 405: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, belka pod silnik, zwrotnice, McPher- 
sony, klapa tylna, chłodnica, reflektory, lusterka. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71-26-65
PEUGEOT 405,1800 ccm, turbo D : silnik kompletny z doku
mentacją, -1.200 zl. Wrocław, telT071/346-62-28.0608/47-33-40 
PEUGEOT 405: amortyzatory przednie, fabrycznie nowe, do 
modelu M16, SRI. GRI. Wrocław, tel. 0602/62-61-53 
PEUGEOT 405: zawieszenie przednie, drzwi tylne, klapa tylna 
(kombi). Wrocław, teł. 0606/40-03-11 
PEUGEOT 405,1800 ccm, diesel: głowica, pompa wtryskowa, 
wałek i łapki rozrządu, alternator, pompa wacum, serwo, pom
pa hamulcowa, nagrzewnica, wentylatory, dmuchawa, stacyj
ka, zamki, klamki, drzwi, tablica licznikowa, przełączniki świa
teł i wycieraczek, plastiki, koła rozrządu dęgna zmiany biegów, 
koła rozrządu, konsola i inne. Wrodaw, tel. 071/343-80-83 wewn. 
279,0605/33-93-93
PEUGEOT 405 : gażnik Solex, wałek rozrządu, łapki, serwo, 
pompa hamulcowa, pompa paliwa, przeguby, dmuchawa, po
duszki pod silnik i skrzynię biegów, silnik wentylatora, stacyjka, 
zamki, klamki drzwi, konsola, alternator, nagrzewnica, luster
ka, cewka, podnośniki szyb. Wrodaw, tel. 071/343-80-83 wewn. 
279,0605/33-93-93

PEUGEOT
WARSZTAT - 8"-17" ul. Paczkowska 26

tel. 071/36913 88 
SKLEP - S^-l?" y|. Kościuszki 181

tel. 071/372 46 58 I 
OP974381 aa—

PEUGEOT 405: maska„błetniki,atrapa*-kierunkowskazyrtde- 
rzak. V\4cQftaw,tek 0601/59-21-76 
PEUGWT 4($ jyM j(f§?  , 't900.ccm, diesel: silrtijft -skrzynie 
biegów.drzwi.m^ł^Wotniki; elementyżawieszenia, plastiki, 
koła'szyby i inne. Wrocław, tel. 0602/24-91-27 
PEUGEOT 405,1989 rvUęwy reflektor, z listewką, oryginalny, - 
170 zł. Gromadka, tet.;676/817-21-15 po godz. 14, 0609/
28-33-17 od rana
PEUGEOT 405,1989/95 r. 1.4 0 ,1:8.D, 1.9'D: głowice silni
ków, walki rozrządów, pompy vacum, wtryskowe, rozruszniki, 
pompa wsp. kierownicy, skrzynia biegów 151, silnik 1.9 O, stan 
idealny, silnik 1.8 D. Gromadka, tel. 0604/78-33-32, 0606/
47-11-90
PEUGEOT 405,1990 r., 150 tys. km, 1900 ccm, diesel: wał 
korbowy, przekładnia kierownicy, vacum pompa. Wrodaw, teł. 
0607/22-76-32
PEUGEOT 405,1990 r., 1600 ccm, gażnik: części mechanicz
ne, elem. blacharki, elektronika, silniki, skrzynie b. Zielona Góra, 
tel. 0603/22-86-57
PEUGEOT 405,1991 r., 1900 ccm, wtrysk: silnik. Złotoryja, tel. 
0605/85-58-00
PEUGEOT 405,1994 r., 80 tys. km, 1600 ccm :wszystkie czę
śd z demontażu. Chojnów, tel. 076/819-17-56,076/818-70-01 
PEUGEOT 405,406,1800 ccm, wtrysk: różne części blachar
skie, mechaniczne, elementy cięte, plastiki i inne. Wrocław, tel. 
0605/11-26-18
O PEUGEOT 405, PARTNER: regeneracja tylnej osi, 

wymiana czopów, łożysk, części nowe • oryginal
ne, szybko, fachowo, tanio. Chocianów, tel. 076/
818-41-07,0601/73-24-08 84018461

PEUGEOT 406 : zegary, gwizdki. Lubin, tel. 076/749-85-05, 
0609/39-31-12
PEUGEOT 406 : refl. przednie do,starego i nowego modelu. 
Niemodlin, tel. 0604/82-52-39
PEUGEOT 406 : pompa paliwowa kpi., ćwiartki tylne, elektr. 
mechanizm podnoszenia szyb. Ostrów Wlkp., tel. 0603/93-60-02 
PEUGEOT 406 COUPE, SEDAN, KOMBI limuzyna: różne czę
śd blacharskie i mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
PEUGEOT 406: drzwi, maska, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, lampy tylne, belka pod silnik, waha
cze, zwrotnice, McPhersony, chłodnice, obudowa z wentylato
rami, klapa tylna, śdanka tylna, lusterka, półosie. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 406 COUPE : maska przednia, zwykła, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-76-25
PEUGEOT 406: zderzak przedni (starszy model), stan idealny. 
WrocławTtel. 0605/43-42-50
PEUGEOT 406 : lampy przednie, uszkodzone uchwyty, szkła 
całe. Wrocław, tel. 0503/04-69-47 
PEUGEOT 406: maska silnika. Wrocław, tel. 0607/15-26-42 
PEUGEOT 406: zderzak przedni i tylny, wózek pod silnik. Wro
cław, tel. 0606/40-03-11
PEUGEOT 406: dach ze słupkami, klimatyzacja, błotniki, drzwi, 
lampy, grill, zbiorniki paliwa, pompy i inne. Wrocław, tel. 0601/
72-56-81
PEUGEOT 406 KOMBI: półka tylna z roletą bagażnika. Wro
cław, tel. 0603/30-61-42
PEUGEOT 406,1997 r . : klapa tylna, drzwi, zderzak tylny do 
kombi, hak, klimatyzacja, wahacze, lusterka, szyby, silniki elek
tryczne. zamki, tapicerki, uszczelki, przełączniki, plastiki wnę
trza i inne. Legnica, tel. 0607/20-56-22 
PEUGEOT 406 KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, 16V: zawieszenia, 
drzwi, szyby, ćwiartka tylna lewa, lampy tylne, zagłówki, koła, 
komputer, zegary, plastiki i inne. Wrocław, tel. 0607/52-80-53 
PEUGEOT 406,1998 r., 1800 ccm : drzwi prawe kpi., maska 
tylna, zderzak przedni, skrzynia biegów (5), ABS. komputer 
Sagem, kpi. zamków z kluczem, silnik cały lub na części, za
wieszenie tylne i inne. Legnica, tel. 0608/82-95-68 
PEUGEOT 406,1998 r.: drzwi od strony kierowcy, klamka, atra
pa chłodnicy, znaczek firmowy, przełącznik kierunkowskazów. 
Wrocław, tel. 071/373-03-98
PEUGEOT 406,1999 r . : maska • 200 zł, pokrywa pod silnik 
(nowa) -150 zł, listwy zdobne przednie i tylne - 2x20 zł, pod
szybie lewe - 30 zł, naklejki .chromowe* - 2 x 30 zł, zderzak • 
180 zł, filtr powietrza -10 zł, poduszka silnika (1.6) -50, listwa 
poprzeczna ddna. Oleśnica, tel. 071/314-24-15,0502/04-18-81 
PEUGEOT 406,2000 r.: elementy blacharki i części mecha
niczne. Wrocław, tel. 0604/48-90-38 
PEUGEOT 504: części. Jarodn, tel. 0603/83-87-23 
PEUGEOT 504,1985 r.: różne części z demontażu, komplet 
szyb, zegary, przełączniki, przekaźniki, kolumna kierownicza z 
kołem kierowniczym i stacyjką alternator oraz inne. Jelenia 
Góra. teł. 0001/77-48-27
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: części mechaniczne, elem. 
blacharki, elektronika, silniki, skrzynie b. Zielona Góra, tel. 0603/
22-86-57
PEUGEOT 605: drzwi, maska, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, wahacze, belka pod silnik, McPhersony, ścian
ka tylna, reflektory, lusterka, klapa tylna, błotniki tylne, listwa 
pod reflektory. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
PEUGEOT 605,2100 ccm, turbo O : części blacharskie i me
chaniczne, zawieszenia. Wiązów, powiat Strzelin, tel. 0600/
32-69-05,0604/23-81-68
PEUGEOT 605,1989 r., 3200 ccm, V6: silnik, drzwi lewe, boczki 
drzwi. Sobótka, tel. 071/390-30-66 
PEUGEOT 605,1990 r., 3000 ccm: różne części. Marcinkowi
ce, woj. wrodawskie, tel. 0602/88-49-71 
PEUGEOT 605,1992 r., 3000 ccm, 24V: głowica, układ korbo
wo - tłokowy. Opole, tel. 0602/65-31-46 
PEUGEOT 806: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51 
PEUGEOT 806: maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, wzmoc
nienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, klapa tyl
na, belka pod silnik, belka pod chłodnicę, reflektory, lusterka, 
przekł. kierownicza. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/ 
71-26-65
PEUGEOT 806: przekaźniki, głośniki wysokotonowe. Wrocław,
tel. 071/357-38-24,0603/31-62-05
PEUGEOT BOXER: lusterka. Legnica, tel. 076/722-85-51
PEUGEOT BOXER, 2500 ccm^TDi: s iln ik  z e  Skrzyn ią  biegów .
Opole, teł. 077/456-95-33,0601/55-82-44
PEUGEOT BOXER, 2500 ccm, diesel : pompa wtryskowa.
Otmuchów, tel. 0602/43-75-79
PEUGEOT BOXER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, kolektor, reflektory, obudowa z wentyla
torami, belka pod silnik, wahacze, chłodnice. Siechnice, tel. 071/ 
311-39-14,0602/71-26-65
PEUGEOT BOXER podwójna kabina: różne części z demonta
żu. Środa Śląska, tel. 071/795-16-16,0607/35-42-06 
PEUGEOT BOXER, 1994/01 r . : lusterka boczne, kompletne, 
lewa i prawa strona, ręczna lub elektryczna regulacja, stan ide
alny, kolor czamy. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
PEUGEOT BOXER, 1995 r., 2500 ccm, turbo D /skrzynia bie
gów, tłoki, turbo, wał korbowy, popychacze, sprzęgło, wałek 
rozrządu, mechanizm zmiany biegów, inne. Wiesław Pałajski, 
Dzierżoniów, tel. 074/832-31-86do godz. 16 
PEUGEOT BOXER, 1998 r.: komplet McPhersonów, amorty
zatory, wahacze, półośki kompletne, poduszki na McPhersony. 
Wrocław, teł. 0603/55-31-83
PEUGEOT J5 : półosie kompletne i części zawieszenia. Świe
bodzice, tel. 074/854-03-59,0601/58-20-53 
PEUGEOT J5,2500 ccm, diesel: silnik kompletny i inne czę
śd, - 500 zł. Wrocław, tel. 0601/41-84-96 
PEUGEOT J5,1983/93 r., 2500 ccm, D, TD: skrzynia biegów, 
częśd skrzyni biegów i silnika, części zawieszeń, częśd bla-

charkj, szyby, inne. Wałbrzych, tel.- 074/847-87-99, 0603/ 
^i-52-50' .

PEUGEOT J5,1986 r., 2500.ccm: zwrotnice z amortyzatorami, 
sprężyny, zaciski hamulcowe, felgi 14", zbiornik paliwa, serwo, 
pompa, oś tylna z bębnami. Oleśnięa, tel. 071/314-76-47,0502/ 
5045-32
PEUGEOT J5,1989 r., 130 tys. km, 2500 ccm: silnik, stan b. 
dobry, skrzynia biegów, zawieszenia, głowica, rozrusznik, inne. 
Gromadka, tel. 0604/78-33-30,0606/47-11-90 
PEUGEOT J5,1989 r., 2500 ccm, diesel: silnik, chłodnica, 
zawieszenie, skrzynia biegów, przekł. kierownicy, belka tylna, 
szyba przednia, półosie, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
PEUGEOT J5,1989 r., 160 tys. km, 2000 ccm, benzyna: silnik, 
skrzynia biegów. Wrocław, tel. 0607/22-76-32 
PEUGEOT J5,1990 r., 2500 ccm, turbo D : silnik, kpi., oclony, 
- 2.500 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
PEUGEOT J5,1992 r., diesel: głowica, pompa wtryskowa, czę
śd silnika, kolumny McPhersona, wahacze, maska silnika, lu
sterka i inne. Wrocław, tel. 0502/53-16-85 
PEUGEOT J5,1992 r., 2500 ccm, diesel: różne części bla
charskie i inne. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
PEUGEOT J5, BOXER, 1999 r.: silniki 1.9 D, 2.5 D, skrzynie 
biegów, części mechaniczne, pompy, zawieszenia, rozruszniki, 
koła, fotele, szyby, elementy blacharki i inne. Wrocław, tel. 071/
342-19-70,0601/74-1945
PEUGEOT J9: różne części. Wrocław, tel. 071/322-82-84 
PEUGEOT PARTNER: różne części., woj. lubuskie, tel. 0607/ 
71-71-99
PEUGEOT PARTNER, 1900 ccm, diesel: dużo części mecha
nicznych, blacharskich, skrzynia biegów, głowica, osprzęt silni
ka, dach, boki, drzwi, lusterka, fotele i inne., tel. 0603/10-18-70 
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 : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, McPhersony, obudowa z wen
tylatorami, chłodnice, reflektory, kierunkowskazy, klapa tylna, 
lusterka, słupek drzwi. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/ 
71-26-65
PEUGEOT PARTNER, 1900 ccm, diesel: dużo części mecha
nicznych i blacharskich, głowica, osprzęt silnika, skrzynia bie
gów, drzwi, lusterka, plastiki, fotele i dużo innych, możliwa wy
syłka. Wrocław, tel. 0603/10-18-70 
PEUGEOT, CITROEN, 1990 r., 1900 ccm, GTI: silnik kpi., wtrysk 
wielopunktowy, 125 KM + skrzynia biegów + komputer i okablo
wanie do komputera - 800 zł. Lubin, tel. 0603/40-53-57 
POLONEZ: szyby, chłodnica, silnik, most, dach, klapa tylna, 
lampy, instalacja, • 1.000 zł. Bartoszówek, gm. Strzegom, tel. 
074/855-36-91
POLONEZ, 1500 ccm: silnik, stan dobry, • 750 zł. Bielawa, tel. 
0605/65-31-56
POLONEZ: skrzynia biegów 151, stan b. dobry -150 zł. Jaszko- 
wa Dolna, tel. 074/868-76-84
POLONEZ: drzwi tylne - 20 zł/szl, most tylny - 50 zł, maska 
silnika - 30 zł, klapa tylna z szybą • 50 zł, gażnik • 40 zł, alterna
tor - 40 zł, rozrusznik • 40 zł, lampy - 5 zł/szt. Jaworzyna Śl., tel. 
0603/50-53-68
POLONEZ: skrzynia biegów 151, stan b. dobry -150 zł. Kłodz
ko, tel. 074/869-76-84
POLONEZ: nadwozie, skrzynia biegów i inne. Komorniki, gm. 
Środa Śląska.tel. 0609/37-07-81
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POLONEZ: alternator, nowy -150 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/
866-42-16
POLONEZ, Rover: silnik. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
POLONEZ: silnik wraz z dokumentacją stan dobry • 250 zł, 
skrzynia biegów (5), stan b. dobry - 210 zł. Pogorzela, tel. 065/
573-45-81
POLONEZ: różne częśd. Prusice, tel. 071/312-54-64,0606/ 
40-03-11
POLONEZ : most tylny • 100 zł, pompa wody, nowa • 80 zł, 
rozrusznik • 50 zł, drzwi prawe, nowe -100 zł. Sobótka, tel. 
0605/12-27-91
POLONEZ: silnik 1.5, stan b. dobry, udokumentowane pocho
dzenie - 250 zł, skrzynia biegów (4) - 40 zł, rozrusznik - 60 zł, 
błotnik lewy - 40 zł, most kwadratowy, stan b. dobry -100 zł, 
zderzaki • 30 zł/szt., maska - 30 zł, szyba przednia, klapa tylna, 
inne. Sobótka, teł. 071/316-34-02,0604/96-02-73 
POLONEZ : atrapka z halogenami, lampa tylna prawa i lewa 
(do starego modelu), wzmocnienie przednie. Wrocław, tel. 071/ 
336-70-66 wewn. 187
POLONEZ, 1500 ccm: silnik, skrzynia biegów (5) i inne częśd. 
Wrodaw, tel. 071/327-99-50
POLONEZ: akumulator - 50 zł, rozrusznik - 40 zł, chłodnica - 
50 zł, koła z oponami - 40 zł, felgi -10 zł, spoiler na klapę • 50 
zł, serwo - 30 zł i inne. Wrocław, tel. 0502/87-41-67 
POLONEZ : nowy alternator, - 200 zł. Wrocław, tel. 0605/
07-49-88
POLONEZ, 1600 ccm: drzwi przednie lewe i prawe, drzwi tyl
ne lewe i prawe, stan b. dobry, z szybami, wał, resory, maska 
przednia, klapa tylna z szybą silnik, skrzynia biegów (4). Wro
cław, teł. 071/347-89-66
POLONEZ : wszystkie części. Wrocław, tel. 071/344-42-42, 
0608/75-16-34
POLONEZ: most tylny (kwadratowy) kompl. -180 zł, resory - 
25 zł/szt., przekładnia kier. - 80 zł, skrzynia biegów (5) -180 zł. 
Zawonia k. Trzebnicy, tel. 0608/16-25-78 
POLONEZ, 1981 r . : klapa bagażnika, siłniczek wycieraczek, 
stan dobry, - 50 zł. Lubań, tel. 075/721-63-62 po godz. 18 
POLONEZ, 1983 r.: wszystkie częśd z rozbiórki, skrzynia bie
gów (5), kpi. inst. gazowa. Kowary, tel. 075/761-44-89 
POLONEZ, 1983 r.: różne części. Wrodaw, tel. 0602/87-46-22 
POLONEZ, 1985 r., 1500 ccm: silnik, stan dobry, skrzynia bie
gów (5). Wrocław, tel. 071/327-99-50 
POLONEZ, 1987 r . : silnik - 500 zł (możliwość sprawdzenia i 
montażu), skrzynia biegów (5)- 200 zł, koła, inst. gazowa, nad
wozie, stan dobry, szyby, most, silnik 2.01 + skrzynia biegów
(5) - 300 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-54,090/34-14-92 
POLONEZ, 1988 r.: rozrusznik - 50 zł, alternator - 40 zł, ma
ska, inne. Nowa Ruda, tel. 0603/04-94-79 
POLONEZ GLE, 1989 r., 39 tys. km, 1500 ccm,: tylna kanapa
- 80 zł, rozrusznik - 60zi, alternator - 60 zł, tylny most + resory 
-150 zł, lampa tylna prawa • 30 zł, kierownica - 20 zł, kolumna 
kierownicy • 60 zł, konsola z zegarami • 100 zł, ukł. wydechowy
- 40 zł. Wrocław, tel. 0609/49-61-84
POLONEZ, 1989 r.: wszystkie częśd z demontażu. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78
POLONEZ, 1990/91 r . : hak z inst. elektr., nie używany. Złoty 
Stok, tel. 074/817-54-18
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. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
POLONEZ, 1993 r., 1500 ccm: białe zegary, stary model (okrą
gły: prędkościomierz, obrotomierz, zegarek; kwadratowy: po
ziom paliwa, ciśnienie oleju, temp. deczy), - 50 zł. Lubin, tel. 
076/846-25-14,0603/95-43-96
POLONEZ, 1995 r.: drzwi uzbrojone 3 sztuki, klapa tylna, lam

py tylny, zderzak.jylny, kierownica, zegary, instalacja gazowa 
Lovato, bez dokumentacji, cena 250 zł, butla 90!. Nowe Mia
steczko, tel. 068/388-82-32 do 16,068/388-8^29 po 16 
POLONEZ, 1997 r. : moduł, cewka, komputet., teł..0501/
08-09-50
POLONEZ, 1997 r., 23 tys. km, 1400 ccm, Rover: silnik, stan b. 
dobry, felgi aluminiowe i inne. Lubin, tel. 0605/39-93-99 
POLONEZ CARO: wlot powietrza, nowy - 30 zł, wentylatory • 
60 zł/szt., zderzak tylny, nadkole przednie lewe, plastikowe. 
Kłodzko, tel. 074/867-58-21 '
POLONEZ CARO: wał korbowy -120 zł, chłodnica, nagrzew
nica, klapa tylna, szyba tylna, plastiki, kierownica, szybki tylne 
- 20 zł/szt., miska olejowa, pompa oleju, alternator - 50 zł i inne. 
Mrozów, tel. 0608/02-08-81, woj. wrocławskie 
POLONEZ CARO : skrzynia biegów (5), cena - 310 zł, klapa 
tylna -100 zl, drzwi prawe -100 zł/szt., deska rozdzielcza, licz
niki okrągłe, lampy tylne, zderzak tylny, pasy, półki, lusterka, 
listwy, resory, alternator i inne. Niegosławice, tel. 0604/08-97-26' 
POLONEZ CARO: klapa tylna, listwa tylna (nadzderzakowa). 
Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80 
POLONEZ CARO : silnik, skrzynia biegów (5), maska przed
nia, klapa tylna. Opole, tel. 0607/54-25-32 
POLONEZ CARO : tył karoserii i inne części używane. Wro
cław, tel. 0601/70-17-36
POLONEZ CARO: silnik, wycieraczki + mechanizm, reflekto
ry, zderzak tylny, filtr powietrza, cewki (do GLi), rozrusznik, ele
menty plastikowe, podszybie. Wrocław, tel. 071/354-21-43 
POLONEZ CARO: błotnik przedni lewy, - 50 zł. Wrocław, tel. 
0600/61-05-00
POLONEZ CARO: reflektor prawy. Wrodaw, tel'. 0607/14-16-92 
POLONEZ CARO : klapa tylna - 80 zł, zderzak tylny - 80 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-23-92
POLONEZ CARO GLI: moduł, sonda, komputer, siłniczek kro
kowy, wtrysk, most szeroki, chłodnica, półoś długa, maska, zde
rzaki, reflektory,-drabinka, pas przodu dolny i górny, progi, drzwi, 
katalizator, pompa paliwa, zbiornik, licznik, skrzynia biegów (5), 
rozrusznik alternator, hak, lampy przednie. Wrocław, tel. 0603/
85-13-62
POLONEZ CARO 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, zadski 
Lucas, maska, reflektory, wtrysk drabinka, chłodnica i inne. 
Wrocław, tel. 0601/80-99-18
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, 
wał napędowy. Wrocław, tel. 071/336-67-12 
POLONEZ CARO : drzwi, zderzaki, maska, błotniki, lampy, 
chłodnica, skrzynia biegów (5), most, wał, rozrusznik, serwo, 
alternator, nadwozie nieuszkodzone z dokumentacją, cewki 
zapłonowe, układ wtryskowy, klimatyzacja, kubełkowe fotele, 
felgi aluminiowe. Wrocław, tei. 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 : reflektory, kierunkowskazy, wzmocnienie 
czołowe (górne i dolne), drabinka, maska, błotniki, atrapa, ha
logeny, skrzynia biegów, szyba tylna, lampy tylne, zderzaki, pasy 
bezwładnościowe, lusterka, cewki, sonda Lambda, sprzęgło, 
przekł. kierownicy, inne. Wrocław, tel. 0607/41-52-06 
POLONEZ CARO, 1989/93 r.: skrzynia biegów, zawieszenie, 
drzwi, mosty, szyby, belki, półosie, fotele, chłodnica, osprzęt 
silnik, inne częśd. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
POLONEZ CARO, 1993 r . : stan silnika dobry - 700 zł, po re- 
monde kapit. silnika, bez przebiegu -1.300 zł, skrzynia biegów
(5) - 350 zł, przekł. -100 zł, most tylny kpi. - 300 zł, sprzęgło 
kpi. -100 zł, bezpł. montaż, na gwarancji. Wrocław, tel. 0605/
82-49-57
POLONEZ CARO, 1994 r., 1500 ccm: zderzak przedni i tylny, 
stary typ - 70 zł, kpi. tapicerka czarna, nowa - 50 zł, głowica 
silnika - 50 zł, tylne siedzenia dzielone oraż nie dzielone - 50 zł, 
komplet szyb drzwiowych -100 zł, wał napędowy - 70 zł, felgi, 
3 szt. • 45 zł. Legnica, tel. 076/866-16-78 lub 0607/20-55-89 
POLONEZ CARO, 1994 r. : rozrusznik, pompa hamulcowa, 
aparat zapłonu, resory, wał pędny, teleskopy przednie, zawie
szenie przednie, wentylator chłodnicy i inne. Mirków, tel. 071/
315-11-28
POLONEZ CARO, 1994 r.: nadwozie nieuszkodzone z doku
mentacją. Wrodaw, 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, tei. 0603/43-97-73 
POLONEZ CARO, 1995 r . : wszystkie częśd oprócz przodu. 
Milicz, woj. wrocławskie, tel. 0503/08-10-89 
POLONEZ CARO, 1997 r., 24 tys. km : nadwozie, drzwi, ma
ska, błotniki, drabinka, lampy, szyby, moduł od GLi, chłodnica, 
nagrzewnica, zderzaki, liczniki, zawieszenie przednie, wspo
maganie, skrzynia biegów, most, półoś, hak, resory, zbiornik, 
pompa paliwa, wtrysk, lusterka, blokada skrzyni biegów, tapi
cerki, podsufitka i inne. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
POLONEZ CARO, 1998 r.: drzwi tylne, przekładnia kierowni
cza, most, zawieszenie przednie, chłodnica i inne z rozbiórki. 
Nowa Sól. tel. 0609/27-11-65
POLONEZ CARO, 1998 r.: koła z oponami 185 x 70 x 13, mało 
używane. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
POLONEZ CARO, 1999 r . : skrzynia biegów, - 350 zł. Jawor, 
tel. 0607/73-76-22
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r.: elementy blacharki przodu, 
maska, drzwi, zderzak, reflektory, skrzynia biegów (5), pokry
wa bagażnika (Plus, Atu), amortyzatory, lampy tylne, spoiler, 
blenda, inne. Wrocław, tel. 071/325-31-08 
POLONEZ CARO PLUS GLI, 2000 r., 11 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk: koła, 5 szt. - 400 zł, szyba -100 zł, skrzynia biegów - 
350 zł, silnik - 800 zł, drzwi (4 szt.) - 550 zł, fotele - 200 zł, most 
Lucas - 450 zł, zawieszenie przednie - 200 zł, chłodnica -150 
zł, maska - 250 zł, lampy (2 szt.) - 250 zł, zderzak - 250 zł, 
wspomaganie kier. - 200 zł i inne. Legnica, tel. 0609/64-02-26 
POLONEZ CARO GSI PLUS, 2000 r., 10 tys. km, 1600 ccm : 
skrzynia biegów • 350 zł, silnik (w całości lub na części) - 800 
zł, fotele - 200 zł, szyba -100 zł, klapa tylna -100 zł, lampy 
tylne (2 szt.) - 80 zł, zderzak tylny -100 zł, kierownica - 50 zł, 
maska, lampy, błotniki, zderzak i inne. Legnica, teł. 0601/
19-07-52
POLONEZ CARO PLUS, 1999 r.: zderzak tylny (lakierowany), 
klapa tylna (nowa). Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-80 
POLONEZ CARO, ATU, 1999 r . : drzwi, silnik, maska, klapa, 
błotniki, lampy, częśd silnika, głowica, wspomaganie, szyby, 
zawieszenie, skrzynia biegów, fotele, chłodnica, zderzaki, ad- 
ternator, rozrusznik. Nowa Sól, tel. 068/388-74-59, 06031
59-06-62
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, kataliza
tor, wspomaganie, szyby, zawieszenia, konsola, 
licznik, półka, skrzynia biegów, wąskie fotele, 
felgi chłodnice, zderzaki, dowóz. Nowa Sól, tel. 
068/388-74-59,0603/59-06-62 84001401

POLONEZ TRUCK: drzwi, maska silnika, szyby, nadbudówka, 
kratownica, most, zawieszenia, wał korbowy, skrzynia biegów, 
koła, fotele, lampy, plastiki, burty. Dzierżoniów, tel. 0604/
44-07-09
POLONEZ TRUCK: drzwi, maska silnika, szyby, plastiki, fote
le, lampy, most, zawieszenia, koła, burty, kratownice, nadbu
dówka, skrzynia biegów. Dzierżoniów, tel. 0604/39-03-23 
POLONEZ TRUCK: skrzynię ładunkową długą, metalowe bur
ty, - 800 zł. Korfantów, tel. 077/431-99-32,0604/86-76-25. 
POLONEZ TRUCK: plastikowa obudowa dolnej części skrzyni 
ładunkowej, nowa, kpi. Nysa, tel. 077/433-09-20

POLONEZ TRUCK: nadbudowa Atarex, dł. 2,5 m.dł. skrzynia 
na dach, osłony pod burtami, stan b. dobry, nowe amortyzatory 
w klapie, - 400 zł. Paczków, teł. 077/431 -61 -20.0600/75-71-85 
POLONEZ TRUCK: katalizator, alternator, pompa paliwa, pom
pa wodna, wał napędowy, chłodnica z wentylatorem, zbiornik, 
termostat w obudowie. Wrocław, tel. 071/311-72-34 
POLONEZ TRUCK : resory 7-piórowe, skrzynia biegów (5), 
kolumna kierownicy, dolne osłony plastikowe'skrzyni ładunko
wej, błotniki, dywaniki, serwo, reflektor prawy, lampy tylne, de
ska rozdzielcza i inne. Wrocław, tel. 0609/47-97-91 
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm. diesel: most, półosie długie, 
wał napędowy, lusterka, resory, alternator, listwy drzwiowe, hak. 
lusterka, owiewki drzwiowe, lotka na maskę, instalacja elek
tryczna, dolne zabudowy 2 m, skrzynia biegów (5), sprzęgło, 
rozrusznik, opony, nowe wspomaganie - 800 zł silnik z doku
mentacją nowe felgi, burty aluminiowe 2.5 m. Wrodaw, tel. 071/ 
372-40-86 w godz. 9-17
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: głowica, blok, wał, tłoki, 
pompa wtryskowa, pompa wodna, kolektory. Wrocław, tel. 0603/ 
43-97-73
POLONEZ TRUCK, 1900 ccm, diesel: nowa głowica, vacum 
pompa, kolektor ssący, pompa wtryskowa, pompa wodna. Wro
cław, tel. 071/336-00-83 po godz. 18 
POLONEZ TRUCK: klapa tylna, plastikowa do zabudowy Ata- 
rex, biała, pełna, nowa, nieuzbrojona, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0501/58-81-24
POLONEZ TRUCK: resory • 200 zł, skrzyniai>iegów 151 - 350 
zł, kolumna kierownicy -130 zł, osłony plastikowe -120 zł, błot
niki - 80 zł, dywaniki - 80 zł, reflektor -150 zł, deska -100 zł, 
inne częśd. Wrocław, 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, 1989/93 r.: skrzynia biegów, zawieszenie, 
drzwi, mosty, szyby, belki, półosie, fotele, chłodnica, osprzęt 
silnik, inne części. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
POLONEZ TRUCK, 1994 r . : głowica, zawory, tłoki, korbowo
dy, resory, amortyzatory, wahacze, bębny i zadski hamulcowe, 
lusterko prawe. Oleśnica, tel. 071/314-35-95 
POLONEZ TRUCK, 1998 r . : drzwi, maska silnika, klapa ba
gażnika, zawieszenie, konsola, licznik, tapicerka, ćwiartki, bur
ty, nadbudówki, lampy, kratownica, szyby, skrzynia biegów, sil
niki 1.6 i 1.9, rozrusznik, koła, felgi, most. Dzierżoniów, tel. 0600/
60-86-09
POLONEZ TRUCK, 1998 r . : wał, resory. Wrocław, tel. 0503/
84-95-13
POLONEZ TRUCK, 1999 r . : skrzynia ładunkowa, kompletna, 
aluminiowa, dł. 2.5 m, błotniki plastikowe. Złotoryja, woj. legnic
kie, tel. 0602/82-13-61
POLONEZ TRUCK PLUS, 2000 r„ 12 tys. km, 1900 ccm, die
sel : skrzynia biegów - 500 zł, most • 700 zł, koła - 500 zł, drzwi 
- 450 zł, wał napędowy -150 zł, zawieszenie przednie - 200 zł, 
chłodnica • 200 zi, nadbudowa - 500 zł, skrzynia ładunkowa (2 
m i 2.5 m) - 600 zł, maska, lampy i inne. Legnica, tel. 0601/
19-07-52
POLONEZ TRUCK PLUS, 2000 r., 14 tys. km, 1900 ccm, die
sel : koła - 500 zł, silnik -1.600 zł, skrzynia biegów - 500 zł, 
most - 700 zł, zawieszenie - 200 zł, drzwi - 450 zł, wał napędo
wy -150 zł, skrzynia ład. (2 m i 2.5 m) - 600 zł, nadbudowa - 
500 zł, maska, lampy, zderzak, szyba, wspomaganie • 500 zł i 
inne. Legnica, tel. 0609/64-02-26 
POLONEZ TRUCK, 2001 r., 1600 ccm, benzyna: silnik nowy, 
nieużywany z hydrauliczną regulacją zaworów i drugi zwykły, 
bez przebiegu, z dokumentacją oraz skrzynia biegów (5), most 
tylny (nowy i używany), półosie z łożyskami, skrzynia ładunko
wa, 2 m, nowa. Wrocław, tel. 0602/86-35-51 
POLONEZ, FIAT 125p : hak holowniczy, alternator, półki pod 
deskę rozdzielczą. Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
POMOC DROGOWA: platforma, dł. 5.20 m - 500 zł. Cigacice, 
gm. Sulechów, tel. 0601/91-37-51,
PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r . : automatyczna skrzynia 
biegów, zawieszenia, drzwi, szyby, lampy, maski. Gorzów Wlkp., 
tel. 0602/82-43-26,095/722-94-56 
PONTIAC TRANS SPORT, 1992 r.: zawieszenia, drzwi i inne. 
Legnica, tel. 0601/73-42-70
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r., 2300 ccm, wtrysk, 16V 
wersja europejska: fotele wypinane, elementy silnika, zawie
szenia, wzmocnienie zderzaka, skrzynia biegów manualna, pła- 
stiki. Lubin, tel. 076/842-39-57
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r., 2300 ccm, benzyna: różne 
częśd z demontażu do wersji europejskiej. Gromadka, tel. 0604/
78-33-32,0600/35-98-92
PONTIAC TRANS SPORT, 1994 r . : silnik, kompletna doku
mentacja, drzwi prawe, klapa tylna. Wrocław, tel. 0603/13-93-13 
PORSCHE 924,2300 ccm, benzyna, V5: różne częśd z de
montażu, drzwi, szyby, maska silnika, klapa tylna, reflektory, 
silnik, skrzynia biegów, fotele, inne. Udanin, tel. 0600/10-67-50 
PORSCHE 928,1984 r., 5000 ccm, V8 : głowice, tłoki, korbo
wody, wał i inne., tel. 0601/16-05-11 
PRZYCZEPA ład. 6 1 kołowrót (skrętu), nowy - 300 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/815-30-25
RAMPA HYDRAULICZNA: samo wyładunkowa, liftklapa, zde
montowana, do auta dężarowego, - 4.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/58-13-21
RENAULT: silnik 1,2 skrzynia biegów, Renaul Kangoo: błotnik 
prawy, lusterko prawe i lewe, Renault Clio: skrzynia biegów, 
Renault 5,90 r., McPherson, wahacze, piasty, skrzynia biegów, 
silnik 1,2. Mierzowice, gm. Prochowice, tel. 0606/10-64-73 
RENAULT SCENIC. 2000 r., 1600 ccm, 16V: tapicerka, lampy 
tylne, szyby, lusterka, klimatronik i inne. Lubin, tel. 0607/
54-05-96
RENAULT 11,1984/86 r., 1400 ccm: wszystkie częśd, silnik, 
skrzynia biegów 151. Kłodzko, tel. 074/867-83-43 
RENAULT 11,1986 r., 1400 ccm 4-drzwiowy: różne częśd. 
Kłodzko, tel. 074/867-69-27,0502/59-34-05 
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 11,1988 r.. 1400 ccm, benzyna: silnik kompl., uzbro
jony, - 750 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81,0603/79-63-94 
RENAULT 14,1400 ccm, benzyna: głowica uzbrojona, wałek 
rozrządu, wał korbowy z kołem zamachowym, pompa wodna, 
łańcuszek rozrządu, kolektor ssący i wydechowy. Kłodzko, tel. 
074/647-12-26,074/868-72-31
RENAULT 14,1983 r. : reflektor z kierunkowskazem (prawa 
strona), • 150 zł. Jelenia Góra, tel. 0601/77-48-27 
RENAULT 18,1400 ccm, benzyna : głowica uzbrojona, wałek 
rozrządu, wał korbowy z kołem zamachowym, pompa wodna, 
łańcuszek rozrządu, kolektor ssący i wydechowy. Kłodzko, tel. 
074/647-12-26,074/868-72-31
RENAULT 18,1400 ccm, wtrysk: aparat zapłonu, tarcza, do
cisk, gażnik, lampa tylna, atrapa. Nowa Ruda, tel. 074/ 
871-47-97,0607/80-95-61
RENAULT 18 SEDAN : lampa le^a i lampa prawa do kombi. 
Wrocław, tel. 071/372-22-86
RENAULT 18: dużo częśd mechanicznych - 20 zł. Wrocław, 
tel. 071/340-05-01,071/344-68-89 do godz. 15 
RENAULT 18 GTL, 1982 r . : reflektory i lampy tylne, błotniki, 
drzwi, szyby, zawieszenie, zaciski, serwo i inne części z de
montażu, polska dokumentacja (do wersji z silnikiem 1.61) lub 
cały samochód (bez silnika). Lubiąż, teł. 071/389-71-43,0600/
19-20-05
RENAULT 18 SEDAN, KOMBI, 1982 r., 180 tys. km. 2068 ccm, 
diesel: drzwi z szybami, zderzak tylny, hak i inne. Żary, teł. 
0601/88-35-95
RENAULT 18,1990 r. 1400,1700 ccm: silnik z osprzętem, skrzy
nia biegów, zawieszenie, mosty, belki, półosie, koła, drzwi, dach, 
błotniki, zderzaki, inne. Wałbrzych, teł. 074/846-49-58
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RENAULT
ul. Paczkowska 26 

tel. 071/36913 88 
ul. Kościuszki 181 
tel. 071/372 46 58

RENAULT 19: zderzaki, maska, błotniki, drzwi i inne. Bolesła
wiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
RENAULT 19: błotnik przedni. Legnica, tel. 0603/67-61-05 
RENAULT 19,1800 ccm: silnik i inne części. Leszno, teł. 0603/ 
77-52-88
RENAULT 19 : klapa tylna z szybą, siedzenia, nagrzewnica, 
drzwi prawe tylne, lampa tylna prawa, piasta + łożysko prawe i 
inne. Lubin, tel. 076/844-84-62,0605/23-09-23 
RENAULT 19,1900 ccm, turbo D: dół silnika, pompa wtrysko
wa, - 550 zł. 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: maska, błotniki, zderzaki, chłodnica, belka pod 
silnik, grill, drzwi, wahacze, McPhersony, zwrotnice, półka tyl
na, lusterka, ścianka tylna, klapa tylna, pompa hamulcowa. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT 19: amortyzatory tylne, fabrycznie nowe. Wrocław, 
tel. 0602/62-61-53
RENAULT 19: lampy tylne. Wrocław, tel. 071/341-52-47 
RENAULT 19,1700 ccm: lusterka, stacyjka, przełączniki świa
teł i wycieraczek, ramiona wycieraczek, ramiona wycieraczek, 
piasty, zaciski, komputer, cewka, felgi stalowe, lampy tylne, sil
niczki krokowe i inne. Wrocław, tel. 071/343-80-83 wewn. 279, 
0605/33-93-93
RENAULT 19,1900 ccm, turbo D : silnik, skrzynia biegów, kla
pa tylna, oś tylna, lampy tylne, odblask, drzwi, zderzak tylny, 
błotniki przednie, reflektory, przełączniki, chłodnica. Wrocław, 
tel. 071/329-69-86
RENAULT 19: maska, zderzak, błotniki, atrapa, reflektory, kie
runkowskazy. Wrocław, tel. 0603/66-97-27 
RENAULT 19,1900 ccm, diesel: zbiornik, instalacja, dmucha
wa, licznik, konsola i inne drobne części. Złotoryja, tel. 076/ 
878-37-54,0604/53-18-57
RENAULT 19,1984/91 r. poj. 1.4,1.7i: różne części z demon
tażu. Legnica, tel. 0604/80-17-56 
RENAULT 19 CHAMADE, 1988/92 r., 1400 ccm, 1700: różne 
części z demontażu, zawiesz., oblach., plastiki i inne. Złotory
ja, tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06 
RENAULT 19,1988/94 r . : różne części z demontażu, części 

■ blacharskie i mechaniczne. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
RENAULT 19,1988/96 r. 1.9 D, 1.8 D, 2.1 D: głowice silników, 
wałki rozrządu, alternator, rozrusznik, zawieszenia, pompy wtry
skowe, hamulce, wspomaganie kier., pompa vacum, drzwi, 
amortyzatory, lusterka, bębny, klocki, cylinderki, inne części. 
Gromadka, tel. 0606/47-11-90
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 19,1990 r., 1900 ccm, diesel: pompa wtryskowa 
oraz inne części silnika. Opole, tel. 0503/59-42-55 
RENAULT 19,1990 r., 1700 ccm: silnik, skrzynia biegów (5), 
drzwi, szyby, inne. Kalisz, tel. 062/752-02-02 
RENAULT 19, 1990 r., 150 tys. km, 1700 ccm, benzyna, : 
wszystkie części z demontażu lub w całości. Lubin, tel. 076/ 
749-39-96,0501/57-39-97
RENAULT 19,1990 r., 1400 ccm, 5-drzwiowy: nadwozie, drzwi, 
maska, klapa tylna, zawieszenie, silnik, szyby boczne, kompu
ter, deska rozdz., kolumny McPhersona, zbiornik paliwa, inne. 
Ostrów Wlkp., tel. 0608/78-57-66 
RENAULT 19,1990 r. 1400,1700 ccm: silnik z osprzętem, skrzy
nia biegów, zawieszenie, mosty, belki, półosie, koła, drzwi, dach, 
błotniki, zderzaki, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
RENAULT 19,1990 r., 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, pom
pa wtryskowa, wtryskiwacze, sprzęgło, rozrusznik, alternator, 
pompa wody, pompa oleju, silnik na części. Wrocław, tel. 05021
20-37-86
RENAULT 19,1990/93 r . : różne części z rozbiórki (benzyna, 
diesel, również Chamade). Wilczyce, tel. 071/399-08-18 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991 r., 1400 ccm : rozrusznik, al
ternator, lusterka boczne, tytne lampy, -100 zł. Chojnów, tel. 
076/818-66-51
RENAULT 19,1991 r., 75 tys. km, 1720 ccm, wtrysk : różne
części z demontażu. Głogów, tel. 076/833-10-30
RENAULT 19,1991 r. 1.7,1.8: silniki, półosie, osprzęt silnika,
piasty, tarcze, linki, plastiki, zderzak, lampy, półka, konsola i
inne. Legnica, tel. 0605/93-08-93
RENAULT 19,1991 r., 1700 ccm: różne części. Marcinkowice,
tel. 071/311-76-55
RENAULT 19,1991 r. 5-drzwiowy: silnik, skrzynia biegów do 
silnika 1721 ccm wtrysk, ćwiartki tylne, pokrywa bagażnika, 
McPherson, ścianka tylna, lampy tylne, progi, drzwi, szyba 
przednia, półosie i inne. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/ 
43-54-20
RENAULT 19,1991 r., 1800 ccm, 16V, 3-drzwiowy: dach ze 
słupkami, podłoga z progami, drzwi, maska, szyba przednia, 
tapicerka, elektryka, reflektor prawy, zaciski, zwrtonice, półosie, 
nagrzewnica, deska rozdz. Wrocław, teł. 071/781-37-35 po 
godz. 17
RENAULT 19,1991 r., 140 tys. km, 1700 ccm, 1900 : silnik, 
skrzynia biegów (5). Żary, tel. 068/374-69-19 
RENAULT 19 CHAMADE, 1991/93 r., 1700 ccm, wtrysk: chłod
nica, wahacze, konsole, nagrzewnica, ABS, tapicerka drzwi, 
fotele, kanapa, linki, tarcze, szyba tylna, cewki zapłonowe, pom
pa paliwa, oś tylna, lampy, węże silnika, ukł. wydechowy, kata
lizator. Oleśnica, tel. 071/314-76-47,0502/50-45-32 
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm: silnik, skrzynia biegów. Ża
gań, tel. 0604/80-93-28
RENAULT 19,1992 r . : zderzak przedni. Kamienna Góra, tel. 
075/744-27-92
RENAULT 19,1992 r., 1700 ccm, benzyna: silnik kompł., uzbro
jony, - 750 zł. Malczyce, tel. 071/317-97-81.0603/79-63-94 
RENAULT 19,1992 r., 90 tys. km, 1721 ccm : silnik, moduł, 
chłodnica, wentylator, wszystkie podłączenia, elektr. osprzętu 
silnika, rozrusznik, -1.000 zł. Żary, tel’ 068/374-46-98 
RENAULT 19,1993 r . : różne części z demontażu. Chojnów, 
tel. 076/818-15-99,0602/58-06-18 
RENAULT 19,1994 r., 1700 ccm, benzyna: tył nadwozia, sil
nik, skrzynia biegów, plastiki wnętrza, itd. Brzeg, tel. 077/
416-39-16
RENAULT 19,1994 r.: przedni zderzak, grill. Oława, tel. 0604/
75-27-83
RENAULT 19,21,1990 r., 2000 ccm, 1400: skrzynia biegów -
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500 zł, McPhersony -120 zł/szt., zawiesz. i inne. Bolesławiec, 
tel. 0501/46-61-20
RENAULT 20,2000 ccm, diesel: Silnik, szyby, drzwi, klapa tyl
na, skrzynia biegów, inne. Nysa, tel. 077/435-72-21, 0603/
07-47-03' -
RENAULT 21,2000 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5), - 400 
zł. Głogów, tel. 076/834-73-49 po godz. 17 
RENAULT 21 : maska, błotniki, zderzaki, atrapa .nosek*, re
flektory, chłodnica, klapa tylna. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
RENAULT 21 KOMBI: wszystkie części (z samochodu po wy
padku). Wrocław, tel. 071/329-26-61 wewn. 67 
RENAULT 21: komputer, moduły, pompa hamulcowa, lusterka 
i inne. Wrocław, tel. 071/343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
RENAULT 21,1987 r., 1700 ccm: silnik z osprzętem, skrzynia 
biegów, zawieszenie, mosty, belki, ćwiartki, błotniki, lampy, 
chłodnica, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49-58 
RENAULT 21,1987/88 r., 2068 ccm, diesel: silnik, stan b. do
bry, skrzynia (5), półosie, alternator, rozrusznik, vacum pompa, 
sprzęgło, blok, wał korbowy, tuleje z tłokami, korbowody, wałek 
rozrządu, dżwigienki, szyby, lampy i inne drobne części. Legni
ca, tel. 0602/23-11-56
RENAULT 21,1988/96 r. 1.9 D, 1.8 D, 2.1 D: głowice silników, 
wałki rozrządu, alternator, rozrusznik, zawieszenia, pompy wtry
skowe, hamulce, wspomaganie kier., pompa vacum, drzwi, 
amortyzatory, lusterka, bębny, klocki, cylinderki, inne częśd. 
Gromadka, tel. 0606/47-11-90
RENAULT 21NEVADA, 1989 r.: częśd z rozbiórki. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
RENAULT 21 NEVADA, 1989 r„ 2000 ccm : szyby, błotniki 
przednie, klapa tylna, zawieszenia, drzwi, maska silnika i inne. 
Wrocław, tel. 0607/65-79-79
RENAULT 21 NEVADA, 1990 r.: klapa tylna, zderzaki, lampy 
tylne, tapicerka, zawieszenie tylne. Wrodaw, tel. 0609/36-92-62 
RENAULT 21,1991 r., 1700 ccm, benzyna : blok silnika kpi., 
skrzynia biegów, półosie, zawieszenie, maska, lampy, zderzak 
tylny, klapa tylna, pompa wspomagania kier., alternator, szy
berdach, ukł. wydechowy, pas przedni, pompa paliwa i inne. 
Chojnów, tel. 0600/34-40-71
RENAULT 25,2000 ccm: skrzynia biegów, bębny hamulcowe, 
serwo hamulcowe z pedałami. Kłodzko, tel. 074/647-58-09, 
0600/21-51-66
RENAULT 25: maska, błotniki, zderzak, chłodnica, reflektor. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT 25 : błotniki, kierunkowskazy, lampa (starszy mo
del). Wrocław, tel. 0602/62-61-53 
RENAULT 25: lusterka, moduły, komputer i inne. Wrocław, tel. 
071/343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
RENAULT 25 TX, 1987 r.: układ kierownifczy, pas przedni, kie
runkowskaz lewy, bak, lampy tylne, zawieszenia, konsola, pod
szybie, moduł silnika, zderzak tylny, spoiler, plastiki wnętrza, 
kierownica, lusterka, drzwi, silnik, chłodnica, inne. Kłodzko, tel. 
074/867-92-91
RENAULT 25,1988 r.: błotniki, zawieszenia, pompa wspoma
gania, kolumna kierownicy. Zielona Góra, tel. 0608/23-55-66 
RENAULT 4,1400 ccm, benzyna : głowica uzbrojona, wałek 
rozrządu, wał korbowy z kołem zamachowym, pompa wodna, 
łańcuszek rozrządu, kolektor ssący i wydechowy. Kłodzko, tel. 
074/647-12-26,074/868-72-31
RENAULT 5: lampy, atrapy, zderzaki, pokrywy, chłodnice, drzwi 
i inne. Bolesławiec, tel. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
RENAULT 5: skrzynia biegów (5) • 400 zł. Brzeg Opolski, tel. 
077/411-27-96
RENAULT 5 ALPINE, 1400 ccm, benzyna : głowica, pompy,

. pokrywy, tłoki i inne częśd. Oborniki śląskie, tel. 071/310-15-97, 
0605/07-02-21
RENAULT 51100/1400/1600 ccm: cały przód, silnik z zawie
szeniem, tylna belka, klapa. Wrocław, tel. 342-31-22 
RENAULT 5,1.982 r . : wszystkie częśd. Wrocław, tel. 0601/
71-69-78
RENAULT 5,1984/88 r. poj. 1.1,1.41: silnik, skrzynia biegów
(4), gażnik, rozrusznik, alternator, chłodnica, lampy, szyby, eie- 
menty blacharki, elementy wnętrza, półosie, zbiornik paliwa. 
Niechlófc, tel. 065/543-56-45,0605/12-71-19 
RENAULT 5,1987 r., 1600 ccm, diesel 5-drzwiowy: drzwi kpi. 
(4 szt.), klapa, maska, błotniki przednie, lampy, kierunkowska
zy przednie, chłodnica, pompa wtryskowa, rozrusznik, konsola, 
felgi, plastiki na słupki wewn. Głogów, tel. 076/833-49-28,0606/
38-64-75
RENAULT 5,1988 r. 1100/1200/1400/1700/1600 ccm diesel: 
różne częśd. Legnica, tel. 076/857-53-05,0604/80-17-56 
RENAULT 5,1989 r., 1700 ccm, benzyna: różne częśd z de
montażu. Wałbrzych, tel: 0607/65-09-62 
RENAULT 5,1989 r., 1100 ccm, benzyna, 3-drzwiowy: drzwi 
lewe -100 zł, błotnik praWy - 50 zł, klapa tylna -150 zł, na
grzewnica -100 zł, skrzynia biegów (5) • 150 zł, tylna kanapa - 
100 zł, zawieszenie tylne - 100 zł. Wrodaw, tel. 0502/96-14-02 
RENAULT 5, 1990 r. : atrapa przednia. Kłodzko, tel. 0606/
46-16-93
RENAULT 5,9,11,19, 21,25,1983/01 r . : skrzynie biegów - 
manualne i automatyczne + częśd. Wrodaw, teł. 071/341 -50-52, 
od 9-15,0602/85-03-45
RENAULT 5, 9,11,19, 21, 25, CLIO, MEGANE, LAGUNA, 
RAPID, EXPRESS, TWINGO, 84/2001 r. : skrzynie biegów 
manualne i automatyczne oraz częśd do skrzyni biegów. Wro
cław, tel. 071/341-50-52 wg. 9-15(pn.-sob.), 0602/85-03-45 w 
godz. 9-18
RENAULT 5,9,11, RAPID, EXPRESS, 1600 ccm, diesel: sil
nik. Wrodaw, tel. 0601/72-56-81 
RENAULT 5,19,FUEGO rok 90 - 92, części używane. Wrodaw, 
tel. 071/348-42-16
RENAULT 5,9,11: lampy, kierunkowskazy, przełączniki świa
teł, atrapa, lusterka. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
RENAULT 9,1400 ccm: wszystkie częśd z demontażu. Wał
brzych, tel. 0607/42-81-22
RENAULT 9 1400-1600 ccm, diesel: wszystkie częśd. Wro
cław, tel. 071/359-10-64
RENAULT 9: lampy przednie, moduły zapłonowe i inne. Wro
cław, tel. 071/343-80-83 wewn. 279,0605/33-93-93 
RENAULT 9,1983 r.: częśd z demontażu. Wrocław, tel. 0502/
30-10-07
RENAULT 9, 1984 r. : częśd z rozbiórki. Prusice, woj. wro
cławskie, tel. 071/312-53-41
RENAULT 9,1986 r.: klapa bagażnika, drzwi przednie i tytne, 
pompa wspomagania, lampa tylna, sprężyny, układ elektronicz
ny. Wrocław, teł. 071/788-28-21 
RENAULT 9,11 : błotniki, lampy, atrapy, pokrywy, lusterka, 
chłodnice, drzwi, zderzaki, skrzynie biegów, półośki, szyby i inne. 
Bolesławiec, teł. 075/644-94-78,0606/78-56-39 
RENAULT 9,11,1600 ccm, diesel: silnik, różne częśd. Ole
śnica, tel. 071/315-40-51
RENAULT 9,11,1984/91 r. poj. 1.1,1.2,1.4,1.71, 1.6D: różne 
części z demontażu. Legnica, tel. 0604/80-17-56 
RENAULT 9,11,19: silnik, zawieszenie, oblachowanie. Prusi
ce, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
RENAULT BERLINGO : zawieszenie przednie. Trzebnica, tel. 
0606/40-03-11
RENAULT CLIO II, 1200 ccm: kompletne zawieszenia, serwo, 
głowica, osprzęt silnika, wydech, nagrzewnica, wzmocnienie 
czołowe, listwy boczne prawe, filtr węglowy., tel. 0603/10-18-70 
RENAULT CLIO: tylna klapa i zderzak, stan b. dobry. Pudlisz- 
ki, tel. 065/573-84-80
RENAULT CLIO II: maska, błotniki, wzmocnienie czołowe, re
flektory, zderzaki, obudowa z wentylatorem, chłodnica wody i 
klimatyzacji, belka pod silnik, grill, drzwi, słupki środkowe, śdan- 
ka tylna, klapa tylna, lusterka, obudowa filtra pow. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT CLIO: zderzaki. Świdnica, lei. 0606/81-40-86 
RENAULT CLIO J l: poduszka pow. kierowcy, • 430 zł. Wro- 
cław. tel. 0607/77-93-76________ ___________________

RENAULT CLIO II, 1200 ccm: kompletne zawieszenia, serwo, 
głowica, osprzęt silnika, wydech, nagrzewnica, wzmocnienie 
czołowe, listwy boczne, prawe, filtr węglowy Wrodaw, tel. 0603/
10-18-70
RENAULT CLIO : ćwiartka prawa tylna, lampy, zderzaki, ma
ski, koła i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
RENAULT CLIO II: zderzak tylny, ścianka tylna, dach (3-drzwio
wy), McPhersony, półosie, przekł. kierownicy, tylna belka, drzwi 
(Odrzwiowy), lampy tylne, chłodnice, poduszki pow., nadkola, 
felgi stalowe R-14+opony Continental i inne. Wrocław, tel. 0502/ 
93-90-21
RENAULT CLIO I I : lampy, halogeny, zderzak. Wrocław, tel. 
0605/10-83-08
RENAULT CLIO, 1988/96 r. 1.9 D, 1.8 D, 2.1 D: głowice silni
ków, wałki rozrządu, alternator, rozrusznik, zawieszenia, pom
py wtryskowe, hamulce, wspomaganie kier., pompa vacum, 
drzwi, amortyzatory, lusterka, bębny, klocki, cylinderki, inne czę
ści. Gromadka, tel. 0606/47-11-90 
RENAULT CLIO, 1990/93 r.: różne częśd z rozbiórki (benzy
na, diesel). Wilczyce, tel. 071/399-08-18 
RENAULT CLIO, 1992 r.: lampa lewa tylna. Kłodzko, tel. 074/ 
647-12-26,074/868-72-31
RENAULT CLIO, 1992 r.: przekł. kierownicy hydrauliczna, pom
pa wspomagania kier. Wrocław, tel. 0503/30-69-03 
RENAULT CLIO, 1993 r.: wszystkie części z demontażu. Choj
nów, tel. 076/819-17-56,818-70-01 
RENAULT CLIO, 1993 r . : reflektory, kierunkowskazy, lampy 
tylne. Gromadka, woj. legnickie, tei. 0603/71-61-56, 0600/
13-30-53
RENAULT CLIO, 1995 r., 1600 ccm, diesel: silnik. Wrocław, 
tel. 0601/72-56-81
RENAULT CLIO, 1997 r.: zderzak, listwa pod reflektory (1999 
r.). Radwanice, tel. 071/311-76-55 
RENAULT CLIO i, 1997 r.: wózek, wahacze, zwrotnice, McPher
sony, półosie, listwa kierownicza, stabilizator. Smardzów, tel. 
071/398-33-51,071/314-38-54
RENAULT CLIO, 1998 r.: maska. Wrodaw, tel. 0605/20-86-12 
RENAULT CLIO, 1999 r.: maska przednia, -100 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-52-37
RENAULT CLIO II, 1999 r., 1200 ccm: zawiesz. przednie, fote
le, el. wnętrza, napinacze pasów, serwo, tylny błotnik i inne. 
Lwówek śląski, tel. 0608/74-74-65 
RENAULT CLIO II, 1999 r . : wahacze, zwrotnice, półosie, li
stwa kierownicza, stabilizator. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
RENAULT CLIO II, 1999 r.: fotel przedni kierowcy (welur) -100 
zł; McPherson, amorytyzator przedni kompletny - 80 zł. Zielona 
Góra, tel. 0600/92-73-67
RENAULT ESPACE: roleta tylna • 200 zł, szczęki hamulcowe 
tylne • 90 zł. Długołęka, tel. 071/315-28-56,0605/10-40-41 
RENAULT ESPACE : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnice, obudowa z wentylatorami, 
klapa tylna, reflektory, lusterka, kierunkowskazy, błotniki tylne, 
fotel. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT ESPACE: dużo różnych częśd oprócz drzwi bocz
nych, ♦ 180 zł. Wrocław, tel. 071/362-23-27 
RENAULT ESPACE, 1997 r . : lusterko lewe. Gromadka, woj. 
legnickie, tel. 0603/71-61-56,0600/13-30-53 
RENAULT ESPACE, 2000 r. : intercooler, komplet siedzeń. 
Wrocław, tel. 0606/62-65-10
RENAULT EXPRESS: atrapa, zderzak, belka pod silnik, drzwi 
tylne. Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT EXPRESS: lampy. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
RENAULT EXPRESS: zderzak przedni -100 zł. Wrodaw, tel. 
071/345-68-78
RENAULT EXPRESS, 1999 r.: klapa z szybą, kpi. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
RENAULT FUEGO, 1981 r., 1700 ccm, benzyna: klosz lampy 
przedniej • 35 zł, wspomaganie kierownicy - 80 zł, kierunkow
skaz lewy przedni - 20 zł. Jerzmanice Zdr., gm. Złotoryja, tel. 
076/878-18-64
RENAULT KANGOO : lampy tytne i przednie. Oleśnica, teł. 
0601/72-56-81
RENAULT KANGOO: maska, drzwi, błotnikf, zderzaki, wzmoc
nienie czołowe, reflektory, wahacze, belka pod silnik, McPher
sony, lusterka, klapa tylna, chłodnice, wentylator z obudową, 
halogeny, lampy tylne. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/
71-26-65
RENAULT KANGOO: drzwi prawe, reflektor, błotniki. Trzebni
ca, tet. 0606/40-03-11
RENAULT KANGOO, 1400 ccm : nowy alternator, - 800 zł. 
Wrocław, teł. 0605/21-92-82
RENAULT KANGOO: bok prawy, drzwi prawe, lampy, kokpit, 
zawieszenia, częśd mechaniczne i inne. Wrodaw, tel. 0504/ 
91-71-16
RENAULT KANGOO, 1999 r . : silnik oclony, przebieg 7 tys., 
1,4, dużo części i inne. Świebodzin, tel. 0601/53-92-16 
RENAULT LAGUNA : lampy, zderzaki, drzwi, chłodnice, po
duszki pow., błotniki, ćwiartki, dachy, tapicerka skórzana, kli
matyzacja, silnik i inne. Bolesławiec, tel. 075/784-31-57 
RENAULT LAGUNA: przód. Krobia, tel. 0603/99-70-55 
RENAULT LAGUNA II: szyba tylna, dach (kombi), relingi, zde
rzak, halogeny, skrzynka bezpieczników, lusterka  ̂Lubin, tel. 
076/843-63-97
RENAULT LAGUNA : dach i inne częśd. Poznań, tel. 0503/
57-63-32
RENAULT LAGUNA : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, bel
ka pod silnik, reflektory, halogeny, kierunkowskazy, lampy tyl
ne, klapa tylna, chłodnice, lusterka, błotniki tytne, ścianka tyl
na, obudowa z wentylatorami. Siechnice, tel. 071/311-39-14. 
0602/71-26-65
RENAULT LAGUNA: zderzaki. Świdnica, tel. 0606/81-40-86 
RENAULT LAGUNA KOMBI: półka tylna z roletą bagażnika. 
Wrodaw, tel. 0603/30-61-42
RENAULT LAGUNA : różne części. Wrodaw, tel. 071/ 
398-96-27,0502/39-80-76
RENAULT LAGUNA : różne częśd z demontażu. Wschowa, 
tel. 0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
RENAULT LAGUNA, 3000 ccm, V6: skrzynia biegów, przegu
by, szybki trójkątne, drzwi i inne. Złotoryja, teł. 076/878-79-13 
pogodz. 15
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 2.016 V, sterownik do 11  TD. felgi 15", sprę
żarka, napinacze pasów, skrzynia biegów do 2.2 D, radio Phi
lips i inne. Leszno, tel. 0605/82-85-18

DIESEL SERW IS
Regeneracja pomp wtryskowych 

tel./fax 071/316-10-17 
tel. kom. 0-602 507 446

• naprawy pomp wtryskowych 
BOSCH i LUCAS

• wymiana wtryskiwaczy
• diagnostyka silników
• wymiany filtrów i pasków
• doradztwo OP010213

RENAULT
CZĘŚCI UŻYWANE, SKUP - SPRZEDAZ

I PW G.M. CAR", 55-011 Siechnice 
k. W rocław ia, ul. O polska 21, 

tel.071/311-5942,071/311-54-13,0-604607719. |

RENAULT LAGUNA. 1995 r., 2000 ccm, wtrysk, benzyna au
tomatic: różne części z demontażu. Legnica, tel. 0604/80-17-56 
RENAULT LAGUNA, 1995 r„ 2000 ccm, wtrysk: silnik z doku
mentacją, przeguby, skrzynia biegów (5), drzwi wszystkie, szy- 
by, zamki, lusterka, klapa tylna, zderzak, lampy tylne i przed
nie, McPhersony, nagrzewnica, plastiki, tapicerki i inne. Legni
ca, tel. 0607/20-56-22
O  RENAULT LAGUNA, 1995/99 r . : przednie ćwiart

ki i tylna prawa, dach, drzwi, lusterka, klapa tyl
na, poduszka pow., koła z oponami, tapicerka, 
elem. plastikowe, deska rozdz., lampy tylne, zde
rzak tylny, półosie, elementy silnika, skrzynia 
biegów, łapy silnika, zbiorniczki, zamki uszczel
ki i inne. Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 0607/
64-52-82 87025401 

RENAULT LAGUNA, 1996 r., 40 tys. km, 2200 ccm, turbo D : 
głowica silnika, pompa wtryskowa, wodna, olejowa, częśd sil
nika, blok z tłokami, kolektory ssące i wydechowe, inne części 
silnika. Gromadka, tel. 0604/78-33-32,0606/47-11-90 
RENAULT LAGUNA, 1996 r.: wzmocnienie czołowe kpi., blen
da tylna. Jelenia Góra, tel. 0603/29-19-77 
RENAULT LAGUNA, 1996 r. 5-drzwiowy: drzwi przednie P, tyl
ne L, klapa z blendą, osie tylne. Smardzów, tel. 071/398-33-51, 
071/314-38-54
RENAULT LAGUNA, 1996 r.: dużo częśd. Wilkowice, tel. 065/ 
534-11-53
RENAULT LAGUNA, 1997 r . : zderzaki, wzmocnienie przed
nie. Wrocław, tel. 0602/88-49-71 
RENAULT LAGUNA II, 2000 r., 18 tys. km, 1900 ccm, TDi: 
silnik, stan idealny, kompletny, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 0607/ 
77-93-76
RENAULT LAGUNA, TWINGO, 1994/96 r . : części używane. 
Wrocław, tel. 071/372-87-60
RENAULT MAGNUM: tłumik, zderzak, chłodnica, osłona bocz
na, inne drobne części. Wrodaw, tel. 0602/57-34-19 
RENAULT MAJOR, MAGNUM, 310,390: silnik, zawieszenie, 
kabina, rama - kompletna dokumentacja, chłodnice, lampy, zde
rzaki, opony, lusterka, drzwi i inne. Wrocław, tel. 071/346-23-55, 
0607/50-54-33
RENAULT MASTER : maska, drzwi, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, chłodnica, obudowa z wentylatorami, 
reflektory, lusterka, halogeny. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 
0602/71-26-65
O  RENAULT MASTER, 1990 r., 2500 ccm, d iese 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 84019771

RENAULT MASTER, 1990/97 r . : skrzynia biegów (5), piasty 
przednie, oś tylna, resory, szyby, inst. elektryczna, urządzenie 
do zimowego rozruchu kpi., rozruszniki, alternatory, plastiki i 
inne, od 50 zł. Góra, tel. 0601/91-97-74,0501/77-03-81 
RENAULT MEGANE SCENIC: szyba przednia (odblaskowa) • 
490 zł. Długołęka, tel. 071/315-28-56,0605/10-40-41 
RENAULT MEGANE: Zderzak przedni. Gromadka, woj. legnic
kie, tel. 0603/71-61-56,0600/13-30-53 
RENAULT MEGANE COUPE : reflektor prawy, bagażnik da
chowy (oryginalny). Jelenia Góra, tel. 0603/29-19-77 
RENAULT MEGANE : zderzak przedni. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-15-80
RENAULT MEGANE: klamki, zamki. Radwanice, gm. św. Ka
tarzyna, tel. 0608/50-57-21
RENAULT MEGANE : drzwi, maska, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, McPhersony, zwrotnice, przekł. 
kierownicza, halogeny, reflektory, lampy tylne, kierunkowska
zy, chłodnice, belka pód silnik, lusterka, klapa tylna, oś tylna, 
ścianka tylna, próg. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 06021
71-26-65
RENAULT MEGANE COUPE : zderzak, drzwi, klapa tylna. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT MEGANE CLASSIC: maska, błotniki, zderzaki, re
flektory, belka pod silnik, drzwi, chłodnica, obudowa z wentyla
torem, klapa tylna, fotel pasażera z poduszką pow. Siechnice, 
tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT MEGANE: fotele, elementy wnętrza, zawieszenia, 
części karoserii, inne. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/
311-59-42,0604/60-77-19'
RENAULT MEGANE: zderzaki. Świdnica, tel. 0606/81-40-86 
RENAULT MEGANE COUPE: klapa tylna. Wrodaw, tel. 0601/
95-16-78
RENAULT MEGANE: progi. Wrodaw, tel. 071/333-70-92,0601/
56-17-22
RENAULT MEGANE : różne części. Wrocław, tel. 071/ 
398-96-27,0502/39-80-76
RENAULT MEGANE: różne częśd z demontażu. Wschowa, 
tel. 0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
RENAULT MEGANE : filtr węglowy, wentylator, silniczek re
flektora. Żmigród, woj. wrocławskie, teł. 0502/20-34-22 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 40 tys. km, 2200 ccm, turbo D : 
głowica silnika, pompa wtryskowa, wodna, olejowa, części sil
nika, blok z tłokami, kolektory ssące i wydechowe, inne części 
silnika. Gromadka, tel. 0604/78-33-32,0606/47-11-90 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 1600 ccm : wózek, wahacze, 
półosie, zwrotnice, McPhersony, stabilizator, klapy kpi. Smar
dzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
RENAULT MEGANE. 1997 r.: zderzaki, błotniki, listwy pod lam
pę. Radwanice, tel. 071/311-76-55 
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 . : silnik 1.9 D, 2.0, 

1.6,1.41, drzwi, dach, przednie ćwiartki, koła, ta
picerka, uszczelki, zawieszenia, 2 poduszki pow., 
„wózek” , klimatyzacja, elem. plastikowe, na
grzewnica, filtry, skrzynia biegów, progi. Świdni
ca, tel. 0604/82-66-90,0607/64-52-82 87025421 

RENAULT MEGANE, 1998 r.: węże gumowe (przednie), - 200 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-24-15 
RENAULT MEGANE KOMBI, 2000 r . : drzwi L + P tył, klapa 
kpi. Smardzów, tel. 071/398-33-51,071/314-38-54 
RENAULT MEGANE KOMBI. 2000 r.: roleta bagażnika. Strze
lin, tel. 0604/84-01-45 .
RENAULT MEGANE, 2000 r.: klapa tylna z szybą, zawiesze
nie, błotniki, drzwi lewa strona, skrzynia biegów 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, LAGUNA, 1900 ccm, diesel: różne czę
ści blacharskie, mechaniczne, plastiki i inne. Wrocław, tel. 0605/
11-26-18
RENAULT MEGANE, LAGUNA, 1995/01 r . : lusterka boczne, 
kompletne, lewa i prawa strona, ręczna lub elektryczna regula
cja, z podgrzewaniem. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
RENAULT MEGANE, LAGUNA, 1999 r.: halogeny, lampy tyl
ne, koło dojazdowe, lusterka elektryczne. Wrocław, tel. 0605/
10-83-08
RENAULT NEVADA KOMBI, 1989 r., 2000 ccm: drzwi, błotni
ki, maska silnika, lampy, klapa tylna, chłodnica, reflektory. Wro
cław, tel. 0607/65-79-79

RENAULT RAPID : lampa, maska, tylnfa część nadwozia, za
wieszenia, zderzaki i inne. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
RENAULT RAPID, 1993 r., 80 tys- km, 1400 ccm, benzyna : 
silnik kpi., stan b. dobry, lampy, chłodnica, śdanka przednia, 
zawieszenia, stacyjka, skrzynia biegów (5). wahacze, półosie i 
inne. Lubin, tel. 0606/82-16-26
RENAULT SAFRANE: silnik, skrzynia biegów 2.0, zawiesze
nie tylne., tel. 0602/71-24-42
RENAULT SAFRANE : lampy, zderzaki, drzwi, chłodnice, po
duszki pow., błotniki, ćwiartki, dachy, tapicerka skórzana, kli
matyzacja, silnik i inne. Bolesławiec, tel. 075/784-31^5? 
RENAULT SAFRANE: zawieszenie,tylne kompl. Prusice, tel. 
0606/40-03-11
RENAULT SAFRANE : drzwi, maska, błotniki, zderzaki, grill, 
wzmocnienie czołowe, wahacze, zwrotnice, McPhersony, bel
ka pod silnik, chłodnice, reflektory, klapa tylna, obudowa z wen
tylatorami, halogeny, lusterka, lampy Mne, błotniki tylne, fote
le, konsola, blenda. Siechnice, tel. 071/311-39-14, 0602/
71-26-65
RENAULT SAFRANE: podsufitka, pasy bezp., uszczelki drzwi, 
zbiornik spryskiwacza. Wrocław, tel. 071/357-38-24, 0603/
31-62-05
RENAULT SAFRANE: błotnik przedni i inne. Wrodaw, tel. 071/
785-76-94,0602/81 -52-87,0604/71 -66-24 
RENAULT SAFRANE : pompa ABS. Wrocław, tel. 0503/
84-95-13 i
RENAULT SAFRANE, 1993 r., 2200 ccm, 12V: silnik na czę
ści, pompa wspomagania, alternator i inne. Żarów, tel. 074/ 
858-00-32 do godz. 18, 074/858-93-50 po godz. 18, 0607/
45-56-57
RENAULT SAFRANE, 1994 r.: skrzynia biegów, fotele, plasti
ki wnętrza, inst. el., licznik, el. zawieszeń, przełączniki, pedały 
i inne. Gać, tel. 0604/78-93-74, woj. wrocławskie 
RENAULT SAFRANE, 1994 r. : części. Gorzów, tel. 0502/
04-86-44
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 2200 ccm, benzyna: skrzynia 
biegów (manualna), stan b. dobry, blenda tylna, - 1.000 zł. Wro
cław. tel. 0608/69-73-30
RENAULT SCENIC: różne części blacharskie i mechaniczne. 
Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
RENAULT SCENIC : fotele z poduszką powietrzną, inne ele
menty wnętrza, zawieszenie, częśd karoserii. Siechnice k. Wro
cławia, tel. 071/311-59-42,0604/60-77-19 
RENAULT SCENIC: różne częśd. Wrodaw, tel. 071/398-96-27, 
0502/39-80-76
O  RENAULT SCENIC, 1997/01 r . : silnik 1.9 D, 1.6,

2.0,1.4 I, maska, lampy, błotniki, zderzaki, szy
by, chłodnice, wzmocnienia, felgi alum., 2 i 4 po
duszki pow., drzwi, klapa tylna, lusterka, progi, 
dach, klimatyzacja, ćwiartki, fotele, deska, elem. 
plastikowe, zawieszenia, wózek skrzynia biegów. 
Świdnica, te l. 0604/82-66-90, 0607/64-52-82 
87025411

RENAULT SCENIC, 2000 r. : intercooler, komplet siedzeń. 
Wrocław, tel. 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, ukł. kierowniczy, rozrusznik, al
ternator, części skrzyni biegów i inne. Chojnów, 
tel. 076/818-17-45, 076/818-12-27, 0603/07-36-38 
84019781

RENAULT TRAFIĆ: różne częśd. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
RENAULT TRAFIĆ, 80 tys. km, benzyna: silnik (kompl. doku
mentacja celna), ława pod silnik, wahacze. Prochowice, tel. 076/ 
858-47-61,0605/43-54-20
RENAULT TRAFIĆ : maska, błotnik, zderzaki, drzwi prawe. 
Siechnice, tel. 071/311-39-14,0602/71-26-65 
RENAULT TRAFIC,‘2100ccm: pompa wody (fabrycznie nowa). 
Siechnice, tel. 071/311-59-42 w godz. 8-18,0600/25-91-92 
RENAULT TRAFIĆ: serwo, pompa hamulcowa, aparat zapł., 
gażnik, obudowa filtra powietrza, czujniki, zamki drzwi, stacyj
ka, nagrzewnica, podnośniki szyb, lampy tylne, zawiasy i rygle 
tylnych drzwi oraz inne. Wrodaw, tel. 071/343-80-83 wewn. 279, 
0605/33-93-93
RENAULT TRAFIĆ, 2100 ccm, diesel: silnik, stan b. dobry, •
2.500 zł. Wrocław, tel. 0605/62-00-14
RENAULT TRAFIĆ, 1600 ccm, E. 2.0 E, 2.5 D : przekładnia
kier., półosie, skrzynie biegów, zderzak, atrapa, drzwi, wózek,
koła, głowica, silnik, • 500 zł. Paweł Mróz, Wysoka, tel. 071/
329-26-61 wewn. 53.0605/93-05-59
RENAULT TRAFIĆ, 1983 r.: skrzynia biegów, belka tylna kpi.
Wrodaw, tel. 0600/28-87-06
RENAULT TRAFIĆ, 1985 r., 2100 ccm, diesel: silnik, stan b. 
dobry,.- 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-55-34 w godz. 9-17, 
0602/52-55-51
O  RENAULT TRAFIĆ, 1985/93 r . : silnik 2,1 diesel, 

stan idealny, skrzynie biegów do różnych silni
ków, zawiesz. przednie i tylne, chłodniczka i inne. 
Legnica, tel. 0606/68-30-86 84019551

RENAULT TRAFIĆ, 1986 r.: różne częśd. Wrocław, tel. 071/
312-53-41
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 110 tys. km, 2100 ccm. diesel: 
ukł. różnicowy, synchronizatory, vacum pompa, części silnika. 
Wrodaw, tel. 0607/22-76-32
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2100 ccm, diesel: częśd mecha
niczne, elem. blacharki, elektronika, silniki, skrzynie b. Zielona 
Góra, tel. 0603/22-86-57
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2500 ccm, diesel: chłodnica. Je
lenia Góra, tel. 0603/29-1
RENAULT TRAFIĆ, 1991 r., 2200 ccm, benzyna: silnik, waha
cze, ława pod silnik. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 0605/.
43-54-20
RENAULT TRAFIĆ, 1991/93 r., 2500 ccm, diesel: belka pod 
chłodnicę, lampy przednie, mocowanie zderzaka przedniego i 
tylnego i inne. Legnica, tel. 0602/23-11-56 
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r . : grill, reflektory, narożniki tylne. 
Lubin, tel. 076/843-63-97
RENAULT TRAFIĆ, 1997 r., 2100 ccm, diesel: skrzynia bie
gów (5) - 2.000 zł, zawieszenie przednie, pompa wtryskowa, 
pompa hamulcowa + serwo, pompa paliwa, szyba przednia, 
maska silnika, zderzak, błotniki. Wschowa, woj. leszczyńskie, 
tel. 0600/60-57-41,0608/13-23-69 
RENAULT TWINGO: bębny kompl. z piastami i linkami, półka 
tylna. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66 
RENAULT TWINGO : maska, błotnik, zderzaki, wzmocnienie 
czołowe, reflektory, chłodnice, drzwi, belka pod silnik, klapa tyl
na, oś tylna, McPhersony, zwrotnice, wentylator. Siechnice, tel. 
071/311-39-14,0602/71 -26-65
RENAULT TWINGO, 1997 r . : alternator, silnik wyderaczek, 
pompa hamulcowa. Wrocław, teł. 071/345-32-23,0607/77-10-02 
RENAULT TWINGO. 1998 r.: ćwiartki prawe, dach otwierany, 
lampy tylne, drzwi, błotnik prawy i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/
45-73-54
RENAULT TWINGO, 1998 r. : zderzak. Oława. tel. 071/
311-76-55
ROBUR, diesel: nowy silnik na dotardu, możliwość sprowa
dzenia - 700 zł, tylny most • 160 zł, skrzynia biegów - 200 zł, 
pompa paliwa, serwo, kolumna kierownicza, pompa hamulco
wa, rozrusznik, wał, szyby, drzwi, nowe szczęki hamulcowe, 
inne częśd.., tel. 0601/81-32-12 
ROBUR: różne częśd. Bielany Wrodawskie, tel. 0601/91-27-21 
ROBUR: zbiornik paliwa -150 zł, linka hamulca ręcznego • 20 
zł, bęben hamulcowy -100 zł, okładziny hamulcowe - 60 zł, 
tłumik emaliowany -150 zł, kolumna kierownicza • 300 zł. Le
gnica, tel. 076/818-63-17,
ROBUR, 1988 r., diesel: rozrusznik, alternator, kolumna kie-
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równicy, skrzynia biegów (5), most tylny, silnik, wal pędny, skrzy
nia lad. i inne Kobierzyce, woj. wrocławskie, tel. 0603/94-97-53 
O  ROBUR. IFA, FORTSCHRITT: agregaty, sprężar

ki, części zamienne, sprzedaż wysyłkowa, akce
soria, serwis na miejscu. Bielany Wrocławskie, 
ul. Wrocławska 1a, tel. 071/311-27-88, 0603/
08-05-08 81013661

ROVER100,200,400,600,1984/01 r.: skrzynie biegów - ma
nualne i automatyczne + części. Wrocław, tel. 071/341-50-52, 
od 9-15,0602/85-03-45
ROVER 214: zawieszenie przednie, silnik, skrzynia biegów (5). 
Oleśnica, tel. 071/31540-51
ROVER 214,1990 r.: drzwi + szyby, skrzynia biegów, przednie 
zawiesz., tylne zawiesz., tapiceiki z drewnem, dach i inne. Le
gnica, tel. 0603/40-64-90
ROVER 214, 1998 r., 1400 ccm : części silnika, podłużnica 
przednia, klimatyzacja, szyby, lampy, fotele, deska rozdzielcza, 
skrzynia biegów, kolumna kierownicy i inne. Bolesławiec, tel. 
0608/74-74-65
ROVER 45: zderzak przedni. Wrocław, tel. 0601/72-56-81 
ROVER 820 Tl, 1993 r., 2000 ccm, turbo : dach, podłużnica, 
zawieszenie, skrzynia biegów, osprzęt silnika, drzwi, szyby, lu
sterka, skórzana tapicerka, klimatyzacja, ABS, półosie, felgi 
aluminiowe, plastiki, ukł. kierowniczy. Legnica, tel. 0603/
80-26-88
ROVER 820,825,1992/97 r., 80 tys. km, 2000 ccm, DOHC : 
silnik kpi., stan b. dobry, w całości lub na części, skrzynia bie
gów (5), dach, progi, błotniki tylne, klapa tylna, lampy przednie, 
zderzaki tylne, zawieszenie przednie i tylne, komputery, insta
lacja elektryczna, przełączniki, ceny od 50 zł. Góra, tel. 0601/ 
91-97-74,0601/77-03-81
SAAB, 1993 r.: zderzak przedni - 250 zł, błotnik prawy przedni
• 150 zł. Wrodaw, tel. 071/312-90-36
SAAB 9000: maska przednia. Wrocław, tel. 0601/72-56-81
SAAB 9000 CSE, 1998 r., 2300 ccm, turbo : części przodu,
zawieszenia, drzwi, poduszki pow., inne. Wrocław, tel. 0606/
62-65-10
SEAT: klamki, -100 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0608/78-57-66 
SEAT: felgi aluminiowe, nowe, firmy Rolan + opony Fulda 195/ 
50R15, na 4 śruby, rozstaw 100 mm, -1.400 zl. Zgorzelec, tel. 
0605/32-76-31
SEAT, 1983/01 r.: skrzynie biegów (manualne i automatyczne) 
oraz częśd do skrzyni hiegów. Wrocław, tel. 071/341 -50-52 w 
g. 9-15 (pn.-sob.), 0602/85-03-45 wgodz. 9-18 
SEAT ALHAMBRA, 2000 r., 1900 ccm, TDI: zawieszenia, sil
nik, skrzynia biegów, dach i inne. Polkowice, tel. 0603/48-47-12 
SEAT ALHAMBRA, CORDOBA, 1984/01 r.: skrzynie biegów- 
manualne i automatyczne + częśd. Wrocław, tel. 071/341-50-52, 
od 9-15,0602/85-03-45
SEAT CORDOBA, 1994 r. : nagrzewnica, półosie, oś tylna, 
belka, lusterka, komputer do silnia 1.6E, serwo, cewka zapł. 
Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
SEAT CORDOBA, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : maska silnika, 
felgi stalowe, częśd silnika, wspomaganie i inne. Wrocław, tel. 
0602/23-68-66
SEAT CORDOBA, 1995 r,: zderzak przedni. Kłodzko, tel. 0606/
46-16-93
SEAT CORDOBA, 1996 r., 1600 ccm, wtrysk: częśd mecha
niczne, elem. blacharki, elektronika, silniki, skrzynie b. Zielona 
Góra, tel. 0603/22-86-57
SEAT CORDOBA, 1999 r . : komplet oryginalnych kołpaków 
(14"). Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
SEAT CORDOBA, IBIZA KOMBI, 1400 ccm, 1900, diesel. róż
ne częśd blacharskie, mechaniczne, skrzynia biegów. Nysa, 
tel. 0606/26-63-23
SEAT CORDOBA, TOLEDO, 2001 r . : kolumny McPhersona, 
oryginalne, nowe -150 zł, półosie z przegubami - 350 zł, kata
lizatory - 400 zł, sondy Lambda - 80 zł, pompy wspomagania - 
140 zł, pod. powietrzna + sensor • 500 zł, zapalniczki • 10 zł. 
Wrodaw, tei. 0501/53-15-20
SEAT IBIZA: rozrusznik, linka szybkościomierza, poduszka pod 
skrzynię, skrzynia biegów. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
SEAT IBIZA, system Porsche: głowica. Trzebnica, tel. 0606/
40-03-11
SEAT IBIZA: lusterka boczne, halogeny. Wrocław, tel. 0607/
82-45-62
SEAT IBIZA: moduł wtrysku. Wrocław, tel. 071/789-31-48 
SEAT IBIZA, 36 tys. km, 1300 ccm, benzyna : silnik system 
Porsche, zawieszenie, skrzynia biegów, odone, - 500 zł. Wro
daw, tel. 0602/99-49-37
SEAT IBIZA od 1995 r.: różne częśd z demontażu. Wschowa, 
teł. 0605/91-88-41, Niemcy, 0049/17-44-96-98-61 
SEAT IBIZA, 1988 r.: reflektory - 60 zł/szL, lampy tylne - 40 zł/ 
szL, rozrusznik - 80 zł. aparat zapłonowy - 90 zł. Leszno, tel. 
065/529-14-23 lub, 0609/51-84-96 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1200 ccm z silnikiem w systemie Porsche 
: drzwi, maski, zderzak tylny, lampy, ukLkierowniczy -150 zł, 
szyby, piasty, wahacz i inne. Legnica, tel. 0608/82-95-68 
SEAT IBIZA, 1989 r, 1500 ccm: silnik, z dokumentacją, dach, 
różne częśd. Wrodaw, tel. 0604/87-79-01 
SEAT IBIZA, 1990 r., 130 tys. km, 900 ccm: skrzynia biegów
(5) - 500 zł, McPhersony -120 zł/sztuka, resor tylny - 80 zl i 
inne. Bolesławiec, tel. 0501/46-61-20 
SEAT IBIZA, 1990 r.: drzwi tylne prawe, tylne lampy, McPher
sony, inst. el. i inne. Gać, tel. 0600/92-05-13, woj. wrocławskie 
SEAT IBIZA, 1990/93 r. : różne części. Oleśnica, tel. 071/
315-40-51
SEAT IBIZA, 1991 r.: tylne lampy, lusterka. Legnica, tel. 0602/
83-80-92
SEAT IBIZA, 1991 r . : klapa z szybą, silnik wycieraczki, - 350 
zl. Legnica, tel. 076/722-58-01
SEAT IBIZA, 1991 r.; drzwi kpi., klapy tylne, zawieszenie i inne. 
Prusice.iel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
SEAT IBIZA, 1991 r. 900,1200,1500 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, mosty, belki, półosie, osprzęt silnika, chłod
nica, szyby, drzwi, inne. Wałbrzych, tel. 074/846-49:58 
SEAT IBIZA, 1991/92 r., 1100 ccm : silnik + skrzynia biegów, 
elektronika, wiele podzespołów, fotele, drobne częśd. Lubań, 
tel. 0606/41-01-16
SEAT IBIZA, 1992 r.: skrzynia biegów (5). Gromadka, woj. le
gnickie, tel. 0603/71-61-56,0600/13-30-53 
SEAT IBIZA, 1992 r., 1200 ccm, wtrysk: wtryskowy ukł. zasila
nia, kolumnę kierowniczą, kolo kierownicze, serwo, pompę ha
mulcową, deskę rozdzielczą. Legnica, tel. 0602/38-10-85 
SEAT IBIZA, 1993 r.t 1200 ccm, benzyna: silnik, stan idealny, 
skrzynia biegów (5), drzwi, zderzak, klapa tylna, zawieszenia i 
inne. Wrodaw. tel. 0608/29-29-83 
SEAT IBIZA, 1995 r . : zderzak przedni. Kłodzko, tel. 0606/
46-16-93
SEAT IBIZA, 1997 r., 1000 ccm 5-drzwiowy: klapa tylna z szy
bą, - 250 zł. Bolesławiec, tel. 075/784-11-81 
SEAT IBIZA, 1998 r. 5-drzwiowy: błotniki, zderzaki, chłodnice, 
zawieszenia, głowica (1400 ccm), tył nadwozia, słupki środko
we z progami, nagrzewnica i inne (wysyłka na cały kraj). War
szawa, tel. 0602/60-66-24
SEAT IBIZA, 1999 r . : komplet oryginalnych kołpaków (14"). 
Kłodzko, tel. 0606/46-16-93
SEAT IBIZA, 1999 r., 1400 ccm, benzyna: kpi. pasów bezwł. z 
napinaczem gazowym, el. deski rozdzielczej. Lubin, tel. 076/
844-48-20,0605/73-48-52
SEAT IBIZA, 2000 r.: różne częśd, nowy model. Dzierżoniów, 
tel. 0604/21-17-42
SEAT IBIZA, CORDOBA, 1996/99 r.: reflektory, kierunkowska
zy, atrapa, zaślepki halogenów. Wrodaw, tel. 0601/59-21-76 
SEAT MALAGA: kpi. drzwi, klapa, maska, błotniki przednie, 
zbiornik paliwa, teleskopy przednie i tylne, ćwiartka prawa tyl
na (błotnik), piasty przednie i tylne, częśd fotela, szyba tylna, 
tapicerka, podsufitką, zderzak przedni, serwo, pompa, kpi. prze

wodów hamulcowych, skrzynia biegów (5), rozrusznik, * 35Ó zł. 
Lubin, tel. 0605/82-76-55
SEAT MALAGA, 1991 r.: hak. Gaworzyce, tel. 076/831-65-30, 
0606/64-27-51
SEAT TERRA, 1994 r., 86 tys. km, 1400 ccm, diesel: silnik, 
skrzynia biegów (5), zawieszenia, rozrusznik, chłodnica, lam
py, zderzak, inne. Gromadka, tel. 0604/78-33-32,0606/47-11-90 
SEAT TOELDO, LEON, 2000 r.: drzwi tylne prawe, lekko uszko
dzone, - 50 zł. Oława, tel. 0607/63-23-28 
SEAT TOLEDO: lewe, tylne drzwi, uzbrojone, - 90 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/644-90-94,0604/40-53-70 
SEAT TOLEDO : klimatyzacja kompletna. Leszno, tel. 0603/
77-52-88
SEAT TOLEDO : skrzynia biegów i inne. Poznań, tel. 0503/
57-63-32
SEAT TOLEDO : klapa z światłami, kpi. Smardzów; tel. 071/
398-33-51,071/314-38-54
SEAT TOLEDO : ćwiartka przednia prawa, z podłogą i słup
kiem. Wińsko, tel. 071/389-80-63 
SEAT TOLEDO, 1800 ccm: tył karoserii i inne części używane. 
Wrocław, tel. 0601/70-17-36
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1800 ccm, benzyna: silnik, klapa tyl
na, zderzak tylny, maska i inne. Żary, tel. 0608/35-00-89 
SEAT TOLEDO, 1992 r.: wszystkie częśd, drzwi, podłużnice, 
fotele, deska rozdz., słupki, lampy i inne. Sulechów, tel. 0607/
55-00-23
SEAT TOLEDO, 1992/98 r., 1900 ccm, diesel, turbo D : luster
ka, drzwi, przepływomierz, chłodnica, wspomaganie, lampy, 
częśd silnika, felgi stalowe, półosie, konsola. Wrodaw, tel. 0602/
23-68-66
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1800 ccm 1600 i 2000 ccm: dach, 
podłużnice, ćwiartki tylne, klapa, drzwi, lampy, zegary, chłodni
ca, serwo, nagrzewnica, lusterka, hak, zbiorniczki, osprzęt sil
nika, skrzynia biegów, zawieszenie, plastiki, ukł. wydechowy i 
kierowniczy, kierownica i inne. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
SEAT TOLEDO, 1993 r.: fotele, błotniki tylne, dach, oś tylna, 
klapa tylna, drzwi, podłużnice, kolumna kierownicy, pompa 
wspomagania, zbiorniczek wspomagania. Zielona Góra, tel. 
0604/86-18-25
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1800 ccm: silnik, koła, drzwi, szyby, 
tapicerka, zderzaki, chłodnica, zawieszenia. Bolesławiec, tel. 
0608/47-98-06
SEAT TOLEDO, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : różne części me
chaniczne, dach, tylne błotniki. Legnica, tel. 0607/17-66-93 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 1900 ccm, turbo D: silnik kpi., stan b. 
dobry, skrzynia biegów 151, rozrusznik, zawieszenia, koła, felgi 
aluminiowe 14’  i 13”, kołpaki, - 2.800 zł. Złotoryja, tel. 076/ 
878-29-13,076/878-51-96
SEAT TOLEDO, 1997 r., 1800 ccm, benzyna: tapicerki, wykła
dziny, plastiki, serwo, pedały, kolumny McPhersona z ABS, łapy, 
uchwyty do pomp, częśd konsoli, ukł. wydechowy, komputer, 
isntalaęja, półoś lewa, lewarek zmiany biegów. Legnica, tel. 
0607/18-10-88
SEAT TOLEDO i, 1998 r.: drzwi (z lewej strony), ćwiartka tylna 
lewa, tylna belka z ABS, zawieszenia, półosie, tapicerka, lu
sterka reg. el., białe kierunkowskazy, lampy tylne, silnik 1.61, 
skrzynia biegówr .sanie', nagrzewnica, plastikowe elem. wnę
trza, chłodnica i inne. Rudna k. Lubina, tel. 0607/04-26-69 
SEAT TOLEDO, 2000 r . : wzmocnienie przednie. Strzelin, tel. 
0600/37-47-49
SEAT TOLEDO, 2001 r., 1900 ccm, TDi: drzwi, konsola, pod. 
powietrzna, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 0608/29-29-83 
SILNIK PERKINS 3-cylindrowy, wał korbowy. Kochlice, tel. 076/
857-02-45
SILNIK PERKINS 3-cylindrowy: blok silnika, pompa wtrysko
wa, wtryskiwacze i inne. Wałbrzych, tel. 0501/63-70-01 
SILNIK SW-400 : zestaw naprawczy turbo, bez tulei, nowy - 
500 zł, pompa dejowa, nowa - 200 zł. Lubin, tel. 0602/60-93-39 
SILNIK SW-400 do Stara lub kombajnu, kompletny, po kapital
nym remoncie, 20 tys. km przebiegu, - 2.500 zł. Bolesławiec, 
teł. 075/734-20-82, po 21
SILNIK SW-400 głowica kpi., stan b. dobry - 300 zł. Brzeg Opol
ski, tei. 077/416-40-05 po godz.15 
SILNIK SW-400: głowica z kolektorami, klawiatura, laski, wtry
skiwacze - 550 zl, korbowody z tłokami, 6 szt. • 300 zł, wałek 
rozrządu • 100 zl, sprężarka pow. - 250 zł i inne. Chojnów, tel. 
076/818-63-17
SILNIK SW-400: głowica uzbrojona, wtryskiwacze 6 szt., kla
wiatura, wałek rozrządu, korbowody z lokami, pompa wodna z 
korpusem, sprężarka powietrza, popychacze, pompa wtrysko
wa, - 800 zł. Legnica, tel. 076/818-63-17 
SILNIK SW-400 stan b. dobry, możliwość sprawdzenia, - 2.300 
zł. Raszówka, gm. Lubin, tel. 0603/83-40-66 
SILNIK SW-400. - 2.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-5044,0502/
30-53-44
SILNIK SW400 : pompa wtryskowa, głowica. Zielona Góra, 
tel. 068/320-38-49
SILNIK SW-680 : rozrusznik R-20, nowy. Lubin, tel. 076/
846-76-70
SILNIKI do lveco, Renaulta Master, 2.5 TDi, 2.8’TDi, fabrycz
nie nowe, gwarancja. Wrocław, tel. 071/342-19-70, 0601/
74-1945
O  SILNIKI OCLONE z kpi. dokumentacją: VW Golf 

1600 D, Opel Corsa 1500 D, Ford Escorta 1600 D 
i 1800 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 

SKODA 105,120: silnik bez głowicy (ha gwarancji), zestaw 
naprawczy silnika, głowica kpi. (po remonde) i inne, nowe i 
używane. Lubin, tel. 0604/66-62-68,076/846-30-98 
SKODA 105: silnik, stan b. dobry - 400 zl, skrzynia biegów - 
200 zł, koła - 30 zł/szL, pokrywa silnika, bagażnika, szyby, inne 
częśd. Budzice, tel. 071/312-63-84,0605/03-23-84 
SKODA 105: różne częśd. Kłodzko, tel. 074/868-95-34 
SKODA 100.110: drzwi, pierścienie, nowe 68 mm. Legnica, 
tel. 076/722-55-25,0603/8441-71 
SKODA 105,120: głowica, alternator, klapa bagażnika - 70 zł, 
belka zawieszenia (83 r.) - 70 zł. prędkościomierz okrągły - 20 
zł, blok silnika (89 r.), gażnik. Legnica, tel. 076/722-55-25,0603/ 
8441-71
SKODA 120 L i  skrzynie biegów (4) i (5), chłodnice, drzwi kpi., 
maski i inne. Racławice Wielkie, gm. Kobierzyce, tel. 071/
311-90-81
SKODA: części silnika RTO. Sobótka, tel. 0600/2743-59 
SKODA 100 nowe: pokrywa bagażnika, podłoga bagażnika, 
progi, nadkola tylne i przednie, bak, dmuchawa, inne, również 
z demontażu. Wrocław, tel. 339-86-57 
SKODA S-100 : lampy przednie, osłona pod zbiornik paliwa, 
opony i wiele innych, szyba przednia, szyby drzwi, błotniki tyl
ne, pokrywa bagażnika, silnika, ścianka tylna, bagażnik. Wro
cław, tel. 071/348-29-11 po godz. 18 
SKODA 120: hak holowniczy z osprzętem, stan b. dobry, • 60 
zl. Wrocław, tel. 071/353-00-51 - 
SKODA: felgi aluminiowe, nowe, firmy Roian + opony Fulda 
195/50R15, na 4 śruby, rozstaw 100 mm, • 1.400 zl. Zgorzelec, 
tel. 0605/32-76-31
SKODA 110: kpi. silnik, skrzynia biegów i inne. Zielona Góra, 
tel. 0501/31-23-00
SKODA 130: nadkole prawe, ścianka przednia, instalacja el. i 
inne. Złotoryja, tel. 0603/66-10-54 
SKODA 100,1977 r.: karoseria z kołami, - 300 zl. Kamieniec 
Ząbkowicki, tel. 074/817-30-05 *358 
SKODA 105,120,1984 r . : różne częśd z demontażu. Młyń
sko, gm. Gryfów Śl., tel. 0601/57-2241 
SKODA 105,120; 1986 r. 1.1 i 1.2: skrzynia biegów, zawiesze
nie, lampy, drzwi, szyby, mosty, belki, półosie, zderzaki, błotni
ki, silniki, inne częśd. Wałbrzych, tel. 074/84649-58

SKODA, 120 LS„1989 r.: karoseria, silnik, skrzynia biegów (5 i 
4), zawieszenie przednie, przekł. listwowa, chłodnica, drzwi, 
zderzaki, lampy, hak, zbiornik paliwa, tapicerka, błotniki, atrapa 
przednia, licznik z obrotomierzem, felgi z oponami, półosie z 
bębnami, kierownica dźwignia biegów, szyby tylne. Piława Gór
na, tel. 0602/60-19-47
SKODA 120,1989 r.: hak z inhalacją elektryczną. Złoty Stok, 
tel. 074/817-54-18
SKODA 105-120 : wszystkie części. Wrocław, tel. 071/ 
3444 2 42,0608/75-16-34
SKODA 120,105 : głowice, bloki silnika, wały korbowe, tłoki, 
blacha, drzwi, szyby, felgi z oponami, skrzynie biegów (4) i (5) 
oraz zbiorniki. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
SKODA FABIA, 2001 r.: pompa hamulcowa • 150 zł, poduszka 
powietrzna + sensor • 500 zł, instalacja silnika (1.9 SDI) - 300 zl 
i inne. Wałbrzych, tel. 0606/12-59-99 (sb.-nd.)
SKODA FAVORIT: drzwi, dach ze słupkami, tylna część nad
wozia, lampy, alternator, gażnik i inne. Kamienna Góra, tel. 0602/
38-72-71
SKODA FAVORIT : różne części mechaniczne, skrzynia bie
gów, silnik, plastiki, inst. elektr., części blacharki. Kłodzko, tel. 
074/868-53-87
SKODA FAVORIT: zderzak przedni. Oborniki Śląskie, tel. 071/
310-15-80
SKODA FAYORIT: różne części. Oleśnica, tel, 071/31540-51 
SKODA FAVORIT : skrzynia biegów (5), lusterka, silniczek 
wycieraczek, amortyzatory tylne i inne. Wrocław, tel. 071/
345-68-78
SKODA FAVORIT: zderzak przedni - 80 zł. Wrocław, tel. 071/
349-26-63
SKODA FAVORIT: pas przedni (1991 r.), drzwi, lampy, szkła, 
części elektryczne i mechaniczne, wkład zamków, paski klino
we, farba spray (kolor groszkowy) - nowe, tanio. Wrocław, tel. 
071/343-66-26
SKODA FAVORIT: lusterko lewe kpi, - 40 zł. Wrocław, tel. 0503/
04-6947
SKODA FAVORIT: drzwi, alternator, zbiornik paliwa, nagrzew
nica, aparat zapłonu, wiązka elektr. przednia, lampa lewa tylna, 
mechanizmy wyderaczek, sprężyny, kolumny McPhersona, 
serwo, piasty przednie, zaciski ham., belka tylna, tłumiki, sta
cyjka, kolumna kierownicza. Wrocław, tel. 352-83-37 po 
godz. 18,0604/75-20-57 ~
SKODA FAYORIT135,136: nowy błotnik oryginalny z Ozech, 
przedni lewy błotnik do Skody Favorit, -150 zł. Wrocław, tel. 
0601/75-20-85

SKODA FAVORIT, 1990 r., 1300 ccm: silnik, skrzynia biegów, 
elementy blacharki i inne. Żagań, tel. 0604/80-93-28 
SKODA FAVORIT, 1990 r., 1300 ccm, benzyna : drzwi tylne 
kpi., zawieszenie tylne, częśd silnika, elementy plastikowe, 
nagrzewnica, przełączniki, przekaźniki, kolumna kierownicza, 
ukł. wydechowy i inne. Lubin, tel. 076/844-65*16 po godz. 20 
SKODA FAVORIT, 1990 r . : drzwi tylne lewe, lampa przednia 
lewa, skrzynia biegów, układ kierowniczy, wózek pod silnik, 
zawieszenie tylne (kompletne, nowe), konsola, wahacze, silnik 
1.3 kompletny, kiapa tylna z szybą i inne. Prusice, tel. 071/
312-60-25 po godz. 20,0607/74-36-15 
SKODA FAVORIT, 1991 r.: częśd z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/
47-26-97
SKODA FAVORIT, 1991 r.: różne części. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/315-67-67
SKODA FAVORIT, 1991 r . : silnik z osprzętem, skrzynia bie
gów, zawieszenie, mosty, belki, półosie, błotniki, zderzaki, koła, 
inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
SKODA FAVORIT, 1991 r.: różne częśd. Wrocław, tel. 0602/
68-90-83
SKODA FAVORIT, 1992 r . : silnik, elem. blacharki, zawiesze
nie przednie, kolumny McPhersona, oś tylna, skrzynia biegów
(5), półosie, chłodnica, zbiornik paliwa, szyby, klamki, zamki, 
linki, stacyjka, insL elektr., przełączniki, inne. Legnica, tel. 076/
852-46-02
SKODA FAYORIT, 1992 r., 50 tys. km, 1300 ccm: różne czę
śd. Wrocław, tel. 0502/45-1247 
SKODA FELICIA klimatyzacja kompletna, • 800 zł. Oława, tel. 
071/302-8544,0602/70-20-85
SKODA FELICIA: półoś napędowa prawa. Wrodaw, tel. 0601/
72-24-92
SKODA FELICIA : części oryginalne, niemieckie - reflektor 
przedni lewy, hak tylny (używany), - 300 zł. Wrocław, tel. 071/
343-66-26

SKODA FELICIA, 1998 r.: różne częśd. Oława, woj. wrocław
skie, tel. 0602/8849-71
SKODA FELICIA, 1998 r., 1900 ccm, diesel: chłodnica, zawie
szenie, półosie, zderzak, koło, deska rozdz., wzmocnienie przed
nie z podłużnicami, skrzynia biegów. Wrocław, teL 0605/
06-97-10 po godz 17
SKODA FELICIA, 1998 r., 1300 ccm, benzyna: drzwi, maska 
silnika, chłodnica, klapa tylna, zawieszenie przednie i tylne, 
zderzaki i inne. Wrodaw, tel. 0603/13-93-13 
SKODA FELICIA, 1998 r . : lampa prawa, błotnik tylny lewy, 
chłodnica wody. Wrocław, tel. 071/364-5142,0608/34-92-77 
SKODA FELICIA, ~OCTAVIA : lampy przednie, zawieszenie 
przednie i tylne, błotniki, zderzaki. Wrodaw, tel. 0606/40-03-11 
SKODA LIAZ MTS 24 : przedni napęd, skrzynia biegów, do 
wywrotki, siłownik do kipra, siłowniki ham. pneumatyczne do 
ręcznego ham. i inne. Lubawka, tel. 0602/38-91-03, woj. jele
niogórskie
SKODA LIAŻ: silnik, skrzynia biegów,.most,tylny, zawieszenie 
przednie, kabiny oraz inne, tanio.'jRatnó Dolne, tel. 074/ 
871-28-29,0603/71-67-11
SKODA OCTAVIA: wzmocnienie czołowe, błotnik przedni pra
wy, belka zderzaka. Lubin,-tel. 076/843-63-97 
SKODA OCTAYIA:maska przednia, błotnik lewy i prawy, inne 
elementy przodu. Oława, tel. 071/302-85-44,0602/70-20-85 
SKODA OCTAVIA: zderzak przedni, chłodnica. Wrodaw, tel. 
071/336-70-66 weWn. 187
SKODA OCTAVIA, 1998 r.: maska, grill, drzwi, lampa przednia 
lewa, błotnik lewy. Wrodaw, tel. 071/364-5142,0608/34-92-77 
SKODA OCTAVIA; 1998/99 r., 1900 ccm, TDi: klapa tylna z 
szybą drzwi, osprzęt silnika, kolumny McPhersona, półosie, 
poduszki pow. *  sensor, napinacze, konsola, podsufitką, głowi
ca + osprzęt, ukł. kierowniczy, zbiorniczki, poduszka pow. + 
sensor + napinacze, konsola i inne. Lubin, tel. 0603/71-74-17 
SKODA OCTAVIA, 1999 r„ 40 tys. km, 1600 ccm, benzyna,: 
tylny zderzak, klapa, tylne zawiesz., drzwi i inne. Lubin, tel. 0607/
12-22-00 /
SKODA OCTAYIA, 1999 r.: elementy zawieszenia przedniego

i tylnego. Piotrowice Małe, gm. Prusice, tel. 071/312-61-55, 
0608/03-83-64
SKODA OCTAVIA, 2001 r., 1600 ccm, 1800 ccm, 1900 ccm: 
nowe, oryginalne kolumny McPhersona -150 zł, półosie zprze- 
gubami - 350 zł, katalizatory - 400 zł, sonda Lambda - 80 zl, 
pompy wspomagania -140 zł, pod. powietrzna ♦ sensor - 500 
zł. Wrocław, tel. 0501/53-15-20
SKODA RAPID: skrzynia biegów. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
SKODA RTO : kolumna, głowica, docisk, półosie, końcówki 
wtrysku, tłoki, zawory, pierścienie i inne/Wałbrzych, tel. 0604/
11-59-68
SKRZYNIA ZAŁADOWCZA wraz z siłownikiem MULTIKAR, 
sprawne, maló użytkowane, - 600 zł. Legnica, tel. 076/855-23-25 
SMART: zawiesz. przednie i tylne, błotniki, felgi, tarcze ham. i 
inne. Lwówek śląski, tel. 0608/63-16-87 
SPYCHARKA: silniki DT 54 S, 323, cena -1.500 zł/szt. Nysa, 
tel. 0501/40-80-36
SPYCHARKA DT S-651: rozrusznik, oś wózka, tarcza doci
skowa, pompy, tłoki, pierścienie, panewki. Wałbrzych, tel. 0604/
11-59-68
SPYCHARKA DT 75 : 2 pompy wody, nowe, cena - 300 zł. 
Stanisław Adydan, 57-312 Jaszkowa Górna 29, gm. Kłodzko 
SPYCHARKA S-100 : kupię różne częśd. Janisławice, gm. 
Sośnie, tel. 062/739-11-05
SPYCHARKA GĄSIENICOWA DT 75M różne części. Żmigró- 
dek, tel. 071/385-36-92
STAR: alternator 14V, 75A, nie używany - 300 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/644-05-89,0604/28-02-50 
STAR, 20 tys. km: silnik SW400 T, kompletny, po kapitalnym 
remoncie, nadaje się także do kombajnu, - 2.500 zl. Bolesła
wiec, tel. 075/734-20-82, po 21
STAR: zbiornik na paliwo o poj. 1501, -160 zł. Polanica Zdrój, 
tel. 074/868-29-63,0502/89-68-04 
STAR : tarcza sprzęgła, bębny, półosie, głowice, wał pędny, 
zwrotnice i inne. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
STAR : most, wkład, półosie, wał korbowy, wał npędowy, pia
sta, skrzynia, wspomaganie, felgi, sprężarka, pomapa, głowi
ca. Wrocław, tel. 0604/26-20-11 
STAR ! pompa wspomagania, nowa. Zawonia, tei. 071/
312-90-73
STAR : kompletne koło, z oponą bieżnik 10 mm, 8.25 x 20, -
260 zł. Żórawina, tel. 071/316-50-54,0600/1
STAR 1142: wały napędowe, 2 szt., kompletne, prawie ńowe -

400 zł. Stanisław Adydan, 57-312 Jaszkowa Górna 29, gm. 
Kłodzko
STAR 200: wywrót kompletny (dł. 4.60 m), przystawka na kok) 
pasowe (do beczki asenizacyjnej), most tylny kpi., tel. 0603/ 
5945-59
STAR 200, SW400: most tylny, resory i inne części. Bielany 
Wrocławskie, tel. 0601/91-27-21 
STAR 200: wszystkie częśd z demontażu, silnik, skrzynia bie
gów, most szybki, koła z oponami, wał napędowy (długi), 2 pom
py z przystawką do kipra oraz wiele innych. Boguszów-Gorce, 
teł. 074/844-7345 po godz. 16,0604/46-68-58 
STAR 200 : skrzynia biegów - 300 zł, silnik SW400, po czę
ściowym remonde -1.200 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-90-94, 
0604/40-53-70
STAR 200 : pompa wody, nowa • 100 zł. Brzeg Opolski, tel. 
077/41640-05 po godz.15
STAR 200: nowa sprężarka (duża) - 400 zł, pompa wtryskowa 
(po remonde) - 600 zł, nowa tarcza sprzęgła -150 zł, nowa 
pompa wody -100 zł, kolektory, wałek rozrządu, tuleje, toki, 
głowice, docisk sprzęgła. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0606/91 -83-75 
STAR 200: kabina nowego typu, stan b. dobry -1.500 zł, most 
tylny szybki -1.000 zł, silnik SW400, nominalny - 3.000 zł, skrzy
nia biegów - 450 zł, zderzak -100 zl, wały pędne • 450 zł, wał 
korbowy (I szlif), blok żeliwny - 850 zl i inne. Jaworzyna śląska, 
tel. 074/858-86-26,0605/07-80-32 
STAR 200: kabina po remoncie i lakierowaniu, nowego typu -
4.000 zł, izoterma, po remoncie, resory po hambrowaniu, most 
tylny, wspomaganie kier. kpi., wały napędowe, chłodnica, koła 
radialne, zawieszenie przednie, skrzynia biegów (5), zbiornik 
paliwa, silniki. Kochlice, tel. 076/857-0245 
STAR 200: silnik, skrzynia ładunkowa, wywrót, koła, wspoma
ganie, most, szybki, skrzynia biegów i inne. Legnica, tel. 076/ 
86644-37
STAR 200,6842 ccm : silnik kpi. po remoncie, nowe wtryski, 
pompa wodna, dodsk i tarcza sprzęgła, przystawka do wywro
tu, pompa do wspomagania • 3.600 zł. Lubin, tel. 076/847-30-20 
STAR 200: most tylny, możliwość sprawdzenia -1.500 zł, sil
nik, sprawny -1.500 zł, kabina z szybami - 300 zł, wały, krótki i 
długi, półosie, nowe, 2 szt - 250 zł, oś przednia - 600 zł, z de
montażu. Olszany, gm. Strzegom, tel. 074/855-71 -68 
STAR 200: hak holowniczy, filtry oleju i paliwa, wtryskiwacze, 
paski klinowe, lampy. Trzebnica, tel. 071/387-12-78 
STAR 200: zbiornik oleju do kipra -150 zł, pompa wywrotu - 
200 zł, głowice - 80 zł/szt., chłodnica - 200 zł, most tylny - 200 
zł, siłowniki -100 zł/szt., piasty -100 żł/szt., wałek rozrządu - 
100 zł, koło zamachowe -100 zł, obudowa, pompa i miska ole
ju, inne. Wałbrzych, tel. 074/849-05-24,0606/81-26-16 
STAR 200 wywrotka: kabina, stary typ - 200 zł, most tylny - 800 
zł i inne. Wrocław, tel. 34549-72 
STAR 200: rozrusznik, i  200 zł. Wrocław, tel. 0601/75-78-70 
STAR 200 : silnik, skrzynia biegów, opony, tylny most, HDS, 
wywrotka. Wrocław, tel. 0501/7943-50 
STAR 200: wkładu mostu (szybki) - 900 zł, skrzynia biegów - 
300 zł, rama długa - 250 zł, zawieszenie przednie (prawie nowe)
- 550 zł, resory - 70 zł/szt., chłodnica -120 zł, zderzak z lampa
mi -1)0 zł, serwo z pompą-170 zł, rozrusznik - 250 zł, pochwa 
mostu. Wrodaw, tel. 071/387-82-95,0605/63-87-11 
STAR 200: kabina - 300 zł, silnik, stan idealny - 400 zł, most 
tylny - 200-600 zł. Żary, tel. 068/374-26-14,0608/1148-12 
STAR 200: różne części. Żmigródek, tel. 071/385-36-92 
STAR 200,1980 r.: most tylny - 700 zł, skrzynia biegów - 500 
zł, rozrusznik -150 zł, alternator -100 zł, kabina - 300 zl i inne 
części. Rawicz, tel. 065/5454741 
STAR 200,1984 r., SW-400: głowica, skrzynia biegów, pompa 
wtryskowa, rozrusznik, belka przednia po remoncie i inne czę
śd gratis. Złotoryja, tel. 076/878-16-63,0602/18-19-30 .
STAR 200,28: głowice, wały, tarcza + docisk sprzęgła, skrzy
nia biegów, drzwi, szyby, błotniki, zderzaki, półosie, resory i inne. 
Wrodaw, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-88 
STAR 266, 200 : pompa wspomagania, pompa wtryskowa, 
przekł. kierów, ze wspomaganiem, nowa, końcówki kierów., gło
wice i inne. Brzeg Dolny, tel. 071/319-77-74,0607/40-11-17 
STAR 28: różne części, - 800 zł. Nysa, tel. 077/433-36-77 
STAR 28 : serwo, nowe, -100 zł. Olszany, gm. Strzegom, tel. 
074/855-71-68
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, koło zamachowe -100 zł, tarcza i docisk sprzęgła -150 zł i 
inne. Wałbrzych, tel. 074/849-05-24,0606/81-26-16'

STAR 28-200, SW400: silnik Leyland, kompletny, skrzynia bie
gów Autosan, synchronizowana i inne częśd. Legnica, tel. 076/ 
887-16-70 po godz. 19
STAR 29: głowica silnika, -100 zł. Jawor, tel. 076/870-49-63. 
STAR 660 : skrzynia rozdzielcza, części, - 300 zł. Rokitnica, 
tel. 076/878-07-01
STEYR : pompa wtryskowa, głowice, rozrusznik, inne częśd. 
Wrocław, tel. 071/355-63-32
STEYR: siłownik kipra, brak podstawy mocowania siłownika, -
750 zl. Wrodaw, tel. 071/329-54-11,0602/39^27-94
SUBARU IMPREZA: różne częśd. Świdnica, tel. 074/853-43-20
SUBARU LEONE KOMBI, 1985 r.: wszystkie częśd. Prusice,
woj. wrocławskie, teł. 071/312-5341
SUZUKI CARRY, 1986 r . : różne części. Wrocław, tel. 0601/
70-7645
SUZUKI MARUTI, 1993 r., 800 ccm: silnik z osprzętem, skrzy
nia biegów, zawieszenie, koła, błotniki, szyby, maski, fotele, inne. 
Wałbrzych, tel. 074/84649-57
SUZUKI SWIFT GLS: klapa tylna. Legnica, tel. 0601/7342-70 
SUZUKI SWIFT: zderzaki, pompa wspomagania, lampy, za
wieszenia i inne. Mojesz, woj. jeleniogórskie, tel. 075/789-29-04, 
0502/67-28-28
SUZUKI SWIFT : drzwi. Siechnice k. Wrocławia, tel. 071/
311-54-13 wgodz. 9-17,0608/41-76-04 
SUZUKI SWIFT : amortyzator przedni. Wałbrzych, tel. 074/
848-9349 po godz. 17
SUZUKI SWIFT, 1987 r., 1000 ccm: silnik na części, skrzynia 
biegów (5), zawieszenia, przeguby, amortyzatory, lampy, drzwi, 
chłodnica, klapa tylna, zderzak, zbiornik paliwa i inne. Choj
nów, tel. 0<600/57-31-65
SUZUKI SWIFT GTI, 1992 r., 86 tys. km, 1300 ccm, 16V, ben
zyna : wszystkie części oprócz maski, błotników przednich i 
zderzaka lub cały samochód - 700 DEM (odbiór w Goerlitz). 
Lwówek śląski, tel. 0602/76-82-98 
SUZUKI SWIFT, 1995 r.: szyby boczne uchylane, zbiornik pa
liwa, ścianka tylna, ćwiartka tylna prawa. Wrodaw, tel. 0609/
36-92-62
SUZUKI SWIFT, 1999/00 r . : maski, błotniki, drzwi, zderzaki, 
reflektory, inne 'Od 30 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/80-16-33 
SUZUKI VITARA: głowica, komputer, wał, części silnika i inne. 
Trzebnica, tel. 0606/40-03-11
SUZUKI YITARA: koła stalowo-niklowane, z oponami, pokro
wiec na koło zapasowe; 5 szt, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0609/
37-27-17
SUZUKI YITARA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk : osprzęt silnika, 
mosty, skrzynia biegów, zawieszenie, maski, szyby, wnętrze 
auta, inne. Wałbrzych, tel. 074/84649-58 
SUZUKI VITARA, 1992 r., 1600 ccm, 16V : skrzynia biegów, 
wahacze, most, koła z oponami, wał, przekł. kierownicy, luster
ka, szyby, kolektor ssący, komputer, chłodnica, dach sztywny, 
lampy tylne, półosie, amortyzatory, pompa wspomagania i inne. 
Wrocław, teł. 0609/37-27-17
SUZUKI VITARA, 1992/93 r.. 1600 ccm, 16V: silnik kpi., skrzy
nia biegów, osprzęt, stan b. dobry, -1.500 zł. Wrodaw, tel. 0609/

. 37-27-17
SYRENA 105 : oś + koła. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/ 
817-87-76
SYRENA 105,1976/77 r.: błotniki tylne nowe - po 70 zł, błotnik 
przedni lewy, nowy - 70 zł. Wrocław, teł. 0601/94-54-20 
TALBOT, 1400 ccm, benzyna: silnik, - 400 zł. Przerzeczyn Zdrój, 
tel. 074/837-51-19
TALBOT: rozruszniki, alternatory, nowe -100 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-35
TALBOT, 1400 ccm : skrzynia biegów, światła, szyby, inne. 
Wrodaw, tel. 071/325-29-20,0606/97-10-62 
TALBOT HORIZON, 1442 ccm: skrzynia biegów /4/ i 151, pod
zespoły silnika, lampy, tapicerka, drzwi prawe, przeguby, wskaź
niki. Namysłów, tel. 077/410-13-70.0604/89-65-56 
TALBOT HORIZON benzyna, diesel: wszystkie części. Wro
daw, tel. 071/341-68-90,0501/47-52-60 
TALBOT HORIZON. 1984 r., 132 tys. km, 1420 ccm. benzyna: 
silnik, skrzynia biegów, zawieszenia tylne i przednie, wszystkie 
częśd bez nadwozia. Kowary, tel. 075/718-33-94 
TALBOT HORIZON, 1984 r . : silnik, skrzynia biegów, zawie
szenie, lampy, drzwi, szyby, mosty, belki, koła, chłodnica i inne. 
Wałbrzych, teł. 074/84649-57
TALBOT SOLARA benzyna, diesel: wszystkie częśd. Wrodaw, 
tel. 071/341-68-90,0501/47-52-60 
TARPAN HONKER, 1990 r.: skrzynia rozdzielcza - 700 zł, zbior
nik - 50 zl, wał, resory, felgi. Wałbrzych, tel. 074/847-87-99,0603/
93-52-50
TATRA 815: piasta przednia, pompa wtryskowa, nowe: głowi
ce uzbrojone, krzyżaki, końcówki kierów., siłowniki ham., regu
latory ham., bębny, przestawiacz kąta wtrysku, sprężarka, drą
żek i inne. Brzeg Dolny, tel. 071/319-77-74 
TATRA 815 S3: skrzynia ład. z wywrotem na 3 strony z 1993 r., 
siłownik wywrotu, kola bezdętkowe kompletne oraz 2 opony 
balonowe. Stary Ujazd, tel. 077/463-71-20,0603/43-93-65 
TAWRIA, 1995 r., 35 tys. km, 1100 ccm: częśd i podzespoły, 
nowe i używane, stan b. dobry., tel. 075/784-55-69 
TAWRIJA: różne, - 300 zł. Wrodaw, tel. 071/783-06-72 
O  TOYOTA Wyprzedaż części do aut japońskich, po 

super atrakcyjnych cenach, np. klocki i szczęki 
hamulcowe, filtry, paski, itp. Likwidacja sklepu. 
Lubin, tel. 0601/70-55-12 84019871

TOYOTA: rozruszniki, alternatory, nowe -100 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-35
TOYOTA : silnik 1,8 diesel, uszkodzony w wypadku. Wrocław, 
tel. 071/372-87:60
TOYOTA COUPE, 1980 r . : skrzynia, biegów, kolumna kierow
nicy, szyby i inne - od 20 żł. Dzoszków, gm. Zabór, tel. 0605/
11-09-31
TOYOTA AVENSIS KOMBI: klapa fylna, lampy, zderzaki, błot
niki. Oleśnica, tel. 071/31540-51 
TOYOTA AYENSIS : różne części. Ostrzeszów, tel..0608/
86-18-93
TOYOTA AVENSIS: różne częśd. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA AVENSIS: różne częśd. Wrocław, tel. 0502/50-4446 
O  TOYOTA AVENSIS, 1998/00 r . : tylna prawa ćwiart

ka, progi, filtr powietrza* nadkola plastikowe, ta
picerka, skrzynia biegów, silnik, listwa kierowni
cza, amortyzatory, zwrotnice, wahacze, zawiesze
nie tylne, drzwi tylne, elem. plastikowe, półosie, 
sprężarka klimatyzacji i inne. Świdnica, tel. 0604/
82-66-90,0607/64-52-82 87025391

TOYOTA AYENSIS, 1998/01 r.: różne części. Głogów, teł. 0607/
78-08-82,076/837-10-95
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, 3000 ccm, V6: drzwi przednie, lampy, klapy 
tylne, zawieszenia, elementy silnika, rozrusznik, alternator i inne 
(wysyłka na cały kraj). Warszawa, tel. 0602/60-66^24 
TOYOTA CAMRY, 1984 r.: osłona lewarka, zespół przełączni
ków pod kierownicę. Wrocław, tel. 071/372-22-86 
TOYOTA CAMRY, 1986 r . : reflektory, klocki, szczęki, tarcze 
hamulcowe, docisk sprzęgła, rozrusznik, alternator. Wrocław, 
tel. 0601/26-88-38
TOYOTA CAMRY, 1989 r., 2000 ccm, turbo D: głowica. Ząbko
wice śląskie, tel. 0603/11-74-09 
TOYOTA CAMRY, 1996 r., 3000 ccm, V6: łożysko koła tylne
go, ABS, z piastą. Wrocław, tel. 0601/91-52-52 
TOYOTA CARINA: różne części/Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA CARINA: różne częśd. Wrocław, tel. 0502/504446 
TOYOTA CARINA E : felgi aluminiowe roponamł 205/50/15. 
Wrodaw, tel. 071/357-58-03,0501/92-79-52

TURBOSPRĘŻARKI 
SPRĘŻARKI POWIETRZA

naprawa - sprzedaż - skup - gwarancja 
wszystkie typy pojazdów 

PPHU "AK A R A", R ak o w i k. W rocław ia , gm .D ługołęka  
tel./fax 071/314-81-12,0-601 719 768, e-mail: tturbo@poczta.ooet.pl
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K O M U N I K A T !

PROMOCJA DO 29.06
T o w a r z y s t w o  F i n a n s o w o  I n w e s t y c y j n e  o b s ł u g u j ą c e  I  O g ó l n o p o l s k i  O t w a r t y  F u n d u s z  

M i e s z k a n i o w y  p r a g n i e  p o g r a t u l o w a ć  w s z y s t k i m  K l i e n t o m ,  k t ó r z y  s k o r z y s t a l i  z  n a s z e j  

o f e r t y  i  j e d n o c z e ś n i e  p o i n f o r m o w a ć ,  i ż  w s z y s c y  C i ,  k t ó r z y  c h c i e l i b y  z  n i e j  s k o r z y s t a ć  

b ę d ą  m i e l i  t a k ą  m o ż l i w o ś ć  d o  2 9 . 0 6 .

Jest to jedyna oferta pozwalająca uzyskać środki na 
zakup mieszkania, dom u lub remont nieruchomości nie 
pociągająca za sobą konieczności w ykazania się 
zdo lnością  kredytową.

Oprocentowanie w ynosi tylko 
od 2 do 5 ,8 5 %  rocznie.
Towarzystwo finansowo 
inwestycyjne gwarantuje stałą 
w ysokość raty nawet przy 20-letnich 
okresach spłaty. N a si doradcy 
finansow i m ogą dostosować spłaty 
do indywidualnych m ożliwości 
każdego klienta. Proszę wziąć pod 
uwagę fakt, iż tylko przy okazji tej 
oferty możecie Państwo zawiesić 
spłatę swoich zobowiązań 
do 6-ciu miesięcy.

m

m i
Rata od

Dow iedzcie się o szczegółach i podejmijcie w łaściw ą decyzję. Zapraszam y do 
naszych oddziałów na terenie całej Polski!

Regionalne Biuro we Wrocławiu 
Towarzystwa Finansowo Inwestycyjnego 
ul. Św Mikołaja 7, IIIp.
Wrocław

s
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TOYOTA CARINA E. 1600 ccm, 16V : różne części. Wrocław, 
tel. 0602/12-51-35
TOYOTA CARINA I I : sprężyny przednie (sportowe), 2 szt. - 
300 zł, przekł. kierownicy ze wspomaganiem - 300'zl, amorty
zatory tylne (sportowe), 2 szt. - 300 zł. Wrocław, tel. 0501/
10-95-45
TOYOTA CARINA E : klapa tylna -100 zł. Wrocław, tel. 071/
302-72-09
TOYOTA CARINA Tl. 1985/87 r., 2000 ccm, diesel: różne czę
ści. Trzebnica, tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
TOYOTA CARINA II, 1986/87 r., 2000 ccm, diesel: skrzynia 
biegów (5) - 500 zł, półosie, kompletne - 220 zł, sprzęgło, kom
pletne -150 zł, rozrusznik - 300 zł, 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, 1988/00 r.: maski, błotniki, drzwi, zderzaki, 
reflektory, inne części. Wrocław, tel. 0607/80-16-33 
TOYOTA CARINA, 1992 r., 2000 ccm: błotnik + reflektor, przód, 
lewa strona. Polkowice, tel. 076/749-88-08,0607/68-36-45 
TOYOTA CARINA E. 1995 r., 1600 ccm, 16V 5-drzwiowy: czę
ści mechaniczne, elem. blacharki, elektronika, silniki, skrzynie 
b. Zielona Góra, tel. 0603/22-86-57 
TOYOTA CARINA II, COROLLA: zawieszenie, zderzaki, błot
niki, lampy, silnik 1400 ccm, 12V. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
TOYOTA CARINA II, COROLLA, 1990 r.: błotniki, drzwi, klapa 
tylna z szybą, wahacze, belki zawieszenia, reflektory, lampy, 
zderzaki. Wrocław, tel. 071/359-17-89 po godz. 17 
TOYOTA CARINA, COROLLA: lampy, zderzaki i inne. Trzeb
nica, tel. 0606/40-03-11
TOYOTA CELICA, 1989 r . : drzwi, klapa tylna, maska i inne. 
Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15,0601/79-30-54 
TOYOTA CELICA, 1991 r . : drzwi prawe, lewe, deska rozdz., 
lampa tylna, klapa tylna, dużo części wnętrza. Brzeg Dolny, tel. 
0607/07-27-30
TOYOTA CELICA, 1991 r . : spoiler tylnej klapy. Wrocław, tel. 
071/364-51-42,0608/34-92-77
TOYOTA CELICA, 1992 r., 2000 ccm, Twin Cam : wszystkie 
części z demontażu. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
TOYOTA COROLLA, 1300 ccm, 12V: chłodnica, rozrusznik, 
części głowicy, pompa hamulcowa, gażnik (1.6). Środa Śląska, 
tel. 0601/87-45-09
TOYOTA COROLLA: różne części. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA COROLLA: różne częśd. Wrocław, tel. 0502/50-44-46 
TOYOTA COROLLA: bagażnik dachowy, szyba drzwi prawych 
(model hatchback), tłumik końcowy. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
TOYOTA COROLLA : komputer - 200 zł, plastiki wnętrza, 
uszczelki i inne. Wrocław, tel. 0502/31-64-28 
TOYOTA COROLLA : atrapa przednia, lampa przednia. Wro
cław, tel. 0601/95-16-78
TOYOTA COROLLA, 1980 r., benzyna : zaciski hamulcowe, 
klocki, serwo, pompa, zawieszenie przednie, McPherson lewy, 
chłodnica, wentylator, piasta lewa z tarczą. Nowa Ruda, tel. 074/
873-32-22
TOYOTA COROLLA, 1984 r.: błotniki, zawieszenie przednie, 
elementy blacharki. Sobótka, tel. 0603/53-76-74 
TOYOTA COROLLA, 1985 r. 3-, 5-drzwiowy: zderzak tylny. 
Świdnica, tel. 0602/80-49-36
TOYOTA COROLLA, 1986 r., 1600 ccm, benzyna: różne czę
śd, stan b. dobry. Gołaszyce, gm. Żarów, tel. 0600/55-46-94 
TOYOTA COROLLA, 1987 r., 1300 ccm liftback: dach, drzwi, 
klapa tylna, zawiesz., plastiki wnętrza i inne. Gać, tel. 071/
313-15-89
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 1800 ccm: pompa wtryskowa - 
150 zł, pompa modna • 100 zł, tłoki z korbowodem - 40 zł, wał 
(do szlifu) -100 zł, inne częśd z silnika, hak holowniczy (se
dan) • 250 zł. Mośdsko, gm. Dzierżoniów, tel. 0608/67-52-65

TOYOTA COROLLA, 1988/00 r . : maski, błotniki, drzwi, zde
rzaki, reflęktory, inne częśd. Wrodaw, tel. 0607/80-16-33 
TOYOTA COROLLA, 1989 r., 1300 ccm, benzyna: bezpieczni
ki -10 zł, skrzynia biegów (5) - 20 zł, inst. elektr. - 20 zł, antena 
(nowa) -20 zł, stacyjka -10 zl oraz inne (gratis). Iłowa k. Żaga
nia, tel. 068/377-44-66
TOYOTA COROLLA, 1989/91 r., 1300 ccm, 12 V : różne częśd
z demontażu, silnik, skrzynia biegów, oblach. i inne. Złotoryja,
tel. 076/878-35-25,0605/29-62-06
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 138 tys. km, 1800 ccm, diesel:
silnik, skrzynia biegów (5), oclony. Bolesławiec, tel. 0601/
5640-24
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 1300 ccm, 12V : skrzynia bie
gów, zderzak tylny i inne. Jawor, tel. 076/878-57-11 
TOYOTA COROLLA, 1990 r., 1300 ccm, 12V : skrzynia bie
gów, zderzak tylny, serwo, pompa hamulcowa, półosie, zegary, 
wahacze, chłodnica i inne części. Legnica, tel. 076/878-57-11, 
0606/91-39-93
TOYOTA COROLLA. 1991 r„ 1300 ccm, benzyna: silnik, chłod
nica, instalacja elektryczna, układ hamulcowy, drzwi, klapa 
przednfh. lampy przednie, szyby, komplet foteli+tapicerka, fel
gi aluminiowe 13" i inne. Jelenia Góra, tel. 075/767-9508,0604/
30-79-32

TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm, 12V : głowica kpi., 
rozrusznik, alternator, ukł. wydechowy, aparat zapł., pompa 
paliwa, stacyjka, zamki, tylne szybki uchylne, zbiorniczki, ser
wo, pompa paliwa, pompa hamulcowa, McPhersony i inne. Lu
bin, tel. 076/844-65-16,0606/36-28-36 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1800 ccm, diesel: amortyzator 
tylny lewy, sprzęgło, częśd skrzyni biegów, uszczelniacze skrzy
ni biegów, koło zębate paska rozrządu i inne. Oleśnica, tel. 071/
314-35-95
TOYOTA COROLLA LIFTBACK, 1991 r. 5-drzwiowy: progi, 
wahacze, aparat zapł. do silnika 1.312V, pokrywa bagażnika, 
klamki, McPherson, piasty, dach, słupki. Prochowice, tel. 076/
858-47-61,0605/43-54-20
TOYOTA COROLLA, 1992 r.: błotniki drzwi, wahacze, półosie, 
tarcza i dodsk sprzęgła, inne. Wrocław, tel. 0603/43-11 -78 
TOYOTA COROLLA, 1992/99 r., 1400 ccm: błotniki, chłodni
ce, zawieszenia, szyby boczne (dach i tylne błotniki do 3-drzwio- 
wego 1995 r.). Świebodzice, tel. 074/854-32-01,0605/55-55-37 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1993 r., 1400 ccm, benzyna : 
nadwozie tylne, szyba tylna, zderzak tylny, belka tylna, ukł. 
wydechowy, głowica, częśd silnika, linki, serwo, zbiorniczki, 
plastiki, zbiornik i inne. Lubin, tel. 0606/82-16-26 
TOYOTA COROLLA, 1995 r . : szyba przednia. Wrocław, tel. 
0601/72-56-81
TOYOTA COROLLA, 1996/98 r.: amortyzatory przednie i tyl
ne. Oleśnica, tel. 071/314-3595 
TOYOTA COROLLA, 1997 r.,: pokryWa silnika, -180 zł. Kłodz
ko, tel. 074/868-53-87
TOYOTA COROLLA, 1998 r . : drzwi, wahacze, docisk sprzę

gła, belka zawieszenia, rozrusznik, alternator, zwrotnice. Wro- 
daw, tel. 0601/^HHMo
TOYOTA COROLLA, 1999 r., 1400 ccm, 16V : osprzęt silnika,
docisk, koło zamachowe, rozrusznik, pompy, łapy, głowica. Kąty
Wrodawskie, tel. 071/316-86-07
TOYOTA COROLLA, CARINA : części. Oleśnica, tel. 071/
399-26-37,0601/79-7543
TOYOTA COROLLA, CARINA, 1983/01 r.: skrzynie biegów • 
manualne i automatyczne+częśd. Wrocław, tel. 071/341 -50-52, 
od 9-15,0602/8503-45
TOYOTA HIACE: zderzaki. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
TOYOTA HIACE, LITEACE, CARINA E: różne części mecha
niczne i blacharskie, silniki Liteace 1.3 E, skrzynie biegów, szy
by, mosty, drzwi, lampy, fotele, blacharka, felgi, części zawie
szeń, części silnika 2.4 D, 2.4 E, mechanika, części od Hiace 
do 1996 r., dużo innych, wysyłka w 1 dzień. Góra, tel. 065/ 
543-38-51,0601/56-42-29
TOYOTA LAND CRUISER : błotniki. Oleśnica, tel. 071/
315-40-51
TOYOTA LAND CRUISER, 1998 r.: różne częśdblacharskie i 
mechaniczne. Poznań, tel. 061/810-51-57,0601/72-46-69 
TOYOTA LAND CRUISER 100,2001 r.: lampa lewa kpi., kie
runkowskaz lewy. Świdnica, tel. 0606/81-40-86 
TOYOTA LEXUS: zderzak tylny. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
TOYOTA LEXUS JEEP, 2000 r., 3000 ccm, V6: części przodu, 
zawieszenia, drzwi, poduszki pow., inne. Wrocław, tel. 0606/
62-6510
TOYOTA PASEO : błotniki, maska, przeguby, docisk, klocki 
hamulcowe i inne. Wrocław, tel. 0603/43-11-78 
TOYOTA PREVIA : klapa tylna, błotniki. Oleśnica, tel. 071/ 
31540-51
TOYOTA RAV4 : maska. Lwówek Śląski, tel. 075/782-51-76, 
0607/43-68-10
TOYOTA RAV4: zderzaki, lampy. Oleśnica, tel. 071/315-40-51 
TOYOTA STARLET: różne części. Wrodaw, tel. 0502/50-44-46 
TOYOTA STARLET: śdanka tylna. Wrodaw, tel. 071/372-22-86 
TOYOTA STARLET : prawie wszystkie części z demontażu. 
Zielona Góra, tel. 0601/78-65-45 
TOYOTA STARLET, 1991 r.p 1300 ccm, XLi: drzwi, szyby, sie
dzenia, błotniki, zderzak tylny, klapa, lampy, lusterka, rozrusz
nik, alternator, inne części (3-drzwiowy). Wrocław, tel. 0503/ 
3560-05
TOYOTA STARLET, 1994 r., 1300 ccm, 12V: głowica silnika, 
skrzynia biegów, szyberdach, elementy zawieszenia, klapa tyl
na, lampy tylne, inne części. Wrocław, tel. 0603/85-13-76 
TOYOTA SUPRA, 1990 r., 3000 ccm : osprzęt silnika, drzwi 
prawe, szyba przednia, lampy, błotniki, dach, chłodnice i inne. 
Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
TOYOTA TERCEL, 1987 r . : reflektor lewy’ Wrocław, tel. 071/ 
372-22-86
TOYOTA YARIS: różne częśd. Wrocław, tel. 0502/67-60-22 
TOYOTA YARIS: różne części. Wrocław, tel. 0502/50-44-46 
TOYOTA YARIS, 2000 r.: 5 drzwi, lusterka, wózek, zwrotnice, 
półoś, listka kierownicza, stabilizator. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51,071/314-3554
TRABANT 601: różne części. Wałbrzych, tel. 074/848-31-08 
TRABANT: części. Wrocław, tel. 071/328-83-98 
TRABANT 601: silnik, alternator, rozrusznik, skrzynia biegów, 
szyby, drzwi, maska przednia i tylna, zderzaki, resory, spręży
ny, wahacze przednie oraz tylne. Wrocław, tel. 071/322-09-96 
TRABANT 601: dobre silniki - ok 400 zł, alternatory, rozruszni
ki i inne. Złotoryja, tel. 076/87555-49 
TRABANT 601 S, 1986 r . : różne części z demontażu. Młyń
sko, tel. 0601/57-22-41
TRABANT 601: silnik kpi., nowy, rozrusznik, docisk sprzęgła, 
skrzynia biegów, wahacze, sprężyny, resory, drzwi do kombi, 
ukł. kierowniczy, ukł. wydechowy i inne. Wrocław, tel. 071/
321-26-62
TRABANT POLO, 1990 r.: zderzak przedni, nowy, - 70 zł. Wro
daw, tel. 32533-71,0601/83-90-39 
TRABANT POLO, 1991 r., 1100 ccm: różne częśd używane. 
Wrodaw, tel. 0601/70-17-36
UAZ nowe częśd: głowica z zaworami, pompa ham., końcówki 
kierów., amortyzatory ramieniowe, tarcze ham. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-77-74,0607/40-11-17
VOLVO, 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa kompl., spraw
dzona. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66 
VOLVO, 1977/01 r.: skrzynie biegów (manualne i automatycz
ne) oraz częśd do skrzyni hiegów. Wrodaw, tel. 071/341-50-52 
w g. 9-15 (pn.-sob.), 0602/8503-45 w godz. 9-18 
VOLVO, 1992 r., 2500 ccm, turbo: silnik, skrzynia biegów. Wil
kowice, tel. 065/534-13-39
VOLVO 240,1985 r.: różne częśd. Prusice, woj. wrodawskie, 
tel. 071/312-53-41
VOLVO 240,244,1980/83 r., 2300 ccm, benzyna: wszystkie 
części z rozbiórki, drzwi, szyby, maski, klapy, zawieszenia, sil
nik, skrzynie biegów, fotele, lampy, inne. Udariin, tel. 0600/
10-67-50
VOLVO 300,400,700: zderzaki, klapy, szyby, drzwi, skrzynia 
biegów, półosie, wahacze, silnik, mosty, dach, plastiki i inne. 
Wrocław, tel. 0607/71-51-54
VOLVO 300,400,700, 850: mosty, ćwiartki, wahacze, silnik, 
pompy, ukł. ABS, szyby, drzwi, chłodnice, rozrusznik, lampy, 
plastiki, klimatyzacja i inne. Wrocław, tel. 0607/71-51-54 
VOLVO 340: lampy, błotnik, maska silnika, wał napędowy, drzwi, 
chłodnica, grill, koła, zderzaki. Wrocław, tel. 0601/9516-78 
VOLVO 340: drzwi, pokrywa bagażnika, lampa lewa przednia,

zawieszenie przednie, tylne, skrzynia biegów 151, błotniki przed
nie, zderzaki, inne części. Wrocław, tel. 0602/66-99-48 
VOLVO 340,1987 r., 200 tys. km, 1600 ccm, diesel typ silnika 
D-16: blok silnika do remontu, kpi. blok z tłokami i miską (bez 
głowicy), zawieszenie przednie itylne - 400 zł. Zielona Góra, 
tel. 068/32509-03
VOLVO*340/440,1982/87 r . : dużo różnych części -15 zł/szt. 
Iwno, tel. 071/326-04-77
VOLVO 343,1980 r., 1400 ccm: silnik, skrzynia biegów, zawie
szenie, lampy, osprzęt silnik, chłodnica, drzwi, dach, szyby, 
mosty, belki, bak, błotniki, zderzaki, inne ćźęści. Wałbrzych, tel. 
074/84549-58
VOLVO 343,1981 r., 1400 ccm, benzyna: błotniki, zawiesze
nie i inne. Żary, tel. 068/374-82-99 
VOLVO 400,700,850: dachy, ćwiartki, mosty, wahacze, tarcze 
hamulcowe, alternatory, rozrusznik, szyby, progi, silnik, spręży
ny. Wrocław, tel. 0607/71-51-54 
VOLVO 440,1988/93 r., 1800 ccm, benzyna : blachy, zawie
szenia, silnik, klapa tylna, zderzaki. Wałbrzych, tel. 074/
819-08-87,0600/57-51-85
VOLVO 440,1988/94 r., 1700 ccm, 1800: różne części z de
montażu, silniki, zawiesz. i inne. Złotoryja, tel. 076/875 3 525, 
0605/29-62-06
VOLVO 440,1991 r., 1700 ccm, benzyna: różne części z de
montażu. Wrodaw, tel. 071/351-19-14 
VOLVO 440,1992 r.: silnik, skrzynia biegów, zawieszenia, drzwi, 
maski, zderzaki, lampy. Gorzów Wlkp., tel. 0602/82-43-26,095/ 
722-94-56

VOLVO 440,1996 r.,: drzwi lewe przednie i tylne, nie uzbrojo
ne - 250 zł/szt., maska przednia z grillem • 500 zł (srebrny me
talic). Wrodaw, tel. 071/373-85-87 
VOLVO 440,460,1700 ccm : drzwi, zderzaki, maska, lampy, 
szyby, wełurowa tapicerka, części mechaniczne, błotniki, koła, 
skrzynia biegów i inne. Bolesławiec, tel. 0607/69-90-83 
VOLVO 460,1800 ccm, benzyna: wszystkie części mechanicz
ne i inne. Oleśnica, tel. 0603/09-49-91 
VOLVO 460,1996 r.,: drzwi lewe przednie i tylne, nie uzbrojo
ne - 250 zł/szt., maska przednia z grillem - 500 zł (srebrny me
talic). Wrodaw, tel. 071/373-8587 
VOkVO 740 : skrzynia biegów, silnik, zawieszenie i inne. Le
gnica, tel. 0605/22-00-82
VOLVO 740,1990 r., 2300 ccm,benzyna: silnik + automatycz
na skrzynia biegów - 2.500 zł, drzwi i inne. Jelenia Góra, tel. 
0502/651516
VOLVO 740,940 KOMBI, 1990/97 r., 2300 ccm: dach, drzwi, 
błotniki, tapicerka, fotele skórzane, części do silnika, zawiesze
nie przednie i tylne oraz inne. Góra, tel. 0602/10-5573 
VOLVO 850: różne częśd mechaniczne i blacharskie. Głucho
łazy, tel. 077/439-10-89 wieczorem, 0606/5536-11 
VOLVO 850: zawieszenia, zderzaki, dach, ćwiartki, kompute
ry, listwy progowe, drzwi prawe lekko uszkodzone, lusterko. 
Wrodaw, tel. 0601/79-08-31
VOLVO 850 GLT, 1993 r.: silnik 2500 ccm, benzyna, automat. 
Głogów, tel. 076/832-11-22
VOLVO F611,1981 r.: silnik, skrzynia biegów i inne podzespo
ły. Grodków, tel. 077/415-50-29,0601/58-05-69 
VOLVO F80: deska rozdz. z poduszką pow. pasażera, nowa, -
1.000 zł. Zielona Góra, tel. 0609/46-69-54 , - 
VOLVO F88 : wał korbowy, pompa wtryskowa, inne częśd. 
Kluczbork, tel. 0602/59-11-69
VOLVO FH12, F10, F12, F16: skrzynią biegów, drzwi, lampy, 
chłodnice, lusterka, atrapa, turbiny, poduszki powietrzne. Wro
cław, tel. 071/34523-55,0607/50-54-33 
VOLVO S40: maska silnika. Jelenia Góra, tel. 0603/29-19-77 
VOLVO S40,1998 r.: pompa ABS, nowa. Wrodaw, tel. 0606/
44-73-62
VOLVO S40, V40, S70, V70,1998 r., 1900 ccm, 2500, TDI:
skrzynie biegów. Wrocław, tel. 0606/62-6510
VOLVO S80: maska, atrapa, klapa tylna, zawieszenie tylne od
Cross Country, drzwi kpi., filtr powietrza. Wrocław, tel. 0602/
62-61-53
VOLVO V40 : maska silnika, atrapa, drzwi kpi., klapa tylna, li
stwy progowe, pas przedni, konsola, zawieszenie przednie i 
tylne, hamulce. Wrocław, tel. 0602/62-61-53 
O  VOLVO V40,1997/01 r . : drzwi tylne, listwa pro

gowa, prawa ćwiartka, silnik, kpi. wnętrze (skó
rzane), zawieszenie tylne i przednie, „wózek” pod 
silnik, elem. plastikowe, osłona pod silnik, koła 
z oponami. Świdnica, tel. 0604/82-66-90, 0607/
64-52-82 87025431

VOLVO V40, S40, OTO, 850 : oblachowanie, oświetlenie, za
wieszenie przednie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
VOLVO V40, S40, OTO, 850, 440 : maski, reflektory, błotniki, 
drzwi. Prusice, tel. 071/312-54-64,0606/40-03-11 •
VOLVO V40, OTO, 740,850: el. zawieszenia, silnik i inne. Trzeb
nica, tel. 0606/40-03-11
VOLVO OTO, 2000 r.: częśd przodu, drzwi, zawieszenia, felgi 
aluminiowe, poduszki pow., inne. Wrocław, tel. 0606/62-6510 
VW, 1600 ccm, diesel: silnik, kpi., oclony, • 2.000 zł. Bytom 
Odrzański, tel. 068/388-4501
VW 1.9 D, 1.6 D, 1.5 D : silniki, głowice, pompy wtryskowe, 
rozruszniki, alternatory, skrzynie biegów (5), sprzęgła, półosie, 
kolektory, pompy wodny i hamulcowe, tłoki, korbowody, wały,

chłodnice, węże, zbiorniczki, klamki, linki, nagrzewnice, klocki 
tarzce, bębny, miski dejowe. Legnica, tel. 076/852-46-02,0602/
30-32-49 do godz. 23
VW BUS: fotele z pasami, 4 szt. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66 
VW, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów + osprzęt, do 
remontu oraz inne części do silnika, kda zimowe 155/13,4 szt., 
opona (1 szt.). Wrocław, tel. 071/357-03-52 wieczorem, 0603/ 
88-01-12 •
VW, 60 tys. km, 1800 ccm, gażnik: silnik z osprzętem, komplet
ny, przebieg gwarantowany, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/
346-41-59,334-65-41
VW, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów, oświetlenie, 
zawieszenie, oblachowanie. Wrocław, tel. 0606/40-03-11 
VW, 1600 ccm, turbo D: pompa wtryskowa. Wrocław, tel. 0503/
99-07-05
VW: silniki (1600,1800,1900 ccm, 1500 ccm diesel), ze skrzy
nią biegów. Wrocław, tel. 071/31598-38,0607/48-98-04 
VW: felgi nowe firmy Rolan + opony fulda 195/50R15, -1.400 
zł. Zgorzelec, tel. 0605/32-7531:.
VW, 1600 ccm, diesel: głowica silnika z pompą wtryskową. Zło
toryja, tel. 0603/651554
VW, 1600 ccm, benzyna : silnik, -150 zł. Żarów, tel. 074/ 
85504-43,0603/27-56-09
VW, 1983 r., 1600 ccm, benzyna: silnik, do remontu. Wrocław, 
tel. 0602/8521-41
VW, 1989 r., 1600 ccm, TDi: silnik, kompletna dokumentacja, 
stan dobry, - 2.000 zł. Jawor, tel. 076/872-82-72 
VW, 1990 r., 1800 ccm, benzyna : silnik kpi. z inst. gazową -
1.100 zł. Małaszowice, gm. Bytom Odrzański, tel. 068/388-42-42 
VW BORA: różne częśd. Głogów, tel. 0605/11-10-97 
VW BORA: zderzaki, błotniki, drzwi, reflektory, chłodnica, lam
py i inne. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
VW BORA, 1999 r., 1600 ccm, wtrysk: podłużnice, ćwiartki tyl
ne, drzwi, klaparfotele, lampy, tapicerki, wzmocnienie, zawie
szenie, ukł. wydechowy, ABS, ukł. kierowniczy, szyby, zegary, 
skrzynia biegów, osprzęt silnika, silnik, plastiki, zbiorniczki, na
grzewnica, serwo, półosie, obudowa chłodnicy i inne. Legnica, 
tel. 0603/80-2588
VW BORA, GOLF IV, 2000 r., 1900 ccm, turbo D: głowica kpi., 
turbina, korektor sondy, Golf IV: tylna kanapa, Astra II, 2000 r.: 
kolumna kierów., Golf 1,83 r., 1,6 D, silnik, Volvo 440, ukł. kie
rów. Mierzowice, gm. Prochowice, tel. 0606/1564-73 
VW BORA, GOLF 4,2000 r.: felgi aluminiowe 14 cali • 900 zł, 
16 cali • 1090 zł, przekątna 5x100, piędoramienna gwiazda, 
fabrycznie nowe, nowy wzór, zapakowane w kartonach. Boga
tynia, tel. 0602/5502-33
VW BORA, GOLF, PASSAT : felgi aluminiowe, kpi. koła 15", 
16", oryg., używane. Nowogrodziec, tel. 0608/72-14-92,0049/
17-57-4599-88
VW BORA, GOLF, PASSAT, LUPO : klimatyzacje kpi. z de
montażu do różnych wersji silnikowych, podłokietniki różne i 
inne. Nowogrodziec, tel. 0608/72-14-92,0502/33-76-86,0049/
17-57-459522
VW BUS, 1979 r.: różne części. Jawor, tel. 076/87521-83 
VW CADDY : zderzak przedni - 130 zł. Świdnica, tel. 0606/
81-4586 .
VW CADDY, 1998 r.: tylna część nadwozia, drzwi tylne, małe, 
fotele, teleskopy tylne, konsola. Zielona Góra, tet. 0605/46-84-56 
VW CADDY, 1998 r.: nadwozie bez przodu, stan b. dobry, sil
nik 1,8 z 1993 r. wtrysk, do odenia. Zielona Góra, tel. 0601/ 
1589-01
VW CADDY, 1999 r., 1900 ccm, SDi: skrzynia biegów, drzwi, 
zawieszenia, dach, siedzenia. Zielona Góra, tel. 0600/54-93-56 
VW CADDY, 1999 r.: tylna część nadwozia, tylne wąskie drzwi,

tylne amortyzatory, fotele przednie. Zielona Góra, tel. 0605/ 
4584-56
VW CORRADO, 1900 ccm, TDi, 115 KM: silnik, profesjonalna 
przeróbka z wersji benzynowej, gwarancja. Gostyń, woj. lesz
czyńskie, (el. 0603/4588-32
VW CORRADO: maska silnika, błotniki, drzwi, zderzaki i inne. 
Jawor, tel. 0604/7514-21
VW CORRADO: nadwozie, brak ćwiartki lewej przedniej, kom
puter do VR6, chłodnica, rozrusznik i inne. Wrodaw, tel. 0501/ 
656556
VW CORRADO, 1990 r„ 1800 ccm, G-60: drzwi, dach, podłuż
nica, lusterko, klapa, osprzęt silnika, zawieszenie, szyby, zbior
niczki, nagrzewnica, plastiki. Legnica, tel. 0603/852588 
VW CORRADO G60,1991 r., 1800 ccm, turbo: turbina, reflek
tor lewy, drzwi, wentylator chłodnicy, klamki, alternator, węże 
do turbiny. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
VW CORRADO G-60,1991 r.: skrzynia biegów 151, uszkodzo
na - 400 zł. Piława Górna, tel. 074/837-24-42 
VW CORRADO, 1991 r . : zderzak przedni i tylny z belkami, 
klapa tylna. Wrocław, tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77 
VW DERBY, 1981 r.: różne części z demontażu. Młyńsko, gm. 
Gryfów Śl., tel. 0601/57-22-41
VW DERBY, POLO, GOLF I : głowica silnika 1.1E. maska, dach, 
zegary na diodach, lampy tylne, zderzak tylny, oś tylna. Biela
wa, tel. 074/83515-40,0606/6592-29 
VW GARBUS : skrzynia biegów z półosiami, szyby, błotniki 
poszerzane. Kamienna Góra, teł. 075/74524-92,0604/21-86-49 
VW GARBUS 1.6,' 1.3: skrzynia biegów 151, głowice, tłoki, cy
lindry, pompy olejowe, korbowody i inne. Nowa Ruda, teł. 074/ 
87532-22
VW GARBUS : wszystkie części, m. in. karoseria + podłoga 
(„wypiaskowane*), zawieszenia na 4 i 5 otworów, skrzynia bie
gów, silnik i inne, tanio. Ostrów Wlkp., tel. 062/591-86-05 po 
godz. 21
VW GARBUS: gażnik, regulator napięcia 6V, reflektory przed
nie -100 zł, pompa oleju - 300 zł, aparat zapłonowy - 300 zł. 
Wałbrzych, tel. 0607/48-04-55 prosić Roberta 
VW GARBUS: rozrusznik, aparat zapłonowy, pompa olejowa, 
paliwowa, 2 pokrywy zaworów. Wrocław, tel. 373-0598 
VW GARBUS : końcówka tłumika, chromowana, nowa, prod. 
niemieckiej. Wrocław, tel. 0609/47-97-91 
VW GARBUS. 1973 r.: klapa tylna, • 80 zł. Oleśnica, tel. 0606/ 
6517-09
VW GARBUS, 1973 r., 1200 ccm: silnik w dobrym stanie • 950 
zł, szerokie felgi z oponami 205/50 - 300 zł, maska firmy Shult 
do modelu 1303 - 100 zł i inne części. Świdnica, tel. 0605/
24-77-21
O VW GOLF IV 1.4,1.6,1.9 T D i: maska, błotniki, 

półosie, zawieszenia, lampy, błotn ik i 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
chowice, tel. 0606/64-09-98 84018791

VW GOLF, 1600 ccm, diesel: silnik z możliwością odpalenia, 
kpi. dokumentacja, stan b. dobry, • 1.500 zł., teł. 0608/8556-19 
VW GOLF II : silnik 1,6 D, skrzynia biegów (5), oclony, głowica
1,6 TD, turbina + inne.., tel. 0602/75-9593 
VW GOLF III GT 3-drzwiowy: szyba drzwi przednich prawych 
(nowa), pompa centralnego zamka, podkładki dystansowe, grub. 
25 mm ze śrubami. Bojanowo, tel. 0607/42-33-52 
VW GOLF II, 1300 ccm : silnik, zawieszenia, części blachar
skie i inne. Bolesławiec, tel. 0602/6563-44
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O D S ZK O D O W A N IA
Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc w likwidacji szkód powypadkowych (odszkodowania osobowe 
i rzeczowe) - obsługa 24h. Współpracujemy z najlepszymi warsztatami, rzeczoznawcami, doradcami, prawni
kami, tłumaczami, dzięki czemu nasza usługa staje się solidna, profesjonalna i tania..:
Poszukujemy współpracowników INTERLEX, Wrocław
Notfalls 24h Biuro Obsługi Szkód Komunikacyjnych
+48 (602) 197 535 Biuro Windykacji Wierzytelności
+48 (603) 650 536 ul. Ostrowskiego 30

OPOH693 Tel. 071/339-07-56, fax 071/339-04-60

AUTOCZĘŚCI
NOWE I UŻYW ANE

do samochodów zachodnich I krajowych 
SILNIKI, SKRZYNIE BIEGÓW, CZĘŚCI KAROSERII I  INNE

5£eo««------- — —  JELENIA GÓRA
© 075/752-26-09 
<D 0-607 40 34 26

VW GOLF 1,1100 ccm : rozrusznik • 100 zl, alternator - 80 zł, 
gażnik -100 zł, chłodnica - 80 zł. Stogi, gm. Borów, woj. wro
cławskie, tel. 0601/16-88-17
VW GOLF III: tylne lewe drzwi, tylny zderzak, hak, kpi. sie
dzeń, plastiki wnętrza i inne. Strzelin, tel. 0604/34-15-17 
VW GOLF II, 1800 ccm, benzyna: silnik, stan b. dobry, uzbrojo
ny, 120 tys. km, - 900 zl. Szalejów Górny, woj. wałbrzyskie, tel. 
0601/07-91-34

VW GOLF II ; lampa tylna prawa, • 50 zł. Wrocław, tel. 071/
349-26-63 '
VW GOLF I : podszybie, dach, błotniki, maska, drzwi, przednie 
wzmocnienie, zbiornik, ukł.kierowniczy, fotele, tapicerka, pla
stiki, zawieszenie, silnik 1,6 E na części, tylna belka, kolumna 
kierownicza i inne. Wrocław, tel. 0603/21-24-72 
VW GOLF I I : maska, drzwi przód (3-drzwiowy, nowszy typ). 
Wrocław, tel. 0606/39-06-57
VW GOLF: głowice 1.5D, 1.6D, 1.6TD, 1.9D, 1.9TD, VR6, duży 
wybór modeli i roczników, 20 sztuk, od 300 zł. Wrocław, tel. 
071/324-81-08 po godz. 9,0601/70-22-78 po godz. 7 
VW GOLF I : maska, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, wzmoc
nienie czołowe, progi, reparaturki błotników tylnych. Wrocław, 
tel. 0601/59-21-76
VW GOLF III: maska, zderzak, reflektory, kierunkowskazy, za- 
ślepki halogenów, atrapa, nagrzewnica, nakładki błotników, pro
gi. Wrocław, tel. 0603/66-97-27

. VW GOLF III : sprężyny obniżone. Bolesławiec, tel.'0602/
69-63-44
VW GOLF GT III, 2000 ccm : części silnika. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
VW GOLF, 1100 ccm, benzyna: silnik uszkodzony, kompletna 
dokumentacja. Bolesławiec, tel. 075/734-74-36 
VW GOLF II, diesel: skrzynia biegów (5), w całości lub na czę
ści. Bolesławiec, tel. 075/736-55-18 do godz. 16,0608/61-66-73 
VW GOLF I, II, IV: blachy, szyby, zawieszenie, wnętrze, skrzy
nia biegów 16V2Y, lampy, zderzaki. Dzierżoniów, tel. 0608/
77-92-49
VW GOLF III KOMBI: klapa tylna (niebieska), stan idealny, - 
120 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831 -64-68 
VW GOLF III: drzwi, maska silnika, klapa bagażnika, szyby, 
fotele, koła, zawieszenia, skrzynia biegów, błotniki, lampy. Dzier
żoniów, tel. 0604/44-07-09
VW GOLF II : chłodnica (1.6), lampy przednie - 25 zł, grill - 40 
zł, pas przedni górny - 20 zł, szyby boczne. Dzierżoniów, tel.

. 074/645-91 -43,0503/19-43-39
VW GOLF II: wszystkie części. Gierczyn, gm. Mirsk, tel. 05021
33-73-28
VW GOLF, 70 tys. km, 1300 ccm: silnik, skrzynia biegów, • 350
zł. Głębock, tel. 075/761-02-15,0604/95-31-34
VW GOLF I, II, I II : komputery, sterowniki klimatyzacji, lampy
tylne. Głogów, tel. 076/834-50-48
VW GOLF II, 1600 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5), maska
silnika, belka przednia kpi., (z dolną blachą i poduszką), - 600
zł. Głogów, tel. 076/834-73-49 po godz. 17
VW GOLF Ił.: zderzak nowy, felgi stalowe 13", linka sprzęgła.
Jelenia Góra, tel. 075/755-46-70
VW GOLF I I : maska silnika, drzwi, zawiesz., błotniki, lampy,
wzmocnienia, zderzaki, spoilery i inne. Jelenia Góra, tel. 0603/
45-73-54
VW GOLF I : serwo - 30 zł, pompa do wody - 30 zł, pompa 
wtryskowa - 80 zł. Jerzmanice-Zdrój, tel. 076/878-18-64 
VW GOLF II: drzwi. Kłodzko, tel. 074/868-95-34 
VW GOLF I : zderzak tylny, dmuchawa, nagrzewnica, felgi, opo
ny, zwrotnice, drzwi, lampa lewa tylna. Kłodzko, tel. 074/
647-12-26,074/868-72-31
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: głowica, stan dobry, • 550 zł. 
Kłodzko, tel. 074/871-46-59
VW GOLF I : nagrzewnica z wentylatorem W obudowie • 50 zł. 
Kłodzko, tel. 0603/52-08-15
VW GOLF III - konsola, nagrzewnica, tylny zderzak. Legnica, 
tel. 0603/4Ó-64-90
VW GOLF III: reflektory, kierunkowskazy, zegary. Legnica, tel. 
076/862-50-41,0603/61-55-24
VW GOLF II, 1800 ccm: rozrusznik - 70 zł, komputer wtrysku • 
100 zł, nagrzewnica • 45 zł, zaciski przednie do tarcz hamulco
wych. Legnica, tel. 0503/85-74-89 
VW GOLF I : błotnik przedni prawy, klamki. Legnica, tel. 076/
722-27-20
VW GOLF : silniki (1.3,1.6,1.8,1.6 D), skrzynia biegów, za
wieszenie i inne części. Leszno, tel. 0603/77-52-88 
VW GOLF III: dach do wersji 5-drzwiowej. Leszno, tel. 0602/
18-36-93
VW GOLF IV, 1900 ccm, TDI 3-drzwiowy: drzwi, błotniki, klapy, 
zderzaki, szyby, lampy, inne części. Lubań, tel. 0606/16-52-34 
VW GOLF I I : silnik 1800 ccm -150 z ł, skrzynia biegów (5) - 
350 zł, maska - 90 zł, chłodnica - 90 zł, drzwi - 35 zł, błotnik 
lewy - 35 zł, nagrzewnica - 60 zł, zbiornik 40 zł, wahacze 35 zł, 
lampy tylne - 20 zł/szt. Lubań, tel. 0603/28-02-72 
VW GOLF IV : zderzak przedni, • 100 zł. Lubin, tel. 076/ 
724-07-45,0609/39-89-60
VW GOLF, 1100 ccm, benzyna: silnik, kompletna dokumenta
cja. Lubin, tel. 0608/42-98-92
VW GOLF III, 1400 ccm, 1600,1800,1900: D, drzwi, plastiki, 
tylna półka, ABS, tylna oś, zawiesz., serwo, ukł. kierów, i inne. 
Lubin, tel. 0605/28-93-07
VW GOLF IV: chłodnica, belka zderzaka. Lwówek śląski, tel. 
075/782-51-76,0607/43-68-10
VW GOLF I I : skrzynia biegów (5), półosie, konsola z liczni
kiem i kablami, błotnik, lampy tylne. Lwówek Śląski, tel. 075/
782-29-44
VW GOLF II: skrzynia biegów (5), konsola z licznikiem i kabla
mi, błotnik, lampy tylne. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-44 
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów. Milicz, 
tel. 071/384-10-23
VW GOLF I I : licznik z obrotomierzem. Namysłów, tel. 0503/
83-07-74
VW GOLF I I I : lampy, zderzaki, lusterka, błotniki, chłodnice, 
wzmocnienia, półosie, zawieszenia, drzwi, klapy tylne, ćwiart
ki, dachy, szyby, skrzynie biegów, silniki, osprzęt silników, po- 

_ duszki pow. i inne. Obora k. Lubina, tel. 0607/04-26-96 
VW GOLF IV: oś tylna, kompletna. Oleśnica, tel. 0603/92-75-76 ' 
VW GOLF II CABRIO : szyba przednia. Oleśnica, tel. 0601/
72-56-81
VW GOLF III: pokrywa silnika, stan idealny, - 250 zł. Opole, tel. 
0603/94-05-71
VW GOLF III, 1800 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5), uszko
dzona, -150 zł. Ostrów Wlkp., teł. 062/736-26-85.0603/13-75-79 
VW GOLF: pompy wtryskowe - 200 zł/szt. Pęgów, Zajączków 
48c, gm. Oborniki śląskie, tel. 071/310-73-86 
VW GOLF III Vp6,2800 ccm 5-drzwiowy: silnik, skrzynia, za
wieszenia, tapicerka, ćzęści karoserii i inne. Polkowice, tel. 
0608/16-82-87
VW GOLF III: felgi aluminiowe R15, gwiazdy, firmy Atrek, uży
wane, - 800 zł. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-54-20 
VW GOLF : silnik, skrzynia biegów, błotniki, maski. Prusice, 
tel. 071/312-54-64,0606/40-03-11 
VW GOLF III, 1800 ccm, 1.9D, 2.0, VR6: wózki, wahacze, zwrot
nice, półosie, Mcphersony, stabilizatory, lusterka. Smardzów, 
tel. 071/398-33-51,071/314-38-54

PRZYCIEMNIANIE AUTOSZYB TYTANEM
działa jak klimatyżacja-amerykańska technologia - tel. 0-603 29-39-91

VW GOLF, 1600 ccm, diesel: rozrusznik, docisk, belka pod 
silnik, sprzęgło (automatic). Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
VW GOLF I I : pompa paliwa elektryczna, rozrusznik, aparat 
zapłonu. Świdnica, tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13 
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: głowica, pompa wtryskowa, 
blpk silnika, komplet wtrysków, filtr powietrza, wał korbowy, stan 
dobry, - 600 zł. Trzebnica, tel. 0606/18-67-62,0600/19-88-10 
VW GOLF II : hal oryg, -120 zł. Wrocław, tel. 311-17-90 
VW GOLF III, 1900 ccm, TDI: kompletny pas przedni, wentyla
tory, intercooler. Wrocław, tel. 0606/62-65-10 
VW GOLF I I : drzwi przednie lewe, pełne - 50 zł/szt Wrocław, 
tel. 0601/44-81-48
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VW GOLF II: szyba tylna ogrzewana - 60 zl. Wrocław, tel. 071/
320-58-07,0603/89-79-60
VW GOLF II, 1800 ccm, 16V: silnik i inne. Wrocław, tel. 0501/
85-33-26
VW GOLF II : 2 fotele • 200 zł. Wrocław, tel. 0602/72-23-98 
VW GOLF 1.4,1.6,1.8,2.0,1.9 D, TD: pompa wspomagania, 
głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, części silnika, skrzy
nia biegów. Wrocław, tel. 0501/22-24-85 
VW GOLF II: wszystkie części z demontażu. Wrocław, tel. 0601/
71-69-78
VW GOLF III : lampy tylne. Wrocław, tel. 07.1/372-71-35 w 
godz. 8-17

I POMOC PROGOWA - CAŁODOBOW A!
te l. 0 -604  78 6 9  39 , 071/318-53-22

VW GOLF II: drzwi prawe, przednie, hak, szyberdach, amorty
zatory i inne. Wrocław, tel. 071/345-68-78 
VW GOLF III, IV: lampy, klimatyzacja, zderzaki, pompy, błotni
ki, maski, tapicerki, szyby i inne. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
VW GOLF I I : maska silnika, błotnik przedni lewy, drzwi tylne 
prawe i lewe, z szybami i podośnikami, lampy tylne. Wrocław, 
tel. 0601/73-97-72
VW GOLF II, 1800 ccm, 130 KM 3-drzwiowy: zbiornik paliwa, 
drzwi (prawe i lewe), podsufitka, maska przednia, klapa tylna, 
szyby boczne, prędkościomierz i inne. Wrocław, tel. 0602/
89-72-84
VW GOLF III: klapa tylna (kombi) - 250 zł, klapa tylna (cabrio) 
- 250 zł, klapa tylna (do modelu tradycyjnego) -150 zł. Wro
cław, tel. 0604/93-01-63

VW GOLF II, diesel: zawieszenia, wspomaganie, maska silni
ka, zbiornik paliwa. Zgorzelec, tel. 075/777-80-79, 0600/
55-04-39
VW GOLF II : zawieszenie, elementy blacharki. Zgorzelec, tel. 
075/771-68-11,0606/23-39-62 - 
VW GOLF III: klapa tylna. Zgorzelec, tel. 075/771-68-11,0606/
23-39-62
VW GOLF II, 1600 ccm, diesel: silnik z osprzętem i skrzynią 
biegów, kompletna dokumentacja, - 600 zł. Zgorzelec, tel. 0503/
36-35-34
VW GOLF IV: lampy, atrapa, maska, zderzak, drzwi. Zielona 
Góra. tel. 0502/23-78-99
VW GOLF III: reflektor lewy, podwójny, błotnik przedni prawy, 
kierownica skórzana (wersja z poduszką), sprężarka klimaty-

I n f o r m a c j a  o  t e r m in a c h  
p r z y jm o w a n ia  d o  d r u k u  p ła tn y c h  r e k la m  i o g ło s z e ń
wydanie piątkowe gazety:
- reklamy i ogłoszenia ramkowe.....................................................wtorek, godz. 17.00
- moduł ogłoszeniowy - drukiem pogrubionym........................ środa, godz. 15.00
- oferty nieruchomości ....... środa, godz. 15.00

wydanie wtorkowe gazety:
- reklamy i ogłoszenia ramkowe.....................................................piątek, godz. 15.00
- moduł ogłoszeniowy - drukiem pogrubionym...............................piątek, godz. 15.00
- oferty nieruchomości........................  piątek, godz. 15.00 I

Zlecenia, które wpłyną po tych, terminach, ■
będą kierowane do następnego num eru gazety. '

katalogwww

AUTO GIEŁDA W INTERNECIE
w w w .og lo szen ia .p op .p l

Informujemy, że począwszy od 25.03.1999 r za pośrednictwem Auto Giełdy Dolnośląskiej można umiesz
czać w intemecie zdjęcia samochodów, domów i innych obiektów, które ogłaszacie Państwo w naszej gaze
cie. Ogłoszenia bezpłatne osób, które wykupią opcję "ogłoszenie ze zdjęciami w intemecie" otrzymają spe
cjalny niimer katalogowy. Będzie on drukowany na końcu ogłoszenia. Numer ten oznaczał będzie, że samo
chód, dom czy inny obiekt, którego ogłoszenie dotyczy można obejrzeć w intemecie na stronie: Wirtualny 
Katalog Zdjęć, www.sattech.com.pl/katalog. Do każdego ogłoszenia z numerem dołączać będziemy w inter- 
necie 3 kolorowe zdjęcia obiektu, z trzech różnych ujęć. Zdjęcia te można będzie obejrzeć po wpisaniu 
numeru z ogłoszenia w przeglądarce internetowej.
Koszt publikacji zdjęć wynosi 14 zł (z VAT) za 28 dni ekspozycji na serwerze internetowym. 
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonów: 071/781-71-22, 781-71-23

Adresy firm wykonujących zdjęcia do katalogu zdieć W intemecie:
Wrocław:
SAT TECH Computers, ul. Tęczowa 57. tel./fax 071 781-71-22, 781-71-23 
Auto Giełda Dolnośląska, ul. Kościuszki 135, tel. 071 372-56-54, 341-54-02 
Agencja Reklamowa WOJTAS, ul. Zielińskiego 20, tel./fax 071/362-39-13 
Lubin:
A INFO-PRESS, Giełda Samochodowa, tel. 0604 48-21-07, tel. 076 84-69-034 
oraz firma Korbut, tel. 0-601 56-94-92
Komis Auto Centrum MAZUfy ul. M. Curie-Skłodowskiej 97, tel. 076 844-39-32 
Leszno - Jelenia Góra:
Firma Reklamowa "3D effects", ul. Okrzei 13, tel. 075 76-71-600, 0603 92-74-64 
Bolesławiec: '
ZHiU "LOKIS", ul. Sobieskiego 20, tel 075 732-37-33 
Świdnica:
"RODWIL", ul. Saperów 3b, tel. 074/853-57-39, 0602 70-43-46, e-mail: u2@box.pop.pl 
WAŁBRZYCH:
WABART Druk i Reklama, Szczawno Zdrój, ul. Soiicka 6, tel. 074/840-24-02,0-606 894 860,0-602 346 092 
Zatrudnimy współpracowników do wirtualnego katalogu zdieć z Wałbrzycha. Opolą j Zielonej Qfty.

WROCŁAW:
AGENCJA REKLAMOWA "Echo" 
ul. Świdnicka 19 (wcjścic od K. Wielkiego, 
przy przejściu podziemnym, 
tel. 341-06-28, tcl./fax 341-06-25 
lei. kom. 0-502 09 37 27 
c-mail: ccho@amnct.pl 
AGENCJA REKLAMOWA "W pjtas" 
ul. Zielińskiego 20 (wjazd od ul. Gwiaździstej) 
icl./fax 071/362-39-13 
tel. kom. 0-601 07 77 13 
e-mail: wojtas@wojtas.home.pl 
SKLEP, ul. Dokerska 4, lei. 373-96-56 
AGENCJA REKLAMOWA "P io tr" 
tel. 071/372-07-33, 0-501 03 65 53 
AGENCJA REKLAMOWA "A ka rd" 
ul. Komandorska 147 (pawilon -1 p.) 
tel. 07l/783-30-(33+34)
"D A M -W ID "
50-349 Wrocław, ul. Sienkiewicza 43 
tcl./fax 071/372-28-34,0-601 154 997, damwtd@hot.pl 
AGENCJA REKLAMOWA "Dyzmen" 
ul. Krakowska 29d (teren spółdzielni "ZOAS”) 
tel. 071/343-21-57, 0-607 464 969 
c-mail: igielda@igielda.com 
LUBIN, LEGNICA:
"A  Info - Press", Janusz Czajka, 
lcl./(ax 076/846-90-34, 0-604 48 21 07 
BIURO, lc!./fax 076/841-52-30, £41-52-15
59-300 Lubin, ul. Kolejowa 6, Dworzec PKP, I p. 
pn.-pt. w godz. 9no- l7 no i na tcrcnic_gicłdy 
samochodowej Lubin (kasa nr 3) 
sob. w godz. 6no- l4 nn, niedz. w godz. 9°°-l 200
H. Kupiński
tel. 0-605 359 428, 076/724-06-33 
"KENTECH "
Legnica, ul. Libana 12, pok. 17 
lei. 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 (7® - 2 H  
JELEN IA  GÓRA:
J. Majski, tei. 075/76-78-707,9nn-l4 00 
"ECO-POL" R. Kiljan, tel. 0-603 50 52 81 
OPOLE:
A. Picczonka, tel. 0-601 70 46 78, kom.
"M A" Opole, ul. Ozimska 40, pok. 33,' 
tel. 071/361-49-48, 077/442-72-40 
LESZNO:
L. Brelsznajder, tel.065/529-99-3.6,
0-606 234 258,0-605 828 424 
TRZEBNICA:
ul. Kościelna 7, tel. 071/312-02-06 
BRZEG:
E. Truss, tel. 077/46-37-06, 
pon.-sob. wgodz. 19no-22on 
ŚR O D A ŚLĄSKA:
"H-D-POL", ul. Malczycka 4, tel. 071/317-48-27 
"MART-MARK", Biuro Ogłoszeń, ul. Legnicka 16, 
tel. 071/317-66-12 
ŚW ID N IC A :
Biuro Usług Gospodarczych,
ul. Konopnickiej 13, tel. 074/853-82-12.851-21-33
c-mail: bug_jj@wb.onct.pl
OŁAW A:
"KA-KAW", TEL. 071/313-23-22,0-602 46 72 32 
ZIELO NA GÓRA:
Biuro Usług Gospodarczych "Koraz", ul. Miła 9 
tcl./fax 068/327-02-75, pn.-pt. 10-18 
c-mail: koraz@go2.pl 
ŻARY:
MARDO, 68-200, ul. Rynek 8/9, 
teiyfax 068/375-99-93 
pon.-pt w godz. 10°°-1600
Firma Handlowa, Żary, ul. Mieszka I 13 (budynek
Inkubatora), tei. 068/^74-37-87 w. 406
BOLESŁAWIEC:
ul. Widok 23, tel. 0-601 88 45 65
W AŁBRZYCH:
Agencja Reklamowa DESSART
Dariusz Stachurski, tel. 0-602 781 868,0-501 615 511
WABART Druk i Reklama
Szczawno Zdrój, ul. Soiicka 6, tel. 074/840-24-02,
0-606 894 860,0-602 346 092
WOŁÓW:
KLIK-Wołów, ul. Piłsudskiego 14,
przyziemie Plusa, (wt., czw., pl.) w godz. ^ “ Mó00
teł. 0-600 453 620
JAWOR:
Biuro Reklam i Ogłoszeń Prasowych 
ul. Strzegomska 6/3, pon.-pt. 10-18 
tel. 076/870-72-43, ter/fax 076/870-72-44 
KALISZ:
CENTRUM OGŁOSZENIOWE "ARGUS"
Iel7rax 062/764-90-46 pon.-pt. 8-16
oraz na terenie giełdy samochodowej (kiosk)
RAWICZ:
PHU "TOSKA”
ul. Piłsudskiego I, tel. 065/546-11-02 
SZAM OTUŁY:
B.H.U. "Marians"
ul. Kapłańska 3, tel. 061/29-25-266 
w godz. S00-! 8"°
POLKOWICE:
MARCUS, ul. 3-go Maja 18a 
tel. 076/749-88-18 
PO ZN A Ń :
GUERICA - R. Paszkiewicz 
tel. 0-501 590 007 
tcl./lax 061/867-72-07 
O LEŚNICA:
MarMac
ul. 3 Maja 12, tel. 071/398-33-47 
NA M YSŁÓ W :
Rynek Ratusz pok. 11 
tel. 077/410-02-96

Przyjmowanie ogłoszeń bezpłatnych poza redakcją 

ZIELO NA GÓRA:
tel. 068/327-02-75 (pn.-pt. 1000- 1800, sob. S^-M00) 
TRZEBNICA:
biuro współpracujące z Aulo Giełdą: 
lcl./fax 071/312-02-06 
(pn.-pl. 9” - l8 “ , sob. 9nn- l3 no)

a także nasi a kw izy to rzy  
na g łc ldach sam ochodowych.
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CZĘŚCI UŻYW ANE  
DO AUT TERENOW YCH

TEL 061/813-07-03,0-605 300 300,0-608 300 300

zacji VR6, cewka VR6 i inne części silnika>Zielona Góra, tel. 
0607/20-07-07
VW GOLF II, 90 tys. km, 1600 ccm : silnik kpi. 1600 ccm + 
skrzynia biegów (5) ż półosiami, kpi. zawiesz. przednie, błotnik 
prawy, hak, ława pod silnik + listwa kierów., drzwi, szyby. Żary, 
tel. 0502/61-32-36,0602/11-52-37 
VW GOLF III 4-drzwiowy: dach z otworem na szyberdach, - 
100 zł. Żary, tel. 0600/38-71-68
VW GOLF I, 1977 r . : części z demontażu. Nowa Ruda, tel. 
074/872-85-09,074/871-47-97
VW GOLF, 1979 r., 1500 ccm, diesel: głowica • 70 zł, kolumna 
listwowa • 30 zł, klapa tylna z szybą - 60 zł, pompa + serwo - 40 
zł, wiązka przewodów el. -10 zł, klapa przednia • 30 zł, inne. 
Kłodzko, tel. 074/647-47-06
VW GOLF I, 1979 r. : zawieszenie, amortyzatory, drzwi 
(2-drzwiowy), wahacze i inne. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
VW GOLF 1,1979 r., 1100 ccm, benzyna: silnik + skrzynia bie
gów, kompletny z dokumentacją. Wrocław, teł. 071/363-89-17, 
0501/08-33-05
VW GOLF, 1980 r.. 1100 ccm, benzyna: skrzynia biegów (4), 
silnik, osprzęt silnika. chłodnica i inne drobne części, lampy tyl
ne, cena od 10 zł. Bielawa, woj. wałbrzyskie, tel. 0607/44-88-17 
VW GOLF 1,1980 r„ : drzwi kompletne - 40 zł, lampy tylne, 
linka sprzęgła - 20 zł. Jawor, tel. 076/870-69-45,0604/67-78-67 
VW GOLF 1,1980 r., 1300 ccm, benzyna: drzwi, silnik komplet
ny, skrzynia biegów, komplet siedzeń, zawieszenie tylne, 
McPhersony. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
VW GOLF 1,1980 r.: skrzynia biegów, przednie zawiesz., kla
pa tylna, lampy, drzwi + szyby, ukł. kierów., półosie, rozrusznik, 
różne blachy i inne. Legnica, tel. 0602/28-65-74 
VW GOLF, 1980 r., benzyna : sprzęgło, skrzynia biegów (4), 
zbiornik paliwa, pompa hamulcowa, instalacja, ukł. kierowni
czy, nagrzewnica, pompa wtryskowa do 1,5 O. Szczytnica. tel. 
076/818-06-34
VW GOLF, 1981 r., 1300 ccm : skrzynia biegów, rozrusznik, 
alternator, szyby, pompa hamulcowa, amortyzatory, chłodnica, 
atrapa. Oleśnica, tel. 0501/71-39-96 
VW GOLF, 1981 r., benzyna: skrzynia biegów z półosiami, roz
rusznik, alternator oraz inne części. Oleśnica, teł. 0503/10-81-32 
VW GOLF, 1982 r., 1100 ccm,: nadwozie, na białych tablicach 
- 400 zł, lampy tylne szerokie - 60 zł, mechanizm wycieraczek, 
skrzynia biegów, rozrusznik, gażnik, alternator i inne z demon
tażu. Syców, tel. 0602/77-40-45 
VW GOLF 1,1982 r. 1.1 E, 1.6 D: części silników, skrzynie bie
gów, głowice, drzwi prawe, turbina. Wałbrzych, tel. 074/
847-87-99
VW GOLF, 1982 r., 1500 ccm, diesel: rozrusznik, licznik, prze
kaźnik główny świec, lampy przednie, tylne, stacyjka, szyba do 
drzwi lewych, lusterka, pasy. Zielona Góra, tel. 068/320-18-60 
VW GOLF, 1983 r., 100 tys. km, 1100 ccm: kompletny silnik + 
skrzynia biegów, - 500 zł. Lwówek śl., tel. 0602/78-94-25 
VW GOLF, 1983 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (4), ko
lektor ssący i wydechowy, koło zamachowe z tarczą, tłoki na 2 
szlif, pompa wodna i olejowa, - 250 zł lub zamiana na skrzynię 
biegów (5) Kadetta, 1.3E. Namysłów, tel. 077/410-10-60 
VW GOLF GTI, 1983 r., 1600 ccm : silnik, stan b. dobry, na 
gwarancji - 680 zł, skrzynia biegów (5) - 380 zł, belka tylna • 
140 żł, drzwi prawe (bez korozji) - 85 zł, tapicerka czarna - 80 
zł, alternator • 60 zł, inne. Świdnica, tel. 074/853-15-04 
VW GOLF II, 1984 r.: lampa tylna prawa, - 30 zł. Wrocław, tel. 
325-33-71,0601/83-90-39
VW GOLF, 1984 r.: skrzynia biegów, alternator, rozrusznik, li
stwa kierownicy. Nowa Ruda, tel. 0607/62-79-33 
VW GOLF, 1984 r.: silnik 1600 ccm - 200 zł, skrzynia biegów 
(5) - 300 zł. Nysa, tel. 0602/61-61-20 
VW GOLF II, 1984/91 r., 1600 ccm, turbo D : części silnik, gło
wica, tłoki. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 _
VW GOLF II, 1985 r.: drzwi przednie do 3-drzwiowego, błotnik 
prawy, chłodnica z wentylatorem do 1,6 B i inne. Oława, tel. 
0600/92-05-13
VW GOLF I, II, 1985/91 r. 1300,1600 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, mosty, belki, szyby, koła, bok, inne. Wał
brzych, tel. 074/846-49-58
VW GOLF, 1986 r.: części z rozbiórki. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
VW GOLF II, 1986 r., 1300 ccm : silnik, skrzynia biegów /4/ i 
inne z rozbiórki. Kłodzko, tel. 0606/16-85-80 
VW GOLF II, 1986f.: sprężyny, zderzak przedni. Kłodzko, teł. 
0606/46-16-93
VW GOLF II, 1986 r. 3 drzwiowy: różne części z rozbiórki. Ku
dowa Zdrój, tel. 0605/66-88-28
VW GOLF II, 1986 r.: różne częśd, zawieszenia, blachy, osprzęt 
silnika. Legnica, tel. 0605/13-95-99 
VWGOLFII, 1986 r.: różne części. Lubań, tel. 0602/53-44-03 
VW GOLF II, 1986 r., 1800 ccm: pompa paliwa, drzwi, maska, 
klapa. Mierzowice, gm. Prochowice, tel. 0606/10-64-73 
VW GOLF, 1986 r. 3-drzwiowy: wszystkie częśd oprócz silnika 
i skrzyni biegów. Nysa, tel. 0602/62-76-19 
VW GOLF, 1986 r. 3-drzwiowy: karoseria, drzwi, tapicerki, szy
by, zawieszenie, maska przednia, klapa tylna, światła tylne, 
zbiornik paliwa, błotniki, wzmocnienie przednie, zegary, atrapa 
GTi, - 280 zł. Zielona Góra. tel. 0502/32-95-79 
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm: silnik/drzwi, błotniki, przód 
kompletny i inne. Jelenia Góra, tel. 0608/79-71-92, 0606/ 
17-24-95 -
VW GOLF II, 1987 r., 45 tys. km, 1800 ccm, GTI: silnik, do 
oclenia, instalacja elektryczna, komputer, -1.300 zł. Wrocław, 
tel. 0603/79-76-35
VW GOLF II, 1987 r.: różne częśd.., tel. 075/746-24-60,0604/ 
5646-30
VW GOLF, 1987 r.: różne częśd z demontażu. Duszniki Zdrój, 
tel. 0603/74-62-58
VW GOLF II, 1987 r., 1300 ccm 3-drzwiowy: maska - 65 zł, 
zbiornik pal. - 40 zł, alternator • 80 zł, nadkola 20 zł, felgi -10 zł/ 
szt., błotniki- 40 zł/szt., atrapa • 30 zł, tapicerka - 30 zł, podsu- 
fitka - 40 zł, drzwi - 65 zł/szt., chłodnica - 80 zł, cewka - 20 zł, 
sprzęgło - 30 zł. Dzierżoniów, teł. 074/831-61-18,0600/31-98-35 
VW GOLF II, 1987 r.: belka przednia, pompa hamulcowa, ser
wo. Kobierzyce, tel. 071/311-17-94,0607/48-86-73 
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm; silnik, skrzynia biegów, wahar 
cze, półosie, wzmocnienie przednie, półka, belka przednia, zde
rzaki, -hak, chłodnica i inne. Legnica, tel. 0600/24-10-25,0603/ 
67-61-05
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, turbo D : elementy blacharki, 
szyby, lampy, zawieszenie przednie, oś tylna, tłoki, pompa wtry
skowa, alternator, skrzynia biegów (5), półosie, felgi, zbiornik 
paliwa, chłodnica, ukł. kierowniczy i wydechowy, akumulator, 
klamki, zamki, instalacja elektryczna. Legnica, tel. 076/ 
852-46-02,0602/30-32-49 do godz. 23 
VW GOLF II, 1987 r. 1.6 D, 1.8: półosie, silniki, oś tylna, piasty, 
wahacze, drzwi, maski, błotniki, lampy, zderzaki, konsola, koła, 
chłodnica i inne. Legnica, tel. 0605/93-08-93 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, turbo D : silnik, z kpi. doku
mentacją - 2.000 zł. Lubań śl., tel. 0602/11-36-16 
VW GOLF II, 1987 r., 1600 ccm, wtrysk 1600 D: drzwi, klapy, 
zawieszenia, częśd silnika, lampy, lusterka i inne. Nowa Wieś 
Legnicka, tel. 0601/79-18-30
VW GOLF, 1987 r.: skrzynia biegów (5), stan b. dobry, • 450 zl. 
Strzegom, tel. 074/855-72-23,0609/46-42-65 
VW GOLF II, 1987 r. 1.3,1.6 E, 3- i 4-drzwiowy: karoseria - 600 
zł, dach z otworami na szyberdach (3-drzwiowy) -150 zl, drzwi

-100 zł, klapy tylne -100 zł, błotniki • 80 zł; tapicerka (4-drzwio
wy) -150 zł, fotele (4-drzwiowy) - 200 zł, elektryka, plastik, za
wieszenia. Świdnica, tel. 074/852-18-28,0605/46-25-03 
VW GOLF, 1987 r., 1800 ccm, 16V: silnik - 500 zł, alternator - 
100 zł. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-90-66 
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm: silnik, automatyczna skrzynia 
biegów, elementy blacharki i inne. Żary, tel. 068/374-35-72 
wewn. 310
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, benzyna: skrzynia biegów (5), 
chłodnica, wzmocnienie czołowe, lampy, klamki, stacyjka, pół
ka tylna, rozrusznik, alternator. Bytom Odrzański, tel. 068/ 
388-46-91 -
VW GOLF, 1988 r., 1600 ccm, diesel : silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenie, części blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 075/ 
721-17-75
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk : silnik z osprzętem, 
skrzynia biegów (5), zaweszenie tylne, oś tylna, komputer + 
wiązka elektryczna, pompa paliwa, półosie, belka pod silnik i 
inne. Modła, wdj. legnickie, tel. 0608/77-04-66 
VW GOLF, 1988 r., 1600 ccm, turbo D : silnik, kompletna doku
mentacja, skrzynia biegów 151. Kłodzko, tel. 074/868-35-76 po 
godz. 19
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, benzyna 16V: silnik + inst. el. 
+ zawiesz i inne drobne częśd. Legnica, tel. 076/857-53-05, 
0604/80-17-56
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, turbo D: silnik kompletny, wspo
maganie, silnik 18.16 V kompletny, szyby, siedzenia, inne. Lu
bin. tel,0608/65-59-06 .
VW GOLF II, 1988 r.: klapa tylna, lampy tylne, zderzaki, sie
dzenia, tapicerka, rozrusznik, gażnik, silnik 1.8 w częściach, 
amortyzatory, przełączniki, inne. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63 
VW GOLF II, 1988 r . : nadwozie (3-drzwiowy, niebieski, bez 
wypadku, stan b. dobry), -1.000 zł. Szalejów Górny, woj. wał
brzyskie, tel. 0601/07-91-34
VW GOLF 1.1988 r.: zawieszenie sportowe, wydech. Szalejów
Gómy, woj. wałbrzyskie, tel. 0601/07-91-34
VWGOLFII, 1988 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna: silnik,
stan b. dobry, sprawdzony, uzbrojony, • 900 zł. Szalejów Gómy,
woj. wałbrzyskie, tel. 0601/07-91-34
VW GOLF II, 1988 r. 3-drzwiowy: nadwozie, bez wypadku, stan
b. dobry. Szalejów Gómy, woj. wałbrzyskie, tel. 0601/07-91-34
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, benzyna: zbiornik paliwa, stan
dobry, pompa paliwa. Szalejów Gómy, woj. wałbrzyskie, tel.
0601/07-91-54
VW GOLF II, 1988 r.: szyby boczne, tapicerka, konsola, deska
rozdz., kierownica, podsufitką, kanapa, pasy, dywany, lusterka,
podnośniki szyb, zderzak, maska, klapa tylna, drzwi, błotniki
przednie i tylne, wahacz, przekł. kierownicy, drążki, zwrotnice,
półosie, koła. Wrocław, tel. 071/357-50-70
VW GOLF II, 1989 r„ 1300 ccm, wtrysk: skrzynia biegów (5) -
700 zł, McPhersony • 120 zł/sztuka, maska, błotniki, lampy i
inne. Bolesławiec, tel. 0501/46-61-20
VW GOLF, 1989 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia biegów,
zawieszenie, częśd blacharki, szyby i inne. Leśna, tel. 075/
721-17-75
VW GOLF II, 1989 r., 1300 ccm : klapa tylna, obudowa filtra 
powietrza, plastiki wnętrza i inne. Ujeździec, woj. wrocławskie, 
tel. 0604/35-56-01
VW GOLF II, 1989 r., 1600 ccm, benzyna: elementy blacharki, 
silnik, skrzynia biegów automat., zawieszenia, .wózek’ , zde
rzaki. Ziębice, tel. 074/819-31-30 
VW GOLF III, PASSAT, 1989/96 r.: silnik (1.9 TD i 1.9 TDi, 90 
KM oraz 115 KM), możliwość montażu lub przerobienia z wersji 
benzynowej, gwarancja. Gostyń, tel. 0603/49-88-32 
VW GOLF, 1990 r., 1600 ccm, diesel: części silnika, pompa 
wtryskowa, wtryskiwacze, sprzęgło i inne. Chojnów, tel. 0606/ 
6737-22
VW GOLF, 19901800 ccm, benzyna: maska, lampy, drzwi, 
błotnik lewy, przednie wzmocnienie, lusterka, belka pod chłod
nicę, klapa tylna, klamki i inne. Legnica, teł. 0603/62-10-91, 
0607/47-15-79
VW GOLF II, 1990 r . : fotele + kanapa, zawieszenie, ukł. kie
rowniczy, klapa tylna kpi., lampa tylna prawa, drzwi tylne pra
we. Lubin, tel. 076/847-31-34
VW GOLF II, 1990 r.: lampy tylne, kierownica, podsufitką, lu
sterko lewe. Wrocław, tel. 071/321-75-79,0608/16-76-17 
VW GOLF II, 1990 r.: lusterka, belka silnika, belka pod chłodni
cę, chłodnica, zwrotnica, komplet amortyzatorów, układ kierow
niczy, wahacze, tylna oś, zwrotnice, przeguby. Wrocław, tel. 
0603/55-31-83
VW GOLF II, 1990/97 r., 1600 ccm, benzyna :'silnik, osprzęt 
silnika, głowica, wtrysk, zawieszenie, częśd blacharki, tapicer
ka, fotele! Legnica, tel. 0603/46-41-45,0607/40-46-17 
VW GOLF, 1991 r., 1600 ccm: stacyjka, skrzynia biegów (5) - 
350 zł, sprzęgło, McPherson, drzwi, klapa tylna, szyba przed
nia, lusterka, lampy. Bytom Odrzański, tel. 0603/20-27-12 
VWGOLF, 1991 r.,1600 ccm, diesel: silnik, z dokumentacją,-
1.700 zl. Lubań ŚL. tel. 0602/11-36-16 
VW GOLF, 1991 r., 1600 ccm, diesel: turbina. Szalejów Gómy, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0601/07-91-34 
VW GOLF II, 1991 r:,: błotniki przednie, drzwi, belka pod silnik, 
tył nadwozia (model 3-drzwiowy), kolumny McPhersona. Wro
cław, tel. 0607/65-79-79
VW GOLF II, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk: silnik, skrzynia biegów 
(od silnika 1.3), przeguby, półosie, przekł. kierownicy, wózek, 
belka tylna, bębny, sworznie, wał, tłoki (TD), rozrusznik, alter
nator, chłodnica, gażnik, drzwi, błotnik przedni i tylne, klapa, 
maska, szyby boczne i tylne, lampy. Wrocław, teł. 071/357-50-70 
VW GOLF II Di 1991 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów IAI 
, pompa wtryskowa, półka tylna, felgi stalowe z oponami 175 x 
70 x 13,8 szt., półosie. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
VW GOLF II, 1991 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, DOHC: 
silnik, różne części. Żary, tel. 0606/34-99-77 
VW GOLF IH, 1992 r., 1900 ccm, diesel: skrzynia biegów, pół
osie, zawieszenie, drzwi,, wzmocnieniezderzaka. klapa bagaż
nika. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 po godz. 17 
VW GOLF III, 1992 r., 1400 ccm: różne części. Wrodaw, tel. 
0602/68-90-83
VW GOLF III, 1992/96 r., 1800 ccm : klamki, filtr pow., listwy 
dach.i zbiorniczek wspomagania, listwy drzwiowe, kierów. Mie
rzowice, gm. Prochowice, tel. 0606/10-64-73 
VW GOLF III, 1992/97 r.: klapa tylna, nakładka tylna, lusterka 
boczne, ręczna lub elektryczna regulacja. Wrocław, tel. 0604/ 
94-65-21
VW GOLF III VARIANT, 1992/98 r.: roleta bagażnika, prowad
nice. Trzebnica, tel. 071/312-32-91 
VW GOLF III, 1992/98 r., 1900 ccm, diesel, 2800 ccm VR6: częśd 
silnika, lusterka, wentylatory, felgi stalowe, filtr powietrza, przepły
womierz, lampy, halogeny, częśd klimatyzacji, wspomaganie, skrzy
nia biegów (5) i inne. Wrodaw, tel. 0602/23-68-66 
VW GOLF III, 1993 r., 1800 ccm: drzwi kpi., $zyby, lusterka, 
lampy, maska, błotniki, deska rozdzielcza, tylna oś, tylny błot
nik i inne. Lwówek Śląski, tel. 0608/74-74-65 j 
VW GOLF III, 1993 r., 1800 ccm, benzyna : skrzynia biegów 
(5), uszkodzona - 80 zł. Chojnów, teL 076/818-62-05 
VW GOLF III, 1993 r.: zderzaki czarne, nielakierowane -150 
Zł/kpi; lampy tylne • 150 zł/kpi. Cybinka, woj. zielonogórskie, 
tel. 0604/82-60-46
VW GOLF III, 1993 r., 2800 ccm, VR6: silnik, skrzynia biegów 
z EDS, drzwi z et. podnośnikami (model 3-drzwiowy), serwo, 
pompa z ABS, tłumik, McPherson z ABS, wahacz lewy, zwrot
nica prawa z tarczą konsola, rozrusznik, kaseta zmiany bie
gów, cewka zapłonu, wykładzina podłogowa, licznik. Lubin, tel. 
0605/09-27-46
VW GOLF III, 1993 r . : drzwi, szyby, zderzak tylny, lusterka, 
koła, McPherson, głowica, skrzynia biegów, belka silnika, de
ska rozdz., lampy tylne, zbiornik paliwa, ABS, komputer; osprzęt 
silnika, zawieszenia i inne. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
VW GOLF III, 1994 r . : lampa tylna, zderzak przedni, zderzak 
tylny. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 •

VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, TDI 5-drzwiowy: zawieszenie 
przednie kpi., ława silnika, półośki, McPhersony, plastiki wnę
trza, rozrusznik, alternator, pompa wspomagania, błotnik pra
wy tylny, podłużnica, konsola z-chłodnicą lusterka. Legnica, 
tel. 0607/16-88-52
VW GOLF III, 1994 r., 1900 ccm, TDi: skrzynia biegów (5), 
automatic, drzwi, błotnik tylny prawy, podłużnica prawa przed
nia, klapa tylna do kombi, zawieszenie przednie, ukł. wydecho
wy i inne. Lubań, tel. 0608/25-36-94,0603/60-36-74 
VW GOLF III, 1994 r.: lampa + halogen prawy, słupki drzwio
we. Polanica Zdrój, tel. 0502/40-91-08 
VW GOLF III, 1994 r.: drzwi lewe przednie, błotnik tylny prawy, 
lampa tylna prawa, kierunkowskazy, szyba tylna (kombi). Wro
cław, tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77 
VW GOLF III, 1995 r., 1400 ccm: silnik 1,4, dokum., tylne drzwi, 
błotniki przednie, uszczelki drzwi, mech. tylnej wycieraczki i inne. 
Gać, tel. 071/313-15-89
VW GOLF III, 1995 r., 80 tys. km, 1900 cćm, TDI: silnik, głowi
ca, wał, korbowody, tłoki, pompa wtryskowa, turbosprężarka, 
konsola, sprzęgło kompletne, oś tylna, zderzak tylny, teleskopy 
tylne, stacyjka, inne z rozbiórki. Strzelin, tel. 0605/65-06-71 
VW GOLF III, 1995 r . : el. otw. szyberdach. Lubin, tel. 0604/
93-97-96
VW GOLF III, 1995 r., 1900 ccm, turbo D : drzwi, tylne lampy, 
zderzak, zbiornik, elementy wnętrza, zawieszenia, osprzęt sil
nika i inne. Wrodaw, tel. 0603/95-52-15 
VW GOLF III kombi, 1995 r., 1800 ccm, benzyna: silnik, stan b. 
dobry, drzwi, zawieszenia, wnętrze, plastiki, fotele, relingi da
chowe, roleta i inne. Wrocław, tel. 071/315-10-19 
VW GOLF III, 1995 r.: wózek pod silnik, poduszki silnika, skrzy
nia biegów, McPhersony przednie, układ kierowniczy ze wspo
maganiem, amortyzatory. Wrodaw, tel. 0603/55-31 -83 
VW GOLF III, 1996 r., 1800 ccm: komputer silnika. Wrocław, 
tel. 0603/85-24-88
VW GOLF III, 1997 r . : kombi, drzwi z szybami, tapicerki, za
wiesz., klapy tylne, belka tylna z ABS, tył nadwozia do kombi, 
dach z relingami, dach do modelu 5-drzwiowego, błotniki, lam
py, konsda z poduszkami, podłużnice przednie i inne. Rudna k. 
Lubina, tel. 0607/04-26-69
VW GOLF III, 1997 r., 1900 ccm, TDI: dach do modelu 5-drzwio
wego (bardzo ładnie ucięty, poniżej podszybia), bez podsufitki, 
- 400 zł. Wrocław, tel. 0502/84-10-08 
VW GOLF III, 1997 r.: fotele przednie i tylne do wersji 5-drzwio- 
wej, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0608/45-18-80 
VW GOLF III, 1997 r.: szyba tylna ogrzewana -120 zł, błotnik 
przedni lewy - 80 zł. Wrocław, tel. 071/320-58-07,0603/89-79-60
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VW GOLF IV, 1998 r„ 1400 ccm, 16V: zawiesz. przednie, ukł. 
kierów., sprzęgło kpi., osprzęt silnika i inne. Oława, tel. 0604/
78-93-74
VW GOLF IV, 1998 r., 1900 ccm, TDi: klapa tylna, skrzynia 
biegów (5), lampy, kierownica, felgi stalowe z oponami, reflek
tory, maska silnika, pod. powietrzna. Wrodaw, tel. 0503/84-40-14 
VW GOLF, 1998/00 r., 1400 ccm, 1600,1900: TD, drzwi, ma
ska, zderzaki, ABS, klapa, zawiesz., błotniki, półosie, serwo i 
inne. Lubin, tel. 0603/71-74-17
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, TDi: silnik, szyby, konsola, 
fotele, zawieszenia. Bolesławiec, tel. 0608/47-98-06 
VW GOLF IV, 1999 r.: drzwi prawe przednie. Kłodzko, tel. 0606/
46-16-93
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm. TDI. 110 KM 3-drzwiowy: tyl
na klapa, drzwi, chłodnice, klimatyzacja, kolumny McPherso
na, ława, skrzynia, błotniki, lampy, grill, konsola, poduszki pow., 
intercoołer, ukł. wydechowy, ukł. kierowniczy, osprzęt silnika i 
inne. Legnica, tel. 0605/78-53-53 
VW GOLF IV, 1999 r., 1900 ccm, turbo D : skrzynia biegów, 
drzwi, zawieszenia, wnętrze, tapicerka, plastiki i inne. Wrodaw, 
tel. 0605/36-53-43
VW GOLF IV, 2000 r., 6 tys. km, 1900 ccm, turbo D,: ćwiartka 
prawa, tylna, do wersji 4-drzwiowej. Dzierżoniów, tel. 0604/
21-41-62
VW GOLF IV, 2000 r.: różne części mechaniczne, kompletna
tapicerka. Głogów, tel. 0606/47-44-29
VW GOLF IV, 2000 r., 5V: sonda Lambda do silników 5V, 2 szt.
Krapkowice, tel. 077/466-41-94
VW GOLF IV, 2000 r.: zderzaki. Radwanice k. Wrocławia, tel.
071/311-76-55
VW GOLF IV, 2000 r.: zwrotnice przednie, McPhersony, waha
cze, amortyzatory, półosie kompletne, czołowe wzmocnienie, 
błotnik prawy. Wrocław, teł. 0603/55-31-83 
VW GOLF I, PASSAT KOMBI: różne części. Osiecznica, tel. 
075/731-23-76; 0607/81-19-76
VW GOLF III, PASSAT, 1993/96 r.: części mechaniczne, za
wieszenia, McPhersony, tapicerki, moduły sterujące, elektryka, 
pompy hamulcowe, turbo, plastiki. Szprotawa, tel. 068/376-32-07 
VW GOLF, JETTA II, 1984/91 r.: silnik 1,8, głowica 1,8 E i 1,6 
D, skrzynia biegów (5), gaźniki, drzwi, chłodnica, lampy, McPher
sony i inne. Lubin, tel. 0607/53-29-96 
VW GOLF, JETTA, 1984/91 r . : skrzynie biegów manualne i 
automatyczne oraz części skrzyni biegów. Wrocław, tel. 071/ 
341-50-52 w godz. 9-15
VW GOLF, JETTA, 1986 r.: skrzynia biegów (4), z możliwością 
montażu, -150 zł. Wrocław, tel. 071/349-17-86 po godz. 16. 
VW JETTA II: atrapa. Legnica, tel. 076/722-27-20 
VW JETTA 13-drzwiowy: różne części blacharki. Stoszowice, 
tel. 074/818-11-39
VW JETTA: hak oryg, - 12Ó zł. Wrocław, tel. 311-17-90 
VW JETTA II: hak, zderzak tylny, zawieszenie przednie, drzwi 
prawe przednie, amortyzatory i inne mechaniczne. Wrodaw, tel. 
0502/51-50-31
VW JETTA od 1983 r., poj. 1.3,1.8: linka hamulcowa, nowa - 
30 zł. Wrocław, tel. 071/354-36-61 
VW JETTA, 1982 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), 
stan b. dobry, lampy przednie i tylne, zawieszenia, sprężyny, 
rozrusznik, zawieszenie tylne, cena -100 zł, alternator - 60 zł, 
chłodnica ♦ wentylator, stan b. dobry, cena -100 zł. Krzyżowa 
1a, gm. Gromadka, tel. 076/817-29-23 po godz. 19 
VW JETTA I, II, 1985/91 r. 1300,1600 ccm: silnik, skrzynia bie
gów, zawieszenie, mosty, belki, szyby, koła, bok, inne. Wał
brzych, tel. 074/846-49-58
VW JETTA, 1987 r., 1800 ccm, benzyna : silnik ze skrzynią 
biegów - 500 zł, zbiornik paliwa - 50 zł, inst. elektryczna * 50 zł. 
Modlikowice, gm. Zagrodno, tel. 076/877-39-51. po godZ-18 , 
VW JETTA, 1988 r., 1600 ccm, turbo D : silnik, kompletna do
kumentacja, skrzynia biegów 151. Kłodzko, tel. 074/868-35-76 
pogódź. 19
VW JETTA, 1990 r., 1600 ccm. turbo D : silnik, skrzynie bie
gów, półosie, przekł. kierów, i inne. Legnica, teł. 0605/13-16-60, 
0601/71-02-84
VW JETTA II, 1991 r., 1600 ccm, diesel: pompa wtryskowa, 
koła stalowe z oponami 13”. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
VW JETTA, GOLF II: skrzynia biegów (4). Świdnica, tel. 0607/
84-67-10,0609/28-80-53
VW JETTA, GOLF od 1983 r., poj. 1.3,1.8: linka hamulca i 
sprzęgła, nowa, oryginalna, prod. niemieckiej, - 30 zł. Wrodaw, 
tel. 071/354-36-61
VW LT, 2400 ccm, diesel: pompa wtryskowa kompl., spraw
dzona. Oleśnica, tel. 0601/93-67-66

VW LT, 2400 ccm, turbo D : różne części. 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, 1986 r., 2400 ccm, diesel: silnik z pełną dokumentacją 
- 4.000 zł. Legnica, tel. 0601/99-30-91 
VW LT, 1998 r.: wał pędny, długi. Wrocław, tel. 0602/68-90-83 
VW LT BUS, 1999 r. : drzwi tylne, kpi. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51,071/314-38-54
VW LT 28: drzwi prawe nowe, resory, zderzak tylny. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-68-73
VW LT 28: silniki (1.6 D, 2.4 D), kompletna dokumentacja. Wil
kowice, tel. 065/534-11-53
VW LT 28: oblachowanie, podszybie, stopnie, narożniki (przód 
i tył), błotniki (przód i tył), poszycia drzwi, wlot wnętrza, pas 
tylny (nowe). Wrocław, tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 
VW LT 28,1980 r. 2.0 E, 2.4 D, 2.7 D: skrzynia biegów, części 
silników, zawieszeń, dyfer, blacharskie i inne. Wałbrzych, tel. 
074/847-87-99,0603/93-52-5P
VW LT 28,1980 r., 2000 ccm, benzyna: dach plastikowy, niski, 
skrzynia biegów, wał korbowy, korbowody, gażnik, atrapa, re
flektory, lampy tylne, zwrotnice, zegary, pompa oleju, nagrzew
nica, serwo, inne części. Wrocław, tel. 071/349-43-07,0503/
94-24-88'
VW LT 28,1981 r. 2400,2700 ccm: silnik po remonde, skrzy
nia biegów, zawieszenie, koła, osprzęt silnika, inne. Wałbrzych, 
tel. 074/846-49-58
VW LT 28, 31,1988/98 r., 2400 ccm, diesel: głowica, wałek 
rozrządu, alternator, rozrusznik, pompa wody i paliwa, termo
stat, elementy silnika i inne. Wrodaw, tel. 0600/88-47-42 
VW LT 31,1989 r., 2400 ccm, turbo D : silnik, w calośd lub na 
częśd, ukł. wydechowy, turbina, - 2.000 zł. Gajnik, gm. Między
lesie, tel. 0606/35-12-84
VW LT 35: chłodnica, wtryski. Środa Śląska, tel. 0601/87-45-09 
VW LT 35 :poduszki pneumatyczne, zestaw na tylną oś, nowe, 
możliwość montażu, • 1.700 zł. Wrocław, tel. 0503/93-28-42, 
0601/77-52-24
VW LT 35, 1998 r., 2500 ccm, TDi: silnik, skrzynia biegów, 
zawieszenia, most, drzwi i inne. Piotrków Trybunalski, tel. 0601/
42-70-93
VW LT 40.1980 r.: różne części. Lubań Śl.. tel. 0602/11-36-16 
VW LT 45: różne częśd, brak silnika. Lubsko, tel. 0605/06-64-98 
VW LT 45: oblachowanie, podszybie, stopnie, narożniki (przód 
i tył), błotniki (przód i tył), poszycia drzwi, wlot wnętrza, pas 
tylny (nowe). Wrocław, tel. 071/333-70-92,0601/56-17-22 
VW LUPO: częśd karoseryjne. Poznań, tel. 0503/57-63-32 
VW LUPO: maska aluminiowa, zderzak przedni, reflektory, atra
pa, kierunkowskazy. Wrocław, tel. 0601/73-97-72 
VW LUPO, 1999 r . : błotnik lewy, kierunkowskaz prawy. Wro
daw, tel. 071/364-51-42,0608/34-92-77 
VW LUPO, 2000 r.. 1400 ccm : zawieszenia, silnik, skrzynia, 
poduszki pow., tapicerka, częśd karoserii i inne. Polkowice, tel. 
0603/48-47-12
VW NEW BEETLE, 2000 r.: różne częśd, drzwi, zderzak tylny, 
lampa, od 200 zł. Legnica, tel. 076/854-45-42,0603/97-45-70 
VW NEW BEETLE, 2000 r., 1900 ccm, turbo D: poduszki pow. 
kpi. i inne części. Wrocław, tel. 0605/36-53-43 
VW NEW BEETLE. 2000 r.: maska, błotnik lewy. Wrocław, tel. 
071/364-51-42,0608/34-92-77
VW PASSAT: silnik 1,6 D i 1,6 turbo D + skrzynia biegów (5), 
oclone. Bolesławiec, tel. 0609/53-53-05 
VW PASSAT : drzwi, maska silnika, klapa bagażnika, szyby, 
fotele, plastiki, zawieszenia, koła, skrzynia biegów, lampy. Dzier
żoniów, tel. 0604/39-03-23
VW PASSAT: błotnik przedni, lewy, nowy. Jelenia Góra, teł. 
075/755-46-70
VW PASSAT : skrzynia biegów - 380 zł. Karłowice, tel. 077/ 
469-71-38
VW PASSAT B3: stabilizator, wahacze, półosie. Lubin, tel. 06031
71-90-74
VW PASSAT B5 : nadwozie tylne, czujnik ABS-u. Lubin, tel. 
0603/71-90-74
VW PASSAT B5 KOMBI : lampy. Lwówek Śląski, tel. 075/ 
782-51-76,0607/43-68-10
VW PASSAT, 1800 ccm, 2000: pompy paliwa, nakładki na błot
nik. Mierzowice, gm. Prochowice, tel. 0606/10-64-73 
VW PASSAT B5,1800 ccm: komputer silnika. Namysłów, tel. 
0604/89-65-56
VW PASSAT: najnowszy model, 2001 r., różne częśd. Nowo
grodziec. tel! 0608/72-14-92, 0502/33-76-86, 0049/ 
17-57-40-99-22
VW PASSAT B-5: kierownica skórzana z poduszką pow. trój
kątną roleta bagażnika (kombi). Oława, woj. wrocławskie, tel. 
0604/85-40-04
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VW PASSAT poj. 1.8, 2.0E: komputer, pompa paliwa, drzwi, 
listwy, półosie, piasty. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/
43-54-20
VW PASSAT B5: reflektory ksenonowe. Świdnica, tel. 06021 
77-79-60
VW PASSAT: zawieszenie tylne, drzwi, szyby, felgi 14" (5 szL), 
-150 zł. Trzebnica, tel. 071/312-90-76,0609/21-02-15 
VW PASSAT GT, 1800 ccm: skrzynia biegów (5). Wałbrzych, 
tel. 074/841-55-96,0608/43-99-97 
VW PASSAT do 1980 r.: drzwi z szybami, stan b. dobry - 20 zł/, 
szt. Wałbrzych, tel. 074/843-69-13 
VW PASSAT: zawieszenie tylne kpi. + amortyzatory. Wrodaw, 
tel. 071/336-70-66 wewn. 187
VW PASSAT: katalizator, lampy, błotnik tylny, zderzaki, drzwi, 
siedzenia, pompy, zbiorniki paliwa i inne. Wrocław, tel. 0601/
72-56-81
VW PASSAT VR6 / sprężarka klimatyzacji, cewka 6-bieguno- 
wa, kierownica skórzana (wersja z poduszką) oraz inne częśd 
silnika. Zielona Góra, tel. 0607/20-07-07 
VW PASSAT, 1976/80 r., 1500 ccm. diesel: silnik, elem. bla
charki, szyby, lampy, kierunkowskazy, zbiornik paliwa, zderza
ki, hak, chłodnica, fotele, blok silnika, wał, tłoki z korbowodami, 
głowica, pompa wtryskowa, rozrusznik, alternator, skrzynia bie
gów, półosie, felgi, ukł. kierowniczy, inne. Legnica, tel. 076/ 
852-46-02
VW PASSAT, 1977 r.: lampy tylne. Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 
074/868-72-31
VW PASSAT KOMBI, 1981/87 r., diesel, benzyna: rozrusznik, 
alternator, sprzęgło, maska, hak, błotniki, pas przedni, lampy, 
halogeny, zderzaki, chłodnica, przekł. kierownicy, półosie, skrzy
nia biegów IAI, drzwi, klapa tylna, relingi, fotele, pulpit, zegary, 
szyba przednia, zawieszenia, instalacja. Wrocław, tel. 071/ 
355-51-86,0601/92-97-24
VW PASSAT, 1982 r., 1600 ccm: rozrusznik, alternator, miska 
olejowa. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
VW PASSAT, 1982/87 r.: wszystkie szyby oprócz przedniej do 
kombi, lampy przednie i tylne, zbiornik paliwa, chłodnica z wen
tylatorem, skrzynia biegów (4) -160 zł, diesel, kołyska pod sil
nik, zegary i inne. Jelenia Góra, tel. 075/751-81-53, 06071
27-41-53
VW PASSAT, 1982/87 r., 1600 ccm, diesel: elementy blachar
ki, szyby, lampy, blok silnika, wał, Boki, głowica, pompa wtry
skowa, rozrusznik, alternator, skrzynia biegów (5), półosie, ko

lumny McPhersona, pas przedni, klamki, zamki, ukł. kierowni
czy i wydechowy, akumulator, szyberdach ukł. hamulcowy, fel
gi. Legnica, teł. 076/852-46-02,0602/30-32-49 do godz. 23 . 
VW PASSAT, 1982/87 r.: reflektory - 70 zł/szt., lampy tylne - 40 
zł, chłodnica -100 zł, aparat zapłonowy • 90 zł, rozrusznik - 90 
zł, alternator -100 zł. koła. Leszno, tel. 065/529-14-23 lub. 0609/ 
51-84-96
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów auto
matyczna, rozrusznik, lampy tylne, zegary, oraz rozrusznik i 
pompa wtryskowa (do 1,6E). Lubin, tel. 076/842-53-06,0604/
51-78-99
VW PASSAT, 1984 r.: podłużnica przednia prawa z nadkolem, 
słupek środkowy lewy. Wrodaw, tel. 325-33-71,0601/83-90-39 
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, diesel: różne częśd. 
Jelenia Góra, tel. 0607/65-59-61
VW PASSAT, 1984 r.: błotniki przednie, pokrywa silnika, dach 
ze słupkami. Jelenia Góra, tel. 075/755-46-70,0601/56-78-57 
VW PASSAT, 1984 r.: zderzak przedni, 2 szt. Jelenia Góra, tel. 
075/755-46-70
VW PASSAT, 1985 r.: drzwi, zawieszenie, amortyzatory, silnik 
(1.8) w częściach, gażnik, lampy i inne. Nowa Ruda, tel. 074/ 
872-84-63
VW PASSAT, 1985 r., 1600 ccm, diesel: silnik z całym osprzę
tem i dokum. • 1.000 zł, skrzynia biegów (4) - 300 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-87-27,0605/43-73-25 
VW PASSAT KOMBI, 1985 r . : skrzynia biegów (5) • 200 zł, 
błotnik prawy - 70 zł, drzwi prawe - 90 zł, oś tylna - 60 zł, szyby 
boczne, kanapa dzielona, przeguby, chłodnica 1.8, rozrusznik, 
inne. Sobótka, tel. 071/316-34-02 po godz. -17,0604/96-02-73 
VW PASSAT, 1985 r., poj. 1600 ccm benzyna i 1600 ccm die
sel: drzwi, maska, podsufitką do modelu Kombi, skrzynia auto
matyczna, 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, 1985 r.: głowica, liczniki, lusterko lewe. Wrodaw, 
tel. 071/354-38-46,0605/32-11-46 
VW PASSAT, 1985 r., 1800 ccm: silnik, stan b. dobry, osprzęt, 
instalacja gazowa Lovato, kubełkowe fotele, lampy, zderzaki, 
drzwi, części zawieszenia, ukł. kierowniczy, szyby i inne. Wro
cław, tel. 0601/07-78-03
VW PASSAT KOMBI, 1986 r., 1600 ccm, benzyna : silnik ♦ 
osprzęt, kolektory, półosie, serwo z pompą docisk, dach, ukł. 
kierowniczy, silniczki i inne. Kotowice, gm. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-75-84
VW PASSAT, 1986 r, 1.6 B, 1.6 D, TD: silnik, .skrzynia biegów, 
częśd silnika, maska, zawieszenie. Opole, tel. 077/474-38-72' 
VW PASSAT KOMBI, 1986 r.. skrzynie biegów - 350 zł, przed
nie prawe drzwi, tylne lewe i prawe -150 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/738-11-40,0601/75-86-31
VW PASSAT, 1986 r. 1600,1800 ccm: silnik z osprzętem, skrzy
nia biegów, zawieszenie, mosty, belki, szyby, koła, drzwi, inne. 
Wałbrzych, tel. 074/846-49-58
VW PASSAT, 1986 r„ diesel: różne częśd mechaniczne i bla
charskie, szyby. Złotoryja, teł. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
VW PASSAT, 1987 r., 1600 ccm, benzyna,: wszystkie częśd, 
silnik z możliwością rejestracji. Wrocław, tel. 0607/81-69-46 
VW PASSAT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów IAI, blok silnika (1.6 D, 1.8 E) i inne. Wrodaw, tel. 071/ 
355-51-86,0601/92-97-24
VW PASSAT, 1987 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), 
ukł. różnicowy do zamontowania, -150 zł. Wrodaw, tel. 071/ 
361-64-39
VW PASSAT KOMBI, 1988 r.: częśd różne. „  teł. 0608/74-09-78 
VW PASSAT, 1988 r., 1600 ccm, turbo D : silnik, skrzynia bie
gów (5). Strzelin, tel. 071/392-21-85 
VW PASSAT. 1988/00 r. 1.4,1.6,1.8,2.0,1.9 D, TD: pompa 
wspomagania, przekładnia kierownicza ze wspomaganiem (mo
del B 5). głowica silnika 1.9 D, TD, 1.6 D, TD, 1.6 E, częśd 
silnika, skrzynia biegów. Wrodaw, tel. 0501/22-24-85 
VW PASSAT SEDAN, 1988/91 r . : klapa tylna. Oleśnica, teł. 
0601/93-67-66
VW PASSAT SEDAN, 1988/93 r . : lampy tylne, drzwi, szyby, 
półosie, zawieszenia, wahacze. Legnica, tel. 0602/83-80-92 
VW PASSAT, 1988/93 r., 1800 ccm, 2000, benzyna : lampy, 
roleta, drzwi, pompa paliwa, chłodnica, skrzynia biegów auto
matyczna, kołyska, pompa wspomagania, listwa. McPhersony, 
półosie, komputery, szyby boczne, filtr pow., inne. Legnica, tel. 
0603/62-10-91
VW PASSAT, 1988/93 r., 1900 cęm, diesel, 2000 ccm benzyna: 
tarcze hamulcowe, liczniki, belki, lampy, wzmocnienie czoło
we, wspomaganie, półosie, częśd silnika, rozrusznik, pompa 
wtryskowa i inne. Wrodaw, tel. 0602/23-68-66 
VW PASSAT, 1988/93 r.: lampy tylne, blenda, kierunkowska
zy, halogeny, ramki, lusterka, antena, roleta, reflektory. Wrodaw, 
teł. 0605/10-83-08
VW PASSAT, 1988/93 r.: zderzak, wzmocnienie czołowe, atra
pa, błotniki, reflektory, kierunkowskazy, nagrzewnica, progi. 
Wrocław, tel. 0603/66-97-27
VW PASSAT, 1988/93 r.: błotniki tylne, oś tylna, elementy za
wieszenia, klapa tylna, dach, szyberdach, drzwi, progi. Zielona 
Góra, teł. 0604/86-18-25
VW PASSAT KOMBI, 1988/93 r., 1800 ccm. benzyna: silnik, 
skrzynia biegów (5), chłodnica, atrapa, lampy, podłużnice, błot
niki, drzwi, klapa tylna, amortyzatory, półosie, nagrzewnica, 
zegary, szyby, plastiki i inne. Złotoryja, teł. 076/878-22-61,0761 
878-79-13
VW PASSAT, 1988/94 r . : różne częśd.Kamienna Góra., tel. 
075/746-24-60,0604/56-46-30
VW PASSAT, 1988/95 r.: dach (kombi), lampa tylna na klapę, 
lusterko, zderzak przedni. Kłodzko, teł. 0606/46-16-93 
VW PASSAT B5,1988/95 r.: kpi. boczne lusterka, lewe i pra
we, regulacja ręczna lub elektryczna, podgrzewane. Wrodaw, 
tel. 0604/94-65-21
VW PASSAT, 1988/96 r., 1900 ccm, TDi - skrzynia biegów (5), 
silnik 1800 ccm, 16V, drzwi do kombi, błotniki tylne i dach do 
kombi, zawieszenia do VR6 i TDi, klimatyzacja, klapa tylna. 
Lubań, tel. 0608/25-36-94,0603/60-36-74 
VW PASSAT KOMBI, 1988/96 r.: roleta bagażnika. Trzebnica, 
tel. 071/312-32-91
VW PASSAT SEDAN, 1989 r., 1800 ccm, benzyna. alternator, 
sonda, komputer, monowtrysk, aparat zapłonowy, pompa ha
mulcowa, silnik dmuchawy, licznik, zbiornik paliwa, klamki, inst. 
elektr., tarcze i dodski hamulcowe, wykładziny bagażnika, drzwi 
tylne, zamki, inne. Byczyna, tel. 077/413-44-57 
VW PASSAT, 1989/92 r.: maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
VW PASSAT KOMBI, 1989/93 r., 1600 ccm, TDi: częśd obla- 
chowania, zawieszenia, częśd mechaniczne, gwarancja. Wro
cław, teł. 0604/29-95-43
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm : pompa paliwowa, -180 zł. 
Wrocław, tel. 0605/74-76-28
VW PASSAT, 1990 r.: lewe i prawe, tylne drzwi, uzbrojone - 90 
zł/szt., tylna klapa -100 zł. Bolesławiec, tel. 075/644-90-94. 
0604/40-53-70
VW PASSAT, 1990 r.,: zderzak tylny. Milików, gm. Nowogro
dziec. tel. 075/731-71-78
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm : osprzęt silnika, komputer, 
katalizator, listwa kier., nadkole, oś tylna, wahacze, belka pod 
silnik, amortyzatory, półosie, przeguby, stacyjka, klucz, kołpaki 
i inne. Oleśnica, tel. 0604/28-12-13 
VW PASSAT KOMBI. 1990 r., 1800 ccm, benzyna : błotniki 
przednie i tylne, relingi, listwy dachowe, silnik, osprzęt silnika, 
zawieszenia, drzwi, listwa kierownica, skrzynia biegów, szyber
dach el., tapicerka, częśd przodu, inne częśd. Prudnik, teł. 0771 
437-61-30
VW PASSAT. 1990 r.: przednie kolumny McPhersona. zwrotni
ce, komplet amortyzatorów, przeguby, łapy silnika, półosie. tyl
na oś, belka silnika, chłodnica, układ kierowniczy, sprężyny. Wro
daw, tel. 0603/55-31-83
VW PASSAT, 1990 r.: kierunkowskaz lewy - 25 zł i inne częśd 
Złotoryja, teł. 076/878-37-54.0604/53-18-57
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VW PASSAT, 1991 r.: ukl. kierowniczy, półosie, wahacze, luster
ko, drzwi lewe, szyba lewych drzwi, kolumny McPhersona. Legni
ca. tel. 0600/24-10-25,0603/67-61-05 
VW PASSAT GL, 1991 r., 1800 ccm: różne częśd z demontażu. 
Szprotawa, tel. 068/376-28-49
VW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, 2000, benzyna: silniki, skrzynia 
biegów (5), maska silnika, drzwi, błotniki, lusterka, tapicerka, za
wieszenia, lampy. Bdesławiec, tel. 0608/47-98-06 
VW PASSAT, 1991 r., 1800 ccm, benzyna: silnik, kompletna doku
mentacja, drzwi, szyby, błotniki, wzmocnienie, lampy, McPherso- 
ny, wspomaganie kier., ABS, lusterka, klapy, skrzynia biegów (5) 
diesel, wahacze, ława, zderzak tylny, zawieszenia i inne. Legnica, 
teł. 0607/20-56-22
VW PASSAT KOMBI, 1991 r„ 1800 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów (5), zawieszenie tylne, maska silnika, chłodnica, błotniki, zde
rzaki, klapa tylna z szybą, drzwi, lampy i inne. Legnica, tel. 0501/
56-63-28
VW PASSAT, 1991 r., 1900 ccm, turbo: reflektor lewy, błotnik lewy, 
chłodnica, belki pod silnik, fotele, lusterka, przekładnia, kierowni
cza, inne. Nysa, teł. 0607/10-06-67 
VW PASSAT, 1991 r., 2000 ccm, wtrysk: komputer, głowica, koła, 
listwy, drzwi, piasty z ABS-em. Prochowice, td. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
VW PASSAT, 1991 r.: zderzak, reflektor, relingi dachowe, licznik, 
tylny McPherson. Radwanice, tel. 0602/88-49-71 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r„ 2000 ccm: drzwi, dach, błotnik tylny, 
błotniki przednie, skrzynia biegów, ABS, lampy tylne, wahacze, belki 
pod silnik, McPherson, amortyzatory tylne, lusterko prawe, koła, 
kierownica i inne. Wrocław, tel. 0609/37-27-17 
VW PASSAT, 1991 r.: rozrusznik, drzwi przednie prawe, lusterko, 
pompa hydrauliczna sprzęgła, komputer ABS-u. Ząbkowice Ślą
skie, teł. 074/815-91-93
VW PASSAT, 1991 r., 1600 ccm, turbo 0: silnik kpi., stanb. dobry, 
skrzynia biegów 151, zawieszenia, elementy blacharki, felgi alumi
niowe, kola, - 2.500 zł. Złotoryja, teł. 076/878-29-13,076/878-51-96 
VW PASSAT, 1991 r.: karoseria, w całości lub na częśd, drzwi, oś 
tylna, belka pod silnik, amortyzatory przednie, piasty, zderzak tyl
ny, hak. inne. Złotoryja, tel. 076/878-52-44,0606/16-52-21 
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., 2000 Ccm: drzwi, dach, ćwiartka 
tylna prawa, skrzynia biegów, ABS, belka pod silnik, lampy tyipe, 
błotniki przednie, lusterka, zbiornik paliwa, zawieszenie tylne, kom
puter, głowica i inne. Wrodaw, tel. 0609/37-27-17 
VW PASSAT, 1992 r., 2800 ccm, VR6: głowica, kolektor ssący, 
wydechowy, katalizator, kable do świec, przednie McPhersony. 
Bolesławiec, tel. 0501/05-31-11
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm: silnik, skrzynia biegów 
(5), drzwi, ćwiartka tylna prawa i inne. Jelenia Góra, teł. 0608/
79-71-92,0606/17-24-95
VW PASSAT KOMBI, 1992 r.: drzwi, szyby, tylne zawiesz. bębno
we i tarczowe, tylny błotnik, tylne lampy i inne. Legnica, tel. 0603/ 
40-64-90 * . i  g  '
VW PASSAT, 1992 r.: koła z oponami, klamki drzwiowe, lusteika, 
relingi dachowe (długie). Sulechów, td. 0608/88-18-14 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1800 ccm : skrzynia biegów (5) - 
380 zł, wahacze, stabilizator. Legnica, td. 0503/85-74-89 
VW PASSAT, 1992 r.: ukł. wydechowy, drzwi, tapicerka, fotele i 
inrie. Pieńsk, tel. 0605/20-80-05
VW PASSAT CL, 1992 r., 1800 ccm, Pb/: rozrusznik, błotnik lewy, 
zwrotnice, zadski hamulcowe, pompa, lampa prawa, osprzęt de
ski rozdzielczej, inne. Pdanica Zdrój, tel. 0502/40-91-08 
VW PASSAT, 1992 r., 1800 ccm: silnik, skrzynia biegów (automa
tic). Prusice, td. 071/312-54-33 po godz. 15.0601/79-30-54 
VW PASSAT, 1992 r.: pompa paliwa, elektryczna, silnik 1.8E z 
wtryskiem, zbiornik paliwa do kombi. Świdnica, td. 074/845-32-80, 
0608/83-17-13
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 2000 ccm: sprężarka klimatyzaqi, 
zaciski hamulcowe tylne, kompletne, kdektor. Wałbrzych, td. 074/
842-53-68,0601/56-52-87
VW PASSAT G-60,1992 r., 1800 ccm: silnik, tarcza sprzęgła z 
dociskiem, głowica. Warmontowice, tel. 076/862-84-66 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 2000 ccm, wtrysk: zawieszenie, 
drzwi, zbiornik paliwa, dach, tylna prawa ćwiartka, osprzęt silnika, 
szyby, skrzynia biegów i inne. Wrodaw, td. 0603/95-52-15 
VW PASSAT KOMBI, 1992 r . : roleta z prowadnicami • 3.500 zł; 
alum. felgi - 400 zł; słupek środkowy, hak (sedan) - 250 zl. Wro
cław, td. 0602/12-51-35
VW PASSAT KOMBI, 1992 r., 1900 ccm, turbo D : drzwi, lampy, 
zawieszenia, dach, tapicerka wełurowa, błotniki, chłodnice. Zielo
na Góra, td. 0600/54-93-56
VW PASSAT, 1992 r . : koła z oponami 185 x 70 x 14, kołpaki, 
oryginalne. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
VW PASSAT, 1992/93 r.: drzwi, 4 szt Paczków, td. 0606/15-33-85 
VW PASSAT, 1993 r., 1800 ccm: silnik VR6 DOHC, częśd silnika. 
Opole, teł. 0602/65-31-46
VW PASSAT, 1993 r., wtrysk: silnik, stan b. dobry, do odenia i inne 
częśd. Zielona Góra, td. 0601/18-89-01 
VW PASSAT KOMBI, 1993 r . : zawieszenia, skrzynia biegów 
(1.6 TD), oś tylna, komplet siedzeń i tapicerek (kolor czamy), 
relingi dachowe, kompletne. Złotoryja, woj. legnickie, tel. 0602/ 
82-13-61
VW PASSAT, 1993/95 r.: maska. Trzebnica, tel. 071/387-08-91 
VW PASSAT, 1994 r„ 200Óccm: podsufitka, mechanizm szyber- 
dachu, cewka wys. napięda, skrzynia biegów na częśd, ramka 
drzwi prawych tylnych (kombi), plastiki wnętrza. Kępno, tel. 062/ 
782-28-86
VW PASSAT, 1994/95 r.: bdka ddna wzmocnienia, - 50 zł. Wro
cław, tel. 071/349-26-63
VW PASSAT, 1994/96 r.: szyby, drzwi, plastiki, lampy i inne. Jaro
cin. td. 062/741-32-52,0605/40-82-09 
VW PASSAT, 1994/96 r. model przejściowy: różne częśd mecha
niczne i blacharskie. Kalisz, td. 0606/22-68-93 
VW PASSAT, 1994/96 r., 1900 ccm, TDi: częśd silnika, lusterka, 
klimatyzacja, felgi, zwrotnica, pod. powietrzne, halogeny. Wrodaw, 
td. 0602/23-68-66
VW PASSAT, 1995 r., 1800 ccm, 2000:1,9 TD, drzwi, wahacze, 
sanki, zwrotnice z ABS, tylny most Syncro, komputery i inne. Lu
bin, tel. 0605/28-93-07
VW PASSAT, 1995 r.; zderzak przedni, wzmocnienie zderzaka, 
błotniki przednie, kierunkowskazy, halogen prawy, lampy klapy tyl
nej (do limuzyny), listwy drzwi. Wrodaw, td. 0601/73-97-72 
VW PASSAT, 1995 r. modd przejśdowy: drzwi tylne, prawe i lewe, 
zderzak tylny, silnik 2.0E, zawieszenie przednie i tylne. Wrodaw, 
tel. 0602/80-01-02
VW PASSAT, 1995 r.: zderzak przedni. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 1800 ccm 2000 ccm: podłużnice, 
drzwi, ćwiartki tylne, częśd zawieszenia, chłodnica, skrzynia bie
gów, osprzęt silnika, półosie, zbiorniczki, ABS, lampy. Legnica, td. 
0603/80-26-88
VW PASSAT, 1995 r.: listwa pod reflektory, osłona pod silnik, nad
kola, zderzak przedni (lakierowany), kierunkowskazy, błotniki przed
nie, podłokietnik (schowek), fdgi stalowe 14a. Wrodaw, td. 0601/
73-97-72
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 1900 ccm, TDi: zawieszenie tylne, 
wahacz, McPhersony, deska rozdz., podłużnica. Wrodaw, teł. 0605/ 
06-97-10 po godz. 17
VW PASSAT KOMBI, 1995 r.: pod. powietrzne, klimatyzacja, czę
śd blacharskie, mechaniczne, plastiki i inne. Wrodaw, td. 0605/
11-26-18
VW PASSAT, 1995 r., 1900 ccm, TDI: głowica, ABS, zawieszenie, 
zderzaki tylne kombi. Zielona Góra, td. 0603/78-58-09 
VW PASSAT B5,1997 r., 1800 ccm: elementy blacharki, ćwiartki, 
fotele, katalizator, roleta, kolumny McPhersona przednie i tylne, 
inst elektryczna kpi., siłniczek wycieraczek, podnośniki d. szyb ż 
drzwiami, pasy i inne. Lubań, td. 0504/9845-33 
VW PASSAT B5,1997 r., 1800 ccm : silnik, tapicerka, zderzak 
tylny, szyby, części blacharskie. Bolesławiec, teł. 0608/47-98-06 
VW PASSAT B5,1997 r.: głowica, skrzynia biegów (5), 4 poduszki 
pow., sensory, kompl. siedzeń i inne. Zielona Góra, tel. 0502/ 
69-33-57
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VW PASSAT B5, KOMBI, 1997/01 r.: maska zderzak, grill, drzwi 
lewe, poduszka z kierownicą, inne. Bolesławiec, tel. 075/732-26-88 
VW PASSAT B-5,1998 r.: refl. ksenonowe • 2.000 zl/kpi. Niemo
dlin, tel. 0604/82-52-39
VW PASSAT KOMBI, 1998 r.: klapa tylna, hak. Lubań, tel. 0603/
71-92-95
VW PASSAT B5,1998 r., 1900 ccm, TDi: silnik, w całości lub na 
częśd, deska rozdz. z pod. powietrznymi, napinacze pasów, drzwi, 
błotniki i dach do kombi, błotnik przedni prawy, dementy zawie
szenia, tapicerka, roleta bagażnika, szyba trapezowa prawa, sanki 
pod silnik, zbiorniczki i inne. Lubań, tel. 0609/41-29-35 
VW PASSAT. 1998 r.: wzmocnienie czołowe, chłodnica, klapa tyl
na. Lwówek Śląski, td. 075/782-51-76,0607/43-68-10 
VW PASSAT B5,1998 r.: intercooler, sterownik (4 poduszki pow.), 
maska, osprzęt deski rozdzielczej, pasy z napinaczami, kierowni
ca (skóra), inne. Pdanica Zdrój, td. 0502/40-91-08 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r., 1900 ccm, TDI: zawieszenia, skrzy
nia, silnik, skrzynia manualna, tapicerka skórzana, drzwi, tył,-kla
pa, zderzaki i inne. Polkowice, tel. 0603/4847-12 
VW PASSAT B5,1998 r., 1600 ccm: głowica silnika, komputery, 
pompa ABS, serwo, rozrusznik, alternator, obudowa komputera, 
wał korbowy. Wrodaw, td. 0504/82-70-68 
VW PASSAT KOMBI, 1998 r.: błotniki tylne, częśd silnika. Wro
cław, tel. 0602/23-68-66
VW PASSAT, 1998 r.: maska, błotniki, drzwi lewe tylne, wzmoc
nienie czołowe, lampy przednie, kierunkowskazy, wentylator kli
matyzacji, zderzaki przedni, osłona silnika, kratki, zderzaka. Wro
daw. tel. 071/364-5142,0608/34-92-77 
VW PASSAT B5,1998 r., 1900 ccm, TDI: reflektor, zderzak przed
ni, błotnik przedni, 2 poduszki pow., kierunkowskaz. Wrodaw, td. 
0503/59-70-28
VW PASSAT, 1998/99 r., 1800 ccm, 1900: TDI, 110 PS, szyby, 
drzwi (przednie tylne), klapa tylna (sedan), poduszka pow+senso
ry; napinacze i inne. Lubin, td. 0603/71-74-17 
VW PASSAT, 1999 r.: zderzak przedni. Kłodzko, teł. 0606/46-16-93 
VW PASSAT B5 KOMBI, 1999 r., 1900 ccm, TDI: dach, podłużni
ce, tył karoserii, zawieszenie, silnik, skrzynia biegów, Wnętrze, po
duszka pow., szyby, koła, układ kierowniczy, plastiki, lampy i inne. 
Legnica, td. 0603/80-26-88
VWPASSATB5,1999r„ 1900ccm. turboD: 115KM, McPherson, 
silnik, półosie, rozrusznik, filtr pow., poduszki pod silnik i skrzynie, 
skrzynia biegów, zbiornik i inne. Legnica, td. 0603/62-10-91,06071 
47-15-79
VW PASSAT, 1999 r., 1900 ccm, turbo D : części mech. i blach. 
Lubin. td. 0605/3649-90
VW PASSAT KOMBI, 1999 r . : tylna klapa, tylne lampy, tylna 
belka (z ABS), tylne szyby, elem. plastikowe wyposaż, wnętrza, 
tapicerka z boczkami (czarna), osprzęt silnika 1.8 T, skrzynia 
biegów do 1.9 TDi, rozrusznik, tylny prawy błotnik, sprężarka 
klimatyzaqi, pompa wspomagania i inne. Rudna k. Lubina, tel. 
0607/04-26-69
VW PASSAT B-5,1999r. kombi: klapa kpi. Smardzów, tel. 071/ 
398-33-51,071/314-38-54
VW PASSAT, 1999 r.: błotniki przednie, maska silnika, nadkola, 
osłona pod silnik, Kstwy progów, zderzaki, kratki w zderzaku, wzmoc
nienie zderzaka, wsporniki, kierunkowskazy, reflektory, wzmocnie
nie czołowe, chłodnice, drzwi i inne. Wrodaw, td. 0601/73-97-72 
VW PASSAT, 1999r.: komptet wahaczy przednich, zwotnice, przed
nie kolumny McPhersona, kompletny układ kierowniczy ze wspo
maganiem. Wrodaw, td. 0603/55-31-83 
VW PASSAT B5,1999 r., 1800 ccm, benzyna: silnik + skrzynia 
biegów. Wrocław, td. 0602/68-90-83 
VW PASSAT, 1999 r.: klapa tylna -130 zł. zderzak tylny -100 zł. 
Wrocław, td. 071/302-72-09
VW PASSAT, 2000 r.: dementy zawieszenia przedniego i tylnego. 
Piotrowice Małe, gm. Prusice, tel. 071/312-61-55,0608/03-83-64 
VW PASSAT, 2000 r., 1900 ccm, TDI, 115 KM: skrzynia biegów 
(5), zawieszenie przednie i tylne, zderzak tylny. Wrocław, teł. 06021 
80-01-02
VW PASSAT BG, 2001 r. limuzyna: błotnik lewy, reflektory, lampa 

- tylna prawa, drzwi+uzbrojenie, lampa tylna lewa (do kombi). Wro
cław, td. 0601/73-97-72
VW PASSAT B6, B5 KOMBI, 2001 r.: częśd blacharki i mecha
niczne oraz silnik, skrzynia biegów (5) do poj. 1.9 TDi, 130 KM. 
Wrodaw, td. 0504/91-71-16
VW PASSAT, GOLF: silniki (1.5 D, 1.6 D), kompletna dokumenta
cja oraz głowice (1.1 E, 13  E, 1.6 E) i inne częśd. Paczków, woj. 
opolskie, td. 0606/15-33-85
VW PASSAT, GOLF, 5 tys. km, 1800 ccm: pompa paliwa, zata- 
pialna, • 400 zł. Wrodaw, td. 0607/80-25-95 
VW PASSAT, GOLF 1,1979 r.: błotniki, szyby, drzwi, klapy, chłod
nice, kolumny McPhersona, skrzynie biegów, zawieszenia tylne, 
lampy i inne. Paczków, tel. 0606/15-33-85 
VW PASSAT, GOLF IV, 2001 r.: kolumny McPhersona, oryginal
ne, nowe -150 zł, półosie z przegubami - 350 zł, pompy wspoma
gania -140 zł, katalizatory - 400 zł, sonda Lambda - 80 zł, pod. 
powietrzna ♦ sensor - 500 zł, zapalniczki -10 zł. Wrodaw, td. 0501/ 
53-15-20.
VW POLO, 1100 ccm: głowica. Prochowice, tel. 076/85842-87, 
0608/78-14-77
VW POLO: silnik i inne. Prusice, tel. 071/312-54-33 po godz. 15, 
0601/79-30-54
VW POLO CLASSIC: zderzak przedni -130 zł. Świdnica, td. 06061 
8140-86
VW POLO I : lusterko lewe, - 50 zł. Trzebnica, tel. 071/312-93-73 
VW POLO, 1980 r.: drzwi lewerskrzynia biegów, szyby, inne. Wro
cław, tel. 071/78942-54,0604/51-39-66 
VW POLO, 1982 r.: licznik, chłodnica, rozrusznik, szyby, pompa 
hamulcowa, linki, lampy tylne, pasy, lusterka. Zielona Góra, teł. 
068/320-18-60
VW POLO, 1986 r., benzyna: silnik - 400 zł, skórzana kierownica 
36 mm, firmy Momo, -100 zł. Głuszyca, tel. 0609/25-97-40 
VW POLO, 1988 r.: komputery, sterowniki klimatyzacji, lampy tyl
ne. Głogów, tel. 076/834-5048
VW POLO FOX, 1988 r.: ścianka przednia z podłużnicami, błotni
ki, zderzak przedni, lampy, kdumna kierownicza, zawieszenia, 
amortyzatory, drzwi, zbiornik paliwa. Chojnów, td. 0600/57-31-65 
VW POLO, 1988r.: silnik 1000 ccm i inne. Leśna, teł. 075/721-17-75 
VW POLO, 1990 r., 1400 ccm, diesd: głowica, dół silnika, pompa 
wtryskowa, sprzęgło, cześd blacharki, zawieszenie przednie i tyl
ne, skrzynia biegów (5). Świebodzin, tel. 0601/28-4449 
VW POLO, 1990/94 r.: maska silnika, klapa tylna z szybą (z 1992 
fi). Jelenia Góra, tel. 0603/29-19-77 
VW POLO, 1991 r., 84 tys. km, 1400 ccm, diesd : silnik, spr. z 
Niemiec, oclony. Bdesławiec, teł. 0601/56-40-24 
VW POLO, 1992 r., 1300 ccm, benzyna: półoś duga z przeguba
mi, wahacz, zadski ham., zwrotnica lewa, kierownica, felga, włącz
nik wycieraczek, chłodnica z wiatrakiem (1.0). Kępno, tel. 062/ 
782-28-86
VW POLO, 1993 r.: reflektory, lampa tylna lewa, maska, deska 
rozdzielcza z licznikiem. Zielona Góra, td. 0503/65-50-92 
VW POLO, 1993 r.: głowica do silnika o poj. 1.1 i 1.3, kompletna, 
na hydropopychaczach, - 200 zł. Legnica, tel. 0609/17-82-11 
VW POLO CLASSIC, 1994 r., 1900 ccm, turbo D : maska silnika, 
częśd silnika, wspomaganie i inne. Wrodaw, td. 0602/23-68-66 
VW POLO CLASSIC, KOMBI, 1994/00 r.: dach, skrzynia biegów 
(1900 (fiesd), drzwi i inne blacharskie oraz mechaniczne. Nysa, 
tel. 0606/26-63-23

VW POLO, 1995 r., 1900 ccm, turbo D: drzwi, felgi, wahacze, czę
ści silnika. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
VW POLO, 1995 r.: nakładka na zderzak przedni, - 80 zł. Złotory
ja, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
VW POLO, 1995/99 r. 3-drzwiowy: szyby, zderzaki szerokie, ma
ski, błotniki, drzwi, skrzynie biegów (1100 i 1400 cmm), elementy 
zawieszeń i silnika, głowice, fotele, plastiki, spinki, dach ze słupka
mi, ćwiartki przednie i tylne, progi, półosie, alternator, rozrusznik i 
inne (wysyłka na cały kraj). Warszawa, tel. 0602/60-66-24 
VW POLO, 1996 r., 1400 ccm, benzyna: belka zawieszenia przed
niego. Wrodaw, td. 071/336-39-52 
VW POLO II, 1996 r.: nakładka na zderzak przedni, -100 zł. Złoto
ryja, tel. 076/878-37-54,0604/53-18-57 
VW POLO, 1997 r . : reflektory, drzwi lewe, listwy drzwi, kieszeń 
tapicerki, elementy klapy tylnej, zderzak przedni, elementy konsoli. 
Wrocław, td. 071/354-2143
VW POLO CLASSIC, 1997 r.: kdumny McPhersona kpi, -100 zł. 
Wrodaw, td. 0603/75-17-15
VW POLO CLASSIC, 1998 r.: pasy z napinaczami, licznik, lampy, 
nagrzewnica, półosie. Trzebnica, tel. 0604/30-29-71 
VW POLO, 2000 r.: elementy zawieszenia przedniego i tylnego. 
Piotrowice Małe, gm. Prusice, td. 071/312-61-55,0608/03-83-64 
VW POLO, 2000 r.: maska. Wrocław, tel. 0605/20-86-12 
VW SCIROCCO: drzwi lewe, klapa, spdler-150 zł. Kamieniec 
Ząbkowicki, td. 074/817-35-00
VW SCIROCCO II: drzwi, tylna klapa z wycieraczką; I: tylna klapa, 
konsola, tapicerka, skrzynia biegów (4), piasty, oś tylna, inne. Le
gnica, td. 076/85847-73
VW SCIROCCO, 1600 ccm: dużo częśd zamiennych, z rozbiórki. 
Wrodaw, td. 0605/48-53-60
0  VW SHARAN: fotele do Seata Alhambry, Forda Ga- 

laxy, VW Sharana, nowe, oryginalne, II i III rząd, róż
ne kolory, foteliki dziecięce., tel. 061/832-53-34, 
0501/92-12-25 01035631

VW SHARAN : częśd blacharskie i mechaniczne, duży wybór. 
Drezdenko, td. 095/762-01-06,0602/1844-78 
VW SHARAN: inst. dektryczna kpi. (bez klimatyzacji), silnik 2000 
ccm 16V. Grudzielec Nowy, td. 062/7344743, 0604/33-78-67, 
0608/33-02-66
VW SHARAN : poduszka pow, - 1.500 zł. Legnica, tel. 0602/
28-65-74
VW SHARAN, 2800 ccm, VR6,1900 TDI: chłodnice, lusterka, 
wentylatory, drzwi, błotniki tylne, konsola, plastiki, zawiesze
nie, ABS, mech. wycieraczek, lampy tylne, blenda, zbiornik spry- 
skiwacza, skrzynia biegów, atrapa, serwo, dach, inne. Lubin, 
tel. 0601/50-25-79
VW SHARAN: halogeny Vaieo. Lubin, td. 076/749-74-40 
VW SHARAN, 1900 ccm, TDI: silnik, skrzynia manualna i auto
matic, zawieszenia, poduszki pow., 2 drzwi i inne, nowy i stary 
modd. Polkowice, teł. 0603/4847-12 
VW SHARAN: drzwi prawe przednie i tylne -150 zł/szL Trzebnica, 
td. 071/387-1742
VW SHARAN: atrapa przednia. Wrodaw, td. 0601/72-56-81 
VW SHARAN: roleta bagażnika, siatka grodziowa, drzwi tylne lewe, 
relingi dachowe, listwa progowa bagażnika. Wrocław, td. 0603/ 
30-6142
VW SHARAN, 1996 r., 2800 ccm, VR6 automatic: różne częśd. 
Świdnica, td. 0603/85-48-06
VW SHARAN, 1997/99 r.: różne częśd blacharskie i mechanicz
ne. Jelenia Góra, tel. 0604/4741-88 
VW SHARAN, 1998 r., 1900 ccm, TDI: elem. karoserii, poduszki 
pow., konsda, sensor, klimatronic, drzwi, maska, błotniki, tapicer
ka, lampy, zderzaki, chłodnice, zawieszenia, szyby, koła, nawiga
cja, silnik, skrzynia, lusterka, filtr, płyty, plastiki i inne. Legnica, tel. 
0605/78-53-53
VW SHARAN, 1998 r„ 2000 ccm: skrzynię biegów, półosie, waha
cze, teleskopy, zawieszenie tylne, ABS, uszczelki, serwo, tłumiki, 
osprzęt silnika, błotnik tylny, światła przednie, rozrusznik,.alterna
tor, plastiki, serwo, słupki środkowe, komputer, dywany, kolumnę 
kierowniczą. Ostrów Wlkp., td. 0502/08-5504 
VWT4: tylna ćwiartka, prawy bok, tapicerka drzwi, zbiornik pali
wa i spryskiwaczy. Ziębice, td. 074/819-19-17,0604/16-12-52 
VW T4,2,4D, 2,5TDi: chłodnica wody, - 200 zł. Wrodaw, teł. 071/ 
364-21-96
VW TRANSPORTER T4,2400 ccm, diesel: chłodnica., tel. 0503/ 
1345-17
VW TRANSPORTER, 2500 ccm, TDi: częśd do silnika. Bielawa, 
teł. 0607/53-61-97,074/834-00-59 
VW TRANSPORTER T4: drzwi, lampy, klapa tylna, konsola, lu
sterka, zawieszenia, skrzynia biegów, zderzaki i inne. Bdesławiec, 
td. 075/784-31-57
VW TRANSPORTER 139 tys. km, 1600 ccm, desd: silnik ♦skrzy
nia biegów (4), spr. z Niemiec, oclony. Bdesławiec, td. 06091 
53-53-05
VW TRANSPORTER T2 BUS, 1600 ccm, turbo D : silnik, kpi., 
oclony. Bytom Odrzański, td. 068/388-48-01 
VW TRANSPORTER T4: drzwi, maska silnika, klapa bagażnfca, 
szyby, fotele, skrzynia biegów, wały, zawieszenie, plastiki, lampy. 
Dzierżoniów, td. 0604/39-03-23
VW TRANSPORTER T2 : drzwi przednie. Głogów, tel. 0761 
834-5048
VW TRANSPORTER T3: drzwi, klapa, szyby, zawieszenia, silnik
1 inne. Legnica, td. 0602/28-65-74
VW TRANSPORTER T-3,1600 ccm, diesel: rury, łapy, poduszki, 
lampy, siedzenia i inne. Legnica, td. 076/852-57-19 
VW TRANSPORTER T4,2400 ccm, diesel: silnik, skrzynia bie
gów, wnętrze (Caravdle). Legnica, td. 0503/79-03-29 
VW TRANSPORTER T4: drzwi, maska, grill, chłodnica, zderzaki, 
kokpit nowy, rozrusznik, silnik 2.4, tapicerka do multivana, szyba 
rozsuwana, nagrzewnica, filtr powietrza, kompld szyb, felgi alumi
niowe, elementy blacharki, inne. Lubin, teł. 0607/75-77-35,0607/ 
75-76-76
VW TRANSPORTER T4,1900 ccm, diesel, turbo D : głowica, - 
500 zł. Lubin, teł. 076/841-21-56,0601/42-28-18 
VW TRANSPORTER T5, T4,2400 ccm, diesel: 1900 TD, lampy, 
zderzaki, błotniki, zbiorniczki, zawiesz., nagrzewnice i inne. Lubin, 
td. 0607/54-05-96
VW TRANSPORTER T4 wersja Westfalia: pdne wyposażenie 
kempingowe. Nowa Sól, td. 0607/61-15-77 
VW TRANSPORTER: silnik 2.5 TDi oraz 1.9 TDi, możliwy mon
taż. Nowa Sd, td. 0601/77-31-34 
VW TRANSPORTER T4: lampy, zderzaki, lusterka, błotniki, chłod
nice, wzmocnienia, półosie, zawieszenia, drzwi, klapy, ćwiartki, 
dachy, szyby, skrzynie biegów, silniki, osprzęt silników i inne. Obo
ra k. Lubina, td. 0607/04-26-96
VW TRANSPORTER T4: układ kierowniczy ze wspomaganiem, 
lampy tylne, lusterka, fotel 2-osobowy, zbiorniczek spryskiwaczy. 
Oława, woj. wrodawskie, tel. 0601/21-28-89 
VW TRANSPORTER T4: felgi aluminiowe z oponami oraz drzwi. 
Pleszew, woj. kaliskie, tel. 0502/55-97-32 
VW TRANSPORTER T4: drzwi przednie kpi., drzwi rozsuwane, 
zawieszenie przednie, wahacze tylne kpi., filtr powietrza, zbiornik 
spryskiwaczy. Siechnice, tel. 071/311-50-29,0503/09-95-85 
VW TRANSPORTER T4, LT 28, AUDI: chłodnice. Sucha Górna 
74, tel. 074/847-92-32,074/847-91-26 
VW TRANSPORTER T4: półosie, lampy przednie, rozrusznik, al
ternator, zamki, immobilizer. Śrem, tel. 0602/68-50-16 
VW TRANSPORTER T4: maska. Trzebnica, tel. 071/387-08-91 
VW TRANSPORTER : skrzynia biegów. Trzebnica, tel. 071/ 
312-90-76,0609/21-02-15
VW TRANSPORTER T2,1600 ccm, diesel: częśd silnika, częśd 
zawieszeń, skrzynia biegów, drzwi przednie, turbina -450 zł, skrzy
nia biegów 151. Wałbrzych, td. 074/847-87-99,0603/93-52-50 
VW TRANSPORTER: szyby, skrzynię biegów, boczne drzwi. Wro
daw, td. 0608/61-05-84
VW TRANSPORTER T2: pompa wtryskowa, po remonde kapital
nym. Wrodaw, td. 0605/15-19-55

VW TRANSPORTER: różne częśd. Wrocław, tel. 0601/74-55-70 
VW TRANSPORTER T4: głowice 1.6D, 1.9D, 1.9TD, 2.4D, duży 
wybór, 10 sztuk, .z- zaworami, od 500 zł/szt. Wrocław, tel. 071/ 
324-81-08 po godz. 9,0601/70-22-78 po godz. 7 
VW TRANSPORTER T3: słupki, nadkola, dach i inne. Wrocław, 
tel. 0503/99-07-05
VW TRANSPORTER T4 : szyba czołowa, chłodnica, alternator, 
rozrusznik, wzmocnienie czołowe, felgi aluminiowe 16", amortyza
tory i inne. Wrocław, tel. 0602/23-68-66 
VW TRANSPORTER T2: klapa bagażnika, drzwi rozsuwane i inne. 
Wrocław, tel. 0501/85-33-26
VW TRANSPORTER T4: chłodnica z wentylatorami, zbiorniczki, 
przdączniki kierownicy, zawieszenia, nagrzewnica, fotele, luster
ka, osprzęt silnika, drzwi, szyby, ukł. wydechowy, ukł. kierowniczy, 
lampy, zderzaki, zamki, pasy, pompy wspomagania, sprężyny, pla
stiki, inne. Wrodaw, td. 0602/63-19-13 
VW TRANSPORTER T2 : różne części. Wrodaw, tel. 0606/ 
20-00-14
VW TRANSPORTER do 1990 r.: drzwi przednie, drzwi boczne do 
podwójnej kabiny, zawieszenie przednie i tylne, hak, pompa ham. 
oraz inst. gazowa (1001), z dokumentacją. Wrodaw, tel. 0603/
22-85-77
VW TRANSPORTER T4,1900 ccm, diesd: silnik, fotel 3-osobo
wy. Wrodaw, tel. 071/322-68-21
VW TRANSPORTER T4,2400 ccm: dok silnika. Zgorzelec, tel. 
075/771-68-11,0606/23-39-62
VW TRANSPORTER T4: sprzęgło kompl. z dociskiem. Zgorze
lec, td. 075/771-68-11,0606/23-39-62 
VW TRANSPORTER T2: drzwi kompletne, klapa tylna, amortyza
tory, sprężyny, siedzenia przednie i tylne, inne. Oława, td. 071/
303-32-94
VW TRANSPORTER T4: maski, reflektory, zderzaki, fotele, ćwiart
ki, boki, silniki 1.9 TD, 2.4 D. Zielona Góra, teł. 0503/3745-51 
VW TRANSPORTER BUS, T2: silnik chłodzony powietrzem, pe
łen osprzęt, 1600 ccm, nowe: pierścienie, panewki, sworznie, lek
ko uszkodzony, j\a  chodzie’, skrzynia biegów (4). Lubin, td. 0502/
17-81-85
VW TRANSPORTER T-2,1980/90 r.: głowica 1,6 D, 2,0 E i 1,9 E, 
częśd silników diesla i benzyny, skrzynia biegów (4), szyby, na
grzewnica, rozrusznik, pompa wtryskowa 1,6 TD i inne. Lubin, tel. 
0607/53-29-96
VW TRANSPORTER T2,1981 r., benzyna : wszystkie częśd 
oprócz silnika. Opole, td. 077/465-31-17.
VW TRANSPORTER, 1981 r. 1.8i2.0: silnik na częśd, zawiesze
nie, szyby, skrzynia biegów, półosie, mosty, belki. Wałbrzych, td. 
074/84649-58
VW TRANSPORTER T2,1983 r., 1600 ccm, diesd: częśd silni
ka, częśd zawieszeń, zbiornik paliwa, drzwi przednie, skrzynia bie
gów (5), turbina. Wałbrzych, td. 074/847-87-99 
VW TRANSPORTER T2,1984 r„ 1600 ccm, benzyna: silnik chło
dzony pow., stan b. dobry, z osprzętem, skrzynia biegów (4), deska 
rozdz. z zegarami, fotde przednie, zderzak przedni, atrapa, insi 
d. Wrodaw, td. 071/353-76-34,0604/16-96-85 
VW TRANSPORTER, 1986 r.: skrzynia biegów (4), głowica (1,7 
D). Jawor, td. 0608/47-26-97)
VW TRANSPORTER T-2,1986 r., 125 tys. km, 1600 ccm, diesd: 
silnik z odprawą cdną i wszystkie częśd z demontażu. Modła, td. 
076/817-22-19,0602/88-08-99
VW TRANSPORTER, 1986 r., 1600 ccm, diesd: sBnik, możliwość 
sprawdzenia. Wrocław, teł. 071/355-51-86,0601/92-97-24 
VW TRANSPORTER, 1986 r.: różne częśd używane. Wrodaw, 
td. 071/34842-16
VW TRANSPORTER, 1988 r., 144 tys. km, 1600 ccm, turbo D : 
silnik, oclony. Bolesławiec, td. 0609/53-53-05 
VW TRANSPORTER T2,1988 r., 1600 ccm, diesd: silnik kpi. z 
dokumentacją, skrzynia biegów (5), rozrusznik, zawieszenie przed
nie i tylne, kola, drzwi, chłodnice, nagrzewnice i inne. Gromadka, 
td. 0600/7042-82
VW TRANSPORTER, 1988 r„ 1900 ccm, benzyna: skrzynia bie
gów, -550 zł. Malczyce, td. 071/317-97-81.0603/79-63-94 
VW TRANSPORTER, 1988 r., 1600 ccm, turbo D: silnik, ukł. kie
rowniczy, rozrusznik, zbiornic paliwa, licznik, chłodnica, opony, 
nagrzewnica, częśd zawieszenia i inne. Pęgów, gm. Oborniki Ślą
skie, td. 0602/47-02-35
VW TRANSPORTER, 1988 r., 1600 ccm, diesel: silnik, skrzynia 
biegów 151 i 141, zawieszenia, blachy, koła, fdełe, szyby, i inne. Złoto
ryja, td. 076/878-29-13,076/878-51-96 
VW TRANSPORTER T-3,1989 r., 1600 ccm, turbo D : skrzynia 
biegów (5), zablokowany 5 bieg, klapa tylna, Bumik, silnik, łapy i 
inne. Nysa, td. 0602/74-92-58
VW TRANSPORTER T4, T5,1990/01 r.: skrzynie biegów (manu
alne i automatyczne) także wersje syncro (4x4) oraz częśd do skrzy
ni hiegów. Wrodaw, td. 071/341-50-52 w g. 9-15 (pn.-sob.), 0602/
85-03-45 wgodz. 9-18
VW TRANSPORTER T4,1991 r.: zawieszenie przednie, lampy, 
szyba, zderzak przedni i tylny, drzwi prawe, odsuwane, drzwi przed
nie, prawe i lewe, skrzynia biegów do 1,9 D, przeguby.., td. 0603/
82-2249
VW TRANSPORTER T4,199? r., 1900 ccm, diesel: drzwi, ma
ska, klapa tylna, zawieszenie przednie i tylne, konsola, nagrzewni
ca, zbiorniczki, plastiki, serwo, kierownica, błotnik prawy przedni i 
inne. Gromadka, td. 076/817-22-78 pogodz. 15 
VW TRANSPORTER T4,1991 r., 2400 ccm, diesd: drzwi przed
nie, klapa tylna, zawieszenie przednie i tylne. Nowa Wieś Legnic
ka, td. 0601/79-18-30
VW TRANSPORTER T4,1991/00 r.: kpi, boczne lusterka, lewe i 
prawe, regulowane ręcznie lub elektrycznie, podgrzewane. Wro
cław, tel. 0604/94-65-21
VW TRANSPORTER T 4 ,1992 r . : drzw, szyby, boczne drzwi, 
przednie zawiesz., nagrzewnica i inne. Legnica, td. 0603/40-64-90 
VW TRANSPORTER, 1992 r., 2400 ccm, diesd: silnik, skrzynia 
biegów (5), zawieszenia, tapicerka, szyby, koła, fotele, drzwi. Bde
sławiec. td. 0608/47-9^06
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 2000 om, benzyna: silnik kom
pletny, drzwi boczne rozsuwane, cewka wysokiego napięcia, kata
lizator, kolektor wydechowy, linka gazu, filtr węglowy, węże, częśd 
skrzyni biegów. Kępno, td. 062/782-28-86 
VW TRANSPORTER T4,1992 r.: drzwi, d. zawieszenia, siedze
nia, drzwi tylne. Legnica, td. 0602/83-80-92 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., diesd t.900 i 2.400 ccm: zawie
szenie przednie, klapa tylna, lampy, chłodnica, mata przednia. Nysa, 
tel. 0607/10-06-67
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 1900 ccm, diesd: częśd skrzy
ni biegów, rozrusznik, zawieszenia, częśd blacharskie. Wałbrzych, 
td. 074/847-87-99,0603/93-52-50 
VW TRANSPORTER T4,1992 r., 2400 ccm, diesd: półosie, drzwi 
przednie prawe, wzmocnienie przednie, elementy klimatyzacji, 
zawieszenie przednie i tylne. Wrocław, tel. 0605/06-97-10 
^  TRANSPORTER T 4 ,1993 r., 1900 ccm: drzwi kpi., lampy, 
zawiesz., dach, szyby i inne. Lwówek śląski, td. 0608/74-74-65 
VW TRANSPORTER T4,1993 r„ 86 tys. km, 2400 ccm, diesel: 
silnik, kompletny, stan dobry. Gromadka, tel. 0604/78-33-32,06061
47-11-90
VW TRANSPORTER T4,1993 r.: szyba przednia, zderzaki, na
rożniki tylne, wykładzina gumowa przednia, wentylatory, błotniki 
przednie, drzwi tylne prawe z szybą pas pod lampy, częśd wzmoc
nienia, zderzaki przednie (nowy modd) z pianką tapicerka, klapa 
tylna do Caravdle szyba do lewych drzwi z mechanizmem. Legni
ca, td. 0607/18-10-88
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 2400 ccm, diesel: skronią bie
gów, maska, drzwi, zawieszenie, felgi, chłodnica, półosie, zawie
szenie, zbiorniczki, szyby, lusterka, plastiki i inne. Legnica, teł. 06031 
80-26-88
VW TRANSPORTER T4,1993 r.: siedzenia (środkowy rząd, 2+1), 
podnośniki szyb, pompa ham. Sobótka, tel. 071/390-3449,090/ 
386743
VW TRANSPORTER T4,1993 r., 1900 ccm, diesel: częśd skrzy
ni biegów, zawieszeń, blacharskie. Wałbrzych, td. 074/847-87-99, 
0603/93-52-50
VW TRANSPORTER T4,1993 r.: drzwi, klapa tylna, plastiki, dmu

chawa, częśd zawieszenia, amortyzatory, prawy bok i inne. Złoto
ryja, tel. 076/878-37-54,0604/5348-57 
VW TRANSPORTER J 4 ^994 i*f900 ccm, turbo D: częśd przo
du, blachy zawtesf^koła, chłodnica i inne. Głogów, tel. 0607/
27-68-58
VW TRANSPORTER T4,1994 r„ 2400 ccm, diesel: pompa wspo
magania, zbiorniczek wspomagania, chłodnica, wspomaganie, 
pompa oleju, głowica silnika 2.4 D, 1.9 D, TD, częśd silnika, skrzy
nia biegów. Wrodaw, td. 0501/22-24-85 
VW TRANSPORTER T4,1995 r., 1900 ccm, turbo D: lampy, łapy 
silnika, chłodnica, wózek, zawieszenie, koła, pompa wspomaga
nia, maglowanica, zderzak, błotnik, drzwi, gażnik, półosie, (przed
nie i tylne), zbiorniczki., woj. dolnośląskie, tel. 0607/27-68-58 
VW TRANSPORTER T4,1995 r . : maska, drzwi, zawieszenie 
przednie i tylne, fdgi, chłodnice, lusterka, lampy. Rogi, gm. Grod
ków, td. 0604/91-18-79
VW TRANSPORTER T4,1995 r.: dach krótki, niski, ze słupkami. 
Wrocław, td. 311-17-90
VW TRANSPORTER T4,1997 r., 1900 ccm, turbo D: pompa wspo
magania, maska, szyby, drzwi, lusterka, sprzęgło, zawieszenia. 
Zielona Góra, td. 0600/54-93-56 
O  VW TRANSPORTER CARAVELLE, MULTWAN, 1997/ 

00 r., 2500 ccm, TDi, 102 i 150 PS: silnik (2.5 TDi, w 
całości lub na części), tapicerki kpi., klimatyzacja, 
poduszki pow., felgi 15 i 16", maski, lampy, zderza
ki, błotniki, drzwi, klapy? szyby, zawieszenia, podłuż
nice, chłodnice. Lubin, tel. 0601/34-41-73 
84020081

VW TRANSPORTER T5,1999 r., 2500 ccm, TDI. częśd silnika, 
skrzynia, zawieszenie, drzwi, klapa, tylna bdka zderzaka, ddny 
pas z grillem. Lubin, teł. 0605/3649-90 
VW TRANSPORTER T5,1999 r., 2500 ccm, turbo D : zawiesze
nie kpi., ukł. kierowniczy, półosie, ABS, licznik, zamki, podnośniki 
d. szyb, wydech, przełączniki kierownicy, serwo, d. lusterka, zde
rzak tylny, hak, turbina, silnik. Trzebnica, td. 0602/63-19-13 
VW TRANSPORTER T2, boxer: silnik, skrzynia biegów automa
tic, kpi. osprzęt, instalacja, dokumentacja, - 850 zł. Wałbrzych, td. 
074/845-04-39
VW TRANSPORTER T5 BUS, 1996 r„ 2500 ccm, TDI: drzwi tylne 
z podwyższanego modelu i inne częśd. Chojnów, teł. 076/819-17-56 
po 18,076/818-7001
VW VENTO, 1800 ccm, turbo D : sanki, wahacze, drzwi, lampy, 
podsufitka, licznik, drzwi, lampy i inne. Lubin, tel. 0605/28-93-07 
VW VENTO: parapet, wózek pod silnik, zwrotnice. Oława, woj. 
wrocławskie, tel. 0601/21-28-89
VW YENTO GT, 1993 r., 2000 ccm: konsola, inst. elektryczna, 
licznik, drzwi tylne prawe, częśd silnika, zbiornik paliwa i inne. 
Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
VW, AUDI, 1986 r., 1600 ccm, diesel: skrzynia biegów (5), - 
500 zł. Jelcz-Laskowice, td. 071/315-67-67 
WARTBURG, 1300 ccm: silnik VW, kpi.dokumentacja, dementy 
karoserii, zawieszenia i inne. Karpacz, tel. 0607/40-34-26 
WARTBURG : zawieszenia, półosie, silnik z nowym wdem, 
drzwi, błotniki, maski, klapy, nadkola, szyby i inne. Paczków, 
woj. opolskie, tel. 0606/15-33-85 
WARTBURG 353: wd, stan dobry - 60 zł, półoś - 20 zł, lewa
rek biegów z kasetą w podłodze - 30 zł, głowica, do wymiany 
łożyska - 25 zł, rozrusznik - 35 zł. Sobin 66, gm. Polkowice, tel. 
076/845-96-52
WARTBURG 353 używane: lewarek biegów, sanki przednie, 
lampy, stary i nowy typ, śdanka przednia, chłodnica. Wrocław, 
tel. 071/34140-33 po 16
WARTBURG 353 : silnik, skrzynia biegów (lewarek w podło
dze i przy kierownicy), drzwi, hak, sprężyny, wahacze, półosie, 
zaciski, tarcze, chłodnica, układ kierowniczy, inne. Wrocław, td. 
071/322-09-96
WARTBURG 353,1984 r., 50 tys. km, 998 ccm: silnik z osprzę
tem, chłodnica, alternator. Wotów, tel. 071/389-57-66 
WARTBURG 353: silnik kpi., rozrusznik, dodsk sprzęgła, pół
osie, skrzynia biegów, hak hol., szyby, śdanka przednia i tylna, 
drzwi nowe, wahacze, sprężyny, zaciski ham. i inne. Wrodaw, 
td. 071/321-26-62
WARTBURG GOLF : śdanka tylna, błotnik, zderzak, maska, 
atrapa, reflektory, kierunkowskazy, wahacz, półoś, gażnik, roz
rusznik, aparat zapłonu, skrzynia biegów, chłodnica, przekł. kie
rownicy, przełączniki, uszczelki i inne, ceny od 5 zł. Wrodaw, 
tel. 071/345-77-31 pogodz. 18,0601/71-61-38 
WOŁGA: silnik po remoncie + dużo drobnych częśd, • 1.000 
zł. Pyszczyn, gm. Żarów, woj. wałbrzyskie, tel. 0603/06-57-14 
ZASTAWA 1100 : różne częśd. Wrocław, tel. 071/78349-11, 
0609/02-00-64
ZASTAWA 11 OOP: silnik stan bardzo dobry, 60 tys. przebiegu z 
dokumentacją, skrzynia biegów, nowe progi, różne częśd. Wro
cław. td. 322-15-69
ZASTAWA 1100: błotniki przednie, nowe -150 zł/szt. Wrodaw, 
tel. 071/34840-01
ŻUK: kabina - 300 zł, silnik - 400 zł, rama • 300 zł, most • 200 
zł. Bartoszówek, gm. Strzegom, tel. 074/855-36-91 
ŻUK: skrzynia biegów (3), po remonde kapitalnym, stan b. dobry 
-100 zł. Brzeg Opdski, tel. 077/41640-05 po godz.15 _
ŻUK: chłodnica • 100 zł, most tylny, silnik, zawieszenie przed
nie, itp. Dobrzejów, gm. Miłkowice, tel. 076/857-01-67 po 
godz. 17
ŻUK, 2100 ccm: dużo części nowych, do zawieszeń, mostów, 
skrzyń biegów i inne, także używane. Góra ŚL, tel. 0601/
46-88-56,065/544-71-96
ŻUK: różne częśd. Góra śl., gm. Góra, tel. 0608/35-57-17 
ŻUK : prądnica, nowa. Kłodzko, tel. 074/647-12-26, 074/ 
868-72-31
ŻUK: silnik po remonde na częśd, tylny mosŁ Legnica, td. 0602/
29-5743
ŻUK: silnik, rama, most tylny i inne. Legnica, td. 076/862-65-31 
ŻUK nowe: wał napędowy, cylinderki, pompa paliwa, świece, 
uszczelki, końcówki drążków, łożyska, kompletny przód. Legnica, 
tel. 0604/42-45-18
ŻUK: głowica uzbrojona - 500 zł, mostzpółosiami, mało używany 
- 200 zł. Oława, teł. 071/301-54-58 
ŻUK: silnik -100 zł. Skoroszyce, td. 077/431-83-63 
ŻUK: silnik, stan dobry. Strzelin, tel. 0605/65-06-71 
ŻUK, 2100 ccm: silnik po remonde, skrzynia biegów, drzwi i 
inne. Szymanów, gm. Wisznia Mda, tel. 071/387-8242 
ŻUK A-06: rama na kdach, resory, teleskopy, zbiornik pdiwa 
(razem) - 300 zł, drzwi boczne (lewe i prawe), kompletne, uzbro
jone - 50 zł/szŁ, prądnica - 20 zł, wał Cardana - 20 zł. śdborzy- 
ce Wielkie, gm. Kietrz, tel. 077/485-51-75 
ŻUK A-11: silnik, skrzynia biegów, most tylny, kabina, kda z 
oponami, inne części, całość - 900 zł, - 800 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-15-72,074/854-03-08 w godz. 7-16 
ŻUK: silnik - 370 zł, skrzynia biegówf3) • 170 zł, most -120 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/666-17-56,0606/30-53-90 
ŻUK: wd główny, napędowy, resory, mosty, skrzynia biegów, 
szyby, inne, - 80 zł. Wrocław, td. 0604/46-55-71 
ŻUK: dodsk (nowy) - 70 zł, pompa paliwa (nowa) - 60 zł. Wro
cław, tel. 0501/36-00-32
ŻUK: alternator, prądnica, półoś, mechanizm różnicowy z ko
łem i wałkiem, dodsk sprzęgła, gażnik, koła 15 cali z nowymi 
oponami. Wrocław, tel. 0603/85-13-62 
ŻUK: opony nowe, 4 szt., sprężyny, amortyzatory, skrzynia bie
gów (3), rama, silnik, wzmocnione resory, zbiornik paliwa, 2 szt., 
gażnik Jikov, światła tylne? szt., docisk sprzęgłą, bębny, okła
dziny, lusterka. Wrocław, tel. 071/352-96-48 
ŻUK, 1988 r.: zawieszenie przednie, drzwi, szyby, resory, wd 
napędowy, koła, opony, faktura VAT. Wrocław, tel. 0601/76-64-36 
ŻUK A-11: silnik, skrzynia biegów, most tylny, kabina, koła z 
oponami i inne części. Świebodzice, tel. 074/854-15-72,074/ 
854-03-08 w godz. 7-16
ŻUK, NYSA: silnik, zawieszenia, koła, lusterka, alternator, roz
rusznik, pompa i inne. Oleśnica, tel. 071/31540-51
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AMOCHODY 
NA CZĘŚCI

AUD1100,1980 r., 62 tys. km, 2200 ccm, benzyna, żółty, RO, I 
właściciel, oryg. przebieg, stan b. dobry -1.000 DEM. Kłodzko, 
tel. 074/866-95-96,0601/76-39-55 
AUD1100,1981 r., 1800 ccm, wtrysk 5-biegowy, alum. felgi, -
1.400 zł. Domaszkowice, tel. 077/410-49-10,0602/43-09-41 
AUD1100,1981 r., 2200 ccm wspomaganie, alum. felgi, cen
tralny zamek, el. otw. szyby i szyberdach, • 1.300 zł. Wrocław, 
tel. 0601/87-45-12
AUD1100,1982 r., 2144 ccm, benzyna, zielony metalic, szy
berdach, hak, przystosowany do instalacji gazowej, wspoma
ganie, uszkodzona przednia atrapa, maska, chłodnica i podłuż
nica, w całości lub na części, kpi. dokumentacja, • 1.000 zł. 
Gostków, gm. Stare Bogaczowice, tel. 074/880-45-59,880-45-12 
AUD1100,1983 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna, jasnobrą- 
zowy, bez prawa rejestracji, - 2.400 zł. Lwówek Śl., tel. 
075/782-26-83,782-48-20
AUD1100,1987 r., 2200 ccm, benzyna, brązowy metalic, wspo
maganie, szyberdach, stan dobry • 1.700 DEM. Niemcy, tel. 
0049/17-28-13-99-27
AUDI 200 OUATTRO, 1987 r., 120 tys. km, 2200 ccm, turbo, 
perłowy, ABS, centralny zamek, klimatyzacja, el. otw. szyby, el. 
reg. lusterka, skóra, alum. felgi, spoiler, 4x4, radio, kpi. głośni
ków, pełne wyposażenie - 2.500 DEM. Zielona Góra, tel. 
0605/08-81-80,0600/15-23-69
AUDI 80,1982 r., 1600 ccm, bordowy metalic, 4-drzwiowy, na 
białych tablicach, stan b. dobry • 900 DEM. Wrocław, tel. 
0608/66-22-21
AUDI 90 COUPE, 1990 r., 2300 ccm, benzyna, czarny metalic, 
ABS, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, el. otw. szy
by, el. reg. lusterka - 4.200 DEM. Niemcy, tel. 
0049/17-28-13-99-27
AVIA, 1987 r. skrzyniowy, cały, - 1.600 zł. Kępno, tel. 
062/781-44-74
BMW 318 i, 1978 r., 1600 ccm, ciemnozielony, zarejestrowany,
- 550 zł. Jutrosin, tel. 0608/16-51-07
BMW 318,1986 r., 1800 ccm, benzyna, kolor piaskowy, auto
matic, RM, wspomaganie - 2.100 DEM. Wrocław, tel. 
0607/55-33-23
BMW 320,1976 r. instalacja gazowa, hak, kpi. dokumentacja, 
przegląd do 04.2002 r, - 700 zł. Głogów, tel. 0603/92-68-30 
BMW 320 i, 1985 r., 2000 ccm, czerwony, 2-drzwiowy, szyber
dach, silnik 6-cylindrowy, bez prawa rejestracji, -1.750 zł. Ja
wor, tel. 0607/20-95-06
BMW 325,1988 r., 134 tys. km, ciemny metalic, 172 KM, alum. 
felgi, spoiler, zawieszenie sportowe, komputer, halogeny, białe 
tablice, - 4.500 zł. Opole, tel. 0604/31-65-91 
BMW 520,1977 r., 1800 ccm, fioletowy, uszkodz. przód, w ca
łości lub na części. Żary, tel. 0605/37-29-20 
BMW 735 i, 1985 r., 3500 ccm, wtrysk na części, • 3.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-20,071/312-12-77 
BMW 735,1989 r., 940 tys. km, 3500 ccm, zielony metalic, au
tomatic, ABS, komputer, skóra, alum. felgi, pełna elektryka, szy
berdach, białe tablice, stan b. dobry • 4.500 DEM. Jelenia Góra, 
tel. 0609/14-94-69
BMW 735 i, 1991 r., 300 tys. km, 3500 ccm, E-98, ciemnogra
natowy, w całości lub na części, - 3.500 zł. Białołęka, woj. le
gnickie, tel. 0603/55-19-40
CHRYSLER LE BARON CABRIO, 1990 r., 164 tys. km, 2200 
ccm, benzyna, czamy, wszystkie el. dodatki, ABS, klimatyza
cja, skóra, alum. felgi, na zachodnich tablicach - 2.800 DEM. 
Iłowa, tel. 0607/58-50-33
CHRYSLER VOYAGER VAN, 1989 r„ 3000 ccm, kolor grafito
wy, bogate wyposażenie, uszkodz. skrzynia biegów, stan b. 
dobry, w całości lub na części, bez prawa rej. - 4.000 zł. Lub
sko, tel. 0605/06-64-98
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 + clo. Świdnica, 
tel. 0600/10-57-00
CITROEN BX. 1989 r., 1400 ccm, benzyna, biały, po wypadku, 
uszkodzony, w całości lub na częśd, kpi. dokumentacja, insta
lacja gazowa, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 0605/73-27-68 
CITROEN BX, 1989/90 r., 1400 ccm, benzyna, biały, el. otw. 
szyby i szyberdach, stan b. dobry, na białych tablicach • 900 
DEM. Lubin. tel. 076/846-08-63,0502/36-19-81 
CITROEN C35 D, 1986 r., 2500 ccm, diesel, biały, do remontu 
blacharka, brak rozrusznika, z kpi. dokumentacją, .na chodzie', 
ład. 1800 kg, 5-biegowy, w całości lub na częśd, • 2.000 zł. 
Pątnów, gm. Kunice, tel. 0603/53-33-28 
CITROEN ZX, REFLEX, 1992 r„ 108 tys. km, 1400 ccm, czer
wony, po dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany, .twardy* 
dowód, - 4.200 zł. Wrodaw, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
DACIA, 1980 r. nowe zawieszenie, po remonde silnika, w cało
ści lub na częśd, - 450 zł. Nowa Ruda, tel. 074/871-83-28 
DACIA, 1983 r., 1400 ccm, kość słoniowa, nowe zawieszenie, 
po remonde silnika, w całości lub na częśd, - 450 zł. Nowa 
Ruda. tel. 074/871-83-28
DAEWOO NEXIA, 1998 r„ czerwony, stan b. dobry • 2.000 USD. 
Francja, tel. 033/621-67-92-70,076/870-29-75 Jawor 
FIAT 125p, 1977 r., czerwony, bez silnika I skrzyni biegów, po re
moncie blacharki w 1990 r., stan dobry, - 400 zl lub zamienię na MZ 
ETZ 250, do remontu, w tej cenie. Wrodaw, tel. 071/348-44-90, 
0501/80-18-45
FIAT 125p, 1980 r., 1500 ccm kompletny, sprawny, w całości 
lub na części, - 250 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-52-81 
po godz. 20,0602/84-61-56
FIAT 125p, 1980 r., 1500 ccm w całości lub na częśd, - 200 zł. 
Wrodaw, tel. 339-86-57
FIAT 125p, 1981 r.,' 1500 ccm, benzyna, kolor kremowy, stan
techn. dobry, w całości lub na częśd, - 450 zł lub zamienię na
sprzęt ogrodniczy. Legnica, tel. 076/722-85-51
FIAT 125p, 1984 r., 140 tys. km, 1481 ccm, jasny, na częśd +
sofa, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/349-43-66
FIAT 125p, 1984 r., 1500 ccm brak silnika, * 370 zł. Wrodaw,
tel. 0502/63-88-52
FIAT 125p, 1984 r., biały, stan blacharki średni, silnik w stanie 
dobrym, kpi. dokumentacja, brak przeglądu i ubezpieczenia, - 
300 zł. Żagań, tel. 0606/16-82-18 
FIAT 125p, 1985 r., 70 tys. km, 1500 ccm, benzyna, biały, na 
częśd, silnik bez wału z osprzętem, skrzynia biegów (4) z Polo
neza, most tylny okrągły,'dwa komplety szyb, niekompletne 
nadwozie + dużo innych częśd (nowe błotniki i podłużnice tyl
ne), -170 zł. Długie, gm. Szprotawa, woj. zielonogórskie, tel. 
0503/73-46-04
FIAT 125p, 1985 r., 130 tys. km, 1500 ccm, niebieski, skrzynia 
biegów Poloneza (4), nowy alternator, pompa wody, amortyza
tory, sprzęgło, klocki, tapicerka drzwi, - 290 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-48-44,0502/26-53-71
FIAT 125p, 1986 r., 1500 ccm, biały, hak, brak akumulatora i 
przeglądu techn, - 700 zł. Wałbrzych, tel. 0606/21-79-43 
FIAT 125p, 1987 r., 1500 ccm, czerwony, po remoncie kapital
nym silnika, hak, .na chodzie”, stan dobry, - 550 zł. Oława, tel. 
0601/85-38-91
FIAT 125p, 1989 r., 86 tys. km, 1500 ccm, etylina, biały, silnik, 
w b. dobrym stanie, 5-biegowy, nowa deska rozdz., okrągłe 
zegary, bez przeglądu, - 600 zł. Wrocław, tel. 0503/74-20-34 
FIAT 126p, 600 ccm sprawny, wcałośd (do remontu kapitalne
go) lub na częśd, - 500 zł., tel. 0502/26-25-63 
FIAT 126p stan dobry, zarejestrowany, w całości lub na częśd,
- 500 zł. Rawicz, tel. 065/543-60-31
FIAT 126p, 1981 r., 34 tys. km, 650 ccm, benzyna, pomarań
czowy, nowy tłumik sportowy, pompa paliwa, akumulator, techn. 
sprawny, w ciągłej eksploatacji, blacharka do remontu, stan opon 
dobry, nowe pokrowce na fotele, demne szyby, w całości lub 
na części, • 800 zł. Kłodzko, tel. 074/867-98-10,0604/93-13-87

FIAT 126p, 1982 r., 37. tys. km, 600 ęcm,„bordowy, do pop/a- 
wek, brak przeglądu, stań silnika dębry! - 530, zł. Brzeg, tel. 
0501/72-35-77̂  ' '
FIAT 126p, 1982 r. w całości lub na części - 500 zł. Kępno, tel. 
062/78:l-0348 .
FIAT 126p, 1982 r., 650 ccm, żółty, rozpoczęty remont blachar
ki, do malowania, silnik sprawny, alternator, żarówki H4, w ca- 
łośd lub na części, - 400 zl. Wrocław, teł. 0600/57-86-86 
FIAT 126p, 1983 r., 650 cem, turkusowy, lotnicze fotele, alter
nator, stan średni, brak przeglądu, silnik i skrzynia biegów w 
dobrym stanie, gruba kierownica, w całości lub na części, - 340 
zł. Wrocław, tel. 071/350-31-99,0601/42-62-59 
FIAT 126p, 1985 r., 600 ccm zarejestrowany, ważny przegląd, 
tylny róg rozbity, sprawny silnik, - 350 zl. Głogów, tel. 
0608/04-53-46
FIAT 126p, 1987 r., 652 ccm, bordowy, na części lub do remon
tu, nowe opony, lotnicze fotele, uszkodzona belka, - 500 zł. Sie- 
roszów, gm. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-92-53 
FIAT 126p BIS, 1989 r., 80 tys. km, 703 ccm, biały, pełny lifting, 
lotnicze fotele, pasy bezwł., wał do wymiany, stan blacharki 
dobry, w calośd lub na części, -1.200 zł. Pasieczna, gm. Jawo
rzyna śląska, tel. 074/858-78-85 
FIAT 132 ARGENTA, 1986 r., 2500 ccm, diesel, kolor grafitowy 
metalic, ostatni model, hak, el. otw. szyby, silnik w b. dobrym 
stanie (pasuje do Fiata Ducato i lveco), sprawny, - 3.300 zl. 
Namysłów, woj. opolskie, tel. 0602/82-54-37 
FIAT CROMA, 1988 r., 2000 ccm, turkusowy metalic, 5-biego
wy, el. otw. szyby, centralny zamek, komputer, wspomaganie, 
na białych tablicach, stan b. dobry -1.400 DEM. Wrocław, tel. 
0608/66-22-21
FIAT RITMO, 1984 r., 220 tys. km, 1500 ccm, czerwony, 
5-drzwiowy, 5-biegowy, hak, RO, szyberdach, bez przeglądu i 
rejestracji, kpi. dokumentacja, -1.000 zł. KromnóW, gm. Stara 
Kamienica, tel. 075/754-37-57
FIAT RITMO, 1985 r., 175 tys. km, 1700 ccm, diesel, biały, w 
całości lub na części, sprawny, - 1.600 zł. Gogolin, tel. 
077/466-62-43
FIAT TEMPRA KOMBI, 1994 r., 140 tys. km, 1600 ccm, szary 
metalic, ABS, klimatronic, pełne wyposażenie el., deska digital, 
centralny zamek, wspomaganie, poduszka pow., do sprowadze
nia z Niemiec - 2.500 DEM. Zielona Góra, tel. 0605/08-81-80 
FIAT TIPO, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, granatowy metalic, 
5-drzwiowy, skrzynia biegów (5), na białych tablicach, • 2.500 
zł. Rzepin, teł. 0608/05-03-85
FIAT UNO, 1990 r., 1000 ccm, granatowy, stan dobry, bez pra- 

. wa rej. • 1.500 zł. Zielona Góra, tel. 0607/81-52-67 
FIAT UNO, 1991 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, granato
wy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach, • 2.500 zł., tel. 
0608/05-03-85
FORD CARGO AFMA, 1980 r., biały, kabina, rama, drzwi, szy
by, wał pędny, most tylny, zawiesz. i inne. Zielona Góra, tel. 
0604/66-60-47
FORD ECONOYAN, 1989 r., 150 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 
granatowy, blaszak, hak, stan dobry, białe tablice, - 3.200 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0609/14-94-69 
FQRD ESCORT, 1982 r., 1600 ccm, niebieski metalic, 4-drzwio
wy, przód lekko uszkodzony, udokumentowane pochodzenie, -
1.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-34-49
FORD ESCORT, 1984 r., 1600 ćcm, benzyna, czerwony, szy
berdach, spoilery, alum. felgi, bez prawa rejestracji, -1.400 zł. 
Chojnów, tel. 0603/03-31-45
FORD ESCORT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, biały, 3-drzwiowy, 
sprawny, bez prawa rejestracji, • 2.150 zł. Świdnica, tel. 
0607/24-38-41
FORD ESCORT XR3i, 1987 r., 13 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czarny, szyberdach, przyciemniane szyby, welurowa tapicerka, 
kubełkowe fotele, ABS spoiler tylny, zderzaki i lusterka w kolo
rze nadwozia, stan b. dobry, atrakc. wygląd, bez prawa reje
stracji, - 2.500 zł. Rzepin, woj. gorzowskie, tel. 0607/74-35-15 
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna, srebrny metalic,
3-drzwiowy, 5-biegowy, na białych tablicach, - 2.000 zł. Raci
bórz, tel. 0600/22-76-60
FORD ESCORT, 1989 r., 112 tys. km, 1600 ccm, diesel, czamy, 
uszkodzone drzwi, stan b. dobry, nowe opony, .na chodzie’, na 
białych tablicach, - 2.600 zł. Smarchowice, woj. opolskie, tel. 
0602/82-54-37
FORD FIESTA XR2,1981 r., 1300 ccm, benzyna, wiśniowy, 
szyberdach, dodatkowe światło .stop*, zarejestrowany, ubez
pieczony do 04.2002 r., w całości lub na częśd, • 1.200 zł. By
strzyca Kłodzka, tel. 074/811-25-50 
FORD FIESTA S, 1981/84 r., 170 tys. km, 900 ccm, benzyna, 
czamy, zarejestrowany w kraju od 1991 r., jeden właśddel, 
sprawny, przegląd techniczny do 02.2002 r., OC do końca czerw
ca 2001 r., szyberdach, zegar, stan dobry, • 2.000 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/775-65-59
FORD FIESTA, 1986 r., 125 tys. km, 1600 ccm, diesel, niebie- 
skografitowy, 3-drzwiowy, 5-biegowy, szyberdach, aluminiowe 
felgi, stan b. dobry, bez prawa rejestracji, -1.700 zł. Bielawa, 
tel. 0607/82-25-12
FORD FIESTA, 1986 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, stan silni
ka i podzespołów b. dobry, w całości lub na części, -1.800 zł. 
Wrodaw, tel. 0605/57-14-28
FORD FIESTA, 1988 r.. 1100 ccm, benzyna, czerwony, w cało- 
śd lub na częśd, -1.400 zł. Legnica, tel. 0603/59-2444 
FORD GRANADA KOMBI, 1983 r., 2300 ccm, srebrny metalic, 
- 600 zł. Kalisz, tel. 0600/92--37-88 
FORD GRANADA, 1983 r., 2100 ccm, diesel, polska dokum. -
1.000 zł. Wrocław, tel. 0605/07-09-33
FORD SCORPIO, 1988 r., 200 tys. km, 2000 ccm, niebieski, 
zarejestrowany, sprawny, w eksploatacji, - 4.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/641-75-25
FORD SIERRA, 1986 r.. 2800 ccm, benzyna el. reg. lusterka, 
4x4, centralny zamek, ABS, szyberdach, stan idealny, na za
chodnich tablicach -1.000 DEM. Mysłakowice, woj. jeleniogór
skie, tel. 0603/05-22-28
FORD SIERRA SEDAN, 1987 r.. niebieski, w całości lub na 
częśd, bez prawa rejestracji, 5-drzwiowy, stan idealny, do re
montu silnika, -1.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/738-16-58 po 
godz. 19
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
czerwony, szyberdach, hak, RO, wspomaganie, w całości lub 
na częśd, na białych tablicach • 1.000 DEM. Ostrów Wlkp., tel. 
0502/08-55-04
FORD SIERRA KOMBI CLX, 1991 r„ 2000 ccm, DOHC, wtrysk, 
stebmy, centralny zamek, szyberdach, wspomaganie, relingi 
dachowe, stan b. dobry, na białych tablicach -1.850 DEM. Lu
bin, tel. 076/846-08-63,0502/36-19-81 
FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, CLX, biały, 
w całości lub na częśd, mocno uszkodzony przód, zarejestro
wany przód, - 4.300 zł. Wrodaw, tel. 0601/70-17-36 
FORD TAUNUS KOMBI, 1981 r., 1600 ccm. czerwony, do re
montu, w całości lub na części, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/345-39-36,0604/25-06-84
FORD TRANSIT, 1995 r., 108 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
stan dobry, bez prawa rej. i oclenia, w całości lub na częśd 
(cały blaszak średni, podwyższony) - 5.000 DEM. Trzebnica, 
tel. 0608/62-50-85
HONDA ACCORD SEDAN, 1986 r.. 2000 ccm, 12V, niebieski 
metalic, 4-drzwiowy, 5-biegowy, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, na białych tablicach • 1.400 DEM. Oborniki Śląskie, tel. 
0603/10-46-24
HONDA CIVIC, 1985 r„ 1300 cćm silnik w b. dobrym stanie, 
5-biegowy, na białych tablicach^ - 850 zł. Lubań, tel. 
0603/28-02-72
HONDA CMC CRX, 1985 r., 180 tys. km, 1500 ccm. 12V, czar
ny, białe tablice, w calośd lub na częśd, -1.400 zł. Marydół, 
woj. kaliskie, tel. 0604/25-64-51 po godz. 17 
HONDA CMC, 1986 r., 140 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor
dowy metalic, I właściciel, oryg. przebieg, w całości lub na czę
śd, stan techn. dobry, -1.800 zł. Ozimek, tel. 077/465-32-98 po 
godz. 18
HONDA CMC, 1990 r., 124 tys. km, 1300 ccm, 16V, błękitny 
metalic, -̂drzwiowy, 5-biegowy, RM Philips + głośniki, książka 
serwisowa, udokum. przebieg, stan idealny, I właśddel, bez 
prawa rej. -1.150 DEM.., tel. 0601/17-50-59

HONDA CONCERTO, 1995 r  ̂1800 ccm JDI, srebrny metalic. 
w całoścj lub na części; mocno uszkodżońy przód, pełna doku
mentacja, zarejestrowany, - 5.700 z ł, do użgod.. Wrocław, tel. 
0601/70-17-36
HYUNDAI PONY, 1992 r., 1500 cćm, benzyna/niebieski meta
lic, 4-drzwiowy, uszkodzony silnik, bez prawa rejestracji, za
dbany, • 3.000 zł. Pastemik, tel. 0600/70-42-82 
IFA W50,1980 r., diesel, szary, ciągnik siodłowy, na części, 
kompletny, -1.600 zł. Polkowice, tel. 0502/25-42-21 
JAGUAR XJ6,1989 r., 217 tys. km, 4000 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, bez prawa rejestracji, wszystkie el. dodatki, skórza
na tapicerka, ABS, klimatyzacja, komputer, szyberdach, RO, -
7.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0609/52-86-64
JELCZ, 1986 r. w całości lub naczęśd, sprawny, stan dobry, •
7.000 zł. Wrodaw, tel. 0604/82-56-45
JELCZ 315,1981 r. w całości lub na części, • 2.000 zł. Wał
brzych, tel. 074/848-50-44,0502/30-53-44 
KAM AZ, 1981 r. sprawny, w calośd lub na częśd, - 8.000 zł. 
Pągów, gm. Wilków, tel. 077/419-56-80,0604/24-63-76 
KAMAZ 5511,1980 r. w calośd lub na części, bez silnika, oryg. 
wywrotka, - 3.500 zł. Bolesławiec, tel. 0605/39-77-22 
LANCIA PRISMA, 1983 r., 170 tys. km, 1500 ccm, benzyna, 
srebrny, w całości lub na części, zarejestrowany, techn. spraw
ny. Sędzice, gm. Zawonia, tel.071/312-91-93 
MAZDA 323,1986 r., 1500 ccm, kolor szary, po wypadku, w 
calośd lub na części, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0502/43-51-79 
MAZDA 929,1988 r., 321 tys. km, 2200 ccm, benzyna, szary 
metalic, 4-drzwiowy, ABS, el. otw. szyberdach, el. otw. szyby, 
el. reg. lusterka, sportowa, drewniana kierownica, ogrzewanie 
na postoju Bevasto System Volvo, kpi. opon zimowych Conti
nental, w całości lub na częśd, - 5.000 zł. Bystrzyca Kłodzka, 
tel. 074/811-33-72
MAZDA MX-3,1993 r., 1800 cćm, 16V, czarny, kpi. dokumenta
cja, - 12.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-76-92 po godz. 20, 
0603/13-91-01
MERCEDES 123 D, 1979 r., 3000 ccm, diesel, biały, dokumen
tacja, zarejestrowany, w eksploatacji, w całości, - 2.800 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/840-81-56.0602/18-44-54 
MERCEDES 123 KOMBI, 1980 r. po wypadku, bez silnika i kół, 
- 3.500 zł. Wrocław, tel. 0606/39-06-57 
MERCEDES 200 123,1979 r., diesel, biały, w calośd lub na 
częśd, po wypadku, zarejestrowany, .twardy* dowód rejestra
cyjny. -1.550 zł. Wrocław, tel. 0601/70-17-36 
MERCEDES 200 123 D, 1982 r. uszkodzony, bez silnika, kpi. 
dokumentacja, zarejestrowany, - 1.800 zł. Zgorzelec, tel. 
0605/37-60-35
MERCEDES 200124 E, 1991 r., grafitowy, mocno uszkodzony 
tylny lewy bok, -1.000 zł. Legnica, tel. 0601/78-73-51 
MERCEDES 207 D, 1982 r., 2400 ccm, diesel, niebieski, po 
remoncie silnika i wału napędowego, 7 osób ♦ ład. 900 kg, •
9.500 zł. Leszno, tel. 065/526-79-51,0607/33-69-58 
MERCEDES 207 D, 1983 r., 81 tys. km, 2400 ccm, niebieski, 
stan dobry, 5-osobowy + skrzynia ładunkowa, 5-biegowy, białe 
tablice - 2.900 DEM. Kluczbork, tel. 0604/14-29-23 
MERCEDES 230123 E KOMBI, 1981 r., niebieski, bez prawa 
rejestracji, - 2.500 zl. Głogów, tel. 076/834-54-31 do godz 18 
MERCEDES 240123,1981 r.. 150 tys. km.- 2400 ccm. diesel, 
marchewkowy, w całości lub na częśd, silnik po remonde, •
2.000 zł. Chmielów, gm. Kostomłoty, tel. 071/795-15-10, 
0602/70-87-79
MERCEDES 240 123 D, 1984 r., 2400 ccm, diesel mocno uszko
dzony, zarejestrowany, bez silnika, - 2.500 zł. Kalisz, tel. 
0604/43-56-75
MERCEDES 309,1986 r., 3000 ccm, żółty, 5-biegowy, cena
3.200 DEM. Wrodaw. teł. 0607/55-33-23 
MERCEDES 500126,1985 r„ 220 tys. km, 5000 ccm, srebrny 
metalik, pełne wyposażenie, stan idealny, na białych tablicach, 
-11.000 zł. Wrocław, tel. 0503/92-70-00
O MERCEDES SPRINTER 312 TD, 1998 r. po wypad

ku, na części, na białych tablicach • 5.000 DEM. Wro
cław, tel. 071/357-70-57 02028391

MITSUBISHI COLT, 1979 r. w całości lub na częśd, - 700 zł. 
Strzelin, tel. 071/796-12-77 po godz. 16 
MITSUBISHI GALANT, 1981 r., 2300 ccm, TDI, zielony, w ca- 
łośd lub na częśd, bez silnika, - 700 zł. Wrocław, teł. 352-90-19 
MITSUBISHI GALANT, 1983 r„ 2300 ccm, turbo D, szaro-zie- 
lony metalic, bez silnika, lekko uszkodzony przód, zarejestro
wany, w całości lub na części, • 1.100 zł. Kępno, tel. 
062/781-02-60,0601/89-10-61
NISSAN BLUEBIRD, 1983 r., 2000 ccm, diesel, brązowy meta
lic, w calośd lub na częśd, -1.200 zł. Kąty Wrodawskie, teł. 
071/316-77-52
NISSAN LAUREL, 1984 r., 2800 ccm, diesel w calośd lub na 
częśd, zdekompletowany, pełna dokumentacja, -1.600 zł. Wro
cław, teł. 0503/92-35-75
NISSAN MAXIMA, 1990 r.. 3000 ccm, bordowy, automatic, spro
wadzony z Francji - 3.000 DEM. Lubsko, tel. 0609/59-21-33 
NISSAN MICRA K-10, 1987 r., 1000 ccm. benzyna, biały,
2-drzwiowy, 5-biegowy, w całości lub na częśd, na białych ta
blicach - 500 DEM. Bogatynia, tel. 0602/81-23-32 
NISSAN SUNNY SEDAN, 1987 r., 1700 ccm, diesel, zielony 
metalic, zarejestrowany, skorodowany, - 2.100 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 0604/67-23-66
NISSAN SUNNY B 12,1990 r., 1600 ccm, benzyna, biały,
2-drzwiowy, 5-biegowy, w całości lub na częśd, na białych ta
blicach -1.000 DEM. Bogatynia, tel. 0602/81-23-32
NYSA, 1981 r. w całości lub na częśd, - 400 zł. Głuszyca, tel. 
074/845-65-10
OLTCIT CLUB, 1990 r., 76 tys. km, 1100 ccm w calośd lub na 
częśd, ważny przegląd, - 500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-43-30 
OPEL CORSA, 1987 r., 1200 ccm, benzyna 3-drzwiowy, na bia
łych tablicach - 600 DEM. Zgorzelec, tel. 0602/87-73-60 
OPEL CORSA, 1988 r., 1100 ccm bez prawa rejestracji, w ca
łości lub na częśd, po wypadku. Kluczbork, tel. 077/418-08-36, 
0607/82-45-56
OPEL CORSA, 1988 r.. 1200 ccm, brązowy, na zachodnich ta
blicach - 500 zł. Zielona Góra, tel. 0606/33-3 
OPEL CORSA, 1990 r., 1200 ccm, benzyna, biały, 3-drzwiowy, 
atrakc. wygląd, na częśd, stan b. dobry, na zachodnich tabli
cach -1.300 DEM. Szklary, woj. legnickie, tel. 0602/46-44-19 
OPEL KADETT KOMBI, 1979 r. w calośd lub na częśd. - 400 
zł: Wrocław, tel. 0600/23-37-17 
OPEL KADETT KOMBI, 1983 r.. 1300 ccm, benzyna, zielony, 
skorodowany, - 700 zł. Chojnów, tel. 0603/03-31 -45 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, czerwony, 3-drzwiowy, stan 
dobry, na częśd, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-34-82 po godz. 
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OPEL KADETT, 1989 r.f 1600 ccm, benzyna, zloty metalic,
3-drzwiowy, szyberdach, bez prawa rejestracji, -1.600 zł. Wro
cław, tel. 0604/36-35-30
OPEL KADETT, 1990 r., 123 tys. km, 1400 ccm, biały, 54rzwio- 
wy, silnik od Astry, stan dobry, bez rdzy, na białych tablicach -
1.700 zł. Olszyna, tel. 0600/31-98-53 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ćcm, wtrysk, kolor wiśniowy 
metalic, hak, 5-biegowy, kubełkowe fotele, szyberdach, dzięki 
na tylna kanapa, -1.900 zł. Strzelce Opdskie, tel. 0606/59-82-27 
OPEL KADETT, 1991 r., 1800 ccm, wtrysk, biały, 3-drzwiowy, 
5-biegowy, stan b. dobry, bez prawa rejestracji, - 2.000 zł. Mie
roszów, tel. 0608/77-01-52
OPEL OMEGA, 1990 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy, bez pra
wa rejestracji -1.500 DEM. Opole, tel. 077/441-11-31 
OPEL REKORD, 1979 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, wca
łośd lub na częśd, - 500 zł. Karpacz, tel. 075/718-33-09 
OPEL REKORD, 1979 r., 1875 ccm, zielony, zarejestrowany, 
przetarty bok, silnik b. dobry, w całości lub na. częśd, pełna 
dokumentacja, - 600 zł. Oława, tel. 071/313-68-78, 
0600/38-30-72
OPEL REKORD, 1980 r., 120 tys. km, 1900 ccm, brązowy, stan 
dobry, kpi. dokumentacja z urzędu celnego, w calośd lub na 
częśd, alum. felgi, szyberdach, -1.000 zł. Zagrodno, woj. le
gnickie, tel. 0503/83-84-75

OPEL REKORD, 1983 r., 2300 ccm, diesel-w; całości lub na 
części,-1.200 zł. Lubin, teł. 0605/39-93-99 Y~ "v* 
OPEL VECTRA B, 1997 r., 89 tys. km, 1800 ccm, oliwkowy, 
kupiony w salonie, I właśddel, stan b. dobry, • 4.000 zł. Wro
cław, tel. 071/325-06-96
PEUGEOT 104,1975 r., 954 ccm, biały, silnik sprawny, błotniki 
do naprawy, w całości lub na częśd - 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, szy
berdach, na białych tablicach, stan b. dobry - 900 DEM. Wro
cław, tel. 0608/66-22-21
PEUGEOT 309,1989 r., 1300 ccm, biały, 5-biegowy, el. otw. 
szyby, szyberdach, centralny zamek, 3-drzwiowy, na białych 
tablicach, stan b. dobry • 1.300 DEM. Wrocław, tel. 
0608/66-22-21
POLONEZ, 1984 r. w całości lub na częśd, - 700 zł. Oleśnica, 
tel. 071/798-15-05
POLONEZ, 1990 r. model przejśdowy, w całości lub na częśd, 
stan dobry, • 1.000 zł. Bukówek 48, gm. Środa Śląska, tel. 
071/317-14-38
POLONEZ CARO, 1993 r., 40 tys. km, 1600 ccm, kolor wiśnio
wy, uszkodz. przód, w całości lub na częśd -1.200 zł. Uniejo- 
wice, tel. 0503/73-74-75
PONTIAC FIERO, 1984 r. w calośd lub na części - 3.000 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/731-24-85 
PORSCHE 924 uszkodzony mechanicznie silnik, wyrejestro
wany na stałe, -1.500 zl. Wrodaw, tel. 0601/55-67-19 
RENAULT 19,1990 r., 1800 ccm 5-drzwiowy, stan dobry, spraw
ny, z dokumentacją niemiecką, - 2.200 zł. Nysa, tel. 
0604/77-78-48
RENAULT 20,1982 r., 2100 ccm, diesel sprawny, zarejestro
wany, brak hamulców, el. otw. szyby, centralny zamek, serwo, -
1.300 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/61-42-48 
RENAULT 5,150 tys. km, 1100 ccm, czamy, 3-drzwiowy, alum. 
felgi, nowe opony, techn. sprawny, bez prawa rejestracji. Obor
niki Śląskie, tel. 0603/65-05-26
RENAULT R-6,1970 r., 1000 ccm wyrej., w całośd lub na czę
śd, silnik sprawny, pasuje do R-4 - 500 zł. Molestowice, gm. 
Niemodlin, tel. 0603/51-27-35
SEAT IBIZA. 1992 r., 57 tys. km, 1200 ccm, PORSCHE, czar
ny, stan tech. b. dobry, skórzana kierownica, 5-biegowy, szy
berdach, katalizator, na częśd lub w całośd, na białych tabli
cach -1.000 DEM. Klenica, tel. 068/352-34-65,0604/31 -62-37 
SEAT MARBELLA, 1991 r. w całośd lub na częśd, - 2.500 zł. 
Szklarska Poręba, tel. 075/717-24-36,0503/12-76-23 
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
SEAT TERRA, 1991 r., 1400 ccm, diesel  ̂biały, kpi. dokumen
tacja, stan dobry, oszczędny, na zachodnich tablicach -1.500 
DEM. Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
SKODA 100 S, 1972 r., 930 ccm, żółty, nowy silnik, oryginalny, 
ubezpieczony, bez przeglądu, - 500 zl. Wrocław, tel. 
0602/7641-04
SKODA 100,1977 r., 85 tys. km, 988 ccm, benzyna, czerwony, 
przegląd do 03.2001 r., na częśd, - 500 zł. Kamieniec Ząbko
wicki, tel. 074/817-30-05 *358 
SKODA 105,1983 r., - 700 zł. Wrodaw, tel. 0604/9346-55 
STAR 200,1986 r. na częśd: silnik, skrzynia biegów, kabina, 
most tylny, zawieszenie przednie, skrzynia ładunkowa, kola, 
chłodnica, inne. Legnica, tel. 0608/74-02-22 
STAR 200 3W, 1987 r., 99 tys. km, 6840 ccm, pomarańczowy, 
ład. 5 1,3-stronna wywrotka, krótki, żeliwny blok silnika, zareje
strowany do 10.2001 r., w całośd, - 5.700 zł. Komprachcice, 
teł. 077/464-62-80 w godz. 18-22 
STAR 28,1979 r., 6250 ccm, zielony, 2 samochody, bez aku
mulatora, - 2.700 zł. Paczków, tel. 077/431-76-64 po godz. 18, 
0608/72-10-71
STEYR 1491,1978 r. w całośd lub na częśd, - 4.000 zł. Jele
nia Góra, tel. 0601/7545-58
SUZUKI SWIFT GTI, 1992 r., 84 tys. km, 1300 ccm, 16V, ben
zyna uszkodozny przód, w całośd lub na częśd, odbiór w Go- 
ertitz - 700 DEM. Lwówek śląski, tel. 0602/76-82-98 
Talbo t  TAGORA, 1982 r., 220 tys. km, 2200 ccm. benzyna, 
zielony, lekko uszkodzony lewy tył, wspomaganie kier., el. otw. 
szyby, centr. zamek, nowy kpi. tłumików Walker oraz amortyza
tory Monroe lub na częśd, - 1.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/327-01-91.
TARPAN, 1984 r., żółty, techn. sprawny, wyrejestrowany, -450 
zł. Brzeg, tel. 077/412-59-76
TOYOTA COROLLA. 1985 r., 200 tys. km, 1300 ccm, 12 V, 
jasny metalic, w całośd lub na częśd, jia  chodzie’ , stan ogu
mienia i ogólny pojazdu b. dobry, bez prawa rej. -1.800 zł. Le
win Brzeski, tel. 077/412-71-16 
TOYOTA HIACE, 1990 r., 210 tys. km. 2446 ccm, diesel, gra
natowy metalic, po wypadku, techn. sprawny silnik i zawiesze
nia, kpi. dokumentacja, w kraju od 4 lat, uszkodzony prawy bok 
i lewy tył, długa wersja, osobowy, • 9.000 zł. Góra, tel. 
0602/10-58-73
VOLVO 343,1977 r., 92 tys. km, 1400 ccm, czerwony, w calo
śd lub na częśd, -1.400 zł. Wrodaw, tel. 0501/63-16-84 
VW DERBY, 1977 r., 1100 ccm, czerwony, blacharka w stanie 
dobrym, aktualny przegląd, techn. sprawny, - 600 zi. Wałbrzych, 
tel. 0600/63-7546
VW GARBUS, 1969 r. kompletny, w całośd lub na częśd, .wy- 
piaskowane' nadwozie, stan b. dobry, -1.300 zł. Ostrów Wlkp., 
teł. 062/591-86-05 po godz. 21
VW GARBUS, 1969 r. bez prawa rejestracji, -1.400 zl. Wro
cław, tel. 071/795-17-75
VW GOLF 1.1982 r. przegląd do 10.2001 r. -1.300 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 0607/23-81-65
VW GOLF 1,1983 r., 40 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony me
talic, na niem. tabl., ważny TUV, po remonde kapil w Niem
czech, techn. sprawny - 2.200 zł. Zielona Góra, tel. 
0604/66-6047
VW GOLF II, 1984 r., 150 tys. km, 1600 ccm, srebrny metalik, 
dwudrzwiowy, 5-biegowy, niezarejestrowany w kraju, stan do
bry, -1.500 zł. Nysa, teł. 0602/53-93-95 
VW GOLF II, 1985 r., 145 tys. km, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, 5-drzwiowy, bez prawa rejestracji, w całośd lub na częśd, -
2.000 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0603/77-9048 
VW GOLF II, 1986 r., 178 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bordo
wy, 3-drzwiowy, bez wypadku, w calośd lub na częśd, na za
chodnich tablicach -1.670 zł. Głogów, tel. 076/834-64-92 
VW GOLF II, 1986 r., 120 tys. km, 1600 ccm, diesel, czerwień 
meksykańska, 3-drzwiowy, alum. felgi, ciemne szyby i lampy, 
szyberdach, RO JVC, kpi. głośników Pioneer, silnik z 1991 r., 
stan idealny, atrakc. wygląd -1.500 DEM. Zielona Góra, teł. 
0605/08-81-80,0600/15-2349
VW GOLF II, 1986 r., czerwony, bez prawa rejestracji • 1.200 
DEM. Legnica, tel. 0604/85-75-78 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, biały, automatic, stan 
b. dobry, na białych tablicach - 800 DEM. Mysłakowice, woj. 
jeleniogórskie, tel. 0605/04-9643 
VW GOLF II, 1986 r., 1600 ccm, dieseł, wiśniowy, 3-drzwiowy.
5-biegowy, stan b. dobry, na białych tablicach - 1700 DEM. 
Opole, tel. 0607/70-16-21
VW GOLF II, 1986 r., 98 tys. km, 1300 ccm, benzyna, kolor 
wiśniowy, stan dobry, ciemne szyby, aluminiowe felgi, w calo
śd lub na częśd, na białych tablicach -1.500 zł. Wrocław, tel. 
0604/16-3145
VW GOLF II, 1987 r., 120 tys. km. 1300 ccm, bordowy metalic.
3-drzwiowy, alum. felgi 14*, RO JVC, kpi. głośników Pioneer, 
czysty, zadbany - 850 DEM. Zielona Góra, tel. 0600/15-23-69 
VW GOLF II, 1987 r., 40 tys. km, 1300 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, 5-biegowy, po wymianie silnika, nowe opo
ny, RO, na białych tablicach, stan b. dobry, • 1.600 zł. Kamien
na Góra, tel. 075/64547-03
VW GOLF II, 1989 r. na białych tablicach, - 2.000 zl. Brzeg. tel. 
0501/07-35-57
VW GOLF, 1990 r„ 133 tys. km, 1300 ccm, demnoczeiwony,
2-drzwiowy, RO, na białych tablicach, stan b. dobry, -1.850 zł. 
Kluczbork, tel. 077/418-37-83

. VW GOLF II, 1990 r., 120 tys. łun, 1600 ccm, benzyna, granato
wy, w całośd lub na częśd, techn. sprawny, na zachodnićh ta
blicach - 5-000 zł. Rokitki, tel. 076/817-88-18 wieczorem. 
0600/26-32-3T
VW PASSAT, 1983 r., 200 tys.km, 1600 ccm, benzyna, czer
wony, na częśd, zarejestrowany w Polsce, wszystkie częśd. 
Bogatynia, tel. 075/77842-60
VW PASSAT, 1985 r., 1600 ccm, benzyna, biały, model przej
ściowy, bez prawa rejestracji, • 1.400 zł. Wrocław, tel. 
0607/81-69-46
VW PASSAT KOMBI, 1989 r.. 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
demnografitowy, GT. 5-drzwiowy, 5-biegowy, ABS, wspomaga
nie, centralny zamek, relingi, bez wypadku, na białych tabficach 
- 2.000 DEM. Bolesławiec, teł. 075/734-6645,0604/7542-92 
VW POLO KOMBI, 1982 r., 1100 ccm. benzyna, czerwony, bez 
prawa rejestracji, - 800 zł. Polkowice, tel. 0607/19-90-66 
VWPOLO, 1985 r., 1300 ccm, zielony metalic, na białych tabli
cach - 900 DEM. Wrodaw, tel. 0608/66-22-21 
VW POLO COUPE, 1987 r., 1000 ccm, niebieski, techn. spraw
ny, bez prawa rejestracji, - 1.200 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-30-59,0607/1948-79
VW POLO, 1990 r.. 1000 ccm, biały, bez prawa rej. -1.200 zł. 
Zielona Góra, tel. 0607/81-52-67 
VW SANTANA, 1984 r., 110 tys. km, 1600 ccm, benzyna, biały, 
w całośd lub na częśd, bez prawa rejestracji, 4-drzwiowy, bez 
rdzy, - 2.200 zł. Modła, tel. 0600/7042-82 
VW TRANSPORTER T3,1989 r.. 162 tys. km, 1700 ccm, die
sel, niebieski, oszklony do potowy, stan b. dobry, bez prawa 
rejestracji, - 5.800 zł. Bierczów, woj. opolskie, teł. 0608/87-03-34 
VW TRANSPORTER T3,1989 r., 1600 ccm, diesel na białych 
tablicach - 2.500 DEM. Oleśnica, tel. 0601/79-7548 
WARTBURG. 1300 ccm silnik VW, kpi. dokumentacja, w cało
śd lub na częśd, -1.800 zł. Karpacz, tel. 0604/62-27-34 
WARTBURG 353 KOMBI, 1984 r., 100 tys. km, 998 ccm, żółty, 
stan b. dobry, silnik 3000 km po remonde kapitalnym + nowe 
sprzęgło, docisk, łożysko i inne, rachunki, -1.500 zł. Wrodaw, 
tel. 071/363-37-31
WARTBURG 353,1984 r„ 900 ccm, niebiesko-biały, przetarte 
prawe drzwi, zarejestrowany, stan tech. dobry lub na częśd, • 
400 zł. Zielona Góra, tel. 068/32544-69 
WARTBURG 353 W. 1985 r. w całośd lub na częśd - 400 zł. 
Sobótka, woj. wrodawskie, teł. 0608/45-27-75 
WARTBURG, 1987 r. + drugi na częśd, - 500 zł. Śdnawka Śred
nia. teł. 074/871-52-71
WARTBURG 353,1988 r. w calośd lub na częśd, - 400 zł. 
Węgrów, tel. 071/398-79-07
WARTBURG GOLF, 1989 r., 120 tys. km, 1300 ccm, kość sło
niowa, uszkodz. w calośd -1.900 zł+drugi na częśd, szyber
dach uszkodz., przednia śdanka, maska, zarej. Uniejowice, tel. 
0503/73-74-75
ZASTAWA 1100,1981 r., 1100 ccm. kolor piaskowy, na częśd, 
silnik po remonde, - 270 zł. Legnica, tel. 076/854-71-20 
ŻUK, 1984 r. w całośd lub na częśd, - 700 zl. Wołów, teł. 
071/38*43-13
ŻUK A-11B, 1985 r. inst. gazowa, wysoki, oplandekowany, z 
owiewką, uszkodzony silnik, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/363-51-55
ŻUK, 1988 r. izoterma, w calośd lub na częśd, kpi. dokumen
tacja, - 1.200 zl. Kamienna Góra, tel. 075/746-14-92, 
0604/34-18-82
ŻUK, 1991 r., 90 tys. km. 2120 ccm. benzyna, zielony, izoter
ma, uszkodzony silnik, do poprawek blacharskich, w calośd lub 
na częśd, -1.500 zł. Głogów, tel. 076/833-10-30

STAROCIE
BMW 1502. 1968 r. oryginalny, - 8.500 zi. Wrocław, tel. 
32741-74,0607/17-99-33 .
O  BMW 326,1938 r., 2000 ccm, 6-cylindrowy czamy, 

oryginalny w 99%, • 30.000 zł. Świdnica, tel. 
0607/85-58-20 01036021

BMW 340,1946 r., benzyna, stan techniczny b. dobry, zareje
strowany, sprawny technicznie, - 25.000 zł. Oława, tel. 
071/310-91-17
CADILLAC DEV1LLE SEDAN. 1972 r.. 7800 ccm, V8, stan ide
alny, zarejestrowany w kraju, pełne wyposażenie oprócz skóry, 
kolekcjonerski, możliwość wypożyczenia, - 40.000 zł. Wrocław, 
tei. 0601/71-69-78
CHEYROLET BEL AIR. 1964 r.. 5700 ccm, V8, chrom, .na cho
dzie’ , polska dokumentacja, po remoncie blacharki i tapicerki, 
nowy wydech, do naprawy skrzynia biegów (dodatkowo 2 skrzy
nie na częśd), atrakcyjny wygląd, niski, dłucp, -11.000 zŁ Wro
cław, teł. 0601/71-69-78
CZĘŚCI DO WARSZAWY M-20: cylinderki hamulcowe (nowe), 
zawory silnika dołnozaworowego (nowe), pompa hamulcowa 
(używana). Wałbrzych, tel. 0606/21-7943 
CZĘŚCI DO MOTOCYKLA BMW R-35,1939 r , 350 ccm: czę
śd silnikowe, skrzyni biegów, zbiornik. Molestowice, gm. Nie
modlin, teł. 0603/51-27-35
FIAT, 1957 r., 600 ccm, stan średni, brak rej., dowód rej.. j \a 
chodzie’ , silnik do remontu, dużo zapasowych częśd - 400 zl. 
Olszyna, tel. 075/721-25-24
FORD 1711, 1965 r., 1500 ccm, benzyna czerwony, bia
ło-czerwona tapicerka, stan idealny, po restauracji, - 8.200 zł 
lub zamienię. Opole, teł. 0608/41 -90-22 
FORD CONSUL, 1973 r.. 79 tys. km. 2600 ccm, V6 wersja 
amerykańska, automatic, 100% oryginalny, sprawny, bez pra
wa rejestracji, - 2.500 zł. Bierczów, woj. opolskie, tel. 
0602/82-54-37
FORD TAUNUS. 1965 r.. 1595 ccm. V4, dużo częśd zamien
nych, po renowacji, stan 1). dobry, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 
071/321-64-51
FORD ZODIAC, 1963 r., 20 tys. km, stan dobry, do drobnych 
poprawek blacharki, przegląd do 04.2001 H, .na chodzie’ , wy
ciągnięty silnik i skrzynia biegów, jeden z 2 egzemplarzy w 
Polsce, - 4.000 zl. Oleśnica, tel. 071/398-3347,0604/97-85-73 
GAZ CZAPAJEW, 1943 r., brak silnika, stan dobry (odpowied
nik amerykańskiego Willisa), - 6.500 zł. Oleśnica, tel. 
0608/87-03-34
KUPIĘ MOTOCYKL AVO SIMSON 250 oraz IFABK-350 i EMW 
R-35. Olszyna, teł. 075/721-2541 
KUPIĘ SAMOCHÓD AMERYKAŃSKI najchętniej z dokumen
tacją, krążownik szos, może być do remontu. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
KUPIĘ STARE MOTOCYKLE oraz wózki boczne i inne częśd. 
Olszyna, teł. 075/721-2541
MATRA 530,1972 r., 1500 ccm. sportowy, dach targa, dla ko
lekcjonera, - 22.000 zł lub zamienię na Audi. Mercedesa, BMW 
w tej cenie. Wrodaw, teł. 071/361-99-94,0604/26-01-83 
MERCEDES 110,1962 r., 100 tys. km. 200 ccm, stan dobry. -
6.900 zł. Wrodaw, teł. 0601/70-5044
MERCEDES 110,1967 r., 2000 ccm, dieseł brązowy, sprawny, 
szyberdach, *  2 Mercedesy 110 z 1967 r. na częśd lub do re
montu, kompletna dokumentacja, - 16.500 zł. Jawor, teł. 
0601/55-09-32 Daniel
MERCEDES UNIMOG. 1969r., 2200 ccm. benzyna, furgon, 4x4,
6-cyl., blokady, wersja wojskowa, oryginalny, stan b. dobry, -
12.900 zł. Bolesławiec, lel. 0601/58-51-25
MOSKWICZ 408,1968 r., 1500 ccm, dużo częśd zapasowych, 
- 900 zł. Milicz, tel.-071/383-04-06 
MOTOCYKL ADLER JUNIOR, 1938 r.: różne częśd. Oleśni
ca, tel. 071/398-1447 wieczorem 
MOTOCYKL BMW R-35 sprawny - 4.000 zł łub zamienię na 
inny stary. ..teł. 0608/11-15-38 
MOTOCYKL HOREX REGINA, 1953 r., 250 ccm do remontu, 
w częściach + częśd, - 2.100 zł. Opole, tel. 077/474-84-79
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MOTOCYKL IFA BK CHOPPER, 56 tys. km, 850 ccm, 4-suw 
granatowy, rama Ifa BK, silnik Daf 850 ccm, wydłużony przód, 
szerokie opony, zarejestrowany, techn. sprawny, - 1.800 zł. 
Gozdnica, tel. 068/360-18-63
MOTOCYKL HARLEY-DAVIDSON WLA42,1942 r., 750 ccm,
- 9.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-22-85 
MOTOCYKL SOKÓŁ 125 : cylinder nominał, z głowicą,-150 
zł. Jelenia Góra, tel. 0609/36-86-65 
SEAT 850,1974 r., 850 ccm, benzyna, techn. sprawny, ważny, 
przegląd, stan dobry, - 800 zł. Polanica Zdr., tel. 074/869-01-96 
VW GARBUS, 1969/99 r., 70 tys. km, 1300 ccm, benzyna skó
ra, ogrzewanie el., chromowane rury, nowe opony, deska roz
dzielcza granatowa, lewarek biegów ze skóry, halogeny, ciem
ne szyby, fotele z żółtymi wstawkami, bez dokumentacji', - 3.100 
zł lub zamienię na motocykl. Bralin, tel. 062/781-24-03,
0606/27-83-39 ....................
WARSZAWA KOMBł- .na chodzie*. - 500 zł. Opole, tel. 
077/441-89-07
WARSZAWA, 1967 r. stan techniczny b. dobry, hak, RO, pasy 
bezpieczeństwa, + drugi na części, faktura VAT, • 2.200 zł. Krap
kowice, tel. 077/466-84-62
WARSZAWA 204,1965 r., zamienię na Fiata 126p. My stów, 
gm. Bolków, tel. 075/741 -23-23 
WARSZAWA GARBUS M-20,1957 r., 2100 ccm, dolnozawo- 
rowy do lakierowania, 100% oryginalny, sprawny, - 5.500 zł. 
Opole, tel. 0608/87-03-34
WARSZAWA M-20,1956 r. dużo części, stan dobry, - 6.000 zł. 
Wołczyn, tel. 077/418-91-53
WETERAN SZOS sprowadzę na zamówienie ze Szwecji, każ
da marka. Jelenia Góra, tel. 075/744-60-39 (fax), 0606/31-78-45

POJAZDY  
SPECJALNE

ASENIZACYJNY, benzyna zamiatarka szczotkowa samojezd
na, szer. robocza 100 cm, -2.200 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
ASENIZACYJNY JELCZ, 1981 r. poj. 7.2 m3, stan dobry, -
16.000 zł lub zamienię na osobowy. Poznań, tel. 061/879-37-79 
ASENIZACYJNY SKODA LIAZ MTS 27,1982/91 r. poj. beczki 
83001. -18.500 zl. Świdnica, tel. 074/852-17-28 
AUTOKEMPING, 1982 r., 74 tys. km, 2000 ccm bogate wypo
sażenie, oryginalna wersja, - 9.500 zł. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
AUTOKEMPING, 1985 r., 1600 ccm, turbo 0 ,4 miejsca sypial
ne, lodówka, kuchenka gazowa, zlewozmywak, webasto, wspo
maganie ukł. kierowniczego, 5-biegowy, el. reg. lusterka, obra
cane fotele, stan b. dobry, aluminiowe felgi, - 22.500 zł. Wro
cław, tel. 0503/03-00-42
AUTOKEMPING FORD TRANSIT, 1980 r., 2000 ccm, benzy
na, inst. gazowa, zadbany, łóżko rozkładane, umywalka, kuchen
ka gazowa, lodówka, szafki, inst. 220/12 V + gaz, rury przednie 
niklowane, sprawny, w ciągłej eksploatacji, - 7.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-43-07,0503/94-24-88 
AUTOKEMPING PEUGEOT J5,1991 r., 2500 ccm, diesel kuch
nia, ogrzewanie do ok. 25 stop. C, ciepła i zimna woda, • 15.500 
zł. Pisarzowice, gm. Kamienna Góra, tel. 0606/65-67-24 
AUTOKEMPING TRANSPORTER T2,1984 r., 1600 ccm, die
sel, podwyższony, pełne wyposażenie, na białych tablicach •
4.300 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0605/57-14-28 
AUTOKEMPING VW LT 28,1980 r„ 79 tys. km, 2000 ccm, ben
zyna, wysoki, kuchenka gazowa, umywalka, kabina natrysko
wa, ogrzewanie, sprawny, bez prawa rejestracji, • 4.300 zł. Bier- 
czów, woj. opolskie, tel. Q602/82-54-37 
AUTOKEMPING VWT4 WESTFALIA, 1994 r„ 32 tys. km, 2400 
ccm, diesel biały, wspomaganie kier., udźwig, hak, RO, podno
szony dach, 4 miejsca do spania, lodówka, kuchenka 2-palni- 
kowa, umywalka, webasto, inst. 12/220 V, obrotowe fotele, -
48.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/836-63-95,0601/58-34-68 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AG0222 www.autogielda.com.pl) —
AUTOKEMPING VW TRANSPORTER T2,1987 r„ 230 tys. km. 
1600 ccm, diesel, podwyższony, 2 łóżka, lodówka, inst. 220/12 
V + gaz, kuchenka, zlew, 4 miejsca do spania, zarejestrowany 
na 1000 kg, • 14.500 zł. Wrocław, tel. 071/78145-82 praca, 
071/34141-54 dom . ..
AUTOKEMPING WESTFALIA, 1993 r., 127 tys! km, 2400 ccm. 
diesel, ważny dozór techn., wspomaganie kier. + pilot, immobi
lizer, wyciągarka, 5 łóżek, rozkładana kanapa, obrotowe fotele, 
stolik, lodówka 401, kuchnia gazowa, zlewozmywak, 12 V, 220 
V, szafy, - 57.000 zł. Wrocław, tel. 0607/55-3545 
AUTOLAWETA FIAT DUCATO, 1988 r., 2400 ccm, diesel za
rejestrowany iako specjalny, na kat. B, -14.500 zł lub zamienię 
na osobowy. Świebodzice, tel. 0607/57-8043 
AUTOROŻEN ŻUK A 06,2120 ccm, benzyna, przystosowany 
do sprzedaży i pieczenia kurczaków, rożen na 25 szt., odbiór 
sanepidu, - 5.000 zł lub zamienię na inny, może być kempingo
wy. Zgorzelec, tel. 075/773-03-20,773-27-65 
AUTOSKLEP PEUGEOT J9,1982 r„ 120 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, przystosowany do sprzedaży art. spożywczych, witryna 
chłodnicza, półki, klapa otwierana do góry, instalacja 220/12 V, 
oświetlenie, - 7.500 zł lub zamienię na inny, może być kemping 
lub dostawczy. Zgorzelec, tel. 075/773-03-20,773-27-65 
BETONOMIESZARKA STAR, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/35-71-70
BETONOMIESZARKA STAR, 1980 r. poj. łyżki 2.2 m3, zareje
strowana, po remoncie, przegląd do 04.2002 r., stan dobry, -
4.000 zł. Oława. tel. 071/313-75-95.0607/3447-40 
BETONOMIESZARKA STAR 28, 1988 r., 15 tys. km, diesel 
zielony, • 15.000 zł. Legnica, tel. 076/856-53-00 
BETONOMIESZARKA TATRA 148,1983 r. stan techn. i wizu
alny b. dobry, • 15.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 0605/26-85-00
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BETONOMIESZARKA TATRA 148,1983 r. stan b. dobry, po 
remoncie, -18.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
BETONOMIESZARKA TATRA 815,1988 r. stan techn. b. do
bry, gotowa do pracy, - 35.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, tel. 
0602/69-90-51
BETONOMIESZARKA TATRA 815,1990 r., stan b. dobry, po 
remoncie, stan opon dobry, - 34.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 
0607/4245-35.
BETONOMIESZARKA TATRA 815,1990 r. stan b. dobry, po 
remoncie, - 30.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
BETONOMIESZARKA TATRA 815,1990 r.,.- 47.000 zł. Wro
cław, tel. 071/322-16-26,0601/73-82-99 
CEMENTONACZEPA ZREMB CN181N, 1980 r. w całości lub 
na części, kompletna, - 2.900 zł. Prochowice, tel. 076/85841-58 
CIĄGNIK LEŚNY LKT 75,1975 r. dwie opony leśne nowe. dwie 
używane, po remoncie skrzyni biegów, wciągarki, siłowników, -
22.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/642-07-69,0607/82-1840 
DŹWIG HYDROS, 1980 r. udźwig 40 ton, wysięg 27 m, stan 
dobry, -100.000 zł ♦VAT. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
DŹWIG HYDROS, 1983 r. 401, stan b. dobry, pełna dokumen
tacja, - 120.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29. 
0603/71-67-11
DŹWIG IFA AD07,1988 r., stan b. dobry, udźwig 7 ton, czeskie 
dozory, do sprowadzenia z Czech, - 20.000 zł + VAT. Ratno 
Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11

DŹWIG KRAZ udźwig 16 t, - 12,750 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/831-98-77,0603/35-9W6
DŹWIG LIAZ BUMAR, 1987 r. udźwig 10 ton, stan b. dobry, 
dozór, - 34.000 zł + VAT lub zamienię na osobowy. Kłodzko, tel. 
0602/69-90-51
DŹWIG STAR 660,1975 r. udźwig 6 1, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/78941-61
DŹWIG TATRA AD 28,1988 r. udźwig 28 ton, stan idealny, •
92.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, tel. 0605/26-85-00
DŹWIG TATRA 148 AD 16,1982 r„ stan b. dobry, udźwig 16
ton, kompl. dokumentacja dozorowa, gotowy do pracy, - 30.000
zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/4245-35
DŹWIG TATRA 148 AD16,1982 r„ stan b. dobry, udźwig 16
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia, - 35.000 zł + VAT. Ratno
Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1982 r., stan b. dobry, udźwig 201,
pełna dokumentacja, - 50.000 zł ♦ VAT. Ratno Dolne, tel.
074/871-28-29,0603/71-67-11
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, kompl. dokumentacja dozorowa, gotowy do pracy, - 45.000 
zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/4245-35 
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r. udźwig 20 ton, dozór, stan 
b. dobry, • 48.000 zł + VAT. Nysa, tel. 0602/69-90-51 
DŹWIG TATRA 148 AD 20,1983 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, 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. udźwig 281, wysięg 32 m, 
po remoncie, -110.000 zł. Czechy, tel. 0042/06-02-13-31-23 
DŹWIG TATRA 815 AD 28,1988 r., stan b. dobry, udźwig 281, 
kompl. dokumentacja dozorowa, bocian, gotowy do pracy, •
105.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/4245-35
DŹWIG TATRA 815 AD 28,1988 r., stan b. dobry, udźwig 28 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, -110.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 815 AD 20,1990 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, kompl. dokumentacja dozorowa, bocian, gotowy do pracy, 
- 85.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/4245-35 
DŹWIG TATRA 815 AD 20,1990 r., stan b. dobry, udźwig 20 
ton, czeskie dozory, do sprowadzenia z Czech, - 90.000 zł + 
VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 815 AD 28T, 1990 r. stan b. dobry, udźwig 281, 
wysięg 34 m, pełna dokumentacja, -110.000 zł *  VAT. Ratno 
Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
DŹWIG TATRA 815 AD 20,1990 r. stan b. dobry, udźwig 201, 
pełna dokumentacja, - 90.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11
KOPARKA ATLAS 1302,1982 r. waga 13 ton, łyżka do kopa
nia 0.8 m3, ramię na monobloku, nowe opony, kołowa, - 28.000 
zl + VAT. Chojnów, tel. 0602/66-79-96,0604/08-56-65 
KOPARKA ATLAS, 1985 r., 4 cyl., kołowa, nie eksploatowana 
w kraju,-waga 161, lemiesz łyżka 1 cm3 • 36.000 zł. Chojnów, 
tel. 0606/78-08-04
KOPARKA BH 101, 1984 r. stan b. dobry, łyżka 1,5 m3, na 
gąsienicach, - 20.000 zł+VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
KOPARKA BIAŁORUŚ, 1980 r. sprawna, budowlana, - 7.000 
zł lub zamienię na samochód osobowy. Bukowiec, gm. Mysła
kowice, tel. 075/643-96-34
KOPARKA BIAŁORUŚ. 1989 r. na częśd, - 4.000 zl. Buko- 
wiec, gm. Mysłakowice, tel. 075/643-96-34 
KOPARKA DELMAG, 1980 r. kołowa, 211, silnik Deutz {6-cyl.), 
łyżka 12  m3 + łyżka do skarpowania, stan b. dobry, • 7.000 zł + 
VAT. Chojnów, tel. 0602/66-79-96 
KOPARKA EO 4321B, 1988 r. kołowa, prod. ZSRR, z pługiem, 
masa 201, poj. łyżki 1 m3, stan b. dobry, - 70.000 zł + VAT. 
Rudna, tel, 076/843-91-71
KOPARKA HML 405 4x4, przdni pług, podpory tylne, obrót o 
60 stopni, dżojstik, silnik Perkins, - 29.500 zł + VAT. Opole, tel. 
077/415-57-65
KOPARKA KM-251,1983 r., gąsienicowa, linowa, do kopania 
rowów, stawów, stan b. dobry+dużo części zapasowych, spraw
na w 100%, - 18.500 zł. Kluczbork, tel. 077/418-35-21, 
0504/93-95-02
KOPARKA KS 251 linowa, samojezdna, na Starze 660, techn. 
sprawna, stan b. dobry, • 10.000 zł. Andrzej Tołyż, Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/815-1343 w godz. 7-15 
KOPARKA LIBRA, 1995 r. 2 łyżki, waga 1.61, - 25.000 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/771-83-19,0502/51-51-83 
KOPARKA NOBAS typ budowlany, chwytakowa, gąsienicowa, 
silnik IFA 4-cylindrowy, ramię 12 m, - 15.000 zł. ., tel. 
0501/85-6740,0501/22-72-67
KOPARKA NOBAS gąsienicowa, dł. ramienia 12 m, poj. łyżki
1.6 m3, silnik Ify, sterowanie nowoczesne, -10.000 zł. Zielona 
Góra, |bI. 0501/85-6740,0501/22-72-67 
KOPARKA NOBAS, 1980 r., • 16.000 zl. Wygnanów, woj. świę
tokrzyskie, tel. 041/385-37-16,0604/19-75-21 
KOPARKA O&K MH3,1970 r. kołowa, stan techniczny bardzo 
dobry, łyżka o poj. 1 m3, -17.500 zł. Kalisz, tel. 062/786-12-87 
KOPARKA O&K MH4,1977 r. kołowa, stan idealny, cena 25.000 
zł + VAT. Legnica, tel. 076/850-60-77,0604/42-1744 
KOPARKA O&K 3,1985 r. stan dobry, kołowa, • 25.000 zł + 
VAT. Kalisz, tel. 062/764-77-38,0604/07-06-67 
KOPARKA O&K MH416,1991 r. 4x4, waga 14.000 kg, pług, 2 
łyżki do kopania, wyjście na młot, gotowa do pracy, - 46.000 zł. 
Wrocław, tel. 0604/57-56-09
KOPARKA OSTRÓWEK, 1978 r. z przodu lemiesz - 7.000 zl.
Koźlice, gm. Rudna, tel. 076/843-44-03
KOPARKA P 603,1982 r. kołowa, • 9.500 zł lub zamiana na
koparkę Białoruś, Ostrówek lub pokrewne. Prochowice, tel.
076/8584843
KOPARKA STAR 266,1980 r„ diesel po remoncie kapitalnym, 
w ciągłej ekspk>ataqi, -14.000 zł lub zamienię na koparkę lino
wą. Wrocław, tel. 071/341-63-14,0601/78-33-66 
KOPARKA STAR 660 K407,1978 r. stan b. dobry, gotowa do 
pracy, -12.000 zł. Wrocław, tel. 0601/75-20-85 
KOPARKA TATRA UDS, 1987 r. odbiór w Czechach, - 37.000 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-09-36 
KOPARKA WARYŃSKI K406 kołowa -12.000 zł lub zamienię 
na minikoparkę, miniładowarkę, busa albo inny sprzęt. Kłodz
ko, tel. 0601/97-10-13
KOPARKA WARYŃSKI K-606,1983 r., -19.500 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-96-10
KOPARKA WARYŃSKI K-408,1987 r. stan b. dobry, - 26.000 
zł. Leszno, tel. 065/520-06-98,0604/60-3246 
KOPARKA WARYŃSKI K408,1988 r„ stan b. dobry, po re
moncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, - 25.000 zł+VAT. Ratno 
Dolne, tel. 074/871-28:29,0603/71-67-11 
KOPARKA WARYŃSKI K-611,1990 r., stan b. dobry, po re
moncie, na gąsienicach, łyżka 0.8 m3, - 42.000 z ł+VAT. Ratno 
Dolne, tel. 0603/71-67-11 -
KOPARKA WARYŃSKI, 1992 r., diesel 3 napędy, na podwoziu 
Stara 266, po remoncie kapitalnym, stan b. dobry, gotowa do 
pracy, - 22.500 zł. Namysłów, woj. opolskie, tel. 0602/82-54-37 
KOPARKA ZEPPELIN ZM 9, 1991 r., samobieżna, w pełni 
sprawna, przebieg 6800 mtg, - 55.000 zł. Leszno, tel. 
065/529-91-20
KOPARKA ZTS DH-112,1984 r., diesel, kołowa, 4x4, wyjście 
na młot lub chwytak, gł. kopania 3,70 m, techn. sprawny, w cią
głej eksploatacji • 13.500 zł.., teł. 0600/12-87-57 
KOPARKOŁADOWARKA CASTOR K-608,1983 r., samojezd
na, na kołach, napęd 4x4, poj. łyżki 0.8 m3, chwytak, wys. 
podnoszenia 6.70 m, sprawna, -13.000 zł lub zamienię na na
czepę, samochód osobowy, inne propozycje. Dziadowa Kłoda, 
tel. 062/785-18-52,0501/7140-44 
KOPARKOŁADOWARKA CATERPPILLAR 438 CT, 1999 r. 
850 mtg, 4x4, łyżka otwierana, teleskop, wyjście na młot, Widły, 
3 łyżki do kopania, stan idealny, • 17.400 zł. Wrocław, tel. 
0604/57-56-09
KOPARKOŁADOWARKA JCB, 1980 r. cena 18.000 zł ♦ VAT. 
Legnica, tel. 076/850-60-77,0604/42-1744

KOPARKOŁADOWARKA JCB, 1982 r. 2 łyżki do kopania, te
leskop z tyłu, łyżka przednia otwierana, - 37.500 zł. Nowa Wieś 
Mała. woj. opolskie, tel. 0502/65-01-09.0604/33-88-44 
KOPARKOŁADOWARKA JCB 2 CY-HESS, 1990 r. łamana, 4 
łyżki do kopania + widły *  łyżka otwierana, - 41.000 zł. Piel
grzymka, Jel. 076/877-59-86
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3D, 1990 r., turbo 2 łyżki, tele
skop, szczęka, 4x4, gotowa do pracy, stan b. dobry, - 66.000 zł. 
Raciborowice, woj. legnickie, teł. 076/818-9649,0607/06-07-63 
KOPARKOŁADOWARKA JCB 3CX, 2000 r, 80 KM przebieg 
350 mtg, napęd 4xWD, stan techn. b. dobry, • 162.000 zł lub 
przyjmę leasing. Świebodzice, tei. 074/854-05-95, 
0601/72-24-77
KOPARKOŁADOWARKA MECALAC 11 CX, 1990 r. stan b. 
dobry, z osprzętem, - 58.000 zł ♦ VAT. Wrocław, tel. 
071/31140-94,0602/68-3249
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K162 techn. sprawny, 
w ciągłej eksploatacji + 3 łyżki, • 32.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-53-84
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KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK nowa łyżka przednia, 
stan b. dobry, -13.500 zł. Nowa Wieś Mała, woj. opolskie, tel. 
0502/65-01-09,0604/33-8844
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK, 1984 r., • 15.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/58-61-09
KOPARKOŁADOWARKA OSTRÓWEK K 162,1986 r. stan b. 
dobry, - 28.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-09-18 wieczorem 
KOPARKOŁADOWARKA T-174 EMPOR, 1989 r., -12.000 zł. 
Góra, tel. 065/543-32-32,0602/42-61-67 
KOPARKOŁADOWARKA TIH, 1984 r. 3 łyżki, - 7.500 zł. Zgo
rzelec, tel. 075/778-84-30
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1976 r., .na chodzie’ , 
dużo zapasowych części, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 325-22-32 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1985 r. typ budowlany, 
- 9.500 zl. Skalmierzyce, lei. 062/762-49-12 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ. 1988 r„ slan b. dobry, 

. kwadratowa kabina, typ budowlany, stan opon dobry, stan techn. 
idealny, • 15.000 zł + VAT. Nowa Ruda, tel. 0607/4245-35 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ. 1989 r. typ budowlany, 
2 łyżki, -15.000 zl. Głuchołazy, tel. 077/439-24-55 
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ. 1989 r. typ. budowl.. 
zapasowe części, 2 łyżki do kopania (szeroka, wąska), nowe 
akumulatory, stan b. dobry - 11.500 zł. Nowa Ruda, tel. 
0602/47-32-78
KOPARKOSPYCHARKA BIAŁORUŚ, 1990 r. techn. sprawna, 
zarejestrowana, kwadratowa kabina, • 13.500 zł. Lubin, tel. 
0605/25-76-94
KUPIĘ ASENIZACYJNY STAR, JELCZ poj. beczki 6.0001 lub
7.0001 - do 13.000 zł. Wrocław, tel. 071/387-80-06 
KUPIĘ AUTOKEMPING VW Westfalia, zarej., stan idealny, 
1982-1996 r. z wyposażeniem i podnoszonym dachem. Brwi
nów, tel. 022/729-77-09,0604/24-20-07 
KUPIĘ KOPARKĘ NOBAS UB-1233 lub UB1232. Leszno, teł. 
065/529-07-39,0601/93-03-69
KUPIĘ KOPARKOŁADOWARKĘ OSTRÓWEK K-162 do re
montu. Kłodzko, tel. 074/867-82-78,0608/50-70-19 
KUPIĘ WÓZEK WIDŁOWY RAK, .Bułgar' łub GPW, do 4000 
zł. Gniechowice, tel. 0606/50-99-68
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Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 48 
tel. 071/311-27-00,0-601 569266,

LOKOMOTYWAZ WAGONIKIEM do przewozu osób, 40 miejsc, 
z blachy aluminiowej w kol. biało-czerwonym, adaptacja cią
gnika. - 65.000 zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78,0602/72-1940 
ŁADOWARKA CATERPILLAR, 1986 r. 4x4, łamana łyżka 2.5 
m3, koła baloy, silnik. 6 cylindrów, turbo, w ciągłej eksploatacji, 
- 34.000 zł. Wrocław, tel. 0604/57-56-09,071/339-79-60 
ŁADOWARKA FADROMA LK1 udźwig 4 1, łyżka 2 m3 złożona, 
zarejestrowana w 1995 r. Wrocław, tel. 0604/23-25-89 
ŁADOWARKA FADROMA L-200,1980 r stanb. dobry, w cią
głej eksploatacji, - 30.000 zł. Lubin, tel. 0601/4441-28 
ŁADOWARKA FADROMA L-200,1984 r. żółta, po remoncie 
kapitalnym, stan b.- dobry, • 38.000 zł *  VAT. Lubin, tel. 
076/842-62-02,0604/14-75-93
ŁADOWARKA FADROMA L-200,1986 r. stan b. dobry, -40.000 
zł. Wrocław, tel. 071/373-67-81 po godz. 18 
ŁADOWARKA FADROMA NBS-1,1987 r., SW-680 łyżka 3.5 
m3, stan b. dobry, - 37.000 zł ♦ VAT. Lubin. tel. 076/844-9242 
ŁADOWARKA FADROMA L-201.1990 r„ • 49.000 zł. Wrocław, 
tel. 0607/5842-93
ŁADOWARKA FRISH F900,1980 r. silnik Deutz, opony 20-24, 
105 KM, waga 9500 kg, nowe akumulatory, • 26.000 zł. Ra- 
szówka k. Lubina, tel. 0501/22-20-28 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem • AG0225 www.auto- 
gielda.com.pl)
ŁADOWARKA HANOMAG, 1973 r. R16-66C, kołowa, ład. 18 
ton, uszkodzony silnik, w całości lub na części, cena 18.000 zł 
+ VAT. Legnica, tel. 076/850-60-77,0604/42-1744 
ŁADOWARKA JELCZ MPS 201 A, 1989 r. do rozładunku wa
gonów, stan dobry, - 23.000 zł. Wałbrzych, tel. 0604/28-98-80 
ŁADOWARKA JELCZ MPS 201A, 1989 r. do rozładowywania 
wagonów, stan dobry, - 23.000 zł. Wałbrzych, tel. 0604/28-98-80 
ŁADOWARKA KNB 250,1984 r., stan b. dobry, łyżka 4.5 m3, 
sterowanie dżojstikiem, stan opon dobry, • 45.000 zł+VAT. Ratno 
Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71-67-11 
ŁADOWARKA KNB 250,1988 r. po kapitalnym remoncie, nowe 
opony, łyżka 4 kubiki, - 45.000 zł + VAT. Kudowa Zdrój, tel. 
0602/69-90-51
ŁADOWARKA KNB 250,1993 r. stan b. dobry, łyżka 4,5 m3, 
klimatyzacja, - 50.000 zł+VAT. Ratno Dolne, teł. 074/871 -28-29, 
0603/71-67-11
ŁADOWARKA KRAMER 212,1988 r. łyżka otwierana + widły, 
-19.500 zł. Pielgrzymka, tel. 076/877-59-86 
ŁADOWARKA LIEBHERR, 1992 r. czołowa, stan b. dobry, poj. 
łyżki 3 m3, • 85.000 zł. Lubin, tel. 0607/73-90-96 
ŁADOWARKA OSTRÓWEK K-162,1992 r.stan b. dobry. 2 łyżki 
zamienne, -18.000 zł. Opole, tel. 0600/43-55-66 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-34,1979/80 r. stan dobry, 
nowy silnik, - 39.500 zł + cło. Opole, tel. 0602/6742-64 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA Ł-34,1983 r. stan b. dobry, -
46.000 zł. Złotoryja, tel. 076/877-59-86
ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-34,1986 r. do remontu, •
40.000 zł lub zamienię na busa. Zielona Góra, tel. 0607/18-54-72 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-34,1989 r. żółta, przebieg 
4500 mtg, stan b. dobry, - 78.000 zł. Chojnów, tel. 0600/38-10-94 
ŁADOWARKA STALOWA WOLA L-34,1989 r. stan b. dobry, -
60.000 zł. Zielona Góra, tel. 068/385-00-31 ,.
ŁADOWARKA UN 053 stan b. dobry, • 15.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/75-78-70

ŁADOWARKA UN 053,1987 r, prod. czeskiej, kleszcze do drew
na, łyżka zamienna, ramię do kopania, -17.500 zł ♦ VAT. Opo
le, tel. 0602/6742-64
ŁADOWARKA UN 053.1,1988 r., stan b. dobry, nowe opony, 
gotowa do pracy, • 20.000 zł *  VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11
ŁADOWARKA UNC 200,1988 r., stan b. dobry, z kleszczami 
do drewna, stan opon dobry, napęd 4x4, - 32.000 zł+VAT. Nowa 
Ruda, tei. 0607/4245-35
ŁADOWARKA UNC 320,1988 r. żółta, nowy silnik, inne pod
zespoły po remoncie, • 35.000 zł (do uzgodnienia). Baborów, 
tel. 077/486-96-33 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w in
ternecie pod numerem -AC0248 www.autogielda.com.pl) 
ŁADOWARKA VOLVO LM 846,1986 r. po kapitalnym remon
cie, nowe opony, łyżka, 3.5 kubika, - 75.000 zł *  VAT. Kudowa 
Zdrój, tel. 0602/69-90-51
ŁADOWARKA ZETELLMAYER, 1984 r. poj. łyżki 4 m3, stan b. 
dobry, - 33.000 zł. Pielgrzymka, tel. 076/877-59-86 
ŁADOWARKA ZETTELMAYER ZL-500 silnik .Deutz’ , czoło
wa, ład. 0.7 m3, -12.000 zł. Kalisz, tel. 062/751-25-28 
ŁADOWARKA ZETTELMAYER, 1989 r. żółta, przebieg 7000 
mtg, łyżka 4 m3 z zębami, opony Brigton, stan b. dobry, - 79.000 
zł. Chojnów, tel. 0600/38-10-94 
MINIKOPARKA KOMATSU PC 2000,1992 r. gąsienice gumo
we, serwisowana, - 41.0Ó0 zł. Lubin, tel. 0601/41-68-72 
MINIKOPARKA NISSAN, 1995 r. gąsienicowa, do kopania *  
skarpowa, - 35.500 zł. Nowa Wieś Mała, woj. opolskie, tel. 
0502/65-01-09,0604/33-8844
MINIŁADOWARKA LOKUST 750,1994 r. 4x4, stan b. dobry, 
poj. łyżki 0,8 m3, • 26.000 zł lub zamienię. Starczówek, tel. 
0604/20-69-54
PODNOŚNIK KOSZOWY P183,1985 r. ważny dozór IDT, stan 
b. dobry, - 36.000 zł. Szymanowo, tel. 065/546-44-75 /fax, 
0601/56-39-28
PODNOŚNIK KOSZOWY AVIA PM 0160,1988 r„ diesel, stan 
techn. b. dobry, ważny dozór techniczny, przegląd, prod. Bu- 
mar Koszalin, sterowanie z kosza i platformy, wysięg 16 m, mało 
eksploatowany, - 40.000 zł.., tel. 074/814-1 
PODNOŚNIK KOSZOWY MULTICAR M-24, 1991 r.. stan b. 
dobry, wysięg 10 ton, - 18.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11
PODNOŚNIK KOSZOWY SKODA MP-20,1982 r. stan b. do- 
bry, wys. podnoszenia 20 m, dozór, • 35.000 zł + VAT. Radków, 
tel. 0605/26-85-00
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR ń  PM-18,1974 r., 6800 ccm, 
stan dobry, w eksploatacji, dozór techniczny do 2002 r., wys. 
podnoszenia 18 m, - 26.000 zł + VAT. Wrocław, tel. 
0601/54-04-51
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 28 P-183,1980 r. 18 m.weks- 
ploatacji, stan dobry, po remoncie, - 29.000 zł. Katowice, tel. 
0601/58-7944
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 28 P-183,1980 r., - 29.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/344-85-69
PODNOŚNIK KOSZOWY TATRA 815,1988 r. 27 m, komplet
ny, stan b. dobry, - 66.000 zł. Złotoryja, tel. 076/877-59-86 
PODNOŚNIK KOSZOWY STAR 28 PMHZ-320,1976 r., diesel 
zielono-żółty, zarejestrowany, ważny dozór do 10.2002 r., moż
liwość wyst. faktury VAT, • 15.000 zł. Głubczyce, tel. 
077/485-22-00
POMOC DROGOWA AVIA, 1982 r. z hydrauliczną wyciągarką,
- 6.500 zł. Niemodlin, tel. 0604/84-79-40
POMOC DROGOWA FORD CARGO, 1984/87 r., 318 tys. km, 
6000 ccm, diesel, pełne oświetlenie, .koguty*, el. wciągarka 
.Wam’ , - 26.900 zł. Pleszew, tel. 0601/58-11-27 
POMOC DROGOWA HANOMAG F-65,1979 r., 2800 ccm, die
sel żółto-niebieski, wciągarka ręczna, 3-osobowy, do remontu,
- 2.500 zł. Bogatynia, tel. 075/773-83-81.075/773-13-51 
POMOC DROGOWA MAGIRUS 120 d7,1970 r., 6000 ccm, die
sel żółty, w ciągłej eksploatacji, - 2.500 zł. Brzeg, tel. 
077/416-39-16
POMOC DROGOWA MERCEDES 1424 S, 1981 r., 12675 ccm 
przystosowana do holowania samochodów ciężarowych TIR, 
stan b. dobry, - 45.000 zł. Niedaszów 35a, gm. Mściwojów, tel. 
076/872-85-59,0601/81-39-74
POMOC DROGOWA MERCEDES 207,1978 r., 2400 ccm, die
sel po remoncie silnika, wciągarka el., w ciągłej eksploatacji, 
stan b. dobry, - 9.700 zl lub zamienię na samochód osobowy. 
Wołów. tel. 071/389-48-06
POMOC DROGOWA MERCEDES 608,1977 r., 4000 ccm, die
sel, podwójna kabina, dźwig HDS, - 27.000 zł. Kłodzko, teł. 
074/867-2148
POMOC DROGOWA MERCEDES 608 D, 1977 r., 324 tys. km, 
3800 ccm, diesel, wspomaganie kier., całość po generalnym 
remoncie (nowe części), zarejestrowana jako specjalistyczna, 
pełna hydraulika, platforma podnoszona hydraulicznie, wciągar
ka hydrauliczna .Ramsey* (oryg., prod. amerykańskiej, do 10 
ton), długi .kogut*, • 23.000 zf lub zamienię na samochód oso
bowy. Wądroże Wielkie, tel. 076/88744-86, 0608/13-31-33, 
0600/30-22-22
POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1975 r., 3900 ccm, die
sel czerwono-żółty, 3-osobowy, Obiegowy, el. wciągarka, ład. 
3.51, po remoncie w 1999 r., w ciągłej eksploatacji, -16.500 zł 
lub zamienię na osobowy. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1978 r., 313 tys. km, 
5800 ccm, 6-cylindrowy koguty, wyciągarka, pełna platforma, 
wym. 5.80x2.20, oświetlenie, - 11.500 zł. Opole, tel. 
0608/87-03-34
POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1980 r., 5860 ccm. sta
ła platforma, wyciągarka Wam M10000, panel świetlny z .ko
gutami’, nowe opony, -19.000 zł.., tel. 074/843-92-57 
POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1980 r. wciągarka, hak 
sztywny, - 22.000 zł. Wrocław, teł. 325-1848,0502/61-10-53 
POMOC DROGOWA MERCEDES 813,1980 r., 5600 ccm. die
sel platforma podnoszona hydraulicznie, 550x220 cm, wciągarka 
hydrauliczna, oryginalny dźwig, - 21.000 zł lub zamienię. Ża
gań, tel. 0600/33-22-19
POMOC DROGOWA MERCEDES 814,1992 r.. 6000 ccm żół
ty, ad. 3.240 kg, stan idealny, dł. platformy 6.3 m, - 43.800 zł. 
Świebodzice, tel. 074/85443-20 po godz.18,0606/82-01-22 
POMOC DROGOWA STAR, diesel w ciągłej eksploatacji, plat
forma 2,30 x 6,00 m, ład. 5 ton, wyciągarka mechaniczna, - 5.000 
zł. Głogówek, tel. 077/437-33-08 
POMOC DROGOWA STAR 742,1996 r., 60 tys. km, 4600 ccm, 
turbo uchylana kabina, ospoilerowany, najazd dł. 6 m, możli
wość założenia burt, stan idealny, - 32.000 zł lub zamienię na 
tańszy, osobowy bus lub terenowy. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/31846-05,0602/76-26-94
POMOC DROGOWA VW LT 35,1976/95 r. składak po remon
cie, - 9.000 zł lub zamienię. Brzeźno, gm. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-61-74
POMOC DROGOWA VW LT 35,1982 r., 140 tys. km, 2400 ccm, 
diesel platforma, tachograf, .koguty’, w ciągłej eksploatacji, stan 
b. dobry, na białych tablicach - 2300 DEM. Zgorzelec, tel. 
075/771-76-60
POMOC DROGOWA VW LT 55,1993 r., 2400 ccm, diesel żół
ta, radio, wspomaganie kier., belka świetlna, najazd stały, wcią
garka el. .Warna*, nowe opony, • 28.000 zł. Iłowa, woj. zielono
górskie, tel. 0601/87-12-86'
POMOC DROGOWAZIŁ130 G, 1988 r., 6800 ccm, diesel 5.000 
km po przebudowie, duża 5,6 m x 2,6 m, ubezpieczony, zareje
strowany, • 8.000 zł. Wrocław, tel. 0601/31-59-16 
ROZKŁADARKA DO ASFALTU FINSZER, 1988 r. reguł, sze
rokość robocza, - 35.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29,0603/71-67-11
RÓWNIARKA DROGOWA BAUKEMA, 1990 r. stan dobry, •
43.000 zł. Złotoryja, tel. 076/877-59-86 
SANITARKA MERCEDES 711,1994 r., 170 tyś. km, 4000 ccm, 
diesel serwo. koła bliźniacze, ABS, webasto, pełne wyposaże
nie reanimacyjno-diagnostyczne, bez wypadku, - 84.000 zł + 
VAT. Wieruszów, tel. 062/581-05-95 po godz. 18,0601/72-08-77, 
062/784-25-73
SANITARKA SKODA, 1952 r„ 1200 ccm do remontu, dokum., 
zapasowe szyby, resor, bębny ham., drążki, kolumna kierów. -
1.500 zł. Molestowice, tel. 060/351-27-35

SPYCHARKA DT 75 techn. sprawna, w ciągłej eksploatacji, 
stan dobry, - 5.000 zł. Kłodzko, tel.>074/868-52-58 
SPYCHARKA DT 75,1980 r. nowe gąsienice po remoncie, stan 
b. dobry - 9.700 zł + Vat.., tel. 071/316-27-25,0603/08-04-44 
SPYCHARKA DT 75 M, 1982 r. gąsienicowa, kwadratowa ka
bina, stan dobry, - 6.800 zł. Chojnów, tel. 076/818-68-53 

O SPYCHARKA DT 75,1989 r. ♦ drugi pług nastawny 
I dodatkowo silnik do remontu, • 15.000 zl + VAT. 
Wrocław, tel. 0602/64-12-52 01034191

SPYCHARKA DT 75,1989 r. nastawny lemiesz, z tyłu rozry- 
wak, - 20.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-96-10 
SPYCHARKA DT 75,1990 r., turbo, stan idealny, stan gąsienic 
bardzo dobry, -13.000 zł ♦ VAT. Ratno Dolne, tel. 0603/71-67-11 
SPYCHARKA HANOMAG D 600D, 1991 r. gąsienicowa, waga 
16 ton, nowe podwozie, centralne smarowanie, - 95.000 zł + 
VAT. Chojnów, tel. 076/819-62-27,0604/08-56-65 
SPYCHARKA STAUNIEC S-100 gotowa do pracy, części za
mienne, -10.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
SPYCHARKA STAUNIEC 170.1988 r.. stan b. dobry, zrywak, 
gąsienice, stan idealny, - 25.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 
0603/71-67-11
O SPYCHARKA T100 M3 hydrauliczna, nowy silnik i 

pompy, po remoncie mostu, • 20.000 zł ♦ VAT lub 
zamienię na minikoparkę. Wrocław, tel. 
0602/64-12-52 01034201

SPYCHARKA UTB, 1990 r. gąsienicowa, waga 18 ton, silnik 
Raba-Man, 6-cylindrowy, szerokąść pługa 3,9 m, zrywaki, -
35.000 zł + VAT. Chojnów, tel. 0602/66-79-96,0604/08-56-65 
SPYCHARKA UTB, 1990 r. 181, lemiesz 4.5 m, stan idealny + 
części, faktura VAT, • 27.900 zł lub zamienię. Zielona Góra, tel. 
068/323-15-77,0601/7846-75
ŚMIECIARKA JELCZ HS-JANCO, 1998 r., 1 tys. km, śmieciar
ka, 6 kontenerów na gruz i śmieci, poj. 5-21 m3, stan b. dobry.
- 64.000 zł. Grzmiąca, gm. Głuszyca, tel. 074/845-68-98 
ŚMIECIARKA JELCZ 325,1988 r. biała, sprawna techn., zare- 
jestrowana, na duże i małe pojemniki, stan b. dobry, -16.000 zł. 
Lubin, tel. 076/842-62-02,0604/14-75-93
WALEC DROGOWY, - 20.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-21-21,0600/29-73-08
WALEC DROGOWY DEMAG waga 1400 kg, z wibracją, - 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0601/75-78-70 
WALEC DROGOWY W  3403,1989 r. prowadzony, wibracyj
ny, - 5.500 zł. Wolibórz, tel. 074/872-12-68 
WÓZEK AKUMULATOROWY ES 3012,1986 r. platforma, wy- 
wrotka, ład. 2 1, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-54-60 
WÓZEK AKUMULATOROWY - 500 zł. Sierriianów, tel. 
071/393-31-63
WÓZEK WIDŁOWY elektryczny, nowe baterie, - 5.000 zł. Bo
gatynia, tel. 075/77842-78,075/77842-78,0605/31-14-06 
WÓZEK WIDŁOWY elektryczny, - 1.500 zł. Legnica, tel. 
0603/45-37-81
WÓZEK WIDŁOWY .BUŁGAR’  + prostownik, -1.000 zł. Świd
nica, tel. 074/852-1446
WÓZEK WIDŁOWY elektryczny, stan dobry, techn. sprawny, 
prostoenik, - 2.800 zł. Świebodzice, tel. 074/85443-20 po 
godz.18,0606/82-01-22
WÓZEK WIDŁOWY napęd elektryczny, udźwig 1 L Wrocław, 
teł. 071/351-02-88
WÓZEK WIDŁOWY udźwig 101, silnik SW400, stan b. dobry, 
• 38.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0604/61-23-09 
WÓZEK WIDŁOWY prod. niemieckiej, diesel, udźwig 2 1, auto
matyczna skrzynia, wspomaganie kier, - 5.000 zł. Zieiona Góra, 
tel. 068/321-12-31
WÓZEK WIDŁOWY, diesel udiwig 3.61, wys. podnoszenia 4 
m, automatic, na dużych kołach, - 12.500 zł. Złotoryja, tel. 
0607/17-24-72
WÓZEK WIDŁOWY, diesel silnik IFA, wys. podnoszenia 3.2 m, 
bliźniacze koła, nowe akumulatory, -13.500 zł. Złotoryja, tel. 
0605/27-23-51
WÓZEK WIDŁOWY, 1982 r. prod. niemieckiej, wys. podnosze
nia 3.2 m, udźwig 1 1, - 4.400 zł. Gubin, te l068/371-81-86 
WÓZEK WIDŁOWY TCM, 1986 r. stan techniczny dobry* insta
lacja gazowa, udźwig 1.51, wysięg 3.5 m, do odbioru w Niem
czech - 2.500 DEM. Niemcy, tel. 0049/178-248-03-56 
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR, 1988 r. wspomaganie, po 
kapitalnym remoncie, silnik Mercedesa 2200 ccm D, udźwig 3.5 
tony, nowe opony, -11.900 zl. Kalisz, tel. 0607/47-11-82 
WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR EV 717-332,1992 r. żółty, 
elektryczny, stan dobry, -12.050 zł. Wrocław, tel. 0602/27-55-20

O WÓZEK WIDŁOWY BALKANKAR EV-715,1993 r. 
udźwig 2 1, stan idealny, mało używany. Wrocław, 
teł. 071/347-5146,0603/95-76-59 01035771

WÓZEK WIDŁOWY C 330 2 szt., bez wspomagania, niski 
maszt, stan b. dobry, - 5.500 zł. Syców, tel. 062/78546-34 pra
ca, 785-27-97 dom
WÓZEK WIDŁOWY CATERPILLAR VC 60, 1990 r. udźwig 
3500 kg, wys. podnoszenia 3.3 m, wspomaganie ukł. kierowni
czego, techn. sprawny, po przeglądzie, stan b. dobry, - 24.500 
zł. Kalisz, tel. 062/767-0141 pogodz. 16,0607/06-65-92 
WÓZEK WIDŁOWY DESTA, 1986 r., benzyna prod. czeskiej, 
czerwony, udźwig 1.6 tony, wys. podnoszenia 3.2 m, - 5.500 zł. 
Modła, tel. 076/817-22-19
WÓZEK WIDŁOWY DV1661 BUŁGAR, 1989 r. udźwig 1,6 tony,
- 9.200 zł. Oława, teł. 071/301-54-78.0602/48-5440 
WÓZEK WIDŁOWY DV1733 BUŁGAR udźwig 3,2 tony, bliź
niacze koła, - 9.000 zł. Oława, tel. 071/301-54-78,0602/48-5440 
WÓZEK WIDŁOWY DV1733,1986 r. spalinowy, udźwig 3.51. 
wys. podnoszenia 3.8 m. Krzyżowa, gm. Gromadka, tel. 
076/846-98-92
WÓZEK WIDŁOWY ESLINGEN, 1977 r. udźwig 3 tony, bliź
niacze koła, - 8.000 zł. Raszówka, gm. Lubin, tel. 076/844-81-73 
WÓZEK WIDŁOWY GLIWICE GPW udźwig 2 tony, koła bliź
niacze, - 9.200 zł. Oława. tel. 071/301-54-78,0602/48-5440 
WÓZEK WIDŁOWY GPW 200T udźwig 3 1, na wys. 3 m, po 
remoncie kapitalnym, • 15.500 zł + VAT. Jawor, tel. 
076/870-17-54,0607/21 -24-36
WÓZEK WIDŁOWY GPW GLIWICE, 1987 r. silnik Ursusa 
C-330, bliźniacze koła, stan b. dobry, - 8.900 zł. Wrocław, tel. 
071/351-02-88
WÓZEK WIDŁOWY KOMATSU FG 30-11,1988 r. insL gazo
wa, udźwig 3000 kg, maszt 3000 cm, szyba przednia z wycie
raczką, stan b. dobry, serwisowany, nowe opony, • 28.000 zł. 
Wrocław, tel. 0606/23-39-01
WÓZEK WIDŁOWY KOMATSU FG 15 D-15, 1993 r., diesel 
udźwig 1.51, maszt 3000 cm, stan dobry, serwisowany, • 21.500 
zł. Wrocław, tel. 0606/23-39-01
WÓZEK WIDŁOWY KRAFT 3 1, bliźniacze koła, techn. spraw
ny, - 11.000 zł. Antonin, woj. kaliskie, tel. 0603/27-83-65, 
0607/09-33-53
WÓZEK WIDŁOWY LINDE 15 D, 1992 r. udźwig 1500 kg, wys. 
podnoszenia 4.500 mm, przesuw boczny wideł, automatic, po 
przeglądzie, stan b. dobry, silnik VW, diesel - 22.500 zł. Kalisz, 
tel. 0607/06-65-92
WÓZEK WIDŁOWY LWÓW silnik diesel od C-360, udźwig 5 
ton. - 9.000 zl. Oława, tel. 071/301-54-78.0602/48-54-40 
WÓZEK WIDŁOWY LWÓW. 1978 r, udźwig 5 1, wys. podno- 
szenia 6 m, dł. wideł 2 m, bliźniacze koła 900 x 20, gotowy do 
pracy + zapasowy silnik, - 9.800 zł. Żary, tel. 068/374-26-14, 
0608/1148-12
WÓZEK WIDŁOWY RAK silnik Ursusa C-330. stan b. dobry, -
5.500 zł lub zamienię na kombajn Neptun. Miejska Górka, tel. 
065/54746-16
WÓZEK WIDŁOWY RAK, diesel ład. 1250 kg, wysoki maszt, -
6.000 zł lub zamienię na osobowy. Wałbrzych, tel. 
074/840-51-66,0602/53-88-10
WÓZEK WIDŁOWY RAK, 1987 r. nowe opony, • 5.000 zł. 
Goszcz, gm. Twardogóra, tet. 071/384-56-17
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WÓZEK WIDŁOWY RAK, 1992 f...Ursus C-330 wspomaganie 
kier., wysoki wysięg, w petni sprawny, -12.000 zł. Trzebnica, 
tel. 0603/68-76-12
WÓZEK WIDŁOWY STEINBECK BOSS, 1997 r. udźwig SI. 
wys. podnoszenia 4 m, silnik Perkins (diesel), boczny, - 65.000 
zl + VAT, (do uzgodnienia)., tel. 0606/45-67-19 
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF dźwig 2 1, po remonde -13.000 
zl oraz łyżka do załadunku materiałów sypkich - 4.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/22-18-33
WÓZEK WIDŁOWY TAKRAF. 1978 r. waga 2 tony, udźwig 1.5 
tony, silnik Ifa, chłodzony powietrzem, stan b. dobry, -12.000 zł 
+ VAT. Chojnów, tel. 0604/08-56-65 
WÓZEK WIDŁOWY ZREMB Gliwice, udźwig 2.51, silnik Per
kins, po remoncie kapitalnym, -12.000 zł., tel. 077/464-44-15 
ZAMIATARKA, benzyna szczotkowa, samojezdna, - 2.200 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61
ZAMIENIĘ ŁADOWARKĘ FADROMA, 1983 r. stan dobry, na 
ładowarkę Fadroma L-200, z małą dopłatą. Wrocław, tel. 
0603/97-46-89
ZAMIENIĘ POMOC DROGOWĄ MERCEDES 608 D, 1977 r., 
324 tys. km, 3800 ccm, diesel żółta, wspomaganie kier., zareje
strowana jako specjalistyczny, całość po generalnym remoncie 
(nowe części), pełna hydraulika, hydraulicznie podnoszona plat
forma, hydrauliczna wciągarka .Ramsey* (oryg., do 10 ton), długi 
.kogut’ , pełne oświetlenie, - 23.000 zł, na samochód osobowy. 
Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86,0600/30-22-22

TERENOWE
O ...ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA KUPIĘ CAŁE 

ORAZ 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 na- 
tychmiasŁ Wrocław, tel. 0601/70-76-45 całą dobę, 
0601/78-82-84 całą dobę 81014251

ARO 243, 1994 r., turbo D, - 3.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/849-02-74
DAEWOO MUSSO, 1998/99 r., 60 tys. km, 2900 ccm, TDI, 
gwarancja do czerwca, stan idealny, dużo wyposażenia, bez 
wypadku, - 50.000 zł + VAT. „  tel. 0501/29-75-20 
DAIHATSU FEROZA, 1989 r., 150 tys. km, 1600 ccm, 16V czar
ny metalic, wspomaganie kier., miękki dach, atrakcyjny wygląd, 
-12.500 z}. Kępno, tel. 0605/68-49-22 
DAIHATSU ROCKY, 1992 r., 2800 ccm, turbo D, stan b. dobry, 
wnętrze welurowe, wspomaganie kier., el. reguł, lusterka, spraw
ny, po przeglądzie techn. -18.800 zł. Legnica, tel. 0601/99-31-09 
FIAT FAM, 2000 r., 650 ccm, 35 KM czerwono-żółty, zbudowa
ny na bazie Fiata 126p, fotele kubełkowe, opony szutrowe, atrak
cyjny wygląd, stan b. dobry, - 4.500 zł. Jeszkowice, tel. 
071/318-03-40
FORD EXPLORER, 1995 r., 68 tys. km, 4000 ccm, V6 wiśnio- 
' wy metalic, kompletna dokumentacja, 4x4, ABS, klimatyzacja, 
automatic, tempomat, alarm + pilot, kompletne el. wyposaże
nie, stan idealny, - 55.000 zł tub zamienię na tańszy, mieszka
nie bezczynszowe w Legnicy. Wądroże Wielkie, tel. 
076/887-44-86,0600/30-22-22
GAZ 69,1960 r., 2300 ccm, V6, silnik Ford, atrakcyjny wygląd, 
nowy reduktor, nowa tapicerka, nowa plandeka, zarejestrowa
ny na 8 osób + 500 kg, twarde zawieszenie, .części, zarejestro
wany do 06.2002 r, - 6.000 zł. Nysa, teL077/433-35-33, 
0602/63-52-18
GAZ 69,1961 r., 71 tys. km, 2120 ccm 8-osobowy, 4x4, po re
moncie kapitalnym, nowe opony, stan b. dobry, - 7.600 zł. Ko
ścian, tel. 065/512-45-09
GAZ 69,1961 r., 2120 ccm, - 3.900 zł. Opole, tei. 077/421-90-42 
GAZ 69,1974 r., 2300 ccm, oryginalne części, dodatkowo za
montowana insi gazowa, - 7.500 zł. Wrocław, teł. 071/325-05-15 
po godz. 18
HYUNDAI GALLOPER, 1998 r., klimatyzacja, pod. powietrz
na, ABS, serwisowany, - 48.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 
0603/12-38-29
ISUZU AMIGO, 1990 r., 2000 ccm, - 16.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/65-95-48
JEEP CHEROKEE, 1989/90 r„ 180 tys. km, 40Ó0 ccm, benzy
na, stan b. dobry, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie 
kier., klimatyzacja, ABS, aluminiowe felgi, el. otwierane szyby, 
inst. gazowa, automatic, - 17.500 zł lub zamienię. Nysa, tel. 
077/433-51-31 do godz. 17,0606/82-49-84 
JEEP CHEROKEE, 1993/97 r., 175 tys. km, 2100 ccm, turbo D 
5-drzwiowy, 4WD, pełne wyposażenie oprócz bez klimatyzacji, 
po remoncie silnika i zawieszenia, omrowany, stan dobry, -
22.000 zł. Stoszowice, tel. 074/818-01-67,0601/72-73-14 
JEEP CHEROKEE, 1994 r., 4000 ccm, wspomaganie kierow
nicy, centralny zamek, 4x4, skóra, automatyczna skrzynia bie
gów, - 24.000 zł. Wrocław, tel. 0607/22-03-09
JEEP CHEROKEE, 1995 r., 83 tys. km, 4000 ccm, skóra jasna, 
pełne wyposażenie CD, alarm, aluminiowe felgi, relingi, progi, 
kompletna dokumentacja - 35.000 zł. Poznań, tel. 0602/11-40-60 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1994 r., 180 tys: km, 4000 ccm, 
wtrysk, automatic, klimatyzacja, ciemne szyby, RM, el. otwiera
ne szyby, el. reguł, lusterka, hak, aluminiowe felgi, bez wypad
ku, - 43.000 zł lub zamienię na tańszy, Gliwice, tel. 
0608/78-15-26,0609/38-92-19
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 1998 r., 53 tys. km, 5200 
ccm, V8 czamy, pełne wyposażenie, orurowany, stan idealny, 
bez wypadku, - 85.000 zł brutto. Warszawa, tel. 0600/91 -95-91 
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 2000 r„ 7 tys. km, 4700 
ccm, V8 złoty metalic, pełne wyposażenie oprócz nawigacji, -
130.000 zł lub zamienię. Leszno, tel. 065/529-71-78, 
0603/84-64-66
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 2000 r., 12 tys. km, 4700 
ccm, V8 czarny, wszystkie dodatki, czarna skórzana tapicerka, 
z salonu, homologacja fabryczna, bez wypadku, - 140.000 zł 
netto. Warszawa, tel. 022/613-58-48,0602/45-45-93 
KIA SPORTAGE, 1998 r„ 30 tys. km, 2000 ccm, 4WD, - 45.000 
zł. Szczecin, tel. 0501/03-73-68 
KIA SPORTAGE, 1998 r., 55 tys. km, 1998 ccm, pierwszy wła
ściciel, na gwarancji, ciemne szyby, hak, pełna elektryka, oru
rowany, alarm, cent. zamek, - 38.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/75-59-96
LADA NIVA, 1986/87 r., 1600 ccm, benzyna, po remoncie bla
charki, zawieszenia, szyberdach, orurowanie, stan b. dobry, -
9.000 zł. Lubań, tel. 075/721-49-74
LAND ROVER DISCOVERY, 1994/95 r., 2500 ccm, turbo D kpi. 
dokument., I właśddel, wspomaganie kier., ABS, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka, obrotomierz, szyberdach, relingi, cen
tralny zamek, 5-biegowy, halogeny, hak, stan idealny, - 47.000 
zł. Legnica, tel. 076/854-78-08,854-74-51 
LAND ROVER FREELANDER, 2000 r., 13 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna pełne wyposażenie, - 82.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/23-99-45
MERCEDES 460.2 G, 1984/85 r., 190 tys. km, 2800 ccm, ben
zyna + gaz zielony metalic, aluminiowe felgi, oryginalnie po
szerzony, radio, hak, - 28.500 zł., tel. 0605/23-25-83, 
0605/14-12-32
MITSUBISHI L200 MAGNUM, 1999 r.,49 tys. km, 2500 ccm, 
TDI, 2 poduszki pow., el. otwierane szyby, centralny zamek, 
klimatyzacja, hard top, rury, aluminiowe felgi,- faktura VAT, - 7.800 
zł + VAT. Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
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 CABRIO, 1987 r., 150 tys. km, 2500 ccm, 
turbo D, 4x4, hak, zarejestrowany jako ciężarowo-osobowy, ni
skie opłaty, -12.700 zł. Strzelce Opolskie, tel. 07^/461-21-84

MITSUBISHI PAJERO CABRIO, 1988 r., 2600 ccm, benzyna 
biały, orurowany, el. otwierane szyby, wspomaganie kier, - 
10.500 zł. Zielona Góra, tel. 0607/27-58-43,0607/27*58-34 
MITSUBISHI PAJERO, 1988/89 r., 148 tys. km, 2500 ccm. tur-* 
bo D, 4 x 4, szerokie opony (nowe) + drugi kpi. gratis, przydem* 
niane tylne szyby, szyberdach, nowy akumulator (gwarancja), 
RM + CD, blokada biegów, opłaty jak za Poloneza, I rej. pojaz
du w 02.1992 r., poszerzony, garażowany, atrakcyjny wygląd • 
19.000 zł. Lubin, tel. 076/847-25-17 
MITSUBISHI PAJERO. 1990 r., 176 tys. km, 2500 ccm, turbo 
D, długi, 7-osobowy, nowe opony, stan b. dobry, - 24.000 zł 
(możliwość rat lub zamiany). Prusice k. Trzebnicy, tel. 

.071/312-53-41,312-63-41
MITSUBISHI PAJERO, 1990 r., 2500 ccm, TDI wspomaganie 
kier., centralny zamek, długi, 7-osobowy, na zachodnich tabli
cach - 9.500 zł. Unikowice, gm. Paczków, tel. 077/431-63-78 
MITSUBISHI PAJERO, 1992 r., 195 tys. km, 2500 ccm, TDi, 
orurowany, halogeny, 4x4, krótki, stan b. dobry, • 33.500 zł lub 
zamienię na przyczepę kempingową do 15.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/317-77-50,0601/79-85-09 
MITSUBISHI PAJERO, 1993 r., 3000 ccm, długi, 5-drzwiowy, 
centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, 4x4, el. otwierane 
szyby, el. reguł, lusterka i reflektory, szyberdach, skórzana ta- 
picerka, klimatyzacja, - 42.000 zł. Wołów, tel. 071/389-48-06 
MITSUBISHI PAJERO SPORT, 1999/00 r., 3000 ccm, V6,24V, 
4WD czarno-srebrny, klimatyzacja, skórzana tapicerka, central
ny zamek, aluminiowe felgi, halogeny, stan b. dobry, pełna do
kument., serwisowany, I właściciel w Polsce, • 99.000 zł. Ka
lisz, tel. 0601/17-09-35
NISSAN KING CAB PICK-UP, 1991 r., 138 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, Terrano, 4 osoby + 1.100 kg, centralny zamek, serwo, 
el. otwierane szyby, welur, orurowany, ospoilerowany, alumi
niowe felgi, alarm, atrakcyjny wygląd, zadbany, - 26.500 zł lub 
zamienię. Trzebnica, tel. 0601/70-18-61 
NISSAN PATROL, 1983 r., 150 tys. km, 3300 ccm silnik z 1987 
r., nowe wtryski, blacharka do poprawek -11.000 Zł łub zamie
nię na 2-, 3-letni mniejszy samochód, chętnie automatic, z do
płatą. Jelenia Góra, tel. 0605/29-70-01 
NISSAN PATROL, 1986 r., 3300 ćcm, diesel wiśniowy, 4x4, 
orurowany, dodatkowe światła, spoiler, hak, zdejmowany dach 
(twardy), wspomaganie kier, -16.000 zł lub zamienię. Zielona 
Góra, tel. 068/341-41-33,0604/30-29-41 
NISSAN PATROL, 1987 r., 3300 ccm, turbo D, 5-drzwiowy, 
7-osobowy, 4x4, orurowany, aluminiowe felgi, szyberdach, re
lingi, RO, alarm, zadbany, stan b. dobry, -14.500 zł. Legnica, 
tel. 0604/29-99-07
NISSAN PATROL GR, 1990 r., 2800 ccm, turbo D szary meta
lic, halogeny, el. otwierane szyby, centralny zamek, alarm, im
mobilizer, RO, bagażnik dachowy, stan b. dobry, • 31.500 zł. 
Jelenia Góra. tel. 075/755-44-16 po godz. 20,0602/13-53-37

NISSAN TERRANO, 1990 r., 2400 ccm, benzyna granatowy 
metalic, inst. gazowa, 3-drzwiowy, el. reguł, lusterka, el. otwie
rane szyby, szyberdach, orurowany, alarm, hak, centralny za
mek, aluminiowe felgi, - 25.000 zł lub zamienię. Nowa Ruda, 
tel. 074/872-17-57,0604/79-97-49 
NISSAN TERRANO PICK-UP, 1991 r., 170 tys. km, 2500 ccm. 
diesel, 4x4, radio, wspomaganie kier., centralny zamek, hak, 
alarm, orurowany, 2-drzwiowy, 4-osobowy, aluminiowe felgi, 
immobilizer, stan dobry, - 23.000 zł. Wrocław, tel. 0607/09-38-30 
NISSAN TERRANO. 1993 r., 190 tys. km, 2700 ccm, turbo D, 
5-drzwiowy, szyberdach, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka. aluminiowe felgi, orurowany, stan b. dobry, - 34.000 zł lub 
zamienię na osobowy. Bolesławiec, tel. 075/732-40-61, 
0605/06-73-40
NISSAN TERRANO, 1996/97 r., 114 tys. km, 2700 ccm, turbo 
D, poduszka pow., klimatyzacja, ABS, progi aluminiowe, oruro
wany z przodu, zestaw głośno mówiący, nowe opony, RO z pi
lotem, - 55.000 zł. Strzegom, tel. 074/8Ś5-25-46,0605/56-68-77 
NISSAN TERRANO II, 1997 r., 37 tys. km, 2700ccm, TDI biały, 
krótki, ABS, wyposażenie elektryczne, poduszki pow., klimaty
zacja -15.000 DEM + do. Głogów, tel. 076/833-40-96

NISSAN TERRANO II, 1997/98 r., 160 tys. km, 2700 ccm, TDi 
granatowy metalic, pełne wyposażenie, kupiony w salonie, stan 
b. dobry, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 0601/67-13-82 
NISSAN TERRANO II. 1999 r., 25 tys. km, 2700 ccm, TDI dem
noniebieski metalic, centralny zamek, el. otwierane szyby, kli
matyzacja. 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., 183 tys. km, 2300 ccm, turbo D 
zielony, orurowany, progi, relingi dachowe, pełne wyposażenie 
elektryczne, alum. felgi, RO, wspomaganie kier., halogeny, cen
tralny zamek, el. reguł, reflektory, podg. lusterka, szyberdach, -
31.000 zł., tel. 0600/14-45-93
OPEL FRONTERA, 1992 r., 2300 ccm, turbo D alarm, central
ny zamek, orurowany, szyberdach, • 27.000 zł lub zamienię. 
Wałbrzych, tel. 0601/97-45-45
OPEL FRONTERA, 1992/93 r., 170 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, orurowany, aluminiowe felgi, 4-drzwiowy, hak, szyberdach, 
oclony w całości - 29.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, tel. 
0608/57-48-25
OPEL FRONTERA, 1993~r., 170 tys. km, 2300 ccm, turbo D, 
długi, centralny zamek, el. otwierane szyby, szyberdach, 4x4, 
bez wypadku, do sprow. z Niemiec - 27.900 zł bez cła. Bolesła
wiec, tel. 0601/87-12-49
OPEL FRONTERA, 1993 r., 120 tys. km, wersja 5-drziowa, 
centralny zamek, immobilizer, radio z RDS + zmieniacz, insta
lacja gazowa, sprowadzony w całości, pierwszy właśddel, •
29.000 zł. Grabów nad Prosną, tel. 0602/34-23-29
OPEL FRONTERA, 1993 r., 80 tys. km, 2000 ccm książka ser
wisowa, el. otwierane szyby, centralny zamek, szyberdach, alu
miniowe felgi, orurowany, w kraju od miesiąca, - 25.900 zł. Gu
bin, tel. 0600/70-04-71,0600/59-13-33 *
OPEL FRONTERA, 1993 r., 200 tys. km. 2300 ccm, turbo D, 
kompletna dokumentacja, 4x4, RO, hak, wspomaganie kier., 
5-drzwiowy, długi, szyberdach, relingi dachowe, - 29.000 zł. 
Otmuchów, tel. 077/431-57-91,0601/94-57-91 
OPEL FRONTERA SPORT, 1993 r., 104 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk nie eksploatowany w kraju, stan b. dobry, • 29.500 zł. 
Świdnica, tel. 0604/09-25-86
OPEL FRONTERA, 1993/94 r., 178 tys. km, 2300 ccm, turbo 
D, długi, 5-drzwiowy, 4x4, aluminiowe felgi, szyberdach, wspo
maganie kier., centralny zamek, el. otwierane szyby, el. reguł, 
lusterka, relingi, orurowany, w kraju od mies., bez wypadku, stan 
b. dobry - 96.000;zł. Lwówek Śląski, tel. 0606/53-67-57 
OPEL FRONTERA KOMBI, 1994 r., 90 tys. km, 2400 ccm, 
wtrysk zielony metalic, ospoilerowany, relingi dachowe, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, aluminiowe felgi, radio, - 36.000 zł. Lesz
no, tel. 065/520-96-91,0604/77-02-86 
OPEL FRONTERA SPORT, 1996 r., 107 tys. km, 2800 ccm, 
TDI, 4x4, aluminiowe felgi, zapasowy komplet opon, oryginalny 
hak, orurowany, dodatkowe światła, Immobilizer, skórzana kie
rownica, el. reguł, lusterka, el. otwierane szyby, centralny za
mek, stan b. dobry, możliwe raty przez komis, - 42.900 zł. Świd
nica, tel. 074/640-56-07 po godz. 20 
OPEL FRONTERA, 1997 r.,45 tys. km, 2200 ccm, 16V Ecotec. 
klimatyzacja, 2 poduszki pow., pełne wyposażenie elektr., alu
miniowe felgi, skórzana kierownica, podgrz. siedzenia, hak, oru

rowany, 5-drzwiowy, - 57.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-64-96, 
0603/68-62-78
OPEL MONTEREY, 1993 r., 130 tys. km, 3100 ccm, TDI,-długi, 
centralny zamek, wspomaganie kier., ABS, RM, hak, orurowa
ny, lekko uszkodzona maska i reflektor, niemiecka rejestracja, 
technicznie sprawny • 13.500 DEM. Jelenia Góra, tel. 
0604/46-34-26
SUZUKI JIMNY CABRIO, 2000 r., 22 tys. km, 1300 ccm, 16V 
kolor wiśniowy metalic, 2 poduszki pow., 4x4, atrakcyjny wy
gląd, - 47.000 zł (możliwe raty). Głogów, tel. 076/834-64-66 po 
godz. 19,0501/62-27-65
SUZUKI VITARA CABRIO, 1996 r., 1600 ccm, benzyna fioleto
wy, wspomaganie kier., I właśddel, centralny zamek, alarm, el. 
otwierane szyby, TO, - 26.000 zł. Bogatynia, tel. 0603/10-32-33

SUZUKI VITARA, 199.7 r., 61 tys. km, 1600 ccm, 16V, 4 WD.
wspomaganie kier., inst. gazowa, RO, alarm, immobilizer, stan
b. dobry, zadbany, • 33.000 zł lub zamienię na większy. Wołów,
tel. 071/389-15-74,0604/96-70-03
TARPAN HONKER, 1990 r., 1600 ccm, benzyna zielony, 4x4,
po remoncie kapitalnym blacharki, - 5.300 zł. Wronów, tel.
065/543-54-27
TOYOTA HJ60,1986 r., 4000 ccm, diesel brązowy, atrakcyjny 
wygląd, wersja długa, ekonomiczny, niskie opłaty, szerokie koła, 
regulowana kierownica, - 24.000 zł. Jeszkowice, teł. 
071/318-04-19
TOYOTA LAND CRUISER, 1986/87 r., 260 tys. km. 2400 ccm, 
turbo D wspomaganie kier., ei. otwierane szyby, szyberdach, 
reg. kierów., centralny zamek, poszerzane nadkola, chromowa
ne zderzaki, felgi, progi, rury, stan b. dobry -19.300 zł. Jawor, 
tel. 076/870-29-39,0605/10-45-64

TOYOTA LAND CRUISER, 1988 r., 210 tys. km, 2400 ccm. 
turbo D biało-zielony, 4WD, wspomaganie kier., hak, el. otwie
rane szyby, centralny zamek, 3-drzwiowy, ściągany dach, za
dbany, stan b. dobry, - 20.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/771-77-84 
TOYOTA LAND CRUISER PRADO. 1998 r., 89 tys. km, 3000 
ccm, turbo D, klimatyzacja, hak, aluminiowe felgi, rury, pełne 
wyposażenie el., komputer, immobilizer, - 73.000 zł. Gubin, tel. 
068/359-64-99
TOYOTA LAND CRUISER, 1999 r., 43 tys. km, 3400 ccm, V6, 
32V demnozielony metalic, HDJ 95, pełne wyposażenie - 27.000 
DEM + do. Głogów, tel. 076/833-40-96 
TOYOTA LAND CRUISER, 1999 r„ 51 tys. km. 3000 ccm, tur
bo D długi, wspomaganie kier., el. otwierane szyby. el. reguł, 
lusterka, centralny zamek, ABS, klimatyzacja, szyberdach, ARB, 
• 100.000 zł. Leszno, tel. 065/529-07-06,0601/57-13-80 
UAZ 469 B, 1980 r. inst gaz. • 4.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
0603/91-28-71
UAZ, 1980/97 r., 1 tys. km, 3000 ccm, diesel po gruntownym 
remonde, nowa karoseria, silnik od Mercedesa i skrzynia bie

gów, szerokie koła, wspomaganie kier., nowa plandeka, - 8.000 
zł. Brzeg, tel. 077/411-17-06
UAZ, 1987 r., stan dobry, 4x4, - 4.500 zł. Sieradz, tel. 
0601/36-01-76
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. idealny, • 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, 1990 r., 35 tys. km, 2400 ccm, benzyna, 7-osobo
wy, insi gazowa, oplandekowany, hak, nowe opony, amortyza
tory, rozrusznik i alternator, stan idealny, - 9.000 zł lub zamienię 
na Ladę Nivę. Wrocław, tei. 071/351-39-08

USZKODZONE
O 0601/71-69-78,0601/77-87-40 to numery telefonów, 

które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po wypad
ku. Natychmiastowa wypłata gotówki, transport 
gratis • wystarczy zadzwonić. Wrocław 81014141

O  ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA KUPIĘ CAŁE 
ORAZ 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 na- 
tychmiasŁ Wrocław, tel. 0601/70-76-45 całą dobę, 
0601/78-82-84 całą dobę 81014261

O ABSOLUTNIE AUTO-HANDEL „PALCARS” Sprze
daż - skup aut powypadkowych i całych. W ofercie 
na placu zawsze ponad 60 aut uszkodzonych. CENY 
KONKURENCYJNE!!! Kupujący nie płaci podatku 
od kupna. Zapewniamy tani transport na terenie ca
łego kraju. Prowadzimy również SPRZEDAŻ CZĘ
ŚCI UŻYWANYCH CAŁODOBOWĄ POMOC DRO
GOWĄ I SKUP AUT, czynne w g. 8 • 17.30. www.pal- 
cars.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 81014281

O  ABSOLUTNIE, AKTUALNIE, ATRAKCYJNIE, CAŁE 
I POWYPADKOWE AUTA KUPIĘ • po wypadku, cał
kowicie rozbite, spalone, płacę gotówką natych
miast, własny transport, fachowe doradztwo, auta 
osobowe, dostawcze, jeepy, vany, najlepsze ceny, 
aktualne non-stop. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
81014111

ALFA ROME0146,1996 r., 70 tys. km, 1600 ccm, czerwony.

klimatyzacja, elektryka, ABS, uszkodz. tylny zderzak, klapa, 
tylny prawy błotnik - 5.000 DEM + do. Iłowa, tel. 068/377-48-57, 
0603/32-70-30
ALFA ROMEO 155.1997 r., 85 tys. km, 2000 ccm. 16V, TS, 
zielony metalic, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, alum. felgi, 
uszkodzony prawy bok, drzwi przednie i tylne prawe oraz słu
pek prawy, środkowy, -14.000 zł. Wrocław, teł. 0601/77-63-73 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem -A00557 www.autogielda.com.pl)
ALFA ROME0164,1992 r., 3000 ccm, V6, zielony metalic, in- 
stal. gazowa, uszkodzony prawy przód, klimatyzacja. ABS, alu
miniowe felgi, el. reguł, szyby, lusterka, centralny zamek, kompu
ter, wspomaganie i inne dodatki oprócz skóry, zarejestrowany, 
udokumentowane pochodzenie, stan b. dobry, zadbany, - 7200 
z ł, do neg.. Wrodaw, tel. 071/348-34-78,0601/70-76-45

ALFA ROMEO 33,1983 r. lekko uszkodzony, -1.800 zł. Syców, 
woj. kaliskie, tel. 0502/43-81-20 
ALFA ROMEO 33,1991 r., 1700 ccm, boxer, czerwony, el. otw. 
szyby, centr. zamek, wspomaganie, szyberdach, reg. kierowni
ca, 5-biegowy, nie składany, lekko uszkodzony prawy błotnik, - 
8.600 zł lub zamiana na bus. Wrocław, tel. 071/398-85-02 
AUDI B4,1994 r., 114 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czamy 
metalic, ABS, wspomagane kierownicy, alarm, centralny zamek, 
el. otw. szyby i szyberdach, hak, alum. felgi, roleta bagażnika, 
relingi dachowe, uszkodzona klapa tylna, błotnik, sprawny, nie 
eksploatowany w kraju, - 20.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/664-26-53,0603/55-8W1
AUD1100,1978 r., 1600 ccm, benzyna, kolor srebrny, pełna 
dokumentacja, cały przód spalony, - 4.000 zł. Legnica, tel. 
0603/40-64-90
AUD1100,1980 r., 230 tys. km, 2000 ccm, dieseł, srebrny me
talic, 5-biegowy, wspomaganie, nowe amortyzatory, uszkodzo
na głowica, -1.700 zł lub zamienię. Kluczbork, teł. 0604/93-45-26

AUD1100,1980 r. pełna dokumentacja, zdekompletowany, - 
900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
AUD1100,1984 r., 1800 ccm, srebrny, instalacja gazowa, uszko
dzona lewa strona (zawieszenie, lampa, błotnik, zderzak), geo
metria zachowana, welur, szyberdach, hak, RO, bez korozji, 
zadbane wnętrze, kpi. dokumentacja, - 3.800 zł łub bez inst. 
gazowej - 3.200 zł. Wrocław, tel. 071/348-26-11,0601/21-75-42 
AUD1100 C4,1984 r., 2000 ccm, diesel, zielony metalic, poobi
jany, - 3.000 zł. Zbąszynek, teł. 0601/15-46-37 
AUD1100,1986 r., 2200 ccm, benzyna, granatowy, instalacja 
gazowa, uszkodzony lewy przód, zarejestrowany, - 4.100 zł. 
Wrodaw. tel. 0601/77-61-54,071/348-34-78 
AUD1100,1987 r., 220 tys. km, 2200 ccm, benzyna, zielony, 
wspomaganie kierownicy, szyberdach, uderzony tył i delikatnie 
prawa strona, - 5.000 zł. Wrodaw, tel. 0602/12-34-57 
AUD1100 AVANT, 1989 r., 2200 ccm, srebrny, 4 x4 , mocno 
uszkodzony przód lewy, sprowadzony w całośd, silnik i skrzy
nia biegów nieuszkodzone, - 4.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-30-14
AUD1100 C4,1991 r., 2300 ccm, wtrysk, perłowoczamy, do 
wymiany wnętrze i wyposażenie komory silnika, - 13.200 zł. 
Legnica, tel. 076/722-48-68,0601/84-47-11 
AUD1100 C4,AVANT, 1991/92 r., 170 tys. km, 2300 ccm, wtrysk, 
kombi, czerwony, do lakierowania przedni zderzak, w pełni 
sprawny, sprowadzony w całośd, II właśddel, ABS, RO, cen
tralny zamek, el. reguł, szyby, welur, wspomaganie, szyberdach, 
oznakowany, udokumentowane pochodzenie, -16.300 zł. Wro
cław, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
AUDI 80,1979 r., 205 tys. km, 1600 ccm, benzyna, seledynowy 
metalic, b. uszkodzony tył nadwozia, silnik i skrzynia biegów w 
b. dobrym stanie, zarejestrowany, aktualny przegląd i OC, - 850 
zł lub zamienię na motorower cross, lub enduro, uszkodzony. 
Głogów, tel. 0502/36-20-87
AUDI 80,1980 r., 1600 ccm uszkodzony prawy tył, -1.000 zł. 
Opole. teł. 077/482-38-14,0604/09-01-87 
AUDI 80,1983 r., 1600 ccm, niebieski metalik, uszkodzony tył 
(komora bagażnika, lampy, zderzak), reszta w dobrym stanie, • 
1.700 zł. Kochanowice, tel. 034/353 -̂30-30 
AUDI 80 B3,1987 r., 1600 ccm, benzyna, bordowy metalic, lek
ko uszkodzony, silnik sprawny, zarejestrowny, kpi. dokumenta
cja, - 5.300 zł. Wrocław, tel. 0601/21-75-42 
AUDI 80,1987/89 r., 1800 ccm, S uszkodzony przód i lekko 
tylny błotnik, centralny zamek, hak, I właściciel, garażowany, - 
8.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/588-01-53 
AUDI 80,1988 r., 1800 ccm, benzyna, kolor wiśniowy metalic, 
uszkodzony lewy przód i prawy tył, - 6.000 zł. Wrocław, teł. 
071/372-87-60

AUDI 80 B3,1988/89 r., 175 tys. km, 1800 ccm, benzyna, nie
bieski, instal. gazowa, lekko uszkodzony, do lakierowania, -
8.500 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-62-28
AUDI 80 B3,1988/89 r., 1800 ccm, srebrny metalic, wgniedony 
przedni lewy błotnik, wspomaganie, centralny zamek, sprowa
dzony w całośd, sprawny, - 8.700 z ł, do uzgod.. Wrodaw, tel. 
0601/70-17-36,071/348-26-11
AUDI 80,1991 r. sprowadzony w całośd, całkowicie zniszczo
ny, kpi. dokumentacja, - 5.500 zł. Nowa Sól, tel. 0503/77-55-11 
AUDI 80,1991 r., 1800 ccm, wiśniowy metalic, wspomaganie, 
uszkodzona maska, lampy, poobijany, na chodzie, - 8.200 zł. 
Wrodaw, tel. 071/348-42-16
AUDI 80 B4,1992 r., 180 tys. km, 2000 ccm, benzyna, zielony 
metalic. ABS, centralny zamek, alarm, Mul-T-Lock, automatic, 
szyberdach el., el. reg. lusterka podgrzewane, regulacja świa
teł, fotele podgrzewane, Procon-Ten, alum. felgi, składak 95 r„ 
tył uszkodzony, sprawny, -11.500 zł. Wrocław, tel. 0501/21-23-78 
AUDI 80 B4,1995 r., 125 tys. km, zielony, KOMBI, uszkodzona 
prawa strona, techn. sprawny, - 18.900 zł. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
AUDI A3,1998/99 r., 45 tys. km, 190Q ccm, TDI, czamy meta
lic, uszkodzony, po remoncie blacharki, do lakierowania, 4 po
duszki pow., pilot, elektron, klimatyzacja, ABS, RM, alum. felgi, 
3-drzwiowy, el. otw. szyby, • 43.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0606/41-31-80,-074/815-43-36
AUDI A4,1998 r., 93 tys. km, 1900 ccm, TDI, srebrny, lekko 
uszk. prawy błotnik, wspomaganie, klimatyzacja, poduszki, ABS 
- 15.700 DEM + cło ok. 10.000 zł. Gorzów Wielkopolski, tel. 
0609/42-07-64
AUDI A6,1995/96 r„ 140 tys. km, 2600 ccm, wtrysk, śnieżno
biały, model 1996 r., lekko uszkodzony (wgniedony błotnik lewy 
przedni i urwana końcówka drążka kierowniczego), niski koszt 
naprawy (maksymalnie 1.500 zł). 2 poduszki pow., klimatronic, 
komputer, ABS, el. reg. lusterka i światła, el. otw. szyby, wspo
maganie centralny zamek - 28.800 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84,071/348-26-11 w godz. 8-18 
AUDI A8 OUATTRO, 2000 r., 2500 ccm, TDi ABS, klimatyza
cja, centralny zamek, wspomaganie kier., 4 poduszki powietrz
ne, pełne wyposażenie elektryczne, po spaleniu wnętrza - 
32.000 DEM ♦ cło i transport Góra, tel. 065/543-32-41 
AUSTIN MINI METRO, 1981 r., 87 tys. km, 1256 ccm, Rover, 
kolor wiśniowy, uszkodzona lewa półośka, samochód do remon
tu lub na częśd, -1.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-02-32 
AVIA A31 N, 1997 r. uszkodzony, -12.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-43-50
BMW 315 E-21,1983 r., 230 tys. km, 1563 ccm, granatowy, 
alum. felgi, oryg. hak, spoiler przedni, pierwsza rejestr, w 1984 
r., przegląd do 042002 r., uszkodzona skrzynia biegów (4), -
2.500 zł. Wrocław, tel. 071/783-79-63,0602/10-66-91
BMW 316,1978 r., benzyna, pomarańczowy, stan ogólny do
bry, do lakierowania, -1.500 zł lub zamienię na inny. Nysa, teł. 
077/433-31-41
BMW 316,1982 r., 1600 ccm, biały, po dachowaniu, sprawny, 
zarejestrowany, kpi. dokumentacja, - 800 zł. Bolesławiec, tel. 
075/644-92-62
BMW 316 E-30,1985 r., 1800 ccm, benzyna spalony, udoku
mentowane pochodzenie, - 2.600 zł. Prusice k. Trzebnicy, teł. 
071/312-63-41,312-53-41
BMW 316 E-30,1990 r., 200 tys. km, 1600 ccm. benzyna, biały, 
obniżony, sportowy ukł. wydechowy, centr. zamek, lampy so
czewkowe, uszkodzony prawy bok. • 6.000 zł. Lubin. tel. 
0601/42-28-49
BMW 3161 E-30,1991 r., czerwony, mocno uszkodzony prawy 
przód, silnik nie uszkodzony, zarejestrowany, .twardy- dowód

rejestracyjny, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84-, 
071/348-26-11
BMW 316 i, 1992 r., 120 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebieski 
metalic, 4-drzwiowy, el. reg. lusterka, centr. zamek, el. otw. szy
berdach, welurowa tapicerka, RM, obniżone, alum. felgi Bor
bet, lekko uszkodz., jeżdżący, techn. sprawny - 6.000 DEM + 
cło (5.000 zł). Dzierżoniów, tel. 074/831-27-47,0604/21-41-62 
BMW 316 COMPACT, 1995/96 r., zielony metalic. uszkodzony 
dach, na chodzie, alum. felgi, el. otw. szyby, 2 x poduszka po
wietrzna, kompletna dokumentacja, • 18.500 zł. Wrocław, tel. 
071//372-87-60
BMW 320 i, 1984 r., 220 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czamy 
metalic, alum. felgi gwiazdy, el. reg. lusterka, komputer, szy
berdach, uszkodz. przód, maska, błotniki, lampy, chłodnica, 
prawa podłużnica, szyba czołowa, dach nie naruszony, kpi. 
dokumentacja, z Urzędu Celnego, do rej. - 2.700 zł. Jasień, teł. 
0607/54-21-56
BMW 330 D TOURING, 2001 r., 3000 ccm, diesel, granatowy 
metalic, kombi, pełne wyposażenie oprócz skóry, fabrycznie 
nowy, uszkodzony dach -  33.000 DEM + do. Głogów, tel. 
076/833-40-96
BMW 518 AVANT, 1994 r., 120 tys. km, 1800 ccm, bordowy 
metalic, uszkodzona lewa strona, - 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/22-18-33
BMW 525 TD E34,1993/94 r„ 60 tys. km b. mocno uszkodzony 
przód, poduszki powietrzne wystrzelone, ABS. el. otw. szyby, 
eł. reg. lusterka, klimatyzacja, komputer, tempomal ospoilero
wany, • 16.500 zł. Legnica, teł. 076/856-11-49 
BMW 525 TDS, 1998 r., 2500 ccm, turbo D, zielony metalic, 
automatic, pełne wyposażenie, skóra, klimatyzacja, lekko uszko
dzony tył i przód, - 59.000 zł. Katowice, tel. 0607/19-00-95 
BMW 530 i, 1992/93 r.. 138 tys. km. 3000 ccm, 8V. czamy me
talic, pełna elektryka, skóra, klimatyzacja, alum. felgi, szyber
dach, ABS, ASC, hak, drewno, techn. sprawny, do lakierowa
nia, - 21.000 zł. Wrocław, tel. 0603/48-65-39 
BMW 735 i, 1988 r., 160 tys. km, niebieski metalic. pełne wypo
sażenie, odbiór w Goerlitz - 2.300 DEM. Lubin, tel. 
0608/49-10-23
BMW Z3,1998 r., 1900 ccm, wtrysk, czamy, pełne wyposaże
nie, skórzana tapicerka, uszk. przód i tył, sprawny -17.500 DEM 
+ cło. Głogów, tel. 076/833-40-96 
CHRYSLER LEBARON CABRIO, 1988 r., 1800 ccm, czerwo
ny, pełne wyposażenie elektr., skóra, klimatyzacja, uszkodzo
ny prawy przód (mocno), - 6.000 zł. Nysa, tel. 0600/38-99-16, 
0608/55-12-31
CHRYSLER SARATOGA, 1990 r., 67 tys. km. 2500 ccm. ben
zyna, czamy, lekko uszkodzony przód - maska, reflektor i atra
pa, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alarm, hak hol., Mul-T-Lock, 
zadbany, w ciągłej eksploatacji, zarejestrowany i uzbezpieczo- 
ny. - 7.200 zł. Wrocław, teł. 0608/65-67-39,0604/35-87-80 
CITROEN AX, 1987 r., 1400 ccm, benzyna, zielony metalic. 
brązowe wnętrze, uszkodzona lewa zwrotnica i próg, silnik na 
chodzie, - 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
CITROEN BERLINGO. 2000 r.. 1900 ccm, turbo D, biały, bla
szak, wspomaganie kier., centralny zamek, radio, alum. felgi, 
lekko uszkodzony tylny błotnik, do sprowadzenia, - 29.000 zł. 
Leszno, teł. 0605/69-33-42
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CITROEN BX. 1984 r., 1900 ccm, diesel uszkodzony, -2.200 
zl. Tomaszów Mazowiecki, tel. 044/723-15 r8 V $ ^6 ? :83-10 
CITROEN BX, 1984 r., 1400 cęm, benzyna uszkodzony, - 2.200 
zł. Tomaszów Mazowiecki, tel. 044/723-15-81,0602/67-83-10 
CITROEN 6X, 1989 r., 1400 ccm, benzyna, biały, po wypadku, 
uszkodzony, w całości lub na części, kpi. dokumentacja, insta
lacja gazowa, - 2.500 zl. Wrocław, tel. 0605/73-27-68 
CITROEN BX KOMBI, 1991 r., 168 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
szary metalic, hak, wspomaganie, uszkodzony lekko: drzwi, błot
nik - 1.500 DEM + cło. Legnica, tel; 0601/71-02-84, 
0605/13-16-60
CITROEN BX, 1991 r., 1400 ccm, TGE, srebrny metalic, uszko
dzony 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 XANTIA KOMBI, 1997 r., 117 tys. km, 1900 ccm, 
turbo D, kolor kremowy metalic, ABS, wspomaganie, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, klimatyzacja, uszko
dzony przód, - 27.000 zł. Leszno, tel. 0501/40-69-37 
CITROEN XM, 1991 r., 2000 ccm, benzyna po pożarze, zareje
strowany, .twardy" dowód rejestracyjny, numery nadwozia na
bijane przez stację diagnostyczną (zaświadczenie), - 4.100 z ł, 
do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/78-82-84 
CITROEN XM KOMBI, 1997 r., 130 tys. km, 2100 ccm, turbo D, 
srebrny, klimatyzacja, ABS, centr. zamek, automatic, na białych 
tablicach, po wypadku, uszkodzony przód, -12.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/341-63-14,0601/78-33-66 
CITROEN XSARA COMBI, 1999 r., 1600 ccm aluminiowe felgi, 
wspomaganie, el. szyby, 2 poduszki powietrzne, kupiony w kra
ju, kpi. dokumentacja, -15.800 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
CITROEN XSARA PICASSO, 2000 r„ 13 tys. km, 2000 ccm, 
HDi, granatowy, pełne wypos., uszk. przód, do sprowadzenia z 
Belgii -13.000 DEM. Głogów, tel. 076/835-24-41 
CITROEN ZX, 1991 r. mocno uszkodzony, - 4.000 zł. Mąkoszy- 
ce, gm. Syców, tel. 062/731-68-20 
CITROEN ZX, 1992 r., 108 tys. km, 1400 ccm, REFLEX, czer
wony, po mocnym dachowaniu, silnik sprawny, zarejestrowany, 
■.twardy* dowód, kpi. dokumentacja, • 4.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/21-7542,0601/70-17-36
CITROEN ZX, 1993 r., 103 tys. km, 1400 ccm, srebrny metalic, 
lekko uszkodzony przód - 1.700 DEM + cło i transport. Góra, 
tel. 065/543-33-02
DACIA 1310,1991 r., 1300-ecm, biały, sprawny, do poprawek, 
brak przeglądu, bez przedniej szyby, stan dobry, • 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-57-35
DAEWOO ESPERO GLX, 1997 r., 49 tys. km, 1500 ccm, wtrysk, 
DOHC, 16V, zielony metalic, uszkodzony dach, zbite 2 szyby, 
poobijane boki, sprawny, oryg. przebieg, I właściciel, klimaty
zacja, el. otw. szyby (4), el. reg. lusterka, centralny zamek, wspo
maganie, 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 SX, 1998 r„ 80 tys. km,1600 ccm, 16V, bia
ły, mocno poobijany, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, 
centralny zamek, RM- z panelem, - 6.300 zł. Wrocław, tel. 
0604/36-89-38
DAEWOO LANOS SX, 1998/99 r., -1600 ccm. wtrysk, 16V in
stal. gazowa, uszkodzony lewy przód, I rejestracja w 1999 r., 
homologacja na ciężarowo - osobowy, 2 poduszki pow., ABS, 
wspomaganie, el. otw. szyby, centr. zamek i inne dodatki, ku
piony w Polsce, karta pojazdu, kpi. dokumentacja, możl. faktu
ra VAT, -10.700 zł. Wrocław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
DAEWOO LANOS, 2000 r., zielony metalic, 5'drzwi, jeżdżący, 
po dachowaniu, geometria zachowana, na gwarancji, I właści
ciel w kraju, -11.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-14 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996 r., 1500 ccm, zielony metalic, 
po dachowaniu, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
DAEWOO NEXIA SEDAN, 1996/97 r., 1500 ccm, 16V, zielony 
metalic, wspomaganie, inst. elektr., welurowa tapicerka, uszko
dzony przód, silnik .na chodzie*, kupiony w salonie, zarejestro
wany w kraju, aktualny przegląd, - 7.400 zł. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
DAEWOO NEXIA, 1997 r. bardzo mocno uszkodzony, • 3.200 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-10,0602/68-90-83 
DAEWOO NUBIRA II, KOMBI, 1999 r., 1600 ccm, 16V mocno 
uszkodzona lewa strona, faktura VAT, - 9.500 zł. Nysa, tel. 
0607/38-52-13
DAIHATSU CHARADE G-11/30,1983/86 r., 993 ccm, benzy
na, diesel 3 szt, 3- i 5-drzwiowe, 5-biegowe, do poprawek me
chanicznych, blacharskich + części - od 2.000 do 4.500 zł/szt. 
Wrocław, tel. 0601/87-25-65
DAIHATSU CHARADE, 1984 r., 1000 ccm, diesel b. mocno 
uszkodzony, kompletna dokumentacja, • 1.200 zł. Prudnik, tel. 
077/437-61-30
DAIHATSU CHARADE, 1984 r., 900 ccm, benzyna uszkodzo
ny, • 1.600 zł. Tomaszów Mazowiecki, tel. 044/723-15-81, 
0602/67-83-10
FIAT 125p, 1974 r., 1500 ccm, czerwony, do małego remontu, 
przegląd do 09.2001 r, - 500 zł lub zamienię na Fiata 126p. 
Świdnica, tel. 074/853-06-93
FIAT 126p, 1979 r. do remontu, stan dobry, - 400 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78
FIAT 126p, 1984 r. przerobiony na FL, nowe tablice rejestracyj
ne, przegląd do 03.2002 r., nowe wahacze, lotnicze fotele, uszko
dzony przód, - 570 zł. Wrocław, tel. 071/392-58-00 
FIAT 126p, 1984 r., czerwony, do małych poprawek blacharki, - 
900 zł. Jodłów, tel. 074/813-69-50 
FIAT 126p, 1985 r. spalony, brak części, pełna dokumentacja - 
90 zł lub zamienię na telefon komórkowy. Nowa Ruda, tel. 
074/872-85-09,074/87147-97
FIAT 126p, 1988 r., 70 tys. km, 650 ccm, czerwony, stan dobry, 
ważny przegląd techniczny, uszkodzona skrzynia biegów, -
1.300 zł. Jaksonów, tel. 071/31149-88 
FIAT 126p, 1990 r., 57 tys. km, 650 ccm, ciemnoczerwony, sze
roka deska rozdzielcza, alternator, dmuchawa, RO Pioneer + 
komplet głośników, do poprawek blacharskich, -1.700 zł. Lwó- 
wek Śląski, tel. 075/782-25-47
FIAT 126p BIS, 1991 r. zdekompletowany, pełna dokumenta
cja, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FIAT 126p, 1995 r., 60 tys. km, 650 ccm, zielony, przednia ścian
ka do remontu, lotnicze siedzenia, oznakowany, nowy akumu
lator, - 4.100 zł. Wrocław, tel. 352-46-89 
FIAT 126p, 1995 r. po wypadku. Opole, tel. 0603/87-3241 
FIAT 126p, 1997 r., 650 ccm, czerwony, uszkodzona tylna część 
samochodu, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0605/54-13-66 
FIAT 126p, 1997 r., 650 ccm, benzyna, biały, mocno uszkodzo
ny, silnik, stan idealny, - 500 zł., tel. 0501/98-13-89 
FIAT BRAVA, 1997 r., 50 tys. km. 1600 ccm, 16V, ceglasty 
metalic, centralny zamek, el. o.tw. szyby, el. reg. świateł, immo
bilizer, wspomaganie, książka serwisowa, kupiony w salonie w 
Polsce, 5-drzwiowy, uszkodz. prawy przód • 13.400 zł. Lubin, 
tel. 0603/17-97-27
FIAT BRAVO SX, 1998 r., 50 tys. km, 1900 ccm, TD wspoma
ganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek, podusz
ka powietrzna, radioodtwarzacz, uszkodzony, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, • 19.800 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/5346-55 
FIAT CINOUECENTO, 1993 r., 900 ccm, zielony, uszkodzony 
przód, • 3.900 zl. Wrocław, tel. 071/34842-16 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 900 ccm, srebrny, lekko uszko
dzony tył, techn. sprawny, el. otw. szyby, tylne uchylane, cen
tralny zamek, alarm, - 9.000 zł. Nysa, tel. 0606/37-8143 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
A00552 www.autogielda.com.pl)
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 100 tys. km, 700 ccm, czerwo
ny, uszk. lewy przód i dach, silnik nieuszkodzony, - 6.300 zł. 
Wrocław, tel. 0604/36-89-38
FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 27 tys. km, 700 ccm, czerwony, 
uszkodzony lewy bok, silnik .na chodzie*, zarejestrowany w 
kraju. - 6.200 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
FIAT CINOUECENTO, 1997 r., 900 ccm, różowy, uszkodzony 
lekko prawy przód i tylny błotnik, - 8.300 zł. Nysa, tel. 
0606/70-65-97 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem • A00553 www.autogielda.com.pl)
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- krótkie terminy napraw - rozliczenia bezg. z firmami ubezpieczeniowymi 
- kompleksowe naprawy - wymiana oleiu. naprawa ukł. Hamulcowych
WROCŁAW ul.Zarembowicza 29, tel. 071/357 97 64

FIAT CINOUECENTO, 1998 r., 900 ccm, biały, uszkodzony tył, 
faktura VAT, • 5.000 zł. Nysa. tel. 0607/38-52-.13 
FIAT DUCATO, 1995 r., 190 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielo
ny, krótki, niski, uszkodzona głowica - 5.500 DEM + cło. Legni
ca, tel. 0601/71-02-84,0605/13-16-60 
FIAT DUCATO, 1998 r., 89 tys. km, 2800 ccm, diesel, biały, 
wspomaganie, średni, wysoki, uszkodzony lewy bok, sprawny, 
w ciągłej eksploatacji, - 23.000 zł. Milicz, tel. 0607/43-16-95 
FIAT MAREA WEEKEND, 1998 r., 1600 ccm mocno poobijany, 
.na chodzie’ , -15.500 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
FIAT MAREA WEEKEND, 1999 r., 19 tys. km, 1600 ccm, ben
zyna 16V instalacja gazowa, model z grudnia, ABS, wspoma
ganie, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, 
2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, uszkodzony, kupujący 
zwolniony z opłaty skarbowej, - 27.000 zł. Odolanów, tel. 
062/733-30-51 wgodz. 9-17,0601/5346-55

FIAT MAREA WEEKEND, 1999 r„ 1600 ccm, SX, 16V, 100 
KM, kolor grafitowy metalic, RM, wspomaganie, centr. zamek, 
el. otw. szyby, klimatyzacja, ABS, relingi, książka serwisowa, 
kupiony w Polsce, hak, • 24.900 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/782-92-72,0603/94-07-67,0601/56-1047

O  FIAT PUNTO, 1700 ccm, turbo D pełne wyposażę* 
nie, skóra, lekko uszkodzony po wypadku (zwie* 
rzyna leśna), • 23.000 zł., tel. 062/785-65-75 
81014021

FIAT PUNTO, 1995 r., 106 tys. km, 1700 ccm, turbo D, czamy, 
uszkodz. tylny błotnik, techn. sprawny • 14.800 zł. Bojanowo, 
teł. 065/545-66-88,0601/09-52-12 
FIAT PUNTO, 1995 r., 82 tys. km, 1700 ccm, diesel, czerwony, 
uszkodz. róg błotnika, odbiór w Gerlitz, pomoc w ocleniu - 4.000 
DEM. Gromadka, tel. 076/817-22-83,0608/79-72-53 
FIAT PUNTO, 1995 r., 115tys. km, 1000 ccm, turkusowy meta
lic, 5-drzwiowy, 2 poduszki powietrzne (całe), szyberdach, 
uszkodzony przód, cena - 3.200 DEM + cło i transport. Leszno, 
tel. 0502/16-00-17
FIAT PUNTO, 1995 r., 106 tys. km, 1700 ccm, TD, czamy, wspo
maganie, centralny zamek, immobilizer, uszkodzony prawy tyl
ny błotnik, technicznie sprawny, - 15.500 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-66-88
FIAT PUNTO, 1997 r., 42 tys. km, 1200 ccm, benzyna, zielony 
metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, centr. zamek, el. otw. szyby, 
immobilizer, 2 poduszki pow., uszkodzony lewy bok, techn. 
sprawny, do sprowadzenia z Niemiec, cena - 4.800 DEM. Ze
brzydowa, tel. 075/736-32-60,0502/26-20-73

FIAT PUNTO 55 S, 1998/99 r., 1100 ccm, wiśniowy metalic, 
pierwszy właściciel, kupiony w salonie, do drobych poprawek 
lakierniczych -18.000 zł lub zamienię na uszkodzonego Mer
cedesa 124 kombi. Zgorzelec, tel. 0607/28-77-05 
FIAT PUNTO II, 2000 r., 11 tys. km, 1200 ccm, ciemnografitowy 
metalic, uszkodzony, pod. powietrzna, wspomaganie, reg. fotel 
kierowcy, zderzaki w kolorze nadwozia, el. otw. szyby, kompu
ter, sprowadzony z Niemiec, zarejestrowany, sprawny, - 26.800 
zl. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-3546 
FIATREGATA, 1985 r.. 1500 ccm, benzyna uszkodzony przód, 
udokumentowane pochodzenie, stan b. dobry, -1.300 zł. Opo
le, tel. 0501/25-31-20
FIAT RITMO, 1987 r., 1700 ccm, diesel uszkodzona głowica, 
alum. felgi, - 3.500 zł. Lubin, tel. 076/7494846 
FIAT SEICENTO, 2000 r., 15 tys. km, 900 ćcm, srebrny meta
lic, uszkodzony lewy przód, techn. sprawny, I właściciel, gara
żowany, -12.500 zł. Oława, tel. 071/313-97-24 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm całkowicie zniszczony, - 2.800 
zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
FIAT TEMPRA, 1991 r., 1600 ccm, wtrysk, czamy metalic, lek
ko uszkodzony przód, 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. 065/526-2543 
FIAT UNO, 1988/92 r., 1300 ccm, turbo E, czerwony, 3-drzwio
wy, stan silnika b. dobry, skorodowany, - 2.700 zł.Twardogóra, 
tel. 0601/0543-89
FIAT UNO, 1992 r., 111 tys. km, 1000 ccm, benzyna, szary,
3-drzwiowy, 5-biegowy, II właściciel, uszkodzony lewy bok, ku
piony w salonie, zarejestrowany, • 4.400 zł. Wrocław, tel. 
071/348-26-11,0601/70-17-36
FIAT UNO, 1993 r., srebrny metalic, uszkodzony, 5-drzwiowy, 
uszkodzona lewa strona, - 5.500 zł. Kłodzko, tel. 074/647-28-64, 
0603/94-15-09
FIAT UNO, 1993 r., 1100 ccm mocno rozbity, - 3.800 zł. Wro
cław, tel. 0604/92-37-03
FIAT UNO, 1994 r., 1000 ccm, granatowy, po poważnym da
chowaniu, 4-drzwiowy, kupiony w salonie, zarejestrowany w 
kraju, aktualny przegląd, - 5.700 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
FIAT UNO, 1994 r„ 1500 ccm, wtrysk, czamy, składak, 4-drzwio- 
wy, po wymianie oleju, nowy wydech, przerysowany lewy bok, -
4.500 zł. Wrocław, tel. 071/373-73-15 
FIAT UNO, 1996 r., 1000 ccm, benzyna, turkusowy, 5-drzwio
wy, pełna dokumentacja, silnik cały, mocno uszkodzona lewa 
strona, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FIAT UNO VAN, 1998 r., biały, uszkodzony przód, - 5.700 zł.' 
Wrocław, tel. 071/34842-16
FIAT UNO VAN, 1999 r., ie po dachowaniu, 3-drzwiowy, 5-bie- 
gowy, książka serwisowa, homologacja na osobowo - ciężaro
wy, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, - 7.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-61-54,071/348-34-78

UNIWEX - AUTO 
KUPI ZDECYDOWANIE 
KAŻDEGO ROZBITEGO

FIATA
1 2 6 p

OP001554_______________________■ ________

O FIAT UNO, 1999/00 r., 38 tys. km, 900 ccm, srebrny 
metalic, 3-drzwiowy, kupiony w salonie, faktura za
kupu, karta pojazdu, po dachowaniu, dach ♦ drzwi 
do wymiany, techn. sprawny, - 8.900 zł. Wrocław, 
tel. 0601/71-69-78 81014551

FORD AEROSTAR, 1988 r., 3000 ccm całkowicie zniszczony, 
kpi. dokumentacja, - 2.200 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/5042-03 
FORD CARGO, 1981 r. kabina z ramą, na kołach, zarejestro
wana w kraju, bez silnika, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD COURIER, 1998 r., 28 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
poduszka powietrzna, - 17.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-1247
FORD COURIER, 1999 r., 40 tys. km, 1800 ccm, diesel, biały, 
lekko uszkodzone drzwi tylne, przedni błotnik, reflektor, koszt 
remontu 2000 zł, ściana grodziowa, możliwa faktura VAT • 8.400 
DEM + cło (ok. 4000 zł). Lwówek śląski, tel. 0604/46-34-26 
FORD ESCORT XR3i, 1988 r., biały, lekko uszkodzony, -4.000 
zł lub zamienię na Mercedesa 123, na białych tablicach, 3.0 D. 
Nowa Ruda, tel. 074/87243-76,0607/12-90-51 
FORD ESCORT, 1988 r., 1400 ccm, biały, 5-drzwiowy, uszko
dzony prawy tylny błotnik, klapa, lampa, zderzak, sprawny, szy
by całe, - 5.000 zł. Stary Wielisław, gm. Kłodzko, tel. 
074/868-27-77
FORD ESCORT, 1989 r., 1800 ccm, diesel szyberdach, felgi 
aluminiowe, spoiler, do poprawek lakierniczych, - 5.000 zł lub 
zamienię na inny w tej cenie. Ostrów Wlkp., tel. 0604/60-97-63, 
0608/80-18-06
FORD ESCORT, 1989 r., 1100 ccm uszkodzony przód i silnik, t
3.800 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
FORD ESCORT, 1990 r., 67 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony, 3-drzwiowy, na białych tablicach, stan b. dobry, nowy 
model • 1.500 DEM. Jawor, tel. 0607/39-08-51, 
0049/17-34-25-18-62 Niemcy
FORD ESCORT CLX, 1991 r., 1400 ccm uszkodzony lewy 
przód, koszt naprawy • 2.000 zł, - 6.500 zl. Grodków, tel. 
0504/84-05-04 .
FORD ESCORT, 1991 r., 1800 ccm, diesel mocno uszkodzony, 
po dachowaniu, centralny zamek, wspomaganie, kpi. dokumen
tacja, zarejestrowany, .twardy’ dowód rejestracyjny, przegląd 
do 02.2002 r, • 4.800 zł, Wrocław, tel. 0601/70-17-36, 
071/348-34-78

FORD ESCORT, 1991 r., 1400 ccm, wtrysk, CLX, czamy, uszko
dzony lewy przód, 5-drzwiowy, • 6.500 zł. Wrocław, tei. 
0601/78-82-84,071/348-26-11
FORD ESCORT, 1992 r., 120 tys. km, 1400 ccm, czerwony, do 
sprowadzenia z z Niemiec, alum. felgi, wspomaganie kier., cen
tralny zamek, szyberdach, - 11.500 zł Chojnów, tel. 
076/819-15-99,0602/58-06-18
FORD ESCORT, 1992 r., 98 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ciem
noczerwony, szyberdach, RO kodowane, nowe opony, techn. 
sprawny, I właściciel, uszkodzony lekko prawy tył -1.200 DEM. 
Niemcy, tel. 0049/36-16*53-26-08 po godz. 21, 
0049/17-39-71-90-82
FORD ESCORT KOMBI, 1995 r., 180 tys. km, 1800 ccm. ben
zyna, biały, uszkodzony przód, kupiony w salonie w Polsce, •
12.000 zł. Wrocław, teł. 0501/93-87-66 
FORD ESCORT Ghia. 1995 r., 105 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
niebieski metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, przeryso
wane dwie strony, techn. sprawny, książka serwisowa - 4.400 
DEM lub 17.200 zł na gotowo. Legnica, tel. 0605/12-80-66 
FORD ESCORT, 1995 r., 85 tys. km, 1400 ccm, benzyna, nie
bieski metalic, 2 poduszki pow., szyberdach, wspomaganie kier., 
do lakierowania 3 elementy, odbiór w Goerlitz - 4.100 DEM + 
cło. Lubin, tel. 0608/49-10-23
FORD ESCORT, 1995 r., 145 tys. km, 1800 ccm, 16V, perfowo- 
granatowy, uszkodzony lewy tył, białe zegary, szyberdach, alum. 
felgi, wspomaganie, 2 poduszki powietrzne, 3-drzwiowy, cen
tralny zamek, -13.000 zł. Lubin, tel. 076/847-07-73 po godz. 18 
FORD ESCORT CABRIO, 1995 r., 21 tys. km, 1600 ccm. 16V, 
kolor śliwkowy metalic, lekko uszkodzony, • 22.000 zł. Syców, 
woj. kaliskie, tel. 0606/71-24-93 
FORD ESCORT, 1995/96 r., 90 tys. km, 1800 ccm, TDi, ciem
noniebieski metalic, ks. serwisowa, 5-drzwiowy, poduszka po
wietrzna, ABS, wspomaganie, el. otw. szyby, centralny zamek, 
lekko uszkodzony, .na chodzie”, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, -18.800 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w godz. 
9-17,0601/5346-55
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, odbiór 
przy granicy - 4.800 DEM. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r„ 1800 ccm, turbo D, granato
wy, uszkodz. prawy błotnik i drzwi - 8.500 DEM + cło. Iłowa, teł. 
068/37748-57,0603/32-70-30
FORD ESCORT KOMBI, 1998 r., 100 tys. km, 1800 ccm, turbo 
D, czerwony, klimatyzacja, poduszka pow., wspomaganie, wy
posażenie elektryczne, delikatnie uszkodzony zderzak i chłod
nice, lampy i maska całe, • 24.500 zł lub na gotowo 26.000 zł. 
Świebodzice, tel. 0604/93-15-72 
FORD ESCORT Ghia, 1998 r., 1600 ccm, 16V, Zetec, zielony 
metalic, inst. elektr., welurowa tapicerka, drewno, poduszka 
pow., .na chodzie’ , z salonu, serwisowany, zarejestrowany w 
kraju, -15.800 zł. Wrocław, tel. 0602/12-51-35'
FORD ESCORT KOMBI, 2000 r., 1600 ccm, wtrysk 16V, ZE
TEC, srebrny metalic, homologacja na ciężarowo-osobowy, 
model Bolero 2, uszkodzony lewy bok, kupiohy w salonie, ABS, 
klimatyzacja, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, el. reg. fotele, cen
tralny zamek, książka serwisowa, alarm, halogeny, zderzaki i 
lusterka w kolorze nadwozia, -19.500 z ł, możliwa faktura VAT. 
Wrocław, tel. 0601/70-7645,071/348-34-78 
FORD FIESTA, 1300 ccm, bordowy metalic, 5-drzwiowy, kli
matyzacja, ABS, wspomaganie.centralny zamek, el. otw. szy
by, alum. felgi, b. lekko uszkodz. przód - 7.000 DEM + cło + 
transport. Lubin, tel. 076/84245-74,0603/32-19-50 
FORD FIESTA, 1978 r., 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, 
do remontu blacharki, - 500 zł. Gęsice, tel. 071/302-71-20, 
0608/69-72-65
FORD FIESTA CM 8852,1985 r., 1271 ccm, CVH, czarny, 69 
KM, uszkodzony, nie do jazdy, zarejestrowany, kpi. dokumen
tacja, - 550 zł. Brzeg Dolny, tel. 0603/52-15-26 
FORD FIESTA, 1986 r., 1100 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
uszkodzony przód, kpi. dokumentacja, • 2.400 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-74-19
FORD FIESTA, 1986 r., 146 tys. km, 1100 ccm, benzyna, srebrny 
metalic, blacharka do poprawek, stan silnika i podzespołow b. 
dobry, - 3.400 zł. Modlikowice, gm. Zagrodno, tel. 076/877-39-51 
pogodz.18
FORD FIESTA, 1993 r., 130 tys. km, 1300 ccm, benzyna, bor
dowy, 5-drzwiowy, szyberdach, + kpi. kół zimowych, 2 elemen
ty do lakierowania - 2.600 DEM + cło. Góra, tel. 0601/57-29-32, 
0601/05-81-90
FORD FIESTA, 1993 r., 1800 ccm, 16V, wiśniowy metalic, ospoj- 
lerowany, uszkodzony lewy i prawy bok, jeżdżący, - €.600 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-87-60

FORD FIESTA, 1996 r„ 58 tys. km’ 1250 ccm, Zetec, srebrny 
metalic, uszkodzony prawy przód, automatic, wspomaganie kier., 
centralny zamek, el. otwierane szyby, -12.500 zl. Kiełczów, tel. 
071/398-81-99,0601/07-92-80
FORD FIESTA, 1998 r., 43 tys. km, 1300 ccm, zetec, fioletowy, 
5-drzwiowy, centralny zamek, el. otw. szyby, 2 poduszki po
wietrzne, wspomaganie, RO, przetarty prawy bok - 4.900 DEM. 
Kłodzko, tel. 074/866-95-96,0601/76-39-55 
FORD FIESTA, 1998 r., 40 tys. km, 1250 ccm, 16V, zielony, 
poduszka pow., do malowania klapa tylna i zderzak, do spro-' 
wadzenia, zdjęcia do wglądu, - 18.500 zł. Lubań, tel. 
075/64647-15
FORD FIESTA ZETEC, 1998 r., 25 tys. km, 1250 ccm, 16V, 
srebrny metalic, 5-drzwiowy, centralny zamek, wspomaganie, 
el. otw. szyby, lekko uszkodzony przód, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, * 17.800 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17,0601/5346-55
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r., 52 tys. km, 1800 ccm, TDi, 90 
KM, czerwony metalic, ABS, centralny zamek, klimatyzacja, 4 
poduszki pow. (całe), wspomaganie, relingi dachowe, roleta,

el. otw. szyby, el. reg. lusterka, uszkodzona prawa przednia stro
na -11.000 DEM + cło i transport. Góra, tel. 065/543-3241 
FORD GRANADA, 1982 r., 2300 ccm, diesel uszkodzony, -
1.200 zł. Tomaszów Mazowiecki, tel. 044/723-15-81, 
0602/67-83-10
FORD GRANADA, 1983 r., 210 tys. km, 2000 ccm, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-26-25,0601/94-54-20 
FORD MAVERICK, 1995 r., 2400 ccm, benzyna uszkodz. silnik 
- 20.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/783-35-29,0601/22-87-72 
FORD MAVERICK, 1997 r„ 78 tys. km, 2700 ccm, TDi, grana
towy metalic, długi, 5-drzwiowy, klimatyzacja, poduszka po
wietrzna, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, centralny 
zamek ♦ pilot, alarm, alum. felgi, lekko uszkodzony, 100% 
sprawny, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, - 42.000 zł. 
Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-03-79,0601/88-28-89 
FORD MONDEO, 1993 r., 98 tys. km, 1800 ccm, 16V, granato
wy metalic, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie, lekko uszko
dzony lewy tył, cena - 3.500 DEM + cło i transport. Góra, tel. 
065/543-3241
FORD MONDEO, 1993 r., 115 tys. km, 1600 ccm, 16V, niebie
ski metalic, sedan, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, 
immobilizer, RM - 3.200 DEM + cło i transport. Góra, tel. 
0503/02-18-14
FORD MONDEO, 1994 r., 120 tys. km. 1800 ccm, 16V, 115 KM, 
wiśniowy metalik, ABS, klimatyzacja, 2 pod. powietrzne, el. otw. 
szyby i reg. lusterka, atermiczne szyby, wspomaganie i reg. kie
rownicy, reg. fotele, alum. felgi, 5-drzwiowy, -13.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/44-30-56
FORD MONDEO, 1995 r., 85 tys. km. 1800 ccm, 16V, perłowo- 
fioletowy, 2 poduszki powietrzne, ABS, szyberdach, pełne wyp. 
elektr., pełna dokumentacja, .twardy dowód’, uszkodzony przód, 
koszt naprawy ok. 4.000 zł, -11.200 zł lub zamienię. Ostrów 
Wielkopolski, tel. 062/739-13-05,0603/45-58-90 
FORD MONDEO, 1996 r., 75 tys. km, zielony metalic, alum. 
felgi, centralny zamek, el. otw. szyby, 2 poduszki powietrzne, 
klimatyzacja, uszkodz. przód, maska, lampy, zderzak, techn. 
sprawny -16.500 zł. Lubin, tel. 076/844-27-07 
FORD MONDEO, 1996 r., 1800 ccm, turbo D, granatowy meta
lic, ABS, centralny zamek, wspomaganie kier., poduszka pow., 
uszkodzona klapa tylna, do sprowadzenia, - 21.000 zł. Leszno, 
teł. 0605/69-3342
FORD MONDEO SEDAN, 1997 r., 70 tys. km, 1800 ccm, 16V, 
ZETEC, srebrny metalic, klimatyzacja, poduszka pow., wspo
maganie, ABS, wyposażenie elektr., do sprowadzenia, koszt 
naprawy 2.000 zł, - 25.500 zł lub na gotowo 27.500 zł. Świebo
dzice, teł. 0604/93-15-72
FORD MONDEO, 1999 r„ 30 tys. km, 2000 ccm, benzyna, nie
bieski, klimatyzacja, elektryka, welurowa tapicerka, RM, 
uszkodz. przednia lampa i błotniki -13.000 DEM + cło. Dzierżo
niów, tel. 0604/2141-62
FORD PUMA, 1999 r., 23 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielony me
talic, ABS, klimatyzacja, wspomaganie kier., centralny zamek, 
el. otw. szyby, el. reg. lusterka, 2 poduszki powietrzne, haloge
ny, uszkodzony prawy przód - 9.000 DEM ♦ cło i transport lub 
na gotowo 30.000 zł. Góra, tel. 065/543-33-02 
FORD SCORPIO SEDAN, 1991 r., 2000 ccm, DOHC, granato
wy metalic, instal. elektryczna, ABS, serwo, centralny zamek, 
naprawa maks. 1.500 zł, - 6.400 zł. Wrocław, tel. 071/329-25-01, 
0602/3740-86
FORD SCORPIO SEDAN, 1991/94 r., 2400 ccm, benzyna + 
gaz zarejestrowany w kraju, ważny przegląd, po wypadku, -
3.700 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SCORPIO KOMBI, 1992 r., 2900 ccm, V6i, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzona skrzy
nia biegów (wsteczny, 3 i 4), automatic, do drobnych poprawek 
elektr., pilne, • 14.000 zł. Rafał, Trzebnica, tel. 0502/4249-92 
FORD SCORPIO, 1992 r., 2500 ccm, turbo' D, kolor grafitowy 
metalic, sprowadzony w całości, lekko poobijany, ABS, szyber
dach, wykończenia w drewnie, welurowa tapicerka, centralny 
zamek, stan b. dobry, - 8.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-65-23, 
0609/20-08-64
FORD SCORPIO Ghia, 1993 r., 106 tys. km, 2400 ccm, V6, 
bordowy metalic, sedan, klimatyzacja, ABS, komputer, drewno, 
alum. felgi, immobilizer, el. otw. szyby, hak, centr. zamek, wspo
maganie, uszkodzona lampa, lekko maska - 4.000 DEM. Lwó- 
wek Śląski, tel. 075/782-54-08
FORD SCORPIO, 1993 r., 2000 ccm, granatowy, klimatyzacja, 
automatic, skórzana tapicerka, lekko uszkodzony przód, na 
chodzie, - 7.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-87-60 
FORD SCORPIO KOMBI, 1995 r., 2500 ccm, turbo D. granato
wy metalic, 2 poduszki powietrzne, el. reg. lusterka, el. otw. 
szyby, wspomaganie, klimatyzacja, ABS, podgrzewane fotole, 
zintegrowane radio, zestaw głośnomówiacy, na chodzie, lekko 
uszkodzona maska i lampa- koszt naprawy ok. 2 000 zł, • 23.800 
zł. Wrocław, tel. 071/34842-16 
FORD SIERRA, 1984 r., 2300 ccm, diesel, biały, po wypadku, 
uszkodzony tył, - 2.100 zł. Grodowiec, tel. 076/831-55-74 
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, szary metalic, zare
jestrowany, ważny przegląd, 5-drzwiowy, centralny zamek, ser
wo, silnik sprawny, uszkodzona prawa strona, błotnik, drzwi, 
słupek, drzwi tylne i błotnik tylny, - 2.300 zł. Gubin, tel. 
0607/12-57-62
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel uszkodzony, - 2.500 
zł. Tomaszów Mazowiecki, tel. 044/723-15=81,0602/67-83-10 
FORD SIERRA, 1985 r., 2000 ccm, is, srebrny metalic, blacha/- 
ka do poprawek, zniszczona tapicerka, fotele kubełkowe,
3-drzwiowy, zarejestrowany, .na chodzie’ , spoiler, sportowa kie
rownicza, obrotomierz. - 2.100 zł. Wrocław, tel. 0601/21-7542, 
071/348-26-11
FORD SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel, czerwony, 3 drzwi, 
uszkodzony silnik, stan dobry, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 
071/34842-16
FORD SIERRA, 1986 r., 2000 ccm, biały, lekko uszkodzony tył,
3-drzwiowy, zarejestrowany w Polsce, - 3.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0602/50-13-69
FORD SIERRA, 1986 r., 120 tys. km, 2300 ccm, diesel, biały, 
uszkodzona uszczelka pod głowicą, przegląd do 07.2002 r, -
2.500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/782-26-73
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FORD SIERRA, 1987 r., 170 tys. km RM + 6 głośników, szyber
dach, ABS, alarm, uszkodzony przedni błotnik i zderzak, - 4.000 
zl. Wrocław, tel. 0606/97-28-73 
FORD SIERRA SEDAN, 1988 r., 2000 ccm, benzyna, zielony 
metalic, całkowicie spalony, kpi. dokumentacja, - 2.600 zł. Wał
brzych, tel. 0602/52-55-51
FORD SIERRA, 1988 r., 2000 ccm, EFI, czerwony, uszkodzo
ny przód, silnik cały, zarejestrowany, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
FORD SIERRA SEDAN, 1989/99 r.. 1800 ccm, benzyna, biały,
4-drzwiowy, szyberdach, hak, el. otwierane szyby, centralny 
zamek, przegląd do 05.2002 r., poobijany, bez korozji, - 5.600 
zł lub zamienię na Poloneza Caro, do 2.600 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-04-67,074/865-30-13
FORD SIERRA HB, 1991 r., 1800 ccm, turbo D, bordowy, brak 
turbiny, 3 elementy do lakierowania, - 7.400 zł. Wrocław, tel. 
071/316-55-71,0602/78-76-27
FORD SIERRA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, OHC wtrysk, w 
całości lub na części, sprawny. Wrocław, tel. 0602/88-2141

FORD SIERRA KOMBI, 1992 r., 1800 ccm, wtrysk, CLX, moc
no uszkodzony przód (prawa strona), poszerzony tył, ciemne 
szyby, relingi dachowe, szyberdach, zarejestrowany, 2 silniki z 
dokumentacją gratis, - 4.300 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84,071/348-26-11
FORD TAUNUS, 1978 r., 2000 ccm, V6, czerwony, uszkodzo
ny silnik, stan dobry, -1.200 zł. Iwiny, tel. 076/818-93-62 
FORD TAURUS, 1988 r., 2500 ccm, benzyna + gaz, czamy, 
wspomaganie, automatic, tempomat, klimatyzacja, 2 podłokiet- 
niki, welurowa tapicerka, inst. gazowa, uszkodzona przednia 
szyba, stan dobry, zadbany, aktualny przegląd i OC, - 6.500 zł 
lub zamienię na inny. Udanin, woj. legnickie, tel. 0600/10-67-50 
FORD TAURUS, 1988 r„ 170 tys. km, 3000 ccm, benzyna, brą
zowy, instal. gazowa, wspomaganie, tempomat, el. reg. luster
ka, RO, automatic, hak, do podłączenia klimatyzacja, 6-osobo
wy, welur, - 4.500 zł. Legnica, tel. 076/721-66-73,0607/05-56-09 
FORD TRANSIT, 1982 r., 1600 ccm, benzyna uszkodzony. To
maszów Mazowiecki, tel. 044/723-15-81,0602/67-83-10 
FORD TRANSIT, 1983 r. blaszak, stan dobry, bez silnika, - 2.350 
zł. Rososznica, tel. 074/810-31-68,0603/87-02-77 
FORD TRANSIT BUS, 1985 r., 2500 ccm, dieset po dachowa
niu, po remoncie silnika, przegląd do 12.2001 r, -4.500 zł., tel. 
0608/01-75-70 po godz. 18

Pomoc drogowa 24 h
osobowe, terenowe, dostawcze

i wózki widłowe 0P012637 
W ro c ła w , te l. 071 /3 4 6 -6 6 -3 5  

0-601 791 -3 3 6 . 0-601 364-240

FORD TRANSIT, 1985 r.. 2500 ccm, diesel uszkodzony, • 2.800 
zł. Tomaszów Mazowiecki, tel. 044/723-15-81,0602/67-83-10 
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, 1987 V., 2500 ccm, diesel, pomarańczowy, 
uszkodzona lewa strona, silnik i zawieszenie nieuszkodzone, -
5.500 zł. Świdnica, tel. 074/852-20-75,0502/22-90-53 
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, 1993 r., 63 tys. km, 2500 ccm, diesel, 80 KM
9-osobowy, zadbany, stan b. dobry, ważny TUV, nadaje się do 
Oclenia - 7.300 DEM + cło. Bolesławiec, tel. 075/734-6645, 
0604/75-02-92
FORD TRANSIT, 1995 r., 85 tys. km, 2000 ccm, benzyna, czer
wony, sprowadzony w całości, techn. sprawny, spalony, koszt 
naprawy - 2.000 zł, -16.500 zł. Wschowa, tel. 065/540-28-99 
po godz. 19,0601/59-58-67
FORD TRANSIT. 1997 r., 220 tys. km, 2500 ccm, turbo D, biały, 
do sprowadzenia z Niemiec, ABS, poduszka pow., wspomaga
nie kier., el. otw. szyby, do obejrzenia w intemecie http//au- 
tauszkodzone.okey.pl, - 25.500 zł. Chojnów, tel. 076/819-15-99, 
0602/58-06-18
FORD TRANSIT, 1998 r., 2500 ccm, TDI krótki, podwyższony, 
uszkodzony przedni botnik i grill - 8.500 DEM. Leszno, tel. 
0605/22-53-65
FORD TRANSIT 350M, 2000/01 r., 12 tys. km, 2400 ccm, TDi, 
srebrny metalic, najnowszy model, b. mocno uszkodzony lewy 
przód, podwyższony, silnik, skrzynia biegów, most i wał nie 
uszkodzone, kupiony w salonie, faktura zakupu, książka serwi
sowa, karta pojazdu, kpi. dokumentacja, • 26.800 zł. Wrocław, 
tel. 0601/70-7645,071/348-26-11 wgodz. 8-18 
FORD TRANSIT, 2001 r.. 2400 ccm, TDI, 90 KM ABS, el. otw. 
szyby, fabrycznie nowy, podwyższony, przedłużony, uszkodzo
na przednia część dachu, • 39.000 zł lub 22.000 DEM + 22% 
VAT. Legnica, tel. 0601/7342-70.
GEO METRO, 1991 r., 1300 ccm, benzyna uszkodzony przód, 
- 4.900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-7645 
HONDA ACCORD, 1982 r., 1600 ccm, czerwony, mocno skoro
dowany, brak badań technicznych, 5-biegowy, 4-drzwiowy, - 500 
zl. Opole, tel. 0606/59-99-33
HONDA ACCORD, 199Ó r., 2000 ccm, wtrysk, srebrny metalic, 
po dachowaniu, uszkodzony lekko przód, lewy tył i dach, silnik 
.na chodzie’ , alum. felgi, bogate wyposażenie, sprowadzony w 
całości, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, - 4.300 z ł , do 
uzgod.. Wrocław, tel. 0601/70-7645,071/348-26-11 
HONDA ACCORD, 1991/92 r., 2000 ccm. 16V, wtrysk, kolor 
grafitowy, uszkodzony przód i jekko tył, sprawny, sprowadzony 
w całości, zarejestrowany, aktualny przegląd, el. otw. szyby (4), 
el. reg. lusterka, reflektory, welur, centralny zamek, wspomaga
nie, el. reguł, fotele, kpi. dokumentacja, - 5.900 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-82-84,071/348-34-78
HONDA CIVIC SEDAN, 1989 r., 1500 ccm, benzyna, wrzoso
wy metalic, 5-biegowy, czerwone wnętrze, pełna dokumenta
cja, zarejestrowany w kraju, uszkodzony przód, - 3.100 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-8740
HONDA CONCERTO, 1995 r., 96 tys. km, 1800 ccm, TDI, srebr
ny metalic,, mocno uszkodzony przód i lekko tył, sprowadzony 
w całości, w Polsce 3 lata, ABS, welur, wspomaganie, ęl. reguł, 
szyby, lusterka, szyberdach, centralny zamek, udokumentowa
ne pochodzenie, zarejestrowany, • 5.700 z l, do uzgod.. Wro
cław, tel. 0601/78-82-84,071/348-26-11 
HONDA CRX, 1988/93 r., 1600 ccm zniszczony, udokumento
wane pochodzenie, - 3.100 zl. Świebodzice, tel. 074/845-20-99 
HONDA CRX, 1991 r., 1600 ccm bardzo mocno rozbity, • 5.200 
zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
HYUNDAI ACCENT, 1995 r. 2-drzwiowy, poduszka pow., za
dbany, lekko uszkodzony przedni błotnik, zdjęcia do wglądu, 
na białych tablicach - 6000 zł. Wrocław, tel. 071/783-66-31 
HYUNDAI ACCENT, 1996 r., 30 tys. km, 1400 ccm, niebieski, 
uszkodzony przód, stoi w Goerlitz, - 2.500 zł. Wąsosz, woj. lesz
czyńskie, tel. 0603/59-59-25
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ISUZU. MIDI. 1992 r., 150 lys*Km, 2000cćm. biały, 9 miejsc, 
przeszklony, po remoncie blacharki, sinik do remonlu?- €.000 
zt Wrocław, lei. 071/320-39-31.320-26-09 
ISUZU MIDI. 1994 r„ 142 lys. ton. 2200 ccm, dtesd. biały, uszko
dzony. zarejestrowany. - 7.000 zł. Wschowa. teL 065/540*5*1^ 
065/540-32-10.0601/59-12-38
ISUZU RODEO, 1991 r. przetarty prawy bok. -16.000 zl. Po
znań. teł. 0604718-49-63
IYECO 35-10 TURBOOAH.Y, 1992/93 r.. 2500 ccm. biały, uszko
dzony silnik, model MAXI, • 18.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/1564-05
IYECO 35-1,1996 r.. 2500 ccm. diesel, fioletowy, nowy typ, 
centralny zamek. el. otw. szyby, wspomaganie, dhjgi, niski, lek
ko uszkodzony przód + części. - 23.000 zł. Leszno, tel. 
0609/45-99-56
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED, 1994/95 r., 5200 ccm. 
benzyna, zielony metalic, uszkodzone lewe drzwi, sHuczona 
przednia szyba, sprawny w 100%, - 42.000 zl. Leszno, tel. 
0605/69-33-42
JELCZ 317 D, 1977 r., 11100 ccm, czerwony, ciągnik siodłowy, 
uszkodzona skrzynia biegów, naczepa Zremb, - 3.700 zł. IGeł- 
czów, teł. 071/398-82-92
JELCZ 317 D, 1985 r., 11000 ccm ciągnik siodłowy, kabina z 
1991 r.. uszkodzony. - 3.000 zł. Wrocław, tel 0608/55-66-73 
KIA CERES, 1997 r. pełna dokumentacja, doszczętnie znisz
czony, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
K1APRIDE, 1999/00 r„ 44 lys. km, 1300 ccm. benzyna, grana
towy, po dachowaniu, sinik, zawieszenie i płyta podłogowa nie 
uszkodzone, kupiony w salonie w Polsce. I rej. i zakup w 2000 
r.. karta pojazdu, .twardy’ dowód rejestr, - 6.700 zł. Wrocław, 
tel. 0601/21-75-42,071/348-26-11 w godz. 8-18 
KIA RE TONA, 2000 r.. 17 tys. km. 2000 ccm, turbo D, srebrny 
metale, wspomaganie, centralny zamek, lekko poobijany-9.000 
DEM ♦ do. Iowa, tel. 068/377-48-57,0603/32-70-30 
LADA 2105, 1987 r.. 1300 ccm. - 300 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
LADA 2107,1991 r. pełna dokumentacja, zniszczony, - 300 zł. 
Wrocław, teł. 0601/71-69-78
LUBLIN 3302,1998 r., 80 tys. ton, 2400 ccm. dtesd. biały. lad. 
2.91, krótki, blaszak, do lakierowania przód, brak kilku części, 
książka serwisowa. - 14.000 zł. Góra. tel. 0601/93-03-33, 
0601/05-81-90
MAZDA 323 F, 1996 r., 15 tys. km. 1500 ccm, wtrysk. 16 V, 
perłowogranatowy, po włamaniu. klimatyzacja. centralny zamek, 
do wymiany poduszki pow, - 22.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-49-02.0609/64-36*1
MAZDA 626.1991 r., 161 tys. km. 2000 ccm. (fiesel, czerwony, 
uszkodzony prawy przód, wspomaganie, alarm *  pilot, wełuro
wa tapicerka, centralny zamek, reg. kierownica, ekonomizer. 
kupiony w salonie. • 6.000 zł. Międzylesie, teł. 074/812-67-68 
MAZDA 626.1992/93 r, 150 tys. km. 2000 ccm, 16V, bordowy, 
nowy model, uszkodzony prawy przód, alarm, pełne wyposa
żenie el., cenlr. zamek, szyberdach el.. 5-drzwiowy, -10.500 zł. 
Lubin, teL 076/749-76-82,0608/18-78-39 
MAZDA 929,1986 r.. 2000 ccm, benzyna, niebieski meta be, 
uszkodzona skrzynia biegów, stan dobry, - 4.000 zł. Leszno, 
teł. 0609162-79-71
MAZDA E2000,1986 r., 2400 ccm, dieseł uszkodzony przód. - 
4.000 zł. Tomaszów Mazowiecki, tel. 044/723-15-81, 
0602/67-83-10
MERCEDES 124.1987 r., 2300 ccm, benzyrta, grafitowy, uszko
dzony przedni zderzak i lakier. -13.000zł lub zamienię na inny 
osobowy, może być uszkodzony. Wrodaw, teł. 071/357-21-02, 
0608/27-09-14
MERCEDES 1617,1979 r. w całości łub na częśd, -10.000 zł. 
Wałbrzych, teł. 074/847-76*6,0601/88*6*6 
MERCEDES 190,1985 r., 2000 ccm, benzyna, zloty metalic, 
instalacja gazowa, ei. otw. szyby. alum. felgi, mocno uszkodzo
ny prawy bok. - 5.800 zł. Wrodaw. lei. 071/372*7*0 
MERCEDES 190 E. 1987 r.. 2600 ccm. wtrysk, grafitowy. ABS. 
ASD, wspomaganie kier., alum. felgi, ei. reg. szyberdach, el. 
otw. szyby. el. reg. reflektory, centr. zamek, tylne zagłówki, do 
poprawek lakieru. -12.000 zł lub zamienię na tańszy łub uszko
dzony. Wąsosz, tel. 0601/76-96-78 
MERCEDES 190 E. 1991 r.. 200 tys. km, 1800 ccm, wtrysk, 
kolor wiśniowy, 5-drzwiowy, 4-biegowy, ABS, el. otw. szyber
dach, bez wypadku, uszkodzona głowica. TUV, nadaje się do 
oclenia - 4.000 DEM + cło. Bolesławiec, tel. 075/734*6-45, 
0604/75*2-92
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MERCEDES 250124 W, 1991 r.. 2500 ccm. TD, brązowy meta
lic, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, szyberdach, centralny 
zamek + pilot, alum. felgi, bardzo lekko uszkodzony, .na cho
dzie’, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, sprowadzony na 
nowych warunkach, - 27.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/592*3-79.0601/88-28*9
MERCEDES 300123,1979 r.. 357 tys. km. 3000 ccm. diesel, 
mity, lekko uszkodzony przód, stan silnika dobry, -1.700 zł. 
Przygodzice, gm. Przygodzice, tel. 0602/28-25-34 
MERCEDES 300124,1986 r.. 270 tys. km, 3000 ccm. benzy
na, zielony metalic, kombi, automat, szeroka listwa, ABS, ESO, 
klimatyzacja, el.szyby, lusterka, szyberdach, relingi, centralny 
zamek, alarm, felgi aluminiowe, nowe opony, uszkodzony przód, 
-11.300 zł. Wrocław, teł. 0601/73-97-97 
MERCEDES300 D, 1993 r. z salonu, uszkodzony tył, .na cho
dzie', - 35.000 zł. Wołczyn, teł. 0602/52-04-34 
MERCEDES 300 124 E, KOMBI, 1994 r., 200 tys. km, 3000 
ccm, wtrysk, srebrny metalic, 5-drzwiowy, automatic, ABS, ASD, 
hydraulika, klimatyzacja, szyberdach, el. otw. szyby, relingi, 
skórzana tapicerka, podgrzewane siedzenia, uszkodzona tylna 
Lambda, zderzak, błotnik -12.000 DEM + do. Bolesławiec, tel. 
075/734*6-45,0604/75*2-92
MERCEDES 307 D. 1986 r., 420 tys. km. 2400 ccm, diesel, 
biały, 5-biegowy, wspomaganie, zapłon w stacyjce, podwyższo
ny, przedjużony, uszkodzone pióra resorów, - 9.500 zł. Cybin
ka. woj. zielonogórskie, tel. 0607/85-56-75 
MERCEDES 307 D. 1986 r., 2400 ccm, diesel, biały, długi, kpi. 
spalony, wysoki - 5.000 zł. Lwówek Śląski, td. 0606/53*7-57 
MERCEDES 320 E, 1997 r., 60 tys. km pełne wyposażenie, 
lekko uszkodzony - 32.000 DEM ♦ do i transport Wrodaw, tel. 
071/311-51-95 po godz. 20.0605/07*7-12 
MERCEDES 320 E. 2000 r.. 3200 ccm. CDI, srebrny, pełne 
wyposażenie, uszkodzony przód i lewy bok. sprawny • 32.000 
DEM ♦ do. Głogów, tel. 076/833-40-96 
MERCEDES 407.1976 r., 2400 ccm, diesd uszkodzony, - 2.200 
zł. Tomaszów Mazowiecki, td. 044/723-15*1,0602/67*3-10 
MERCEDES 407 D FURGON, 1980 r.. 2400 ccm. diesd. nie
bieski. hak, bliźniacze koła, mocno skorodowany, - 5.500 zł 
(możl. wyst fakL VAT). Ząbkowice Śląskie, td. 0602/63*3-38 
MERCEDES 407 MAX. 1982 r., 2400 ccm, diesd, czerwony, 
blaszak, karoseria modd 410, bliźniacze kola, lad. 2.5 L do la
kierowania. - 12.900 zł. Wrodaw, tel. 071/785-44*5, 
0601/1549-76
MERCEDES 500 SE 126,1986/87 r., 190 tys. ton. zielony me
talic, modd z 1987 r.. klimatyzacja, ABS, drewniana kierowni
ca. eL reguł, szyby, lusterka, reflektory, fotele, zagłówki, kie
rownica. instal. td. komórkowego, alarm, centralny zamek, im
mobilizer, odczepiany hak. atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 
24.500 zł lub zamienię na Mercedesa 140,210 lub vana. Wro
daw. teL 0601/70-17-36

O  MERCEDES 508 D zarejestrowany., te l. 
0600/41-32-12 02028331

MERCEDES 602.1980 r.. 3782 ccm, dieseł, niebiesko-czerwo- 
ny, ład. 3,2 L nie zarejestrowany, do remontu, - 7.000 zł. Obor
niki Śląskie, td. 071/310-21-21.0600/29-73*8 
MERCEDES MB-100,1995 r. podwyższony, przedłużony, nie 
uszkodz. - 8.500 DEM + do. Iłowa. tel. 068/377-48-57, 
0603/32-70*0
MERCEDES SPRMTER 308 D. 1997 r.. 135 tys. km. 2300 ccm, 
niebieski, niski, średni, blaszak, ABS, ABD, SRS, serwo, d . 
reguł, lusterka, w kraju od miesiąca, poobijany - 33.000 zł. .na 
gotowo’  - 37.000 zł. Kępno. lei. 062/782-28*6 
MERCEDES SPRINTER 312.1998 r. poduszka powietrzna, 
średni, wysoki, uszkodzony dach i bok, - 42.000 zł. Milicz, td. 
071/384*1-25
O  MERCEDES. Skup modeli 123,124,201,210,140 i 

innych (całych lub powypadkowych), natychmia
stowa wypłata gotówki, transport gratis, satysfak
cja gwarantowana. Wrocław, tel. 0601/77-87-40, 
0605/62*0-14 81013361

MITSUBISHI CANTO* 60,1994 r., 260 tys. km. 3300 ccm. TDi. 
biały, kontener, dl. 5 *  m, szer. 2,2 m, wys. 2,2 m, 27 m3, uszko
dzona lewa strona kabiny, stan dobry, hamulec górski, d. otwie-

MERCEDES 200.1973 r., 190 tys. km, 2000 ccm, biały, do re
montu silnika (tłoki do wymiany), - 1.000 zł. Legnica, teł. 
0604/36-79-40 ^
MERCEDES 200 123 D. 1979/80 r.. 2000 ccm. (fiesd, bidy. 
wspomaganie kier., hak, zapłon w stacyjce, zielone szyby, stan 
silnika i blacharki dobry, nowy akumulator (gwarancja), zawie
szenie do remontu, brak przeglądu i OC, - 3.700 zł. Bielawa, 
td. 074/645-26*8,0604/32-50*4 
MERCEDES 200123.1979/80 r ,  bidy, mocno uszkodzony lewy 
przód, silnik me uszkodzony, zapłon w stacyjce, zarejestrowa
ny w kraju, .twardy" dowód rejestracyjny, -1.550 zł. Wrodaw, 
td. 0601/21-7542,0601/77*1-54 
MERCEDES 207 D, 1982 r.. 2400 ccm, diesd, kolor kremowy, 
poeferyższony, przedłużony, blaszak, po dachowaniu, drzwi cale, 
wciśnięty dalch i pas przedni, sSnik nie uszkodzony, - 5.000 zł. 
Zieiona Góra. td. 0502/28*8-92 
MERCEDES 220 po wypadku, -1.500 zL Ligota Piękna, td. 
071/312-43-43
MERCEDES 220 C-KLASSE, diesd, srebrny metale, uszko
dzony przód, w trakcie naprawy (wszystkie nowe częśd). 2 
poduszki powietrzne, d. otw. szyby, reingi dachowe, wersja 
Classic. odony, - 42.000 zł lub zamienię na tańszy. Zgorzelec, 
td. 0601/48-49*7
MERCEDES 220115 W, 1974 r. lekko zdekompletowany, peł
na dokumentacja, duży odzysk częśd, -1.100 zL Wrodaw. td. 
0601/77*7-40
MERCEDES 220 C-KLASSE AMG, 1994 r.. 102 tys. ton. ben
zyna, srebrny metalic, uszkodzone szkło reflektora, 150 KM, 
klimatyzacja, skórzana tapicerka -14*00 DEM + cło. Lubin, 
td. 0601/42-28-54
MERCEDES 220 C, 1999 r., 40 tys. km, benzyna, ciemny me
talic, do sprowadzenia z Niemiec, cena - 24.000 DEM + cło. 
Wrodaw, teL 071/794-53*8
MERCEDES 230123 W. 1984 r.. 2300 ccm, benzyna szyber
dach, instalacja gazowa, do remontu silnik i blacharka, pełna 
dokumentacja, - 3.990 zł. Wrodaw. td. 0601/77*7-40 
MERCEDES 230124.1987 r. 160 tys. km. 2300 eon. benzy
na, srebrny metafic, szeroka listwa, drewno, szyberdach, wnę
trze E-Klasse, centralny zamek + plot, obniżony, automatic, 
uszkodzony tył (Mapa. lampy), koszt naprawy ok. 1.500 zł, -
14.000 zl. Wrodaw, td. 0609/52-75*1
MERCEDES 240 123 D. 1977 r„ 2000 ccm, brązowy, zareje
strowany, po remoncie kapitalnym sinika, alum. felgi, wspoma
ganie. ciemne szyby, drewniana kierownica, do lakierowania 
klapa łylna i drzwi prawe, -2500zł. Kargowa, woj. zielonogór
skie, leL 0503/62-46*9
MERCEDES 240123,1984 r. 250 tys. km. 2400 ccm, bidy, po 
dachowaniu, bardzo mocno rozbiy, zarejestrowany w Polsce, -
4.000 zł. Wrodaw. teł. 0503/94-96-53
MERCEDES 240123.1984 r., 250 tys. km. 2400 ccm, biały, po 
dachowaniu, zarejestrowany w Polsce, - 4*00 zŁ Wrodaw, td. 
0503/92-70*0
MERCEDES 250 124 D. 1987 r.. 2500 ccm. diesd, zielony 
metafic. centralny zamek, wspomaganie, szyberdach. do malo
wania 4 elementy, -17.500 zł lub zamienię. Bolesławiec, td. 
0608/18*3*9

NISSAN SUNNY, 1989 r., 130 tys. km, 1400 ccm, kdor grafito
wy, bez wypadku. 5-drzwiowy, sprowadzony w całości, uszko
dzony silnik (stuka tłok), - 4.800 zł. Wrodaw, tel. 0501/75-28-11 
NISSAN SUNNY N-14 SU, 1991 r„ 120 tys. km, 1400 ccm, 
kdor perlowokawowy, wspomaganie, 4 d. otw. szyby, central
ny zamek, roczna inst. gazowa, lekko uszkodzony lewy przód 
(podłużnice i układ jezdny nienaruszone), - 9.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 0604/88*9*5
NISSAN URVAN, 1988 r., 2300 ccm, diesel uszkodzona skrzy
nia biegów, • 8.000 zł. Opole, tel. 0601/06-43*9 
OLTCfT CLUB 11 RL, 1992 r., 90 tys. km, 1^29 ccm, beżowy 
metalic, nie .na chodzie’ , do remontu silnika, przegląd do 
10.2001 r, - 600 zl. Lubin, tel. 076/844-18*7 
OLTCIT CLUB 11 RL, 1992 r., 64 tys. km, 1129 ccm, benzyna, 
brązowy metalic, po wypadku, - 600 zł. Walim, tel. 074/845-75*9 
OPEL AGILA, 2000 r., 1 tys. km, 1200 ccm, niebieski metalic, 
wspomaganie, centralny zamek, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, halogeny, alum. felg, 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, 1982 r., 1600 ccm, benzyna, grafito
wy, 4-drzwiowy, uszkodzony lewy bok, silnik techn. sprawny, z 
dokumentacją, • 1.200 zł. Bdesławiec, tel. 075/734-74-19 
OPELASCONA SEDAN, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, czerwo
ny, 2-drzwiowy, uszkodzony prawy przód, • 1.000 zł. Nadolice 
Wielkie, tel. 071/318-98-14
OPELASCONA SEDAN, 1983/84 r., 1300 ccm, OHC, srebrny 
metdic, stan silnika b. dobry, po remoncie, techn. sprawny, .na 
chodzie*, oryginalny lakier, blacharka do drobnych poprawek, 
pęknięta przednia szyba, - 2.100 z ł, do uzgodnienia. Wrocław, 
td. 071/348-34-78,0601/77*1-54 
OPEL ASTRA KOMBI, 1992 r., 98 tys. km, 1600 ccm, biały, 
refingi dachowe, wspomaganie kier., sprowadzony w całości, w 
kraju od 6 mies., kpi. dokumentacja, uszkodzony, - 7.900 zł. 
67-400 Wschowa, tel. 065/540-46-62 po godz. 20, 
0605/82*4-77
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ranę szyby, uchylna kabina, ład. 3t, bliźniacze koła, - 22.000 zł 
lub zamienię. Wrodaw. td. 071/788*0-95,0601/70-46-16 
MITSUBISHI CARISMA GDI SEDAN, 1999r.,23tys. km. 1800 
ccm, zielony, klimatyzacja, 4 pod. powietrzne, ABS, centr. za
mek, d. otw. szyby, d. reg. lusterka, kupiony w kraju, koszt 
naprawy ok. 2.500 zł (w tym częśd), - 34.000 zł. Zbąszynek, 
teł. 068/384-97-39,0602/36*1-48 
MITSUBISHI COLT, 1982 r. stan dobry, pełna dokumentacja, 
do remontu, - 700 zł. Wrodaw, tel. 0601/71*9-78 
MITSUBISHI GALANT. 1986 r., 1800 ccm, turbo D uszkodzony 
przód, stan sinika b.dobry, zarejestrowany, kompletna doku
mentacja. -4.400 zł. Wrocław, td. 071//372*7*0 
MITSUBISHI GALANT, 1989 r., 2000 ccm uszkodzony lewy 
przód. - 4.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/849*2-92 po godz. 18 
MITSUBISHI LANCER GLXI, 1991 r.. 175 tys. km, 1500 ccm, 
benzyna. 12V. kdor grafitowy metalic, d. reg. lusterka, central
ny zamek, alarm + pilot, II właśddd, podgrzewane lusterka i 
fotele, uszkodzone lusterko lewe, w ciągłej eksploatacji, - 9.700 
zL Twardogóra, td. 071/315*8-18 
NISSAN CHERRY. 1983r., 1300ccm, benzyna zurzęducdne- 
go, - 800 zł. Zagrodno, teł. 076/877-36-25 
NISSAN LAUREL, 1988 r., 2800 ccm, diesd szyberdach, peł
ne wyposażenie elektryczne, uszkodzony przód (błotnik, ma
ska. zderzak, reflektor), - 5.500 zi lub zamienię na inny. Sobót
ka, woj. wrodawskie, teł. 0606/37-15-29 
NISSAN MAJU MA QX, 1997 r„ 112 tys. km, 2000 ccm, benzy
na, srebrny, pdne wyposażenie oprócz skóry, automatic, uszko
dzony, 3-drzwiowy, techn. sprawny, ważny przegląd, - 36.000 
zL Wrodaw, td. 071/781-78-55,0606/94-44-44 
NISSAN MICRA, 1996 r., 50 tys. km, 1000 ccm. 16V, niebieski 
metalic, wspomaganie, klimatyzacja, po dachowaniu -10.000 
zł lub zamienię na nieuszkodzony, w tej cenie. Bardo Śl., td. 
074/817-13*4
NISSAN MICRA. 1996 r.. 65 tys. km. 1000 ccm. 16V. turkuso
wy metafic, uszkodzone tylne lewe drzwi, próg, błotnik, z salo
nu, książka serwisowa, -12.500 zł. Kidczów, td. 071/398*1-99. 
0502/93-39-72
NISSAM PRAIRE VAN, 1991 r„ 2000 ccm, benzyna, brzozowy, 
uszkodz. błotnik, uszkodz. elektryka sinika, brak lewej szyby 
oraz tylną, wyposażenie: centr. zamek, d. otw. szyby, tempo- 
metr, 4 x 4 ,  zniszczone wnętrze - 6.500 zł. Legnica, tel. 
0606/50*1-91
NISSAN PR1MERA SEDAN, 1991 r., 160 tys. km, 2000 ccm, 
wtrysk, 16V p^dachowaniu, geometria prawidłowa, dum. fdgi, 
ospoilerowany. silnik sprawny, d. otw. szyby (4), el. reg. luster
ka i szyberdach, welur, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, - 
6.600 zł. Wrodaw. td. 0601/78*2*4,071/348-26-11 
NISSAN STANZA. 1991 r., 2400 ccm, wtrysk automatic, do 
poprawek blacharskich, sinic i skrzynia biegów stan idealny, 
pełna dokumentacja, - 3.990 zł. Wrocław, tel. 0601/77*7-40 
NISSAN SUNNY SEDAN. 1984 r.. 1700 ccm. diesd, srebrny 
metdic, uszkodzony sinik, blacharka do poprawek, - 2.000 zł. 
Torzym, td. 068/341-41-33,0604/30-2941 
NISSAN SUNNY, 1987 r., niebieski, alarm, hak holowniczy, 
pęknięta przednia szyba, uszkodzony 5. bieg, stan blacharki i 
silnika dobry, - 4*00 zł. Opde. tel. 0601/40-11*6

OPELASTRA, 1992 r., 125 tys. km, 1600 ccm, benzyna, bor
dowy metdic, centralny zamek, RO, serwo, przerysowana ma
ska i klapa tylna - 3.200 DEM + do. Góra, tel. 0601/57-29-32 
OPELASTRA, 1992 r., 148 tys. km, 1400 ccm, benzyna, bor
dowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, bez wypadku, ważny przegląd, 
do sprowadzenia z Niemiec - 2.700 DEM + cło. Lwówek śląski, 
td. 075/782-56-12,0606/41-26*0 
OPELASTRA KOMBI. 1992/97 r.. 1700 ccm, diesd. biały, po 
poważnym wypadku, silnik cały, zarejestrowany w kraju, - 5.700 
zł. Wrocław, td. 0602/12-51-35 
OPELASTRA SEDAN. 1993 r„ 108 tys. km, 1600 ccm, benzy
na, niebieski, centrdny zamek, wspomaganie, wełurowa tapi
cerka, RO, bez wypadku, do sprowadzenia z Niemiec • 3.700 
DEM + do. Lwówek Śląski, td. 075/782-56-12,0606/41-26*0 
OPEL ASTRA KOMBI, 1995 r., 180 tys. km, 1800 ccm, 16V 
pełne wyposażenie oprócz skóry, uszkodzona uszczelka pod 
głowicą - 5 900 DEM. Bolesławiec, tel. 0603/97-56-96 lub Niem
cy. 0049/17-46*6*7*9
OPEL ASTRA KOMBI. 1995 r., 86 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, 
biały, 5-drzwiowy, 5-biegowy, 2 poduszki powietrzne, uszkodzo
ny z tyłu, ważny TUV, ks. serwisowa, nadaje się do oclenia - 
3.600 DEM *  cło. Bolesławiec,. 1el. 075/734-66-45, 
0604/7502-92
OPEL ASTRA, 1995 r.. 81 tys. km, 1400 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach,
2 poduszki powietrzne, obrotomierz, uszkodzona lampa, błot
nik i chłodnica, do sprowadzenia, koszt naprawy -1.200 zł, - 
15.500 zł. Lubań. tel. 075/646-47-15 
OPELASTRA KOMBI, 1997 r„ 1800 ccm. 16V, czamy metalic, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, do sprowadzenia z Niemiec, 
lekko uszkodzona lewa strona - 7.600 DEM. Nowogrodziec, tel. 
0603/97-56*6
OPEL ASTRA KOMBI, 1997 r., 60 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
zielony, centr. zamek, klimatyzacja, wspomaganie, relingi, role
ta, rozbita lewa strona • 4.000 DEM. Lwówek śląski, tel. 
075/782-54*8,0604/46-34-26
OPELASTRA, 1997 r., 1600 ccm, 16V, czerwony, 5-drzwiowy,_ 
ABS, klimatyzacja, wspomaganie, 2 pod. powietrzne, centr. 
zamek, wełurowa tapicerka, d. reg. lusterka, RO, książka ser
wisowa, lekko uszkodzony, do sprowadzenia, - 22.000 zł. Pro
chowice, td. 0604/06-73*6
OPEL ASTRA, 1997 r., 1700 ccm, TDS, zielony metalic, po
duszka pow., el. otwierane szyby, eł. reguł, lusterka, aluminio
we felgi, RM, 5-drzwiowy, uszkodzona lampa, grill, kierunkow
skazy - 7.700 DEM + cło. Wrocław, tel. 071/355*8-10 
OPEL ASTRA II, 1998 r., 32 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, kolor 
perłowoczamy, klimatyzacja, ABS, 4 poduszki powietrzne, ra
dioodtwarzacz, d. otwierane szyby, d. reguł, lusterka, central
ny zamek + pilot, reg. kierownica, aluminiowe felgi, halogeny, 
5-drzwiowy, wełurowa tapicerka, uszkodzony lewy tylny błot
nik, cena 34.000 zł + do i transport lub 9.000 DEM. Oleśnica, 
td. 0603/69-32*6
OPELASTRA II, 1999/00 r., 41 tys. km, 1600 ccm, biały, kom
bi, el. reg. refl., RM, stereo, reg. w kierów., roleta, siatka, relin
gi, ABS, 4 poduszki powietrzne, lekko uszkodz., poduszki całe 
i szyby, na gotowo 33.000 zł, kupujący zwolniony z opłaty skar
bowej. Brzeg Opolski, td. 077/416-59-43,0501/58-12-14 
OPEL ASTRA II, 1999/00 r., 10 tys. km, 1600 ccm, 16V Pb/, . 
zielony metalic, 5-drzwiowy, do malowania 3 elementy, - 29.500 
zł. KłodztoMel. 0502/40-91*8
OPEL ASTRA II, 2000 r„ 2000 ccm, 16V ECOTEC, srebrny, 
5-drzwiowy, pełne wyposażenie oprócz skóry, lekko uszkodzo
ny, do sprowadzenia,-41.000zł. Prochowice, teł. 0608/36-93-22 
OPEL ASTRA KOMBI, CLASSIC, 2000 r., 43 tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, czerwony, lekko uszkodzony, homologacja na dężaro- 
wy, kupiony w salonie, wspomaganie, blokada skrzyni biegów, 
centr. zamek, el. reguł, szyby, światła, relingi dachowe, roleta 
bagażnika, RO Blaupunkt, możl. faktura VAT, • 22.500 zł. Wro
daw, tel. 0601/70-76-45,071/348-26-11 
OPEL CORSA SEDAN, 1984 r., 1200 ccm, benzyna po wypad-

OPEL CORSA, 1997 r., 20 tys. km, 1000 ccm, 12V, ECOTEC, 
zielony metalic, wspomaganie kier., RO, ABS, el. otw. szyber
dach, el. reg. reflektory, el. reg. lusterka, wełurowa tapicerka, b. 
lekko uszkodzony błotnik przedni i tylny, .na chodzie’ , cena na 
gotowo • 17.000 zł. Jawor, tel. 0604/18-05-38 
OPEL CORSA, 1997 r., 32 tys. km, 1400 ccm, benzyna, czer
wony metalic, wszystkie el. dodatki, do sprowadzenia z Belgii - 
4.200 DEM + cło i transport, na gotowo • 16.000 zl. Prochowi
ce, tel. 076/858-40-58,0603/61*7*9,0601/19-20-09 
OPEL CORSA, 1998 r. 5-drzwiowy, lekko uszkodz., kpi. czę
śd, do sprow. - 6.500 DEM. Szlichtyngowa, tel. 065/549-26-1-1, 
065/549-23-11
OPEL CORSA, 1999 r., 1000 ccm, 12V, biały, 4 poduszki pow., 
ABS, wspomaganie kier., lekko uszkodzony, koszt naprawy ok.
I.000 zł, cena - 7.000 DEM + cło. Krosno Odrzańskie, tel. 
068/383-79-52,0601/61-95-89
OPEL CORSA B, 1999 r„ 36 tys. km, 1000 ccm, 12V, kolor 
srebrny, uszkodzony, przód do lakierowania, ABS, el. otwiera
ny szyberdach, serwo, centralny zamek, 5 zagłówków, alumi
niowe felgi, wełurowa tapicerka, * 16.500 zł + do. Wrodaw, tel. 
071/339-22-90,0502/25*0-49
OPEL CORSA, 2000 r., 2 tys. km, 1200 ccm, czamy, 4 podusz
ki powietrzne, alum. felgi, elektryka, ABS, wspomaganie, 
uszkodz. przód .na chodzie’ - 3.500 DEM. Legnica, tel. 
0602/69-28*6
OPEL KADETT KOMBI, 1980 r. mocno uszkodz. lewy tył, • 450 
zł. Oława, tel. 0601/14-88-60
OPEL KADETT, 1981 r., 1300 ccm, OHC, żółty metalic, 
5-drzwiowy, do remontu, - 700 zł. Świdnica, tel. 074/853-67-34 
OPEL KADETT, 1982 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, uszko
dzony tył, polska dokumentacja, • 1.000 zł. Paczków, tel. 
077/431-71-74
OPEL KADETT GT, 1985 r., 16V, granatowy, 3-drzwiowy, uszko
dzony mocno lewy przód, zarejestrowany, • 3.155 zł. Szczepa
nów, gm. Lubawka, tel. 0609/17-18*92 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, wtrysk, czerwony, 5-drzwio
wy, lekko uszkodzony przód, .na chodzie’ , -1.200 zł. Zgorze
lec, td. 075/775-46*2,0604/29-12-50 
OPEL KADETT, 1987 r., 1300 ccm, benzyna, biały, 5-drzwio
wy, centralny zamek, RM, kpi. dokumentacja, zadbany, stan 
techn. dobry, do drobnych poprawek, - 3.000 zł. Legnica, tel. 
076/866-46-74,0607/83-06-25
OPEL KADETT SEDAN, 1987 r., 1600 ccm, diesd bardzo moc
no rozbity, - 3.700 zl. Wrodaw, tel. 0604/92-37-03 
OPEL KADETT GSI, 1988/94 r., 1800 ccm, wtrysk, kolor grafi
towy metalic, 5-drzwiowy, ospoilerowany, po remoncie silnika i 
blacharki, do lakierowania dach i tylny spoiler, - 4.900 zł. Boro
wa, td. 071/315-72-45
OPEL KADETT KOMBI. 1989 r., 1300 ccm, benzyna 4-drzwio
wy, uszkodzony reflektor i zderzak, techn. sprawny, • 4.900 zl. 
Wrocław, tel. 071/372*5-23,0609/20-08*4 
OPEL KADETT, 1990 r., 1600 ccm lekko rozbity, - 5.200 zł. 
Wrodaw, td. 0604/92-37*3
OPEL KADETT, 1991 r., 112 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, dem- 
nografitowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, stan b. dobry, nadaje się 
do odenia, ważny TUV, pęknięty kierunkowskaz -1.300 DEM + 
cło (.na gotowo’  - 7.500 zł). Bolesławiec, tel. 075/734*6-45, 
0604/75*2-92
OPEL KADETT KOMBI, 1991 r., 1600 ccm po pożarze, .twar
dy* dowód rejestracyjny, sprowadzony w cdośd, kpi. dokumen
tacja, - 3.800 zl. Wrocław, tel. 0601/77*1-54 
OPEL KADETT, 1991 r., 144 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, bordo
wy, wspomaganie kier., el. otw. szyby, el. reg. reflektory, reguł, 
fdd  kierowcy, reguł. wys. mocowania pasów, po wymianie pro
gów, błotników, do lakierowania maska i błotnik, - 8.500 zł. Wro
cław, td. 071/362-21-43
OPEL OMEGA, 1987 r., 2000 ccm, złoty, do drobnych popra
wek, el. lusterka, wspomaganie kierownicy, • 5.900 zł. Wrocław, 
tel. 0607/20-79-37
OPEL OMEGA, 1988/89 r., 160 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ko
lor grafitowy metalic, do drobnych poprawek blacharskich tylny 
błotnik i drzwi, automatic, ABS, wspomaganie, komputer, we
lur, tylny spoiler. hak, nowe opony, halogeny, sprowadzony w 
całości, zadbane wnętrze, sprawny technicznie, zarejestrowa
ny, - 6.400 zł. Wrodaw, tel. 0601/77*1-54,071/348-34-78 
OPEL OMEGA KOMBI, 1989 r., 2000 ccm, benzyna, czerwony, 
uszkodzony lewy przód, - 3.800 zł. Janowiec, tel. 068/378*4-22 
OPEL OMEGA KOMBI. 1990 r., 270 tys. km, 2400 ccm, wtrysk 
technicznie sprawny, do małych napraw, zaniedbany, • 6.900 
zł. Wrodaw. tel. 071/348-34-78,0601/70-17-36 
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 2000 ccm wspomaganie, centr. 
zamek, ciemne tylne szyby, uszkodzone przednie drzwi pasa
żera, możliwe raty przez komis, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 
357*1-71,0605/40-13-09
OPEL OMEGA KOMBI, 1990 r., 2300 ccm, diesel, biały, turbo, 
intercooler, centralny zamek, ei. lusterka, el. szyby, wspoma
ganie, aluminiowe felgi, ABS, relingi, radioodtwarzacz, zadba
ne wnętrze, stuki w silniku, - 7.600 zł. Wrocław, tel. 
071/34842-16
OPEL OMEGA A CD, 1993 r.. 120 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, do malowania maska, zderzak i błotnik prawy, automatic. 
szyberdach, ABS, wspomaganie kier., RM, hak, zadbany, -
II.500 zł. Wrodaw. tel. 071/339-22-90,0502/25-80-49 
OPEL OMEGA B, 1994 r., 2000 ccm, niebieski, uszkodz. przód 
prawa strona, koszt naprawy ok. 3.000 zł, alum: felgi, el. otw. 
szyberdach, wełurowa tapicerka, RM • 18.000 zł. Bolesławiec, 
tel. 0601/40-47-33
OPEL REKORD, 1978 r., 80 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, bordo
wy, zarejestrowany, brak przeglądu, do drobnych poprawek błd- 
nik, przyciemniane szyby, hak, stan tapicerki b. dobry, -1.000 
zł. Miechowice, gm. Wiązów, tel. 0605/74-16-42 
OPEL REKORD, 1979 r, 1950 ccm, biały, mocno zniszczony, kpi. 
dokumentacja, - 400 zl lub zamienię. Zgorzelec, tel. 0602/89-50-55, 
0049/16-25-47-71*7
OPEL REKORD, 1986 r., 2300 ccm, diesel po spaleniu, pdna 
dokumentacja, - 700 zł. Wrodaw, tel. 0601/07-92-80 
OPEL VECTRA, 1989 r., 103 tys. km, 2000 ccm, szary metalik, 
ABS, centralny zamek, szyberdach, 4 zagłówki, el. reg. luster
ka, wdurowa tapicerka, radioodtwarzacz, uszkodzony lewy 
przód, - 8.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-56 
OPEL VECTRA, 1990 r., 2000 ccm mocno uszkodzony tył, - 
4.900 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37*3 
OPEL VECTRA SEDAN, 1991 r„ 100 tys. km, 1800 ccm, kolor 
grafitowy metalic, mocno uszkodzony, kpi. dokumentacja, prze
gląd do 02.2002 r, • 3.000 zł. Przylep, woj. zielonogórskie, tel. 
0607/39*1-40
OPEL YECTRA, 1991/97 r., 130 tys. km, 1600 ccm. benzyna, me
tafic, po wypadku. 5-drzwiowy, kompl. dokumentacja, zarejestro
wany, - 4.700 zł. Trzebnica, tel. 0603/41-85-89
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ku, zarejestrowany do 06.2002 r, - 2.800 zł. Wołów, woj. wro
cławskie. tel. 0602/33-58-92
OPEL CORSA, 1987 r.. 1200 ccm po wypadku, - 3.000 zł. Wro
daw, teł. 0604/92-37*3
OPEL CORSA, 1992 r., 77 tys. km, 1200 ccm, benzyna, turku
sowy metalic, 3-drzwiowy, uszkodzony błotnik, stan b. dobry, 
do sprowadzenia z Niemiec, - 9.000 zł na gotowo. Jawor, td. 
0607/39*8-51,0049/17-34-25-18*2 Niemcy 
OPEL CORSA, 1995 r., 48 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, niebie
ski, wspomaganie kier., 2 poduszki pow., RO, wdurowa tapi- 
cerka, lekko uszkodzony błotnik i lampa, do sprowadzenia z 
Niemiec - 4.800 DEM lub na gotowo - 14.200 zł. Jawor, tel. 
0604/18*5-38, Niemcy, 0049/17-31*4*6*2 
OPEL CORSA CD, 1995 r., 1400 ccm, benzyna w kraju od ty
godnia. -12.800 zł. Jenków, td. 076/857-46-82,0606/49-19-53

OPEL YECTRA, 1991/94 r., 96 tys. km, 1800 ccm. benzyna, 
bordowy, el. otw. szyby i szyberdach, el. regMusterka, uszko
dzone prawe drzwi, -8.000 zł. Wrocław, tel. 0605/15-19-55 
OPEL YECTRA CD, 1992 r., 96 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, ko
lor wiśniowy metalic, centrdny zamek, wspomaganie, el. otw. 
szyby, d. reg. lusterka, uszkodzony (pęknięta szyba), cena • 
2.300 DEM + do i transport lub 12.000 zł (na gotowo). Góra, 
tel. 065/543-32-41
OPEL YECTRA, 1992 r., 84 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, srebrny 
metalic, centralny zamek, welur, el. reg. lampy, szyberdach, 
5-drzwiowy, uszkodzona prawa lampa, maska i zderzak, spraw
ny techn. • 2.900 DEM + cło. Góra, tel. 065/544-13-31. 
0501/22-13*9
OPEL YECTRA, 1993 r., 85 tys. km, perłowobordowy, pełne 
wyposażenie oprócz klimatyzacji, uszkodzony przód, koszt na
prawy ok. 3.000 zł, ceńa, • 11.000 zł. Zieiona Góra, tel. 
0603/13-79*0

OPEL YECTRA, 1993r., 145 tys. km, 1800 ccm, benzyna, czer
wony, centralny żamek, serwo, ABS, uszkodzony błotnik prawy 
-3 *00DEM + cło.Góra.tel.0601/57-29-32 .
OPEL VECTRA, 1993 r., 102 tys. km, 1600 ccm, benzyna, czar
ny metalic, sedan, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, 
ABS, RO - 3.000 DEM + do i transport. Góra, td. 0503/02-18-14 
OPEL VECTRA, 1994 r., 1700 ccm, turbo D, zielony metalic, 2 
poduszki pow., klimatyzacja, el. otwierane szyby, centralny za
mek, uszkodzony przód i tył - 4.500 DEM. Wrocław, tel. 
071/355*8-10
OPEL VECTRA, 1994 r., 90 tys. km, 1800 <fcm, wtrysk, grafito
wy metalic, uszkodzony, do sprowadzenia z Niemiec, cena - 
5.500 DEM. Wrocław, tel. 071/794-53-88 
OPEL VECTRA, 1996 r., 170 tys. km, 2000 ccm, 16V, bidy, 
pdne wyposażenie oprócz skóry, klimatronik, do sprowadze
nia, uszkodzony silnik, cena - 8.000 DEM. Żary, tel. 
068/375-98-52.0608/03-50-24
OPEL VECTRA SEDAN CD, 1996/97 r., 1800 ccm, 16V, zielo
ny metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, wspomaganie kier., 
centralny zamek + pilot, radio, 2 poduszki pow., wełurowa tapi
cerka, reg. kierownica, ABS, klimatyzacja, zderzak do lakiero
wania, -17.500 zł + do. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-79-52, 
0601/61-95*9
OPEL VECTRA, 1997 r., 85 tys. km, 2000 ccm, TDI, biały, kli
matyzacja, ABS, poduszki pow., centralny zamek, alarm Scor- 
pion, 2 kpi. kół, uszkodzony lewy przód. Legnica, tel. 
0605/78-53-53
OPEL YECTRA B KOMBI, 1997/98 r„ 80 tys. km, 2000 ccm. 
TDI, 16V, ciemnozielony metalic, wersja CD, uszkodzona gło
wica, maks. koszt naprawy 3000 żł, 2 poduszki pow., alum. fel
gi, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, reflektory, welur, spoilery, 
roleta, RO, halogeny, zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia, 
kpi. dokumentacja, - 27.700 zł. Wrodaw, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-34-78
PEUGEOT 205,1988 r„ 120 tys. km, 1800 ccm, diesel, czer
wony, I właściciel, szyberdach panoramiczny, zarejestrowany, 
w kraju od 3 lat, uszkodzony dach i boki, .na chodzie’ , kpi. do
kumentacja, - 3.700 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/819-16-14 
PEUGEOT 205 GTI, 1990 r., 1900 ccm, benzyna, fioletowy 
metalic, kompl. dokumentacja, techn. sprawny, stan b. dobry, 
uszkodzony błotnik i lampa, alum. felgi, spdlery, - 4.900 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-71-38,0606/60-13-92 
PEUGEOT 206,2000 r., 1100 ccm uszkodzony przód, -17*00 
zł. Nysa, tel. 0606/63-37-79
PEUGEOT 206,2000 r., 24 tys. km, 1124 ccm, srebrny metalic, 
po wypadku, uszkodzony przód, poduszka pow. cała, -16.000 
zł. Nysa, tel. 077/439-83-98
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, td. 0601/78*2-84,071/348-26-11 
PEUGEOT 306,1994 r., 240 tys. km, 1900 ccm, turbo D, zielo
ny, rozbity przĆKi, sprawny silnik, - 9.000 zł lub zamienię na 
Peugot405. Karpacz, tel. 0603/95-48-18 
PEUGEOT 306,1997 r., 78 tys. km, 1800 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, wersja Signature, po lekkim dachowaniu, .na cho
dzie*, I właściciel, 3-drzwiowy, alum. felgi z szerokim rantem, 
ciemne lampy, sportowy układ wydechowy, zderzaki i lusterka 
w kolorze nadwozia, el. reguł, szyby, lusterka. RO, alarm, kli
matyzacja zarejestr. w Polsce, atrakcyjny wygląd • 12.900 zł. 
Wrodaw, tel. 0601/70-76-45,071/348-34-78 
PEUGEOT 309,1991 r., 1400 ccm. kdor grafitowy, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, el. otw. szyby, centralny zamek, szyberdach, 
eksploatowany przez starszą osobę, minimalne uszkodzenie 
prawego boku, do sprowadzenia z Niemiec, stan b. dobry, cena 
z opłatami i transportem, • 6.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0608/28-34*8
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PEUGEOT 309,1993 r., 1900 ccm mocno rozbity, - 4.200 zł. 
Wrodaw, tel. 0604/92-37-03
PEUGEOT 405 GRD, 1989 r„ 1900 ccm, diesel, biały, po wy
padku, odony w całości, mocno uszkodzony przód, silnik cały. 
zarejestrowany w kraju, - 3.600 zł. Wrodaw, tel. 0602/12-51-35 
PEUGEOT 405,1990 r., 1900 ccm, benzyna, szary metalic, el. 
otw. szyby, wspomaganie, alum. felgi, szyberdach, uszkodzo
ne lewe tylne drzwi i próg, lekko przód,. na chodzie., - 4.600 
zł. Wrodaw, tel. 071/372-87*0 
PEUGEOT 405 KOMBI, 1990/91 r., 1600 ccm, wtrysk, kolor 
grafitowy metalic, relingi dachowe, stan techn. dobry, kpi. do
kumentacja, zarejestrowany, do drobnych poprawek (zbity kie
runkowskaz, pęknięty spoiler przedniego zderzaka), technicz
nie sprawny, okazja, - 6.600 z ł , do uzgod.. Wrocław, tel. 
0601/78-82*4,071/348-34-78
PEUGEOT 405,1991 r., 1600 ccm mocno rozbity, - 3.700 zł. 
Wrodaw, tel. 0604/92-37-03
PEUGEOT 405 GL, 1995 r„ 1600 ccm, wtrysk, biały, lekko 
uszkodzony prawy przód, geometria prawidłowa, silnik spraw
ny, kupiony w salonie w Polsce, serwisowany, książka seiwiso- 
wa, zarejestrowany, kpi. dokumentacja, • 7.900 z ł, do uzgod.. 
Wrodaw, tel. 0601/21-75-42,071/348-26-11 
PEUGEOT 406,1997 r., 1900 ccm, TDi, granatowy metalic, ABS, 
poduszka powietrzna, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, c. zamek 
+ pilot, wspomaganie, welur, radioodtwarzacz, bardzo lekko 
uszkodzony lewy bok, .na chodzie’, kupujący zwolniony z opłaty 
skarbowej, - 28.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592*3-79, 
0601/88-28*9
PEUGEOT 406 KOMBI, 1998 r~29 tys. km, 1900 ccm, turbo D, 
bordowy, lekko uszkodzony, do sprowadzenia z Belgii -12.000 
DEM + cło i transport. Prochowice, tel. 076/858-40-58, 
0603/61*7*9
PEUGEOT 505,1987 f., 200 tys. km, 2200 ccm, benzyna, srebr
ny metalic, lekko uszkodzone drzwi i błotnik, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, wełurowa tapicerka, klimatyzacja, podgrze
wane fotele, RM, automatic, - 3.700 zl. Wrocław, tel. 
0604/36-89-38,0503/30-42*1
PEUGEOT 806,1998 r., 39 tyś. km, 2000 ccm, bćnzyna, zielo
ny metalic, 2 poduszki powietrzne, klimatyzacja, wspomaga
nie, centralny zamek, wszystkie el. dodatki, RM, książka serwi
sowa, uszkodzony, techn. sprawny, • 35.000 zł lub zamienię na 
tańszy. Syców, tel. 062/785-29-14,0607/30*8-08 
PEUGEOT PARTNER. 1997 r., 69 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
granatowy, uszkodzony tylny lewy narożnik, do sprowadzenia 
z Belgii - 5.500 DEM. Prochowice, tel. 076/858-44-51, 
0601/19-20*9
PEUGEOT PARTNER, 2000 r., 23 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
ciemnozielony, lekko uszkodzony prawy błotnik, maska, szyba, 
nadszybie, zderzak, kierunkowskaz lewy, silnik sprawny, lekko 
przetarte drzwi lewe i próg, poduszki sprawne, kupiony w salo
nie, serwisowany, • 35.000 zł. Świdnica, tel. 0603/68-45*1 
POLONEZ, 1985 r., 1500 ccm. czerwony, pdna dokumentacja, 
zdekompletowany, zniszczony, --200 zł. Wrocław, tel. 
0601/71*9-78
POLONEZ, 1987 r., 1500 ccm, niebieski, brak pompy hamulco
we, tylne szyby Caro, brak przeglądu, - 1.000 zł. Opole, td. 
0606/59-99-33
POLONEZ, 1989 r., 78 tys. km, 1500 ccm, benzyna, niebieski, 
uszkodzony silnik + 2 sprawny, inst. gazowa, stan dobry, -1.100 
zł. Legnica, tel. 076/862-1
POLONEZ GLE, 1989 r., 39 tys. km, 1500 ccm, kość słoniowa, 
uszk. tylny lewy błotnik, drzwi lewe tylne, zbiornik paliwa, po 
remoncie silnika, w cdośd lub na częśd, -1200 zl. Wrocław, 
tel. 0609/49-61-84
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POLONEZ CARGO CARO, 1994 r., 1600 ccm, wiśniowy, pod
wyższony, alarm, podwyższony, podgrzewane fotelerradio, -
6.600 zł uszkodzony. Legnica, tel. 0606/61-69-11 
POLONEZ CARO, 1994 r., 91 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
ciemnozielony metalic, kubełkowe fotele, rozkładana kanapa, 
RM, zadbane wnętrze, ważny przegląd, silnik do remontu, *
3.400 Zł. Wałbrzych, tel. 074/843-99-05 
POLONEZ CARO, 1995 r., 1400 ccm, Rover bardzo mocno 
rozbity,*- 2.700 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
POLONEZ CARO, 1995/96 r., 63 tys. km, 1400 ccm, Rover, 
bordowy metalic, spalony przód, kompl. dokumentacja, zareje
strowany, • 1.800 zł. Lącżany, woj. opolskie, tel. 0602/82-54-37 
POLONEZ TRUCK. 1998 r., 85 tys. km, 1600 ccm, bordowy, 
uszkodzony lewy przód, zabudowana skrzynia ład, • 4.000 zł. 
Bielany Wrocławskie, tel. 071/311-05-91 
PONTIAC FIREBIRD, 1987 r., 2800 ccm. czamy, kompletnie znisz
czony, kpi. dfkumentacja, zarejestrowany, • 3.000 zl. Lubin, teł. 
0607/88-17-58
RENAULT 11,1984 r., 1600 ccm, diesel, niebieski, uszkodzo
ny, do wymiany błotnik lewy przedni, wzmocnienie czołowe i 
prawe tylne drzwi, przegląd do 15.12.2001 r, - 2.500 zł. Kłodz
ko, tel. 074/868-54-74
RENAULT 18, 1981 r., diesel centralny zamek, doszczętnie 
zniszczony, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/77-87-40 
RENAULT 19,1989/95 r., 1700 ccm, granatowy, 5-drzwiowy, 
inst. elektr., wspomaganie', welurowa tapicerka, alarm, poobija
ny, sprawny, zarejestrowany, aktualny przegląd, - 4.700 zł. Wro
cław, tel. 0602/12-51-35
RENAULT 19,1992 r., 68 tys.-km, 1800 ccm^kolor wiśniowy 
metalic, nowa wersja, wspomaganie, centralny zamek, szyber
dach, uszkodzony przód • 1.700 DEM + cło i transport. Leszno, 
tel. 0502/16-00-17
RENAULT 19 CHAMAOE, 1992 r., 140 tys. km, 1700 ccm, ben
zyna, bordowy metalic, el. otw. szyby, centralny zamek, wspo
maganie kier., szyberdach, odbiór w Goerlitz - 2.000 DEM + 
cło. Lubin, tel. 0607/57-49-98
RENAULT 20,1984 r., 2000 ccm; benzyna, złoty metalic, moc
no uszkodzony + dodatkowy silnik 2100 ccm, z dokumentacją,
- 800 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-36
RENAULT 21.1990/97 r.. 167 tys. km. 1721 ccm, benzyna, kolor 
grafitowy metalic, po wypadku, uszkodzona prawa strona, •
3.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-24-34
RENAULT 21,1991 r., 1700 ccm, zielony metalic, wspomaga
nie, welurowa tapicerka, inst. elektr., uszkodzony tył, sprawny, 
zarejestrowany, aktualny przegląd, • 5.300 zł. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
RENAULT 25,1984 r., 2000 ccm, benzyna, srebrny metalic, 
uszkodz. silnik, kpi. dokumentacja - 1.700 zł. Masiowo, gm. 
Dolsk, tel. 0604/84-18-55
RENAULT 5,1980 r. uszk. przód, pełna dokumentacja, • 450 
zł. Wrocław, tel. 0605/62-00-14
RENAULT 9 GTL, 1982 r., 1400 ccm, szary metalik, technicz
nie sprawny, „na chodzie*, lekko uszkodzone przednie i tylne 
prawe drzwi, -1.700 zł. Zgorzelec, tel. 0602/67-45-26 
RENAULT CHAMADE, 1990 r., 98 tyś. km, 1400 ccm, czerwo
ny, 5-drzwiowy, do poprawek lakierniczych, 6 mies. w kraju, -
8.800 zł. Legnica, tel. 0608/41-71-59 
RENAULT CLIO, 1994 r., 75 tys. km, 1200 ccm, zielony, lekko 
uszkodzony przód, el. otw. szyby, szyberdach, wspomaganie, -
11.500 zł. Opole, tel. 077/482-38-14,0604/09-01-87 
RENAULT CLIO II, 1998 r., 58 tys. km, 1900 ccm, diesel, bor
dowy metalic, 3-drzwiowy, 2 poduszki pow., centralny zamek, 
el. otw. szyby, wspomaganie, koszt naprawy 900 zł, - 22.900 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-32-01,0605/55-55-37 
RENAULT^LIO II, 2000 r., 36 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
lekko uszkodzony prawy przód, 4-drzwiowy, • 22.500 zł. Opole, 
tel. 077/482-38-14,0604/09-01-87 
RENAULT ESPACE, 1988 r., 2300 ccm bardzo mocno rozbity,
- 4.300 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03
RENAULT ESPACE, 1995 r., 93 tys. km, TDi, zielony metalic, 
uszkodzony przód, centralny zamek, wspomaganie kier., klima
tyzacja, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, hak, halogeny, -
20.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-18-86.0606/41-34-57 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 110 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, uszkodzone drzwi i próg - 3.800 DEM + cło i 
transport. Rawicz, jel. 065/543-49-60,0503/02-18-14 
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1996 r., 1800 ccm, benzyna, zie
lony metalic, hak, sprowadzony w całości, el. otw. szyby, przeg. 
techn. do 7.12.2001 r.uszkodzony lewy przód, -15.800 zł. Wro
cław, tel. 071/372-87-60
RENAULT LAGUNA KOMBI, 1997 r., 1800 ccm, bordowy me
talic, inst. elektr., welurowa tapicerka, wspomaganie, kupiny w 
salonie, homologacja na ciężarowo-osobowy, uszkodzony 
przód, zarejestrowany w kraju, - 17.800 zł. Wrocław, tel. 
0602/12-51-35
RENAULT LAGUNA, 2000 r.. 6 tys. km. 1900 ccm, DTi, błękit
ny metalic, el. otw. szyby, centralny zamek + pilot, el. reg. lu
sterka, wspomaganie, ABS, klimatronic, uszkodzony przód, 
kupujący zwolniony z opłaty skarbowej, • 39.000 zł. Odolanów, 
tel. 062/733-30-51 w godz. 9-17,0601/53-46-55 
RENAULT MEGANE COUPE, 1996 r., 69 tys. km, 1600 ccm, 
benzyna, niebieski metalic, wspomaganie, spoiler, centr. zamek, 
immobilizer, el. otw. szyby, 2 pod. powietrzne, lekko uszkodz. 
prawa strona (koszt naprawy ok. 1.500 zi) - 23.000 zł. Lubin, 
tel. 076/842-36-07,0607/68-55-25 
RENAULT MEGANE, 1996/97 r., 70 tys. km. czeiwony, bogate 
wyposażenie, bez klimatyzacji, przerysowane lekko drzwi, bez 
opłaty skarbowej, do sprowadzenia „na kołach’ , - 21.500 zł. 
Leszno, tel. 0607/09-85-14,0049/160-99-55-01-00 
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, cen
tralny zamek, ABS, wspomaganie, el. reg. lusterka, białe zega
ry, kpi. dokumentacja, - 28.800 zł. Wrocław, tel, 071/348-26-11, 
0601/70-76-45
RENAULT SAFRANE, 1998 r., 90 tys. km, 2200 ccm, TDi, gra
natowy metalic, ks. serwisowa, wspomaganie, ABS, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, centralny zamek + pilot, klimatronic, 
welur, alum. felgi, halogeny, lekko uszkodzony, kupujący zwol
niony z opłaty skarbowej, - 36.000 zł. OdolarfÓw, tel. 
062/733-30-51 w godz. 9-17.0601/53-46-55 
RENAULT SCENIC, 1996 r., 60 tys. km, czerwony, uszkodzo
ny, • 14.000 zł. Ostrzeszów, tel. 0503/57-62-04 
RENAULT SCENIC, 2000 r., 7 tys. km, 1400 ccm, 16V, zielony 
metalic, klimatyzacja, el. otwierane szyby, centralny zamek, 
ABS, wspomaganie kier., alarm, aluminiowe felgi, lekko uszko
dzony, 4 poduszki pow, • 37.500 zł. Wrocław, tel. 0608/05-28-15 
RENAULT TRAFIĆ, 1988 r., 1400 ccm, benzyna, niebieski, „na 
chodzie*, uszkodzona uszczelka pod głowicą, - 4.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/77-87-40
RENAULT TRAFIĆ, 1994 r., 2500 ccm, diesel maxi, po poża
rze, zarejestrowany, sprowadzony w całości, karta pojazdu, 
„twardy* dowód rejestracyjny, - 5.700 z ł, do uzgod.. Wrocław, 
tel. 0601/78-82-84
RENAULT TRAFIĆ, 1996 r., 126 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, Osobowy, przedłużany, podwyższany, częściowo prze
szklony, lekko uszkodzony, faktura VAT, kupujący zwolniony z 
opłaty skarbowej, - 21.500 zł. Odolanów, tel. 062/733-30-51 w 
godz. 9-17,0601/53-46-55
RENAULT TWINGO. 1995 r., 60 tys. km, 1200 ccm. bordowy 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, poduszka pow., cen
tralny zamek z pilotem, el. reg. lampy, lekko uszk. prawa stro
na, do wymiany drzwi prawe, techn. sprawny • 3.700 DEM + 
cło. Góra. tel. 065/544-13-31,0501/22-13-09 
RENAULT TWINGO, 1997 r., 1200 ccm uszkodz. lewy przedni 
słupek, drzwi - 3.000 DEM 4 cło. Iłowa, tel. 068/377-48-57, 
0603/32-70-30
ROVER 214,1994 r., 1400 ccm, zielony metalic, mocno uszko
dzony lewy przód, - 4.500 zł. Nysa, tel. 0606/70-65-97 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00554 www.autogielda.com.pl)
ROYER 214 SI, 1998 r., 28 tys. km, 1400 ccm, benzyna, 105 
KM, niebieski metalic, 3-drzwiowy, klimatyzacja, ABS, podusz
ka pow., el. otw. szyby, uszkodzony prawy błotnik (koszt napra> 
wy 800 zł). - 22.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-32-01. 
0605/55-55-37

ROVER 620,1994 r., 90 tys. km, 2000 ccm, wtrysk uszkodzony 
lewy przód, cała poduszka pow., koszt remontu 7.000 zł, opła
cone cło, w kraju od 5 mies, -14.500 zł. Góra, teł. 0603/94-13-71 
ROVER 620,1996 r., 80 tys. km, 2000 ccm, SDi, bordowy me
talic, klimatyzacja, poduszka powietrzna, centralny zamek, elek
tryka, 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 wyposaże
nie, uszkodzony zderzak tylny, do sprowadzenia, - 32.000 zł. 
Leszno, tel. 0605/69-33-42
ROVER 825,1994 r., 190 tys. km, 2500 ccm, turbo D, zielony 
metalic, pełne wyposażenie, lekko uszkona lewa strona, -14.000 
zł. Henryków, tel. 074/810-51-10,0604/44-17-69 

, SEAT CORDOBA, 1997 r., 45 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, czer
wony, pełne wyposażenie oprócz skóry, b. lekko uszkodzony 
tył, techn. sprawny, do sprowadzenia z Niemiec - 8.600 DEM 
lub na gotowo - 22.000 zł. Jawor, tel. 0604/18-05-38, Niemcy, 
0049/17-31-84-66-02
SEAT CORDOBA, 1998 r., 1900 ccm, TDi, czerwony, 2 poduszki 
pow., el. otwierane szyby, klimatyzacja, centralny zamek, alu
miniowe felgi, uszkodzony • 8.800 DEM ♦ cło. Wrocław, tel. 
071/355-68-10
SEAT IBIZA, 1989 r., 1200 ccm uszkodzony przód, • 3.500 zł. 
Wrocław, tel. 0604/92-37-03
^>EAT IBIZA, 1989 r., 1700 ccm całkowicie zniszczony, • 2.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
SEAT IBIZA, 1989 r., 1700 ccm, diesel, niebieski metalic,
5-drzwiowy, uszkodzona prawa lampa, błotnik, maska, „ na cho
dzie*, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
SEAT IBIZA, 1991 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, alum. fol- * 
gi, el. otw. szyby, centr. zamek, el. reg. reflektory, RO, uszko
dzona chłodnica, - 6.300 zł. Krzydlina Mała, tel. 071/389-01-19 
SEAT IBIZA, 1994 r., 1500 ccm, benzyna, czerwony, 3-drzwio
wy, uszkodzony aparat zapłonu, - 4.000 zł. Wąsosz, tel. 
065/543-70-43
SEAT IBIZA, 1998 r.,.52 tys. km, 1400 ccm, MPI, czerwony, 
pełne wyposażenie oprócz skóry, do lakierowania 4 elementy, 
do sprowadzenia z Niemiec, koszt naprawy ok. 1.100 zł - 6.500 
DEM lub na gotowo • 16.500 zl. Jawor, tel. 0604/18-05-38, Niem
cy, 0049/17-31-84-66-02
SEAT IBIZA GT, 1999 r., 1900 ccm, TDI, 110 KM uszkodzony 
przód • 8.900 DEM + cło. Krosno Odrzańskie, woj. zielonogór
skie, tel. 068/383-67-86,0607/59-28-80 
SEAT IBIZA, 2001 r., 1400 ccm, benzyna nowy model, lekko 
uszkodzony, bogate wyposażenie \  8.200 DEM. Rośosznica, 
tel. 074/810-31-68,0603/87-02-77 
SEAT LEON, 2001 r., 12 tys. km, 2000 ccm, 20V, srebrny meta- 
lic/ABS, wspomaganie, climatronic, el. otw. szyby, el. reg. lu
sterka, 4 poduszki pow. (całe), alum. felgi, centralny zamek, 
uszkodzona prawa przednia strona • 8.000 DEM + eto i trans
port, „na gotowo* - 34.000 zł. Góra, tel. 065/543-33-02 
SEAT LEON, 2001 r., 1 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 16V, zielony 
metalic, klimatyzacja, 4 poduszki pow., ABS, el. otw. szyby, 
wspomaganie, centr. zamek, 3 dni używany, uszk. lewy przód, 
do sprowadzenia - 9.000 DEM. Rawicz, tel. 0601/77-37-17 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 87 tys. km, 1800 ccm, benzyna, błę
kitny metalic, centralny zamek, wspomaganie, szyberdach, 
uszkodzona maska, do sprowadzenia z Niemiec, • 11.000 zł na 
gotowo. Jawor, tel. 0607/39-08-51,0049/17-34-25-18-62 Niemcy 
SEAT TOLEDO, 1993 r., 1600 ccm, benzyna, ciemny metalic, 
pęknięta lampa tylna, wspomaganie kier., stan idealny - 5.300 
DEM ■<- cło. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
SEAT TOLEDO, 1996 r., 50 tys. km, 1800 ccm, kolor śliwkowy 
metalic, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, ABS, klimatyzacja, alum. 
felgi, welurowa tapicerka, centralny zamek, immobilizer, do la
kierowania, zadbany, komputer, wspomaganie kier, - 20.000 zł. 
Leszno, tel. 065/520-54-58 po godz. 18.0600/45-47-14 
SKODA 105,1983 r., pomarańczowy, po remoncie skrzyni bie
gów, stan silnik dobry, aktualny przegląd + druga na części, - 
700 zł. Wrocław, tel. 0604/93-46-55 
SKODA FABIA KOMBI. 2001 r., 1900 ccm, TDi, granatowy 
metalic, 101 KM, 4 poduszki powietrzne, ABS, el. otw. szyby, 
ASR, el. reg. lusterka, radioodtwarzacz oryginalny, centralny 
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 FORMAN KOMBI, 1992 r., 83 tys. km, 1300 ccm, bor
dowy, uderzony w tył, techn. sprawny, „na chodzie*, - 5.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-62-54
SKODA OCTAVIA KOMBI, 2000 r., 25 tys. km. 1900 ccm, turbo
D, perłowoczamy, klimatyzacja, el. otw. szyby, 4 zagłówki, el.
reg. lusterka, el. otw. szyberdach, RM, immobilizer, uszkodz.
przód, możliwość naprawy ha miejscu • 17.000 DEM+cło (9.000
zł). Dzierżoniów, tel. 0604/21-41-62
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, teł. 0601/78-82-84,071/348-34-78 
SUZUKI SWIFT, 1991 -r„ 1300 ccm, benzyna, czamy, lekko 
uszkodzony prawy narożnik, kupiony w salonie w Polsce, atrak
cyjny sportowy wygląd, 3-drzwiowy, 5-biegowy, - 4.700 zł. Wro
cław, tel. 071/348-26-11,0601/78-82-84 
TOYOTAAVENSIS, 1999/00 r., 40 tys. hm, 2000 ccm, TDi, perto- 
woburgundowy, klimatyzacja, ABS, 4 x SRS, pełne wyposaże
nie elektr., welurowa tapicerka, halogeny, 5-drzwiowy, uszko
dzony, do sprowadzenia, - 24.000 zł + cło. Oleśnica, tel. 
0601/74-10-55
TOYOTA CARINA II, 1990 r., 130 tys. km, 2000 ccm, benzyna 
16V, czerwony, wspomaganie kierownicy, el. otw. szyby i reg. 
lusterka, uszkodzony przód (grill, dwie lampy, maska) • koszt 
naprawy 1.600 zł, - 6.500 żł. Wrocław, tel. 0503/89-97-78 
TOYOTA CARINA II, 1990 r., 130 tys. km, 2000 ccm, czerwony, 
uszkodzony przód (koszt naprawy 1500 zł), el. otw. szyby i reg. 
lusterka, wsp. kierownicy, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 071/781-42-22 
TOYOTA CARINA II, 1991 r., 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
grafitowy, XLi, po wypadku, • 6.500 zł. Osiecznica, tel. 
075/731-22-41
TOYOTA CARINA E, SKŁADAK, 1992 r., 1600 ccm, benzyna, 
zielony metalic, pełne wyposażenie, kpi. dokumentacja, mocno 
uderzony, silnik i skrzynia sprawne, - 6.000 zł. Głogów, tel. 
076/834-82-18,0501/63-95-94
TOYOTA CELICA, 1988 r., 130 tys. km, 2000 ccm, ciemny 
metalic, uszkodzony prawy przód, wspomaganie kier., central
ny zamek, ABS, automatic, el. dach, aluminiowe koła, • 5.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/43-23-42
TOYOTA CELICA GTI, 1990 r., 2000 ccm, 16V, żółty, pełne 
wyposażenie oprócz skóry, pełna dokumentacja, silnik nienu- 
merowany, „twardy dowód*, przegląd do 02.2002 r., b. mocno 
uszk. przód, - 4.990 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
TOYOTA CELICAGTI, 1990/95 r., 120 tys. km, 2000 ccm, 16V,

„ biały, pełne wyposażenie, uszkodzony, kpi. dokumentacja, „twar
dy* dowód rej, - 3.000 zł..Wrocław, tel. 0601 /76-12-96 . 
TOYOTA CEUCA GTI, 1993 r„ 2000 ccm, żółty, centralny za
mek, wspomaganie kier., ABS, aluminiowe felgi, szyberdach, 
pełne wyposażenie el., uszkodzony przód, - 6.200 zł lub zamie
nię na sprawny samochód. Wołów, tel. 071/389-48-06 
TOYOTA COROLLA, 1982 r., 1300 ccm, bordowy, ważny prze
gląd, do małych poprawek blacharskich, nowy ukł. wydechowy, 
nowe amortyzatory, -1.000 zł. Nowa Sól, tel. 0501/01-93-80 
TOYOTA COROLLA, 1991 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 
uszkodzony lewy przód, silnik na chodzie, zarejestrowany, •
4.900 zł. Wrocław, tel. 071//372-87-60 
TOYOTA COROLLA SEDAN, 1996 r., 1400 ccm, 16V, zielony 
metalic, lekko uszkodzony tył, klapa tylna nie uszkodzona, „na 
chodzie*, II właściciel, kupiony w salonie w Polsce, obrotomierz, 
centralny zamek, immobilizer, 4-drzwiowy, 5-biegowy, • 15.300 
z ł, do negocjacji. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
TOYOTA COROLLA KOMBI, 1999 r., 41 tys. km, 1400 ccm, 
wtrysk, zielony metalic, do sprowadzenia z Niemiec, pełne wy
posażenie oprócz skóry, uszkodzona* możliwość obejrzenia w 
internecie http://autauszkodzone.okey.pl, - 29.500 zł. Chojnów, 
tel. 076/819-15-99,0602/58-06-18

TOYOTA HIACE, 1981 r., 1600 ccm, benzyna uszkodzony, -
1.500 zl. Tomaszów Mazowiecki, tel. 044/723-15-81, 
0602/67-83-10
TOYOTA LANDCRUISER 90,2000 r., 3000 ccm, diesel, błękit-* 
ny metalic, I właściciel, kupiony w salonie, uszkodzony przód 
lewa strona, - 52.000 zł. Wrocław, tel. 0601/79-30-14 
TOYOTA STARLET XLI, 1991 r., 152 tys. km, 2300 ccm, złoty 
metalic, po wypadku, uszkodzony przód, ćwiartka do wymiany* 
kompletna dokumentacja, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 0503/36-60-05 
TOYOTA TERCEL, 1979 r., 900 ccm, benzyna, złoty metalic, 
blacharka do remontu, przegląd do 07.2001 r., nie „na chodzie*, 
dowód rejestracyjny, - 450 zł. Lubin, tel. 076/749-61-99, 
0604/70-92-56
TOYOTA TERCEL. 1982 r. po wypadku, „ha chodzie*, - 2.000 
zł. Krośnice, woj. wrocławskie, tel. 090/69-81-12 
TRABANT 601,1974 r. po spaleniu, - 200 zł. Środa śląska, tel. 
071/795-14-65
TRABANT 601,1986 r., 60 tys. km, 596 ccm, niebieski, uszko
dzony, pełna dokumentacja, - 150 zł. Wrocław, tel. 
071/322-09-96
TRABANT 601,1986 r., 60 tys. km, 596 ccm, jasnoniebieski, 
po wypadku, całkowicie rozbity, kpi. dokumentacja, • 150 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-26-62
TRABANT 601 S, 1989 r., 89 tys. km, 600 ccm, beżowy, do 
naprawy hamulce, przegląd do sierpnia 2001 r, - 700 zł. Lesz
no, tel. 0604/93-74-52
VOLVO 245 KOMBI, 1989 r., 2100 ccm, benzyna, kolor grafito
wy metalic, mocno uszkodzony przód, udokumentowane pocho
dzenie, • 2.900 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-74-19 
VOLVO 340,1986 r., 1600 ccm, diesel uszkodzony, - 2.500 zł. 
Tomaszów Mazowiecki, tel. 044/723-15-81,0602/67-83-10 
VOLVO 343,1987 r., 150 tys. km, 1400 ccm, zielony metalic, 
lekko uszkodzony przód, przegląd do 09.2001 r, - 2.000 zł. Ści
nawa, tel. 076/843-63-39
VOLVO 345,1980/85 r., 1400 ccm, benzyna, czerwony, auto
matic, stan b. dobry, instalacja gazowa, zabezpieczony antyko
rozyjnie, nowe opony, nowy akumulator, pokrowce, zagłówki, 
zarejestrowany, brak przeglądu, do niewielkiej regulacji, -1.500 
zł. Wrocław, tel. 0607/63-23-05
VOLVO 440,1990 r. uszkodzony przednia lewa strona, zareje
strowany, - 2.500 zł. Milicz, tel. 071/384-14-63 wewn. 369, 
0603/92-52-77
VOLVO 440,1994 r., 1900 ccm, turbo D, czerwony, uszkodzo
ny lewy przód (do wymiany ćwiartka), sprowadzony w całości, 
kpi. dokumentacja, el. otw. szyby, centralny zamek, ABS, wspo
maganie, poduszki powietrzne, „twardy* dowód rejestr, -10.800 
z ł, do uzgod.. Wrocław, tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
VOLVO 460,1996 r., 1800 ccm, benzyna, ciemnozielony meta
lic, lekko uszkodzona lampa, pełne wyposażenie, • 19.000 zł. 
Oleśnica, tel. 0607/15-80-96
VOLVO 460,1996 r., 1900 ccm, TDi, srebrny metalic, po da
chowaniu, ważny przegląd, - 9.800 zl. Wrocław, tel. 
071/372-87-60
VOLVO 850,1995 r., 2500 ccm, 20V, opal metalic, lekko uszko
dzony, -19.000 zł. Wrocław, tel. 0607/68-62-62 
VOLVO 850,1996 r., 2500 ccm, TDi, wrzosowy, 142 KM, skóra, 
klimatyzacja, lekko uszkodzony -12.900 DEM + cło. Wrocław, 
tel. 071/355-68-10
VOLVO V40,1998 r., 43 tys. km, 1900 ccm, TDI, ciemnozielony 
metalic, ABS, klimatyzacja, 4 poduszki powietrzne, el. reg. lu
sterka, el. otw. szyby (przednie), uszkodzone drzwi tylne lewe, 
błotnik, próg i lekko dach, sprawny, zarejestrowany w kraju, -
37.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-28-14,0604/24-08-16
VW BORA, 1999 r.. 1600 ccm, niebieski metalic, el. reg. luster
ka, el. otw. szyby, wspomaganie, klimatyzacja, alarm *  pilot, 
alum. felgi 16“, 2 x poduszka powietrzna, silnik na chodzie, lek
ko uszkodzony przód, kupiony w salonie, - 35.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-87-60
VW CADDY SDI, 1995 r., 70 tys. km, 1900 ccm, diesel, bordo
wy, 2 pod. pow., RM, wspomaganie, uszkodz. klosz lampy -
6.000 DEM, 17.500 zł w kraju na gotowo. Dzierżoniów, tel. 
074/831-27-47,0604/21-41-62
VW CADDY, 1998 r., 90 tys. km, 1900 ccm, turbo D, biały, 
uszkodz. przód i lewy bok, zarejestrowany jako ciężarowy, -
15.000 zł. Żórawina, tel. 071/316-45-14
VW GARBUS 1302,1971 r., 1200 ccm, czerwony, po remoncie 
układów mechanicznych, blacharka do poprawek, • 4.600 zł. 
Kępno, tel. 0502/53-97-00
VW GOLF, 1977 r., 1100 ccm, benzyna, zielony, uszkodz., kpi. 
dokumentacja • 800 zł. Masłowo, gm. Dolsk, tel. 0604/84-18-55 
VW GOLF 1,1978 r., 1500 ccm, diesel całkowicie zniszczony, -
1.300 zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03 
VW GOLF, 1979 r., 1100 ccm, benzyna, biały, 5-drzwiowy, do 
remontu blacharki, -1.500 zł. Ujeździec, tel. 071/312-88-49 
VW GOLF, 1986 r., 1600 ccm, benzyna, srebrny metalic, szero
kie zderzaki, alum. felgi, centralny zamek, alarm, szyberdach, 
sportowy tłumik, uszkodzony prawy przód, - 3.500 zł. Lubin, teł. 
0605/67-97-76
VW GOLF II, 1986 r., kolor grafitowy metalic, po kradzieży, brak 
szyb, foteli przednich i tylnych lamp, 3-drzwiowy, 5-biegowy, 
zarejestrowany, „twardy* dowód rejestracyjny, kpi. dokumenta
cja, -4.800 zł. Wrocław, tel. 071/348-34-78,0601/21-75-42 
VW GOLF II, 1987 r., 1800 ccm bardzo mocno rozbity, - 4.500 
zł. Wrocław, tel. 0604/92-37-03
VW GOLF, 1987/88 r., 1800 ccm, 16V, czamy metalic, szyber
dach, uszkodzony przód, kompletna dokumentacja, zarejestro
wany, - 5.200 zł. Wrocław, tel. 071/348-42-16 
VW GOLF GTI, 1987/94 r., 1800 ccm, biały, centralny zamek, 
el. otwierane szyby, aluminiowe felgi, szerokie zderzaki, halo
geny, lekko uszkodzony prawy przód, • 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/53-29-05
VW GOLF II, 1987/95 r., 190 tys. km, 1600 ccm szerokie zde
rzaki, szyberdach, instalacja gazowa, podwójny grill, niskie za
wieszenie HR + stabilizator, uszkodzona prawa strona (otarta) i 
lewa (lekko zgięte drzwi na środku), błotniki tylne do pdprawek,
- 7.200 zł. Wrocław, tel. 0603/79-76-35
VWGOLFII, 1989/95 r., 152 tys. km, 1600 ccm, TD 4 reflekto
ry, szyberdach, centr. zamek, alarm, RO, hak, uszkodzony błot
nik, zderzak i atrapa, stan zawieszenia i silnika idealny, - 9.8Ó0 
zł. Wrocław, tel. 071/788-57-77,0601/05-56-14 
VW GOLF, 1990 r„ 1800 ccm, benzyna doszczętnie zniszczo
ny, pełna dokumentacja (polska), - 5.200 zł. Wrocław, tel. 
0601/77-87-40
VW GOLF II, 1992 r„ 114 tys. km, 1600 ccm. benzyna/czerwo
ny, 4-drzwiowy, RM, wspomaganie, zadbany, uszkodz. błotnik i 
lampa, el. otw. szyberdach, jeżdżący - 3.500 DEM + cło, 3.000 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-27-47,0604/21-41-62 '
VW GOLF, 1992 r., 120 tys. km, 1800 ccm, benzyna, kolor gra
fitowy metalic, 5-drzwiowy, centr. zamekm, wspomaganie, szy
berdach, stan techniczny b. dobry, lekko uszkodzony z tyłu (re
mont 500 zł) - 4.900 DEM+cło. Jelenia Góra, tel.-075/782-54-08, 
0604/46-34-26
VW GOLF III, 1993 r., 96 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, biały, wspo
maganie, blokada skrzyni biegów, 3-drzwiowy, 5-biegowy, do  ̂
drobnej naprawy (uszkodzoną pompa paliwa, koszt nowej 700 
zł), stan b. dobry; - 13.900 zl. Wrocław, tel. 071/348-26-11, 
0601/78-82-84
VW GOLF III, 1993 r., 169 tys. km, turbo D, biały, uszkodzony, 
dużo dodatków, na zachodnich tablicach - 6.800 DEM. Wro
cław, tel. 0606/81-84-64
VW GOLF III, 1994 r„ 100 tys. km, 1600 ccm, benzyna, niebie
ski metalic, Pink Floyd, 3-drzwiowy, RM, wspomaganie, el. otw. 
szyberdach, przerysowany tylny błotnik - 6.000 DEM (4.500 zł). 
Dzierżoniów, tel. 074/831-27-47,0604/21 -41 -62 
VW GOLF III, 1995 r., 135 tys. km, 1900 ccm, TDi, zielony me
talic, wspomaganie, centralny zamek, szyberdach, 5-drzwiowy
- 7.500 DEM *  ck>. Żary, lei. 0604/25-68-10,0605/59-38-33 
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, 1996 r., 70 tys. km, 1800 ccm, kolor grafitowy, 
pełne wyposażenie, całe poduszki, aluminiowe felgi, uszkodzo
ny prawy bok - 3.000 DEM + cło. Wrocław, tel. 071/355-12-20

BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO
KABINA LAKIERNICZA, RAMA, WYSOKA JAKOŚĆ, GWARANCJA NA WYKONANĄ USŁUGĘ, RÓWNIEŻ FAKTURY VAT

BARDZO ATRAKCYJNE CENY - ZADZWOŃ I SPRAWDŹ 
tel. 071/3 9 8 -82 -53 , 0503 972 051 OP010138

VW GOLF III GTI, 1997 r., 80 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, czer
wony, klimatyzacja, ABS, el. otwierane szyby, el. reguł, luster
ka, wspomaganie kier., centralny zamek, aluminiowe felgi, ob
niżony, stan idealny, w kraju od tygodnia, lekko uszkodzony tył, 
„na chodzie” , - 24.500 zł lub zamienię. Kępno, tel. 
062/581-04*18,0606/34-66-37

O VW GOLF IV, 1998 r., 1600 ccm, benzyna, chabro
wy, ABS, klimatyzacja, 2 poduszki pow., wspoma
ganie kier., lekko uszkodzony tył, do sprowadzenia 
z Niemiec na nowych zasadach, • 24.000 zł ♦ cło. 
Świdnica, tel. 0600/10-57-00, 0603/85-48-06 
82001401

O VW GOLF IV, 1998 r„ 1900 ccm, TDI, 110 KM klima- 
tronie, poduszki pow., ABS, wspomaganie itd., nie* 
znacznie uszkodzony, do sprowadzenia z Niemiec 
na nowych zasadach, załatwiamy wszystkie formal
ności celne • 38.500 zł z cłem ♦ koszty naprawy. 
Świdnica, tel. 0600/10-57-00, 0603/85-48-06 
82001411

VW GOLF, 1999 r.. granatowy, 5-drzwiowy, lekko uszkodzony, 
do sprowadzenia - 7.000 DEM. Szlichtyngowa, tel. 
065/549-26-11
VW GOLF CLASSIC, 2000 r., 7 tys. km, 1400 ccm, 16V, benzy
na, perłowozielony, 2 poduszki powietrzne, alum. felgi, el. otw. 
szyby, el. reg. lusterka, nowy model, klimatyzacja, uszkodzo
ne: maska, zderzak, lampa, błotniki, chłodnica, pomoc w ocle
niu -12.000 DEM ♦ cło. Jelenia Góra, tel. 0602/76-82-98 
VW JETTA, 1980 r., 1600 ccm przegląd do 02.2002 r., do re
montu, -1.200 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-65-35,0609/49-95-55 
VW JETTA, 1980 r., 1600 ccm, bepzyna, bordowy, uszkodzony 
dach i bok, silnik w dobrym stanie, nowe amortyzatory, -1.200 
zł. Głogówko, woj. legnickie, tel. 0605/22-56-44 
VW JETTA. 1983 r., 1300 ccm, czerwony, do remontu, zareje
strowany, - 1.800 zł. Ratowice, tel. 071/318-93-16, 
0602/33-25-98
VW JETTA II SKŁADAK, 1988/93 r., 1600 ccm, benzyna
4-drzwiowy, b. mocno uszkodzony, zarejestrowany, kpi. doku
mentacja, - 3.800 zł. Jelenia Góra, tel. 0606/17-24-79 
VW LT 28,2000 r., 2500 ccm, TDi blaszak, średni, wysoki, kli
matyzacja, uszkodzony, - 40.000 zł *  VAT. Nysa, tel. 
077/433-68-35,0604/14-74-57
VW LT 35,2000 r., 47 tys. km, 2500 ccm, turbo D, kość słonio
wa, wersja maxi, ABS, ABD, wspomaganie, kabina 3-osobowa, 
lekko uszkodz. bok, od tyg. w kraju, sprow. z Niemiec • 56.000 
zł. Syców, tel. 0503/01 -56-88
VW LT 46 MAXI, 1997/99 r., 56 tys. km, 2300 ccm, benzyna. 
16V150 KM, klimatyzacja, poduszka pow., el. otw. szyby, pod
grzewane fotele, lekko uszkodzony, 3 płaty, z tyłu koła bliźnia
cze, - 49.000 zł+VAT od faktury. Wieruszów, tel. 062/581-05-95 
po godz. 18,0601/72-08-77,062/784-25-73 
VW PASSAT, 1980 r., zielony, po pożarze, - 500 zł. Leszno, tel. 
0605/37-39-37
VW PASSAT, 1983 r., 40 tys. km, 1600 ccm, diesel, zielony, 
uszkodzony silnik. Świdnica, tel. 074/640-68-62 
VW PASSAT, 1983 r., 1600 ccm, diesel mocno uszkodzony, 
aktualny przegląd i OC, „twardy dowód*, - 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-51-86,0601/92-97-24 
VW PASSAT, 1986 r., 1600 ccm, diesel, bordowy, mocno sko
rodowany, uszkodzony silnik, zarejestrowany, • 3.500 zł. Złoto
ryja, tel. 076/878-37-54,0604/43-12-55 
VW PASSAT, 1988 r. po wypadku, sprawny, - 6.000 zł. Otok, 
gm. Bolesławiec, teł. 0502/59-15-61 
VW PASSAT KOMBI, 1989 r., 2000 ccm, DOHC, 16V przetarta 
prawa strona, sprowadzony w całości, centr. zamek, wspoma
ganie, ABS, welurowa tapicerka, el. otw. szyby, el. reg. luster
ka, el. reg. reflektory, - 8.600 zł. Rawicz, tel. 065/546-11-41, 
0603/16-72-99
VW PASSAT SEDAN, 1989/90 r., 1800 ccm, beżowy, uszko
dzony prawy przód, po remoncie blacharki, brak maski, błotni- . 
ka i lamp, „na chodzie*, automatic, - 7.500 zł. Piszkawa 3, tel. 
071/398-75-80
VW PASSAT, 1990 r., 1900 ccm, diesel uszkodzony przód lewa 
strona. -10.000 zł. Ścinawka średnia, tel. 074/871-52-71 
VW PASSAT, 1990 r., 1800 ccm, wtrysk po kradzieży, brak ob- 
lachowania, podzespoły mechaniczne, „na chodzie*, pełna do
kumentacja, - 6.800 zł. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
VW PASSAT KOMBI. 1991 r„ 2000 ccm, DOHC. czarny, GT, 
lekko uszkodz. przód - 3.500 DEM + cło. Iłowa, tel. 
068/377-48-57,0603/32-70-30
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, benzyna uszkodzona 
przednia prawa lampa, zarejestrowany, • 10.800 zł. Kąty Wro
cławskie, tel. 071/316-72-29
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 2800 ccm, czarny metalic, ABS, 
el. reguł, lusterka, aluminiowe felgi, komputer, ciemne szyby, 
wspomaganie kier., centralny zamek, relingi dachowe, zareje
strowany w kraju, uszkodzony tył, - 10.000 zł. Legnica, tel. 
076/818-97-36,0601/70-05-58
VW PASSAT SEDAN GT, 1991 r., 90 tys. km, 2000 ccm. ben
zyna, perłowo zielony, klimatyzacja, sprowadzony z Niemiec, 
spoiler, alum. felgi 5-ramienne, halogeny, szerokie listwy, cen
tralny zamek, serwo, -15.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/730-12-47 
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 1800 ccm, granatowy, zareje
strowany, uszkodzony przód, prawa strona, -10.800 zł. Wro
cław, tel. 071/316-72-29
VW PASSAT KOMBI, 1991 r., 140 tys. km, 1800 ccm, benzyna 
zadbany, przegląd, stan b. dobry, pęknięta przednia szyba, •
11.700 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 123 tys. km, 1900 ccm, TDI, 
granatowy metalic, alum. felgi, ABS, klimatyzacja, roleta, relin
gi, RO, centralny zamek, podgrzewane siedzenia, el. reg. lu
sterka, lekko uszkodzony przód, 2 poduszki powietrzne • 8.800 
DEM + cło. Legnica, tel. 0601/71-02-84,0605/13-16-60 
VW PASSAT KOMBI, 1994/95 r., 130 tys. km, 1900 ccm, TDi. 
kolor perłowoczamy, klimatyzacja, ABS, 2 poduszki powietrz
ne, el. reguł, lusterka, centralny zamek, aluminiowe felgi, welu
rowa tapicerka, roleto, uszkodzony, cena 8.000 DEM *  cło i 
transport. Oleśnica, tel. 0606/58-81-47 
VW PASSAT KOMBI, 1995 r., 83 tys. km, 1900 ccm, TDi, kolor 
grafitowy metalic, ABS, wspomaganie, relingi dachowe, RM, bez 
wypadku, el. otw. szyberdach, do sprowadzenia z zagranicy -
9.800 DEM + cło. Wschowa, tel. 0609/28-17-22 
VW PASSAT KOMBI, 1996 r., 72 tys. km, 1800 ccm, benzyna, 
kolor grafitowy metalic, 2 poduszki powietrzne, ABS, wspoma
ganie, centralny zamek, RM, el. ot//, szyberdach, zarejestro
wany, w kraju od 1.5 roku, uszkodzony lewy przód, - 20.000 zł. 
Lubin, tel. 0501/57-39-68
O VW PASSAT B 5 ,1997 r., 1900. ccm, TDI, 110 KM, 

granatowy metalic, klimatronic, 4 poduszki po
wietrzne, el. otw. szyby (4), bardzo lekko uszkodzo
ny tył, 100% sprawny technicznie, do sprowadze
nia na nowych zasadach - 32.500 zł ♦ cło. Świdni
ca, tel. 0603/85-48-06,0600/10-57-00 82001471

VW PASSAT, 1997 r., 1800 ocm,E, granatowy metalic, klimaty
zacja, wspomaganie, centralny zamek, ABS, el. otw. szyby, 
mocno uszkodzony, - 26.000 zł. Wałbrzych, tel. 0609/51-31-70 
VW PASSAT KOMBI, 1998/., 69 tys. km, 1900 ccnvTDI. srebr
ny metalic, 110 KM, katalizator, serwo, ABS, klimatyzacja, el. 
otw. szyby, centr. zamek, relingi dachowe, roleta, 2 pod. po
wietrzne, lekko uszkodzony, sprawny, - 46.000 zł. Leszno, tel. 
065/526-11-43,0600/35-13-43
VW PASSAT, 1999 r., 39 tys. km, 1900 ccm, TDI, błękitny me
talic, limuzyna, 110 KM, kupiony w salonie, serwisowany, kli

matyzacja, ABS, 2 pod. powietrzne, el. otw. szyby, uszkodzone 
drzwi prawe i próg, cena - 40.000 zł + homologacja. Zgorzelec, 
tel. 0602/55-72-11 .
VW POLO, 1984 r., 900 ccm uszkodzona prawa strona, bez 
prawa rejestracji - 400 DEM. Wrocław, tel. 071/352-41-84 
VW POLO, 1992/., 66 tys. km, 1300 ccm, czerwony, uszkodzo
na lewa strona • 1.200 DEM + cło i transport. Góra, tel. 
065/543-32-41
VW POLO FOX KOMBI, 1992 r., 126 tys. km, 1300 ccm, benzy
na, czerwony, nowe opony i dywaniki, oryg. szyberdach, w kra
ju od miesiąca, uszkodzona klapa bagażnika i lewa lampa -
10.800 zł lub zamienię na busa 8-osobowego (Ford, VW Trans
porter T3, T4). Kłodzko, tel. 0605/26-28-50 
VW POLO COUPE, 1992 r., 153 tys. km, 1300 ccm, niebieski 
metalic, w Polsce od bm., szyberdach, RO, lekko wgniecony 
bok, - 9.800 zł. Ziębice, tel. 074/819-24-23 
VW POLO KOMBI, 1993/94 r., 1100 ccm, benzyna, ciemnogra- 
fitowy, uszkodzony lewy przód, 3-drzwiowy, zarejestrowany, 
udokumentowane pochodzenie, - 5.700 z ł, do uzgod.. Wrocław, 
tel. 0601/21-75-42,071/348-34-78 
VW POLO, 1995 r„ 75 tys. km, 1400 ccm, benzyna, żółty, -
3.500 DEM. Zgorzelec, tel. 075/771-36-43,0502/66-20-42 
VW POLO, 1996 r., 1600 ccm, benzyna 3-drzwiowy„l rejertra- 
cja 97r., twardy dowód, po pożarze, - 8.600 zł. Wrocław, tel. 
071/348-42-16
VW POLO, 1999 r., 26 tys. km, 1900 ccm, diesel, zielony meta
lic, 5-drzwiowy, ABS, 5-biegowy, centralny zamek, wspomaga
nie kier., książka serwisowa, w kraju od tygodnia, lekko uszko
dzony, koszt naprawy 1.000 zł, • 28.500 zł lub zamienię. Kęp
no, tel. 062/581-04-18,0606/34-66-37 
VW POLO CLASSIC, 1999 r., 18 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
czerwony, ABS, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, przetarty prawy 
bok, • 25.000 zł. Lubin, tel. 0502/21-98-08 
VW POLO, 2000/01 r., 2 tys. km, 1400 ccm, 16V, granatowy 
metalic, uszkodzony, - 21.000 zł. Leszno, tel. 065/520-53-19, 
0601/83-65-55
VW SANTANA, 1982 r., 1600 ccm, diesel, szary metalic, w kra
ju od 1991 r., kpi. dokumentacja, 4-drzwiowy, 5-biegowy, prze
gląd do 10.2001 r., uszkodzony silnik (pęknięty blok) i rozrusz
nik, „na chodzie*, - 1.600 zl. Lubin, tel. 076/749-61-99, 
0604/70-92-56
VW SCIROCCO, 1986 r., 1800 ccm uszkodzony błotnik tylny, 
prawy i narożnik przedniej maski, - 5.000 zł. Wrocław, teł. 
0501/09-26-24
VW TRANSPORTER T2,1980 r., 1600 ccm, dieseł silnik do 
wymiany, - 4.000 zł. Żary, woj. zielonogórskie, tel. 0603/24-95-14 
VW TRANSPORTER T3,1992 r., 138 tys. km, 1700 ccm, die
sel, żółty, uszkodzona prawa strona, techn. sprawny, podwyż
szony, hak, - 10.900 zł. Lubachów, tel. 074/850-99-38, 
0502/52-04-87
VW TRANSPORTER T-4,1993 r., 160 tys. km, 1900 ccm, tur
bo D, biały, do połowy oszklony, rej. na osobowy, stan b. dobry, 
ważny TUV, do sprow. z Niemiec, pęknięty kierunkowskaz •
9.600 DEM + cło. Bolesławiec, tel. 075/734-66-45, 
0604/75-02-92
VW TRANSPORTER T5,1998 r., 2500 ccm, TDI klimatyzacja, 
koszt naprawy 3.000 zł, cena, • 49.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/80-01-02
VW TRANSPORTER T4,1999 r„ 42 tys. km, 1900 ccm, turbo 
D, granatowy, 9-osobowy, el. reg. lusterka, el. otw. szyby, wspo
maganie, centralny zamek, lekko uszkodzony, w kraju 2 dni, 
sprowadzony ze Szwajcarii, • 44.300 zł. Legnica, tel. 
076/854-74-51,076/8544542,0603/9745-70 
VW YENTO, 1995 r., 1900 ccm, turbo D, czamy, aluminiowe 
felgi, el. otwierane szyby, centralny zamek, szyberdach, lekko 
uszkodzony tył - 7.500 DEM + cło. Wrocław, tel. 071/355-68-10 
WARTBURG 353,1985 r., 1000 ccm, benzyna, zielony, uszko
dzony silnik, - 200 zł. Bolesławiec, tel. 0604/27-17-78.

PRZYCZEPY
O  AUTONADWOZIA, PRZYCZEPY. Oferujemy przy

czepy towarowe, ciężarowe, specjalne, ład. od 750 
kg do 3.5 tony, budowa i przebudowa skrzyń ładun
kowych • stelaże, „firanki” , rolety, izotermy. Ponadto 
oferujemy remonty naczep i kabin aut ciężarowych, 
spawanie aluminium, leasing. 67-200 Głogów, ul. 
Końcowa 16, tel. 0501/62-29-25 03003291

DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA NQEC, 1992 
r. brązowo-beżowa, prod. niemieckiej, 5-osobowa, waga 500 
kg, dł. 3.3 m, hamulce najazdowe, amortyzatory ze sprężyna
mi, lodówka 220/12 V + gaz, duży przedsionek, kuchnia • 50 
zł/doba. 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 bar

dzo dobrym stanie technicznym., tel. 071/373-95-04 
85001911

KUPIĘ NACZEPĘ z plandeką, uszkodzoną, zarejestrowaną, od 
90 r. Wrocław, tel. 0601/73-82-50 
KUPIĘ NACZEPĘ dł. 13.6 m, poj. 84 m3, plandeka lub izoter
ma, stan dobry, na zachodnich tablicach. Wrocław, tel. 
0503/89-92-39
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ do remontu, zarejestrowa
ną. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-27-61 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ dę remontu, zarejestrowa
ną. Syców, tel. 0601/08-70-26
.KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ SAM zarej. bezterminowo, 
lad 750 kg - do 1 .t»00 zl. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ o ład. 1000 kg, zarejestro
waną na mniej, najchętniej z plandeką- do 600 zł. Wrocław, tel. 
071/78145-82
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ zarejestrowaną, w cenie do 
500 zł. Wrocław, tel. 071/361-50-53 po godz. 18,0604/25-66-35 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ ład. 750 kg, zarejestrowa
ną. Wrocław, tel. 0501/40-31-54
KUPIĘ PRZYCZEPĘ BAGAŻOWĄ SAM ład. do 300 kg, reje- • 
starcja bezterminowa, do remontu lub kasacji, lub samą doku
mentację - do 350 zl. Żagań, tel. 068/377-02-68 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ DO PRZEWOZU KONI na jednego ko- 

' nia, znisczoną lub spaloną, kpi. dokumentacja. Smardy Dolne, 
gmJCIuczbork, tel. 0605/14-03-10 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ GASTRONOMICZNĄ z rożnem lub wy
dzierżawię. Podgórzyn, woj. jeleniogórskie, tęl. 0600/25-30-16 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ GASTRONOMICZNĄ w cenie do 5.000 
zł, w rozliczeniu samochód ciężarowy albo bus. Ziębice, tel. 
074/819-08-34 po godz. 21
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ tanio, może być bez pra
wa rejestracji. Wrocław, tel. 071/785-76-94, 0602/81-52-87, 
0604/71-66-24
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ, zarejestrowana, do re
montu, waga do 500 kg - do 700 zł. Kalisz, tel. 0502/15-77-72 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ po 80 r., ponad 5 m, dużo 
wyposażenia, 1 lub 2-osiowa, rozsądna cena, może być nie 
rejestrowana. Kłodzko, tel. 0607/35-35-70 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ 1-osiową, może być do 
małego remontu. Wrocław, tel. 0605/57-00-15 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ! bagażową. Wrocław, tel. 
071/372-65-23,0609/20-08-64
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KUPIĘ PRZYCZEPĘ KEMPINGOWĄ w cenie do 5.000 zł, w 
rozliczeniu samochód ciężarowy fclbo bus. Ziębice, tel. 
074/819-08-34 po godz. 21
KUPIĘ PRZYCZEPĘ LAWETĘ NIEWIADÓW stan dobry lub b. 
dobry, w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
0601/21-75-42
KUPIĘ PRZYCZEPĘ ROLNICZĄ - wywrotkę. Strzegom, tel. 
074/649-18-11
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ do Stara 742, zaczep na 
kulę. Nysa, tel. 077/433-76-07
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ może być lekko uszkodzo
na, do małego remontu. Wałbrzych, tel. 074/849-04-58 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ 2-osiowa, hamulec najaz
dowy, długość 3-4 m, ładowność oa 1000 kg, stan dobry. Wro
cław, tel. 0602/65-45-24
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ do remontu, w cenie 200 
zł. Wrocław, tel. 0601/70-79-79
KUPIĘ PRZYCZEPĘ TOWAROWĄ. 1997/99 r. aluminiową, 
wym. 420x220x210 cm lub 520, wym. 520x220x200 cm, 
620x220x210, zadbaną, bez samoróbek. Oleśnica, tel. 
0601/78-01-84
KUPIĘ PRZYCZEPĘ WYWROTKĘ D-55 6 t. stan obojętny. 
Rozdrażew, tel. 062/722-12-39,0609/52-40-65 
KUPIĘ PRZYCZEPĘ WYWROTKĘ, 1990 r. w dobrym stanie 
technicznym, o ład. 4.5,6,8 i 12 ton.., tel. 075/784-11-90 
NACZEPA ład. 24 t, 89 r. - 29.000 zl. Jelcz-Laskowice, tel. 
0603/91-28-71
NACZEPA 9 t, do remontu, - 2.200 zł. Żmigród, tel. 
0602/40-73-09
NACZEPA, 1982 r. di. 12.20 m, plandeka, ład. 261,2 osie BPW, 
szeroki rozstaw, stan dobry, -11.900 zl lub wynajmę. Strzelin, 
tel. 071/392-17-41,0503/01-39-29 
NACZEPA, 1982 r. lad. 181, skrzyniowa, stalowa podłoga, 2 
osie, bliźniacze koła, - 4.500 z l Ziębice, tel. 074/819-17-05 
NACZEPA, 1984 r. 3-osiowa, dł. 12.6 m, agregat .Thermo King" 
SB-2, -13.000 zl. Przewóz k. Żar, tel. 068/375-12-96 
NACZEPA ACKERMAN, 1973 r. platforma 2-osiowa, na podusz
kach, zawieszenie pneumatyczne, nowe opony, ład. 27 t, •
10.000 zł. Jelenia Górą, tel. 075/752-53-92.0502/34-00-94 
NACZEPA AUREPA, 1978 r. 3-osiowa, burty aluminiowe, dach 
rozsuwany, stan plandeki b. dobry, z tył drzwi, podłoga drew
niana, zawieszenie hydrauliczno-paraboliczne, 31 europalet, 
stan techniczny i zewnętrzny idealny, - 16.000 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/813-92-99,0607/05-87-93
NACZEPA BRANDYS, 1987 r. 2-komorowa, wywrotka, ład. 27 
t, przystosowana do przewozu Ziarna, niskoplandekowana, -
12.000 zł. Lubiąż, tel. 0601/33-52-94
NACZEPA BRANDYS BSS, 1990 r. 3-osiowa, bliźniacze koła, 
oplandekowana, stan b. dobry, - 10.000 zł. Kłodzko, tel. 
0603/63-12-95

O NACZEPA CYSTERNA LAG (silos) do przewozu 
chemicznych materiałów sypkich, poj. 45 m3, wy
konana ze stali kwasoodpomej, układ ABS, szero
ki rozstaw, zawieszenie pneumatyczne, po remon
cie kapitalnym, elementy konstrukcyjne i zbiornik • 
piaskowane i lakierowane. Pełny dozór techniczny 
wraz z dokumentacją. Cena 98.0p0 zł netto. Brzeg, 
ul. Starobrzeska 34, tel. 077/404-51-00, 
077/411-15-55 077/411-20-20, 0602/71-69-87 
01034611

O NACZEPA CYSTERNA GOHUR, 1992 r. do przewo
zu kwasu, gumowana wewnętrznie, poj. 25 tys. li
trów, 3-komorowa (1. komora 13tys. 1,2. - 5 tys. 1,3. 
• 7 tys. I), oś podnoszona, zawieszenie pneumatycz
ne, szeroki rozstaw, po remoncie kapitalnym, ele
menty konstrukcyjne i zbiornik - piaskowane i la
kierowane. Pełny dozór techn. wraz z dokumenta
cją, Cena 120.000 zł netto. Brzeg, ul. Starobrzeska 
34, tel. 077/404-51-00,077/411-15-55 077/411-20-20, 
0602/71-69-87 01034601

NACZEPA FRUEHAUF, 1983 r. stan b. dobry, niskopodwozio- 
wa, oplandekowana, opony nowe, ład. 251, -15.000 zł. Czerń- 
czyce, woj. wrocławskie, tel. 0601/05-51-28 
NACZEPA FRUEHAUF, 1987 r., stan b. dobry, 3-osiowa, sze
roki rozstaw, ogumienie zużyte w 50%, oplandekowana, • 17.000 
zł. Ząbkowice śląskie, tel. 0601/05-51-28 
NACZEPA FRUEHAUF, 1992 r. 3-osiowa, na poduszkach, 13,6 
m, plandeka biała, regulowana do rampy, opony 70%, stan 
techn. b. dobry, - 26.500 zł + VAT., tel. 0604/61 -62-72, 
0600/88-16-91
NACZEPA KAESSBOHRER dł. 13.5 m, ład. 25 t, 2-osiowa, 
aluminiowe burty, - 6.000 zł., tel. 077/464-44-15 
NACZEPA KAESSBOHRER, 1981 r. 3-osiowa, ład. 261, plan
deka, aluminiowe burty, wym. 12.2 x 2.5 m, szeroki rozstaw osi, 
w ciągłej eksploatacji, stan dobry, - 11.000 zł. Wrocław, tel. 
071/357-03-52,0601/71-51-65
NACZEPA KAESSBOHRER, 1984 r. kontener izoterma, 3-osio- 
wa, na poduszkach, szeroki rozstaw, klapa załadowcza, 31 palet, 
stan b. dobry, - 20.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 074/868-74-77, 
0602/21-56-81
NACZEPA KAESSBOHRER, 1984 r. aluminiowe burty, wywrot
ka na 3 strony, hydraulika, na poduszkach, 2-osiowa, -19.000 
zł. Legnica, tel. 076/887-19-19 po godz. 20. 0601/05-29-57, 
0607/22-36-81
NACZEPA KAESSBOHRER. 1990 r. wywrotka, 2-osiowa, koła 
balonowe, szeroki rozstaw osi, centralne smarowanie, góra alu
miniowa, - 31.000 zł. Zychów, tel. 062/763-41-56,0601/88-73-75 
NACZEPA KAISER, 1984 r. ład. 21 t, 2-osiowa, aluminiowe 
burty, wys. 1 m, dł. 12.5 m, - 5.500 zł. Bolesławiec, tel. 
0605/39-47-22
NACZEPA KELBERG, 1993 r. dł. 13,6 m, 3-osiowa BPW, na 
poduszkach, ABS, regulacja do rampy, stan b. dobry, - 41.000 
zł. Oława, tel. 0601/21-29-80
O NACZEPA KEMF, 1993 r. wywrotka, oś podnoszo

na, na poduszkach, gładka, balkon, plandeka, nie 
eksploatowana w kraju, • 52.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/75-32-85 02028691 

NACZEPA KLAESER, 1993 r., - 30.000 zł. Katowice, tel. 
0601/49-45-59
NACZEPA KOEGEL, 3-osiowa, wąski rozstaw, aluminio- 
wo-stalowa, wywrót do tyłu, nowe hamulce, plandeka, ład. 281, 
- 22.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-14-00,0601/75-15-31 
NACZEPA KOEGEL, 1975 r. samowyładowcza, góra aluminio
wa, 2-osiowa, bliźniacze koła, wymiary 7.5 x 2.3 x 1.4 m, ład. 
24 tony, stan dobry, - 12.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 
074/868-74-77,0602/21-56-81
NACZEPA KOEGEL, 1999 r. chłodnia, biała, ABS, SRS, dł. 13.6 
m, osie SAF, lekko uszkodzony prawy bok, opony w idealnym 
stanie, agregat chłodniczy Thermo King, na poduszkach, -
70.000 zł.., tel. 0501/22-72-67,0501/85-67-40 
NACZEPA KRONE, 1986 r. czerwona, skrzyniowa, stan b. do
bry, 3-osiowa, poduszki centralne, nowa plandeka i stelaż, alum. 
burty, - 18.000 zł. Bolesławice, tel. 0603/50-48-27, 
075/734-61-94 po godz. 20,0604/17-85-86
NACZEPA KRONE, 1990 r. rozsuwany dach, plandeka, dl. 13,6 
m, centralne smarowanie, wgłębienie do przewożenia materia
łów okrągłych, osie BPW na poduszkach.., tel. 071/316-27-25, 
0603/08-04-44
NACZEPA LANGENDORF, 1992 r., 3 osie, 1 podnoszona, ABS, 
stalowo-aluminiowa, gładkie burty, zawieszenie pneumatycz
ne, nowe amortyzatory, opony, hamulce, ład. 28 ton, st.bardzo 
dobry, - 60.000 z ł + VAT. Wrocław, tel. 071/325-99-63 
0601/84-48-03
JJACZEPA MUZ, 1989 r.. 2-osiowa, skrzyniowa, 201, aluminio
wy stelaż na plandekę, - 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-72-15
NACZEPA ODAS 885,1981 r. ład. 8 1,1-osiowa, wywrót na 
boki, dł. 8 m, stan b. dobry - 2.500 zł. Lubin, tel. 076/847-30-20

NACZEPA PACTON, 1982 r., 3-osiowa, plandeka, dł. 12,4 m, 
ład. 261, w ciągłej eksploatacji, po remoncie'Rapit., bez Vatu •
13.000 zł. Karłowice, tel. 077/469-71-30,0602/72-49-97 
NACZEPA PACTON, 1986 r., 34 euro, poduszki, oś podnósźb- 
na, stan b. dobry, - 27.000 zl. Wrocław, tel. 0501729̂ 18-69 
NACZEPA PACTON, 1988 r. dł. 13.6 m, oplandekowana, na 
poduszkach, - 28.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-27-98 
NACZEPA SCHMITZ F/SPR 24,1991 r. skrzyniowa, dł. 13.60 
m, zawieszenie pneumatyczne, stan dobry, • 27.000 zł. Olszy
na, tel. 075/721-26-91,075/721-23-7$
NACZEPA SPIEER, 1985 r. beczka spożywcza do mąki pszen
nej, poj. 38 m3, stanb. dobry, 3-osiowa, 4-komorowa, oś tylna 
skrętna, nowe opony, nie eksploatowana w kraju, - 34.000 zł. 
Bolesławice, tel. 0603/50-48-27,075/734-61-94 po godz. 20 
NACZEPA TRAILOR, 1984 r., 3-osiowa, bez plandeki, resor, 
burty aluminiowe, wąski rozstaw osi, - 8.000 zł + VAT. Zgorze
lec, tel. 0601/56-39-98
NACZEPA TRAILOR, 1988 r. szeroki rozstaw osi, na podusz
kach, pełne drzwi z tyłu, rozpinany dach, stan b. dobry, - 20.000 
zł. Wrocław, tel. 071/336-30-59,0608/74-02-47 
NACZEPA TRAILOR S-383 ELIL, 1988 r., plandeka, di. 13,65 
m w środku, poduszki, podnoszenie do rampy, podwozie po 
regeneracji, 3 osie szerokie, wzmocniona rama, - 22.000 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775-79-10
NACZEPA TRAILOR; 1992 r. 45 m3, wywrotka, na poduszkach, 
oś podnoszona, ABS, nowe hamulce, siłownik, opony w stanie 
b. dobrym, sprowadzona, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/71-00-72
NACZEPA TRAILOR, 1992 r. .firanka’ , stan dobry, rozsuwany 
dach, 3-osiowa, na poduszkach, dł. 13.8 m, hydraulicznie pod
wyższany dach, drzwi z tyłu, nie eksploatowana w kraju, - 27.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-61-94 po godz. 20.0604/17-85-86. 
0603/50-48-27
NACZEPA TRANDERS, 1979 r. dł. 13,6 m, do małego remon
tu, • 7.000 zł. Legnica, tel. 0603/97-09-14 
NACZEPA VAN-HOOL, 1993 r. ABS, dach Edscha, - 45.000 zł. 
Katowice, tel. 0608/43-13-13
NACZEPA ZREMB N 20-30,1980 r. niskopodwoziowa, lad. 22 
tony, stan b. dobry, - 14.000 zl. Niedaszów 35a, gm. Mściwo
jów, tel. 076/872-85-59,0601/81-39-74 
NACZEPA ZREMB N-260,1989 r. 2-osiowa, ład. 261, dł. 12 m,
- 8.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/752-53-92,0502/34-00-94 
NACZEPA ZREMB D-18,1992 r. aluminiowe burty, nowa plan
deka, stan b. dobry, - 10.000 zł. Iłowa, tel. 068/377-44-56, 
0607/41-16-16
NACZEPA ZVACE, 1980 r. oplandekowana, 3-osiowa, na po
duszkach, lad. 251, dł. 12.50 m, szer. 2.43 m, stan b. dobry, -
9.000 zł. Legnica, tel. 076/854-68-79
NACZEPY BRANDYS, 1980/90 r. skrzyniowe, wywrotki, 3-osio-’ 
we, 2-osiowe, cena 8.000 • 32.000 zl- Nowa Ruda, tel. 
0607/42-45-35
NACZEPY BRANDYS, 1980/90 r. wywrotki, skrzyniowe, 2-osio
we, 3-osiowe, oplandekowane, 12.6 i 13.6 m, na poduszkach, 
cena 8 - 35.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
PRZEDSIONEK DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ ze sko
śnym przodem, obw. 8,40 m, kpi., stan b. dobry, -1.200 zł. Gło
gów, tel. 076/834-46-34
PRZEDSIONKI DO PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ 8 sztuk, 
nowe i używane, prod. zachodniej, kompletne, ceny od 1.000 
do 2.200 zł. Wrocław, tel. 071/343-21-68,0601/77-36-70 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM długość 2 m, szer. 1.1 m.wys.
0.45 m, z blachy, -1.000 zł. Kłodzko, tel. 074/868-95-34 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA wy. 180 x 140 cm, oplandekowa- 
na, brak rej. -1.000 zł. Lubin, tel. 076/844-95-51 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA ład. 400 kg, prod. niemieckiej, nie 
używana, - 400 zł. Oleśnica, tel. 071/399-96-99 
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 SAM zarejestrowana, 2-osiowa, 
wym. 250x130x60 cm, na resorach, tylna burta otwierana, ste
laż, plandeka, - 1.900 zł. Wrocław, tel. 071/327-60-43, 
0601/72-29-54
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM dł. 170 cm, szęr. 120 cm, ste
laż, z plandeką, wys. 120 cm, brak dokumentacji, koła 13”, - 
350 zł. Wrocław, tel. 071/346-24-47 po godz. 17,0606/46-75-51 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA samochodowa, ład. 500 kg, 2.1 x
1.3 m, bez rejestracji, -100 zł. Wrocław, teL 071/351-27-30 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA do samochodu osobowego, 500 kg, 
nowa, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/361-79-83 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA wym. 160x100 cm, ład. 750 kg, - 
950 zł. Zalesie Wielkie, tel. 065/538-27-54 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA 500 kg, prod. belgijskiej, otwierana 
burta z klapą brak dokum. • 450 zł. Żary, tel. 0604/70-52-23 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW N-250,1980 r. zielo
na, stan dobry, koła 135x12, plastikowa, wymiary 100x120 cm, 
ład. 300 kg, • 650 zł. Jawor, tel. 076/870-04-66 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1985 r. zarej. bezterminowo, 
na resorach, rozmiar 140 x 170 cm, ład. 750 kg, - 850 zł. Wro
cław, tel. 0501/40-31-54
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW410 B, 1987 r. oplan
dekowana, niebieska, stan b. dobry, zarejestrowana, -1.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/83-74-15
PRZYCZEPA BAGAŻOWA, 1990 r. wym. 175x105x40 cm, ład. 
500 kg, - 650 zł lub zamienię na Stara 28, do remontu. Zielona 
Góra, tel. 068/320-38-49
PRZYCZEPA BAGAŻOWA NIEWIADÓW 500,1991 r. lekka, 
ład. 550 kg, - 1.000 zł. Wądroże Wielkie, teł. 076/887-44-86, 
0600/30-22-22
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1992 r. zarejestrowana, stan 
b. dobry, wym. 2.07x1.5x1.5 m, oplandekowana, - 1.700 zł. 

' Gajnik, gm. Międzylesie, tel. 0606/35-12-84 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1993 r. wym. 150x110x45, 
zarej. bezterminowo, resory + amortyzatory, koła 15" + zapaso
we, z blachy trapezowej, burta tylna otwierana, zamykana za
budowa z blachy ocynkowanej o wys. 125 cm, łatwy demontaż 
zabudowy, - 800 zł. Środa śląska, tel. 071/317-14-46 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1993 r. długość skrzyni ład. 
210 cm, szer. 125 cm, wys. 40 cm, koła 15", resory, amortyzato
ry, otwierane burty (tył i przód), zarejestrowana, -1.000 zł. Zło
ty Stok, teł. 074/817-78-11
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1995 r, kolor stalowy, hamu
lec najazdowy, 2-osiowa, wyprodukowana w Poznaniu, dł. 4 m, 
wys. 1,86 m, - 4.800 zł. Złotoryja, tel. 0605/85-58-00 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 1996 r. oplandekowana, dł. 
2.7 m, szer. 1.5 m, wys. 2 m, - 2.600 zł. Dzierżoniów, tel. 
0604/39-03-23
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2000 r. nowa, przebieg 500 
km, kolor srebrny, na oryg. osi, amortyzatory, wahacze, koła 
13", zarejestrowana, wym. 130x240x40 cm, -1.700 zł. Buczy
na 64a, gm. Radwanice, tel. 0503/39-03-40 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. szary metalic, nowe 
opony, przegląd bezterminowy, solidna konstrukcja, otwierane 
2 burty, -1.500 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-10-37 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r„ wym. 200 x 110 x 40 
cm, wykonana z profili, oryginalna oś, koła 13", solidnie wyko
nana, gotowa do rejestracji, stan b. dobry, - 830 zł. Chojnów, 
tel. 076/877-34-37
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. koła 165 x 13, na re
sorach, wymiary 16 x 110 x 30 cm, przygotowana do rejestracji,
- 500 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 074/817-42-16 
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. 2.5 m x 1.5 m x 1 m, 
plandeka, burty z blachy trapezowej (ocynkowanej), koła 13", 
stan b. dobry, - 1.600 zł. Kamionki, gm. Pieszyce, tel. 
074/836-57-11
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. wymiary 220/120/35 
cm, oryginalna oś, -1.200 zł. Lwówek śląski, tel. 0602/15-05-69, 
0603/48-47-71
PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r. nowe, wym. 200 x 
115 x 35 cm, tylna burta otwierana, koła 13”, burty z blachy 
trapezowej, ocynkowanej, gotowa do rejestracji, • 800 zł. Ra
dwanice, gm. Głogów, teł: 076/831-14-92
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PRZYCZEPA BAGAŻOWA SAM, 2001 r> lekka, wym. 
2.00x1.15x.0.40 m, na zestawie osiowym od Volvo + koło pod
porowe, blacha ocynkowana o grubości 1.25 mm, możliwość 
dorobienia stelaża, -1.200 zł. Wschowa, tel. 0607/59-88-52 po 
godz. 21
PRZYCZEPA CYSTERNA, 1984 r. 1-osiowa, 12001, wojsko
wa, na wodę, z góry duży wlew, zawór spustowy • 700 zl.., tel. 
0607/47-26-43
PRZYCZEPA DŁUŻYCOWA, 1980 r. 1-osiowa, lad. 21, spraw- 
na, stan b. dobry, wraz z kołowrotem na skrzynię ładunkową, 
koła starowskie, - 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-22-68, 
755-91-71
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU BYDŁA I KONI ciągnikowa, ład. 
1800 kg, - 400 zł. Krósnowice, teł. 074/868-52-75 
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI BUCKMANN + klacz 6-let- 
nia - 6.000-8.000 zł. Legnica, tel. 076/817-88-18 wieczorem 
PRZYCZEPA DO PRZEWOZU KONI prod. RFN, 1500 kg -
6.000 zł. Legnica, tel. 0601/78-73-43 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA handlowa, do handlu ob
woźnego, wym. 5.3x 2.5x 2.2 m, liczniki, umywalki, frytkowni
ce, rożen, - 8.600 zł.., woj. leszczyńskie, tel. 0607/41-75-06 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA wym. 6 x 2 m, z wyposa
żeniem, kuchenka gazowa, inst. 380/24V. atest sanepidu, lo
dówka, zamrażarka, zlewozmywak, szafy, szafki, krzesła, - 4.500 
zł. Kłodzko, tel. 074/868-54-74
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA nowa, wym. 2x3x2 m, -
5.500 zł. Nowa Sól, tel. 0608/43-94-62,068/387-55-77 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA przystosowana do smaże
nia kiełbasy, -1.000 zł. Oława, tel. 0607/86-08-48
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PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1989 r. 3.5 x 2.2 m, rożen 
gazowy na 18 kurczaków, podliczniki na prąd i wodę, spełnia 
warunku sanepidu, • 9.000 zl. Ostrzeszów, tel. 062/730-32-24 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1990 r. prod. niemieckiej,
1-osiowa, dł. 420 cm, linia gastronomiczna 180/90, frytkownica
2-komorowa, patelnia beztłuszczowa, gyros, 2 bemary, pochła
niacz na całej długości, lodówka, chłodziarka, 2 mikrofalówki, 
liczniki, -15.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-24-86 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA NIEWIADÓW, 1998 r„ do 
sprzedaży kurczaków z rożna, pełne wyposażenie, -13.800 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/321-33-16
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 1999 r. wym. 2 x 3 x 2 m, 
rożen na 30 kurczaków gazowo-elektryczny, grill gazowy, licz
niki, zlew, szafki, podgrzewacz do wody, • 9.500 zł. Białołęka, 
tel. 076/831-72-96 pogodz. 20
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2000 r. rożen gazowy na 
30 kurczaków + inne wyposażenie, wym. 3 x 2 mr - 7.500 zł. 
Głuchołazy, tel. 0602/49-51-24
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA NIEWIADÓW HT-1200, 
2000 r., stan b. dobry, 2-osiowa, wym. 3.5x2x2 m, regały i lada, 
duże okno do sprzedaży, oszklone, atest sanepidu, idealna na 
sklep lub punkt gastronomiczny, - 5700 zł. Strzelce Opolskie, 
tel. 077/461-06-40,0501/36-37-07 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2000 r., o wym. 4x2x2  
m, pełne wyposażenie, atest PZH, odebrana przez Sanepid, -
17.500 zł. Wałbrzych, teł. 074/843-96-36 
PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA, 2001 r. wym. 2 x 3 x 2 m, 
od 6.500 zł, wyposażenie: urządzenia gazowe, 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 bez
tłuszczowa - 2.000 zł, naleśnikarka, śr. 40, -1.600 zł. Przylesie, 
teł. 077/412-39-78,0602/72-19-40
PRZYCZEPA HANDLOWA, wykonanie własne, można przy
stosować do gastronomii, dł. 3 m, wys. 2 m, szer. 2 m, 1-osio
wa, możliwość rejestracji na osobę kupującą, - 4.850 zł. Legni
ca, tel. 076/862-01-77
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP KL 330, nowy model, 3-oso- 
bowa, sprowadzona z Holandii, oclona, z przedsionkiem, RO, 
kuchnia, lodówka, zlewozmywak, hamulec najazdowy, stan b. 
dobry, - 8.000 zł.., tel. 071/317-98-98,317-99-52 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WEST stan dobry, lodówka, inst. 
220/12V + gaz, z przedsionkiem, na białych tablicach, - 3.500 
zł. Bielany Wrocławskie, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-21-93 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOBBY PRESTIGE stan b. do
bry, gazówka, ubikacja, 2 pokoje, wentylacja, przedsionek z 
oknami, 2 sypialnie, zadbana, - 15.000 zł. Bielawa, tel. 
0602/59-95-82
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 na resorach, 
hamulec najazdowy, 2 przedsionki, kuchenka gazowa, lodów
ka, zarejestrowana, stan b. dobry, - 2.900 zł. Grodków, tel. 
077/415-53-34 w godz. 18-23
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT lodówka, co, łazien
ka, kuchenka gazowa, - 3.800 zł. Iwiny, gm. Św. Katarzyna, tel. 
071/346-40-29
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 AQRIA, 3-osobowa, kuchenka, 
ogrzewanie gazowe, lodówka gazowo-elektryczna, zadbana, 
zarejestrowana, - 4.200 zł. Nowa Sól, tel. 0608/43-94-62, 
068/387-55-77
PRZYCZEPA KEMPINGOWA SAM, - 5.000 zl. Opole, tel. 
077/455-89-37
PRZYCZEPA KEMPINGOWA hamulec najazdowy, waga 650 
kg, zarejestrowana bezterminowo, dł. mieszkania 3,3 m, 3 łoża 
do spania, zlewozmywak, umywalka, szafa, stół, - 3.000 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-09-39,0601/93-62-61 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CORSAR 400 dł. 5.5 m, 4-oso- 
bowa, kuchenka gazowa, grzejnik, lodówka, zlewozmywak, 
nowe opony, stan b. dobry, - 4.600 zł. Włosień, gm. Platerówka, 
tel. 075/721-12-20,075/724-10-39 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ERIBA 460 z przedsionkiem, 
prod. niemieckiej, hamulec najazdowy, 5-osobowa, dł. 5.7 m, 
szer. 2.1 m, odbiór w Łebie, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/322-89-44,071/373-56-96

PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP długość 490 cm, 2 sypial
nie, łazienka, nowy przedsionek, zadbaria, ogrzewanie, - 6.350 
zł. Wrocław, tel. 0602/32-53-04,0602/72-88-47 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA z przedsionkiem, 4-osobowa, 
zarejestrowana, prod. niemieckiej, • 4.500 zł. Wykroty, woj. je
leniogórskie, tel. 0605/51-95-84 po godz. 16 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA PARADISO, 1968 r., 1-osiowa, 
waga 450 kg, wym. 1.85 x 3.30 m *  hak, rozkładana, sztywny 
dach i podłoga, ściany z płótna namiotowego, -1.200 zł. Szklar
ska Poręba, tel. 075/717-26-81 ' ""
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1970 r. dl. 5 m, lodów
ka, kuchnia, 2 sypialnie, ogrzew. przedsionek, zamykanie, stan 
b. dobry - 1.200 DEM. Opole, tel. 0601/17-59-44 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA FENDT 550,1971 r. 2 sypialnie, 
kuchenka 2-palnikowa, 2 sźyberdachy, okna z roletami, lodów- 
kozamrażarka, wc, umywalka, instalacja 12/220 V, gazowa, •
4.000 zł. Miejska Górka, tel. 065/547-46-52,0603/77-49-58 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1973 r. dl. 5.6 m, szer. 2.1 
m, pełne wyposażenie, na białych tablicach, • 3.000 zl. Bytom 
Odrzański, tel. 068/388-48-19
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP, 1975 r. 1-osiowa, 6,5 m,
4-osobowa, 2 pokoje, kuchnia, po odbudowie, stan dobry - 7.500 
zł.., tel. 071/316:27-25,0603/08-04-44 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1975 r. dł. 4.07 m, z wyposaże
niem, - 5.000 zł. Milików, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/18-38-05 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA INTERNATIONAL, 1976 r., prod. 
belgijskiej, ogrzewanie, kuchenka gazowa, lodówka, namiot, 
inst: 220/12V +gaz, I właściciel, w kraju od 05.2001 r., tapicer
ka, -4.400 zł. Lubsko, gm. Żary, tel. 068/372-21-85 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1976 r. dł. 3.30 m, 4-oso
bowa, piętrowe miejsce do spania, lodówka, kuchenka, ogrze
wanie, przedsionek, stan dobry, - 3.000 zł. Ostrzeszów, tel. 
062/730-25-39,0603/13-69-59
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFS 47,1976 r. 1-osio
wa, dł. 6.135 cm, zadbana, z przedsionkiem, waga 1.000 kg, 
zarejestrowana do 11.2001 r, - 6.700 zł. Wrocław, tel. 
071/357-45-15,0608/18-05-62
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1977 r„ dł. 430 cm, 2 
sypialnie, łazienka, ogrzewanie gazowe, ośiwetlenie elektr., 
gazowe, namiot, - 5.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-28-04 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WEIPERT, 1977 r., dł. 8.3 m, szer.
2.5 m, 2-osiowa, pełne wyposażenie, na białych tablicach, •
7.000 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-19 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1977 r. 5-osobowa, stan dobry, 
ogrzew. gazowe-4.500 zł. Kłodzko, tel. 074/647-12-51 • * 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFS, 1977 r„ 1-osiowa, 
waga 1.200 kg, wym. 2.00 x 5.15 m + hak, umeblowana, lodów
ka, kuchenka gazowa, - 4.500 zł. Szklarska Poręba, tel. 
075/717-26-81
PRZYCZEPA KEMPINGOWA EURA-LUX 520 WQL, 1977 r.
2-osiowa, dł. 6.680 cm, zadbana, z przedsionkiem, WC, umy
walka, waga 1.300 kg, zarejestrowana do 11.2001 r, • 6.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-45-15,0608/18-05-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA EIFELAND, 1977 r. typ Knaus 
380, wym. 505 x 210 cm, 650 kg, 220/12 V/gaz, umywalka, ku
chenka gazowa, lodówka, ogrzewanie, przedsionek, • 3.500 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/771-98-14 wieczorem 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER 360, 1977 r. 3-4 
osobowa, dł. 3,6 m, z przedsionkiem (gumowany), ogrzewanie 
gazowe, lodówka 12/220 V, zlewozmywak, stan idealny, - 5.500 
zł. Zielona Góra, tel. 068/454-94-96,068/454-95-47 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1978 r. bez wypadku, lekka (575 
kg), zarej. bezterminowo, łazienka, hamulec najazdowy, podwój
ne szyby, - 4.200 zł. Legnica, tel. 076/855-29-67,0605/78-30-00 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS PASSAT, 1978 r., po re
moncie, sypialnia, kuchnia, jadalnia, lodówka, zlewozmywak, z 
przedsionkiem, stan dobry, - 5.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/644-00-62
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CORSAR, 1978 r. 2-osiowa, 2 
sypialnie, kuchnia, łazienka, lodówka, ogrzewanie, stan b. do
bry, • 6.500 zł. Brzeźnica, woj. wałbrzyskie, tel. 0605/85-19-78 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA MUNSTERLAND, 1978 r., dł. 9 
m, 6-osobowa, pełne wyposażenie, - 7.900 zł. Legnica, tel. 
0605/23-85-32
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KIP 470,1978 r. aluminiowa, dłu
gość 6 m, 2 sypialnie, łazienka, lodówka, ogrzewanie z nawie
wem, przedsionek, stan idealny, - 6.700 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-15-89,387-21-68
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1978 r. za- 
wieszenie po konserwacji, stan dobry, • 1.700 zł. Wrocław, tel. 
071/349-21-11
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1979 r. lodówka, łazien
ka, ogrzewanie, - 4.500 zł. Kamienna Góra, tel. 0605/08-74-51 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA ACE, 1979 r. 680 kg, za
rejestrowana, przedsionek, 220 V, inst. gazowa, umywalka, 
hamulec najazdowy -̂ 3.500 zł. Lubiąż, tel. 071/389-72-96 . 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1979 r. zarejestrowana, 
stan dobry, ogrz. gazowe, 5-osobowa, kuchenka, zlewozmywak, 
- 2.900 zł. Wrocław, tel. 071/336-30-61,071/346-63-45 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126,1979 r. wymieniona tapi
cerka, przedsionek, nowe opony, stan b. dobry, - 2.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/03-65-18
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1979/84 r., 
po remoncie kapitalnym, nowa tapicerka, materace, lodówka, 
kuchenka, butla, rejestracja bezterminowa, - 2.800 zł. Wał
brzych, tel. 074/840-81-56,0602/18-44-54 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E, 1980 r., 
resory, amortyzatory, 3-osobowa, szafka, kuchenka gazowa, 
umywalka, rejestracja bezterminowa, - 2.200 zł. Głogów, tel. 
076/834-81-11.832-21-24
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inst. 220/12V, stan b. dobry, przedsionek, koło zapasowe, butla 
gazowa, wsteczne lusterka, - 1.900 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-38-85
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWlADÓWN-UBE, 1980 r. 
okna uchylne, przedsionek, zarejestrowana bezterminowo, •
1.800 zł. Wrocław, tel. 0608/33-12-26 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW Nrl27„1980 r. 
wersja eksportowa, hamulec najazdowy, nowy przedsionek, lo
dówka, kuchenka gazowa, zlewozmywak, pojemnik na wodę, 
mak) używana, aktualne OC i AC, stan idealny, • 5.000 zł. Wro
cław, tel; 071/339-86-57
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1980 r., dł. 5.5 m, 2 
sypialnie, kuchenka, lodówka, stan dobry, • 4.000 zł. Zgorze
lec, tel. 075/771-36-43,0502/66-20-42 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CHATEAU, 1981 r. ład. 750 kg, 
dł. 4 m, kuchenka, zlewozmywak, lodówka, ogrzewanie, sypial
nia, nowy, b. duży przedsionek, zadbana, - 7.000 zl. Wrocław, 
tel. 071/353-43-67 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w In
ternecie pod numerem -A00499 www.autogielda.com.pl) 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT, 1982 r., Wind 520,
4-osobowa, łazienka, kuchnia, lodówka, zlewozmywak, zasila
nie 240-12-gaz, namiot, stan dobry, • 5.600 zł. Bielawa, tel. 
074/834-04-99
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1982 r. dł. 5.3 m, szer. 2.1 m, 
przedsionek, oclona, - 6.500 zł. Bytom Odrzański, teł. 
068/388-48-19
PRZYCZEPA KEMPINGOWA N-126E, 1982 r. Niewiadów, 1982 
r. z przedsionkiem, używana 3 sezony, cały okres, garażowa
na, stan idealny + koło zapasowe, nowa lodówka, lusterka •
3.000 zł. Kalisz, tel. 062/764-88-77,0602/75-81-15

WYPOŻYCZALNIA 
PRZYCZEP BAGAŻOWYCH

już od 19 zł/dobę 
Wrocław, ul. Robotnicza 22 

tel. 071/78-17-456
OP002776

PRZYCZEPA KEMPINGOWA JETT 380,1982 r z przedsion
kiem, ogrzewanie, lodówka, hamulec najazdowy, w kraju od 
roku, 5 miejsc do spania, - 6.900 zł. Wrocław, tel. 071/398-81 -80 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1982 r. dł. 5 m, 5-osobo- 
wa, 12/220 V, kuchenka, lodówka, toaleta, WC, ogrzewanie, 
woda bieżąca, stan b. dobry, • 4.800 zł. Wrocław, teł. 
071/788-80-33 wgodz. 10-18,0503/70-99-41 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA TABBERT 50,1982/89 r. stan b. 
dobry, mało używana, pełne wyposażenie, namiot, • 8.000 zł. 
Kłodzko, tel. 0601/89-39-79
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER LUX, 1983 r. salon 
+ sypialnia, kuchnia, model aktualny, nowy przedsionek i inne 
dodatki, WC, ogrzewanie, - 9.800 zł. Wrocław, tel. 0607/68-62-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS MUSTANG, 1983 r. dłu
gość 480 cm, 2 sypialnie, łazienka, lodówka, kuchenka, ogrze
wanie, przedsionek, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 0602/32-53-04, 
0602/72-8847
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1984 r. do 
małego rerpontu, technicznie sprawna, zarejestrowana bezter
minowo, -1.800 zł. Brzeg, tel. 0604/86-31-96 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA LUXUS 440,1984 r. 4,5 m dl., 2 
sypialnie, ogrzew. gazowe, oświetlenie 12 V, 220 V, gazowe, 
lodówka, kuchenka, zlewozmywak, łazienka, stan b. dobry, bia- 
ło-zielona - 5.900 zł. Jasień, tel. 068/371-00-96 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1984 r. prod. niemieckiej, 1-osio
wa, dł. 4 m, pełne wyposażenie, ogrzewanie gazowe, - 5.500 
zł. Kamieniec Wr„ tel. 071/318-52-86,0603/8042-33 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1984 r., stan 
techniczny b. dobry, atrakcyjny wygląd, rejestracja beztermino
wa, -2.350 zł. Lubin, tel. 076/844-22-27 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126B, 1984 r. 
zarejestrowana bezterminowo, bogate wyposażenie: kuchen
ka, lodówka, zlewozmywak, szafa na ubrania, drewniane półki, 
koło podporowe, nowe koło zapasowe, przedsionek, lusterka 
boczne (do samochodu), przewód o dł. 100 m (na bębnie), •
3.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-14-77,0603/59-79-63 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA DETHLEFFS CAMPER, 1984 r. 
w kraju od 2 tygodni, dł. 6.25 m. szer. 2 m, 4,5-osobowa, kre- 
mowo-kawowa, ogrzewanie, kuchenka  ̂w.c., lodówka, inst. 
220/12V, hamulec najazdowy, nowe opony, - 8.500 zł. Wrocław, 
tel. 0503/52-7442,0503/71-03-87 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126.1985 r. re- 
jestracja bezterminowa, szafki, stolik, lodówka, 4 spania, okna 
otwierane, inst. 220V/12V, mak) eksploatowana, stan b. dobry, 
- 3.800 zł. Bierzyce k. Wrocławia, tel. 071/31549-44 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1985 r. 
bardzo mało używana, garażowana, stan b. dobry, pełne wypo
sażenie z lodówką udoskonalone zawieszenie, umocowane 
koło zapasowe, elektryczna pompka wody, komplet szyb zapa
sowych, nowy przedsionek, - 4.200 zł. Legnica, tel. 
076/721-9644
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Sprzedaż przyczep kempingowych
i staqonamych oraz części i przedsionków. 

Dominice k. Boszkowa 
tel. 065/537-14-60,0-60310 6011

PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS BONANZA, 1980 r.
5-osobowa, 2 sypialnie, kuchnia, lodówka, c.o., łazienka, dł. 4.5 
m, hamulec najazdowy, przedsionek, wkraju od 1 roku, doku
mentacja, - 6.500 zł. Oława, tel. 071/313-95-76,0605/23-90-62 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1980 r. dł. 6,60 m, waga 
1200 kg, ham. najazdowy, 2 sypialnie dla 4-5 osób, łazienka, 
ogrzew., lodówka, pełne wyposażenie, inst. 220/12 V + gaz, w 
kraju od 2 tyg., oclona, stan b. dobry, biało-niebieska - 7.600 zł. 
Chocianów, tel. 076/818-5841,0608/01-77-13 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E, 1980 r.. 
gś, resory, amortyzatory, z przedsionkiem, koło zapasowe, 
wzmocnienie i konserwacja podwozia, lusterka, 3 miejsca, szaf
ka, gazówka, umywalka, zarej. bezterminowo, - 2.200 zł. Gło
gów, teł. 076/832-21-24,834-81-11 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KING, 1980 r. waga 750 kg, za
rejestrowana, 4,5-osobowa, 2 sypialnie, jedna zamykana, kuch
nia, lodówka, ogrzewanie, woda, gaz, dł. 4 m + przyczepa Mun- 
sterland, wyposażenie jak w poprzedniej - 6.000 zł/szt. Gostyń, 
tel. 0503/80-73-98
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK SPORT 435,1980 r. po 
przebudowie wnętrza w Niemczech, - 4.800 zł. Krotoszyn, tel. 
062/725-77-76
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1980 r. stan idealny, 4 
spania, kuchnia, prysznic, WC, ogrzew., pełne wyposażenie, 
biała • 3.500 DEM. Legnica, tel. 0601/73-42-88 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1980 r. prod. holenderskiej,
4-osobowa, pełne wyposażenie, stan b. dobry - 4.500 zł. Nysa, 
tel. 077/431-12-70
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1980 r. 2-osiowa, 2 sypialnie, 
wyposażona, agregat prądotwórczy • 7.000 zł lub zamienię na 
łódź motorową. Świebodzice, tel. 074/854-37-53 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126E, 1980 r. 
zarejestrowana bezterminowo, I rej. w 1984 r., otwierane okna,

PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1986 r. dł. całk. 5.58 m, 
szer. 2.1 m, waga 200 kg, hamulec najazdowy, stabilizator za
czepu, kuchenka, lodówka, ogrzewanie, łazienka, 4-osobowa, 
żaluzje, uchylane okna (termiczne), telewizor, nowe opony + 
zapas, -12.600 zł. Kamienna Góra, tel. 075/742-86-97 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NOMAD 340,1986 r., 1-osiowa;
3-osobowa, 2 sypialnie, masa własna 570 kg, przedsionek o 
pow. 12 m2 (2-częściowy), hamulec najazdowy, bogate wypo
sażenie, zarejestrowana, kpi. dokumentacja, stan idealny, -
9.800 zł. Leszno, tel. 065/529-38-83,0603/9241-31. 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N126,1987 r„ za- 
rejestrowana bezterminowo, koło podporowe, kuchenka, zle
wozmywak, inst. 220/12V, nowy przedsionek, lusterka wstecz
ne, stolik, żaluzje okienne, uchylne okna i dach, w pełni spraw
na, w bardzo dobrym stanie, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
0602/22-04-88
PRZYCZEPA KEMPINGOWA BURSTNER CITY, 1987 r. lodów
ka, WC, rolety, brodzik, inst. 220/12 V, gaz, 5-osobowa, 850 kg, 
hamulec najazdowy, stan b. dobry, - 15.500 zł. Legnica, tel. 
0601/72-11-16
PRZYCZEPA KEMPINGOWA WILK, 1987 r. 1-osiowa, 4-oso
bowa, ogrzewanie, łazienka, zniszczone wnętrze, stan b. do
bry, kpi. dokumentacja, z urzędu celnego, - 5.800 zł. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 0602/63-63-38
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E, 1988 r. I 
rej. w 1998 r., lodówka, kuchenka, zlewozmywak + pompka, 
inst'. 220/12V, szafki, stolik, stan idealny, - 3.800 zł. Żary, tel. 
068/375-51-71,0604/26-70-92
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126,1988 r. stan 
dobry, -1.800 zł. Brzeg, tel. 0501/07-35-57 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HOME-CAR 500,1988 r. długość 
5 m. 5-osobowa. hamulec najazdowy, kuchenka, lodówka, ła
zienka, ogrzewanie gazowe, instalacja 220/12V, nowa tapicer-

A u m ę jg ^ p Ą  d o l n o ś l ą s k a  > j o spis łfęąci-patrz strona 61 (rozkładową) zv ?6.Q6.?0Q1

http://www.autogielda.com.pl


HHHI HOLOWniCZE
N A J N IŻ S Z E  C E N Y  

hurt - rabat' 
d eta l -  m o n ta ż  • 

Wrocław, ul. Długosza 36 
(teren Składu Opału) 

tel. 071/35-25-435 
0-504 870 589 opo"°7e

ka, duży przedsionek, stan idealny, - 12:500 zł. Kępno, tel. 
062/782-36-10
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA, 1988 r. 5-osobowa, kuch
nia, łazienka, 2 pokoje, ogrzewanie, atrakcyjny wygląd, dł. 5.5 
m, kpi. dokumentacja, inst. 12/220 V, - 9.000 zł. Lubin, tel. 
0605/23-88-16 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem - AG0221 www.autogielda.com.pl) 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1988 r. kuchnia, łazienka z prysz
nicem, ogrzewanie, jedno miejsce do spania, • 9.000 zł. Wro
cław, tel. 0608/30-37-66,0503/01-88-84 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA CARAVELAIR, 1989 r. dł. 4.10 
m, 4-osobowa. dwie sypialnie, jedna zamykana, lodówka, ku
chenka, ogrzewanie, rolety + moskitiery, łazienka z WC wyjmo
wanym na zewnątrz, przedsionek, stan b. dobry, • 11.500 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/730-25-39,0603/13-69-59 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126N, 1989 r. 
zarejestrowana bezterminowo, hamulec najazdowy, mały szy
berdach, 5 okien (3 otwierane), inst. 220/12V + gaz, koła 13”, 
stan b. dobry, nowy duży przedsionek, koło zapasowe, butla 
gazowa, lusterka wsteczne, pompa wody, • 4.500 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/847-38-85
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1989 r., • 8.500 zł. Wro
cław. tel. 071/345-64-12
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126. 1989 r. z 
przedsionkiem, hamulec najazdowy, koło zapasowe, 2 okna 
uchylne, podstawowe wyposażenie, mało używana, • 3.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-94-98 po godz. 20.0607/65-79-11 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1989 r. namiotowa, 5-osobowa, 
z przedsionkiem, kuchnia, waga 300 kg, zarej. bezterminowo, 
stan b. dobry. -1.000 zł. Wrocław, tel. 0608/30-89-63 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 E. 1990 r. 
mało używana, 4-osobowa, kuchenka gazowa, zlewozmywak, 
pompa wody do zlewozmywaka, z przedsionkiem, - 4.000 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0601/58-34-68 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA HP 401A-QICK JUNIOR. 1990 
r., Schwermaschinen, stan b. dobry, mało używany, wyposaże
nie dodatkowe, b. duży przedsionek z oknami - 5.000 zł. Lubin, 
tel. 0605/07-77-69
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126, 1990 r.. 
hamulec najazdowy, duży przedsionek, stan b. dobry • 35 zł/do
ba. Wrocław, tel. 071/338-31-51,0501/33-95-25 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1990 r. di. 5.9 m, masa 
1150 kg, ład. 400 kg, sypialnia, kuchnia, łazienka, lodówka, 
ogrzewanie, inst. 220/12V, -10,500 zl. Ząbkowice śląskie, tel. 
0605/57-33-02,074/815-16-94
PRZYCZEPA KEMPINGOWA FENDT JOCER-E, 1992 r. spro
wadzona w 1999 r., stan b. dobry, 2 pokoje, rolety, moskitiery, 
WC, kuchnia, hamulec najazdowy, koło zapasowe, instalacja 
220/12 V i gaz, - 16.000 zł. Oława, tel. 071/313-93-27, 
0604/42-22-85
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1992 r. namiotowa, - 1.500*Zł. 
Zgorzelec, tel. 0602/87-73-60
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1993 r. 530 TK, biała,
1-osiowa, kuchenka, lodówka, ogrzewanie, ciepła woda, mo- 
skitiery, żaluzje, -17.000 zł. świdnica.tel. 074/853-11-63 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ADRIA 2/550.1993 r.. nie oclo
na, 1-osiowa, dł. 7 m. 6 osób, lodówwka, kuchnia gazowa, 2 
pomieszczenia, 12/220 V, łazienka, prysznic, umywalka, w.c., 
przedsionek, -14.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-87-94 
PRZYCZEPA KEMPINGOWA, 1994 r. duża, bogato wyposa
żona, stan b. dobry, - 15.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
0602/12-08-13
PRZYCZEPA KEMPINGOWA NIEWIADÓW N-126 D, 1995 r„ 
hamulec najazdowy i ręczny, specjalistyczny zaczep, schowek 
na 2 butle gazowe, otwierane okna, dach, przedsionek, lodów
ka, zlewozmywak, pompa dó wody, kuchenka gazowa, inst. 
220/12V +gaz, zarej. bezterminowo, import z Francji, stan b. 
dobry, I właściciel, - 6.500 zł. Krotoszyn, tel. 062/722-65-08, 
0602/84-40-72
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS AZUR, 1997 r. wysoki 
standard wyposażenia, - 36.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-05-40, 
0601/24-72-91
PRZYCZEPA KEMPINGOWA KNAUS, 1999 r., pełne wyposa
żenie. dł. 5.9 m. 1-osiowa, - 30.000 zł. Legnica^ tel. 
076/857-53-05
PRZYCZEPA KEMPINGOWA ELDDIŚ, 1999 r. dł 4.40 m,
4-osobowa, łazienka, w.c., kuchnia, z przedsionkiem, • 24.000 
zł. Wrocław, tel. 071/368-12-85,0601/73-55-82 
PRZYCZEPA KŁONICOWA typ. wojskowy, 2-kołowa, bliźnia
cze koła - 500 zł. Krakówkowice, gm. Otmuchów, tel. 
077/435-32-70 wieczorem, 0608/64-33-33 
PRZYCZEPA LAWETA stan b. dobry, bez prawa rejestracji, r
2.200 zł; Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 -  
PRZYCZEPA LAWETA CARO, stan techniczny idealny, mało 
używana, zapasowe koło, wciągarka, - 2.100 zł. Bolesławiec, 
tel. 0603/10-25-21 •
PRZYCZEPA LAWETA prod. niemieckiej, podnoszona platfor
ma, wciągarka, koła 10 cali, • 4.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-21-48
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, 1990 r. 2-osiowa, po odbudowie 2000 
r., na oryg. osiach knota, platforma, aluminiowe boki i nowy ham., 
podłoga z płyty wodoodpornej, koła R13, ład. 1200 kg. stan b. 
dobry - 4.000 zł. Prochowice, tel. 076/858-47-61,0605/43-^4-20 
PRZYCZEPA LAWETA, 1991 r. 2 osie, ocynkowana, opusz
czana platforma, koła 13", - 2.600 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-74-21-'
PRZYCZEPA LAWETA, 1991 r. 2-osiowa, samochodowa, -
2.600 zł. Wrocław, tel. 071/316-74-21 
PRZYCZEPA LAWETA, 1991 r. 2-osiowa, koła 14', hamulec 
najazdowy i ręczny, najazdy, wciągarka, pełna podłoga, wym.
4.5 x 2.2 m, ład. 1500 kg, konserwacja, stan b. dobry, zareje
strowana, - 2.050 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-64-21 
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1994 r. zarejestrowana, w ciągłej 
eksploatacji, stan b. dobry, - 2.900 zł lub zamienię na samo
chód. Wołów, tel. 071/389-48-06 
PRZYCZEPA LAWETA SAM, 1994 r: 2-osiowa. nowe opony, 
zarejestrowana, wzmocnione resory, hamulec najazdowy, wym. 
2x 5 m, -1.700 zł. Wrocław, tel. 0503/71-33-34 
PRZYCZEPA LAWETA LINDBURG, 1995 r. prod. niemieckiej, 
zarejestrowana, - 3.500 zł. Oleśnica, tel. 0603/69-32-66 
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW A2001 A, 1996 r. stan b. 
dobry, na części, I właściciel, * 2.700 zł. jelenia Góra, tel. 
0601/94-08-71 '
PRZYCZEPA LAWETA NIEWIADÓW A2001A, 1996 r., orygi
nalna, podzespoły Knott, stan dobry, - 3.900 zł. Prochowice, 
tel. 076/858-41-58
PRZYCZEPA LAWETA, 1996 r. ład. 1.850 kg, aluminiowe na
jazdy, przegląd do 2002 r., nowy zaczep, laweta wąska, stan 
idealny, - 2.500 zł. Wałbrzych, tel. 0601/57-21 -17
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PRZYCZEPA LAWETA .MOTYL’ , 1998 r. do holowania samo
chodów, na prawo jazdy kat. B, nie używana + dodatkowy kom
plet opon z dętkami, możl. faktura VAT, -1.550 zł lub zamienię 
na przyczepię lawetę Niewiadów lub inną. Wrocław, tel. 
0601/70-76-45
PRZYCZEPA NAMIOTOWA 4-osobowa, oclona, wym. 400 cm 
x 360 cm, • 2.000 zł. Wykroty, woj. jeleniogórskie, tel. 
0605/51-95-84pogodz. 16 '
PRZYCZEPA PODLODZIOWA do przewozu łodzi wędkarskiej 
o dł. 3 m. - 650 zł. Legnica, tel. 076/854-78-45 
PRZYCZEPA PODLODZIOWA, 1996 r. ocynkowana, prod. nie
mieckiej, ład. 750 kg, dł. 6 m, szer. 2.2 m, - 2.800 zł. Siechnice, 
tel. 071811-54-52
PRZYCZEPA ROLNICZA wywrotka, ład. 3.51. - 1.000 zl. Bie
lawa, tel. 074/833-02-86 wieczorem 
PRZYCZEPA ROLNICZA ład. 4 tony, koła 8,20 x 20, drewnia
ne burty, opryskiwacz zawieszany, - 600 zł. Głogówek, tel. 
077/437-33-08
PRZYCZEPA ROLNICZA D-35, -1.000 zł. Koźmin Wielkopol
ski, tel. 0603/43-10-95
PRZYCZEPA ROLNICZA wywrotka, ład. 4.51, do remontu ka
pitalnego, - 500 zł. Legnica, tel. 076/862-65-31 
PRZYCZEPA ROLNICZA ładowność 3.5 tony, stan b. dobry, -
1.100 zł. Namysłów, tei. 077/410-09-28 
PRZYCZEPA ROLNICZA wywrotka, ład. 41, brak siłowników, •
1.700 zł. Oława, tel. 071/303-39-10,0602/89-72-98 
PRZYCZEPA ROLNICZA D-44B zarejestrowana, • 1.580 zł. 
Oława, tel. 0602/57-25-46
PRZYCZEPA ROLNICZA 1-osiowa, ład. 11, - 350 zł. Pszenno, 
gm. Świdnica, tel. 074/851-93-58 
PRZYCZEPA ROLNICZA D-47, - 2.500 zł. Wodniki, tel. 
0603/08-68-95,065/543-74-63
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK D47B, 1976 r. 2 nowe opo
ny, wywrotka na 3 strony, ład. 4 t - 1.500 zł lub zamienię na 
samozbierającą. Nowa Ruda, tel. 074/873-33-49 
PRZYCZEPA ROLNICZA AUTOSAN D-45B, 1980 r., - 3.000 
zł. Biskupin, gm. Chojnów, tel. 076/817-89-92 
PRZYCZEPA ROLNICZA SANOK D-47,1986 r.: skręt z wień
cem i butlą powietrza, oś (2 szt.), zaczep przedni (1 szt.), stan 
dobry, możliwy transport do 50 km, • 700 zł. Chojnów, tel. 
076/817-73-23
PRZYCZEPA ROLNICZA PS-8,1987 r. wywrotka, 8 t, prod. 
czeskiej, metalowe burty, zarejestrowana, zapasowe koło, stan 
b. dobry, - 4.000 zł. Czadrów, woj. jeleniogórskie, tel. 
0602/50-46-20
PRZYCZEPA ROLNICZA D-45,1990 r., - 3.000 zł. Biskupin, 
gm. Chojnów, tel. 076/817-89-92 
PRZYCZEPA SKRZYNIOWA IFA, 1978 r. I rejestracja 98 r., 
oplandekowana, ład. 6 1, wysoka plandeka, • 2.500 zł. Nysa, 
tel. 0606/26-63-23
PRZYCZEPA TOWAROWA poj. 17 m3, prod. niemieckiej, oplan
dekowana, ład. 2 1, nie rejestrowana w Polsce, oclona, nowe 
opony, osie i zaczep, - 5.000 zl. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
PRZYCZEPA TOWAROWA ład. 111, aluminiowe burty, • 4.500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
PRZYCZEPA TOWAROWA dwukołowa, do auta ciężarowego, 
rozsuwana, pojedyncze koła, - 200 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-62-78 po 19
PRZYCZEPA TOWAROWA AUTOSAN stan b. dobry - 3.500 zł 
łub zamienię na przyczepę 81 lub 101 do remontu. Domaszowi
ce, tel. 077/419-45-93
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW z hamulcem najaz- 
dowym, kontener, izoterma, przystosowana do przewozu odzie
ży, drzwi z tyłu i z boku, fabrycznie nowa, • 7.500 zł. Legnica, 
tel. 076/887-10-69 po 18
PRZYCZEPA TOWAROWA HL ład. 8 1, nowa plandeka, stan 
opon dobry, przegląd techniczny do 02.2002 r., stan b. dobry, -
4.000 zł + VAT. Ozimek, tel. 0606/98-54-25 
PRZYCZEPA TOWAROWA D-50, -1.500 zł. Świebodzice, tel.’ 
0604/58-28-04
PRZYCZEPA TOWAROWA 2-kołowa, do samochodu ciężaro
wego, koła 325/20, • 400 zł. Wrocław, tel. 0605/57-28-66 
PRZYCZEPA TOWAROWA 3 t, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
349-28-15
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-83 101, koła 20 x 900, 
stan dobry, stan opon b. dobry, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
071/351-10-33 '
PRZYCZEPA TOWAROWA nowa plandeka. -1.000 zl. Żemiki 
Wrocławskie, tel. 071/311-34-18 
PRZYCZEPA TOWAROWA KOŻUCHÓW D 83,1975 r„ - 4.000 
zł. Wrocław, tel. 0601/75-20-85 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-50,1977 r. ładowność 
6 ton, po remoncie, - 2.Ó00 zł. Wrocławrtel. 0601/75-20-85 
PRZYCZEPA TOWAROWA IFA E-8,1978 r. nowe opony, nowa 
plandeka, po remoncie boków, dopuszczalna ład. 7.450 kg, -
5.000 zł. Pępowo, woj. leszczyńskie, tel. 0503/02-08-98 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-46A, 1979 r. oplande
kowana, po remoncie, stan b. dobry, - 2.000 zł. Syców, tel. 
062/785-95-99
PRZYCZEPA TOWAROWA BSS PV16.12,1980 r., ład. 111, 
paraboliczne resory, stan dobry, - 4.000 zł. Baldwinowice, tel. 
074/810-30-93
PRZYCZEPA TOWAROWA AUTOSAN D-83,1980 r. ład. 101, 
stelaż, plandeka, stan b. dobry, - 3.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-17-28,0603/96-18-64
PRZYCZEPA TOWAROWA BRANDYS, 1980/90 r. wywrotki, 
skrzyniowe, 2-osiowe, 3-osiowe, oplandekowane, cena 7.000 -
14.000 zł+VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29,0603/71 -67-11 
PRZYCZEPA TOWAROWA AUTOSAN D-50.1983 r., sprawna 
technicznie, - 2.500 zł. Lipinki Łużyckie, tel. 068/374-26-01 
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D46,1984 r., -1.600 zl. 
Jawor, tel. 076/870-83-09
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW 1200 BH, 1984 r. 
hamulec najazdowy, plandeka celna, wym. 3 x 2 x 1,8 m, - 4.000 
zł. Lubin, tel. 0502/21-98-08
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK, 1985 r. ład. 41, - 2.000 zł. 
Żórawina, tel. 071/316-51-07
PRZYCZEPA TOWAROWA SANOK D-633.1988 r. zabudowa
na, stan dobry, - 2.000 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Strzyżewice, 
tel. 065/529-36-83
PRZYCZEPA TOWAROWA BLUMHART, 1988 r. na podusz
kach, ład. 121, stan b. dobry, -12.000 zł. Chrząstawa Mała, tel. 
071/318-97-13,0604/22-20-33
PRZYCZEPA TOWAROWA D-55,1988 r„ - 4.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/58-61-09
PRZYCZEPA TOWAROWA D-616,1989 r., - 2.500 zł. Dziado
wa Kłoda, tel. 062/785-91-19,0606/18-59-40 
PRZYCZEPA TOWAROWA AUTOSAN P-4, 1989 r. 12 ton,
2-osiowa, nowe burty (wys. 80 cm), nowe opony (30% zuży
cia), bliźniacze koła, - 3.600 zł. Ziębice, tel. 074/816-09-71 
PRZYCZEPA TOWAROWA P-4,1990 r. ład. 121, plandeka -
3.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-17-33 
PRZYCZEPA TOWAROWA PARANDYS, 1991 r., PV 22, stan 
dobry, burty aluminiowe, oplandekowana, 3-osiowa, 16 ton ła
downości, koła bezdętkowe, • 9.500 zł. Dziadowa Kłoda, tel. 
062/785-91-19,0606/18-59-40
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW 1200 BH, 1991 r.
2-osiowa, hamulec, ład. 1.050 kg, po kapitalnym remoncie, atrak
cyjny wygląd, • 4.300 zł. Stary Jaworów, tel. 074/851-63-18 
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1992 r. oplandekowana, 2-osio
wa, hamulec najazdowy, otwierane burty (z tyłu), lad. 11, • 2.000 
zł. Dzierżoniów, tel. 0603/81-53-60 
PRZYCZEPA TOWAROWA NIEWIADÓW F-203011HT, 1996 
r, 2-osiowa, ład. 1.2 t, wym. 305x181x210 cm, aluminiowa z 
roletami bocznymi, - 5.000 zł (cena nowej 17.000 zł). Wrocław, 
tel. 341-64-61,0608/25-02-11 .
PRZYCZEPA TOWAROWA, 1997 r. 2-osiowa, waga 11, ład. 2 
t, dł. 4.5/2.5/2.4, zaczep oczkowy, nowa plandeka, hamulec 
najazdowy, koło pod spodem, - 4.500 zł. Głogów, tel. 
076/832-22-48.

H A K I HO LO W NICZE j§
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montaż - sprzedaż - serwis 
wszystkie modele osobowe i dostawcze
Wrocław, ul. Braniborska 82 (teren Centrostalu) 
tel. 359-56-45,0-607164 077, czynne 8-17, sob. 9-14

PRZYCZEPA TOWAROWA SAM; 1998 r. plandeka, 21 m3, -
10.000 zł. Wrocław, tel. 0608/58-51-25
PRZYCZEPA TOWAROWA SAM, 20Ó0 r. ład. dop. 2 t, do sa
mochodu osobowego lub dostawczego, oryginalna konstrukcja, 
zarejestrowana, 2-osiowa, wym. skrzyni 185x420x30 cm, ha
mulec najazdowy, koło podporowe, zapasowe, konserwacja, 
faktura VAT, • 7.800 zł. Krapkowice, tel. 077/466-84-62 
PRZYCZEPA WYWROTKA ład. 4.51, do remontu, bez siłowni
ków, • 800 zł. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
PRZYCZEPA WYWROTKA IFA HL 80-11,1980 r. po remoncie, 
nowe burty i nadstawki, stan idealny, 7 szt. - od 6.000 do 9.000 
zł. Brzeg, tel. 077/411-17-06
PRZYCZEPA WYWROTKA 2 szt., na niskich kołach, D-35M -
1.200 zł f 1.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/746=14-92 wieczorem, 
0602/5046-20
PRZYCZEPA WYWROTKA D47, - 2.500 zł. Kantorówice, tel. 
077/412-86-69
PRZYCZEPA WYWROTKA D47, • 2.300 zł lub zamienię. Ole
śnica, tel. 071/398-87-39
PRZYCZEPA WYWROTKA HL 8011 wywrót 2-stronny, zareje
strowana, lub zamienię na ładowacza Cyklop, prasę do słomy 
Z 224 lub osobowy, - 4.500 zi. Pietrzykowice, tel. 0600/63-30-62 
PRZYCZEPA WYWROTKA 1-osiowa, prod. jugosławiańskiej, 
-1.800 zl. Słup, tel. 076/870-83-09 
PRZYCZEPA WYWROTKA 1-osiowa, ład 6 t, ze żmijką do 
czyszczenia nasion, -1.600 zł. Wrocław, tel. 071/346-67-01 po 
20
PRZYCZEPA WYWROTKA D44,1977 r. wysokie koła, metalo
we nakładki, stan dobry, zarej., z przeglądem, technicznie spraw
na, lakierowana - 2.700 zł. Wiązów, tel. 0603/26-86-51 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011,1978 r. wywrót na 2 stro
ny, nowe opony, burty i podłoga, zarejestrowana, - 4.800 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 0600/63-30-62 
PRZYCZEPA WYWROTKA HL-8011,1978 r. ład. 81,2-stronny 
wywrót, nowa podłoga, wysokie, dzielone burty, zarejestrowa
na, - 4.600 zl. Wrocław, tel. 0604/82-5645 
PRZYCZEPA WYWROTKA KASSBOHRER DKD 17,1978 r. 
szary, 3-osiowa, ład. 16.31, stan b. dobry, ważna rejestracja, •
8.500 zł. Żarka n.Nysą, gm. Pieńsk, tel. 075/778-22-25, 
0602/87-05-86
PRZYCZEPA WYWROTKA SANOK D47B, 1981 r., 1979 ccm. 
wywrót 3-stronny, ład. 3.5 L 2 szt. -1.700 zł/szt Kamienna Góra, 
tel. 075/746-14-92 wieczorem
PRZYCZEPA WYWROTKA HLV 8011D, 1981 r. burty dzielone 
z nadkładkami, stan dobry, w ciągłej eksploatacji, - 5.000 zł. 
Piotrkosice, tel. 071/384-58-27
PRZYCZEPA WYWROTKA HL, 1983 r. ład. 101, stan dobry, -
5.000 zł. Janków Zaleśny, gm. Raszków, tel. 062/734-84-45 
PRZYCZEPA WYWROTKA IFA 10/10,1983 r. bliźniacze koła. 
ład. 12 t, podwyższone burty, • 6.500 zł. Wrocław, tel. 
071/318-81-83
PRZYCZEPA WYWROTKA, 1984 r. ład. 18 t, 3-osiowa. wy
wrót hydrauliczny, prod. zach., opony bezdętkowe, po remon
cie, stan dobry - 16.500 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-71*98 
po godz.20,077/412-88-19 w godz.8-15 
PRZYCZEPA WYWROTKA, 1984 r., metalowa, ład. 3.51. ni
skie koła, stan b. dobry, - 2.500 zł. Michałów, gm. Olszanka, tel. 
0503/69-77-85
PRZYCZEPA WYWROTKA, 1985 r. 3.51. • 3.000 zł. Rawicz, 
tel. 065/546-3647
PRZYCZEPA WYWROTKA. 1987 r. 3-osiowa. lad. 18 t. wy
wrót na 3 strony, opony bezdętkowe, resor paraboliczny, stan 
dobry, • 16.500 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-71-98 po godz. 
20,077/412-88-19 w godz. 8-15

NAPRAWA PRZYCZEP
TOWAROWE, KEMPINGOWE 
(także zachodnie po wypadku) 

"MAT" s.c.t Wrocław, ul. Żmigrodzka 249 
tel. 0-501 172 654 OP994734

PRZYCZEPA WYWROTKA AUTOSAN D-55,1990 r. 6 1, stan 
dobry, zarejestrowana, -5.000 zł. Nowa Ruda, tel. 074/871-42-51 
PRZYCZEPA WYWROTKA ZASLAW D-636,1996 r. wysokie 
burty, stan b. dobry, - 21.500 zł. Strzelin, tel. 071/392-00-49 
PRZYCZEPY WYWROTKI D43, D-35,1980 r. szare, 2 sztuki, 
stan dobry, jedna niska -1.150 zł. druga wysoka • 1.550 zł. Ja
wor, tel. 076/870-04-66
PRZYCZEPY, KONTENERY do handlu obwoźnego, wskażę 
dochodową lokalizację, wym. 5 x 2.5 x 2.5 m, liczniki, wyposa
żenie, - 8.500 zł.., tel. 0607/41-75-06

ZAMIANA
ALFA ROMEO 155,1994 r., 120 tys. km, 1700 ccm, szary 
metalic, roczna instalacja gazowa, el. otw. szyby,- wspoma
ganie, centr. zamek, zadbany, -17.000 z ł, zamiana na busa 
z możliwościąUopłaty. Gołuchów, tel. 062/761-75-59, 
0601/82-94-97
ALFA ROMEO GIULIETTA, 1984 r„ 20 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, czerwony, stan silnika idealny, po remonde bla
charki, brak akumulatora, uszkodzony rozrusznik * 2.500 zł. 
zamienię na inny albo inne propozycje. Pęgów, tel. 
071/310-73-06
AUD1100,1982 r., 2144 ccm, benzyna, zielony metalic, szy
berdach, hak, wspomaganie, uszkodzony przód, kpi. doku
mentacja - 1.000 zł, zamienię na Fiata 126p, Żuka lub na 
przyczepę bagażową do samochodu dostawczego. Gost- 
ków, gm. Stare Bogaczowice, tel. 074/88045-59 
AUD1100,1989 r., 224 tys. km, 2300 ccm, benzyna, grana
towy, instalacja gazowa, centralny zamek, alarm + pilot, szy
berdach, wspomaganie kier., alum. felgi, 4 zagłówki, roleta,
• 12.700 zł lub zamienię na automat w tej cenie. Głogów, tel. 
0606/11-9446
AUD1100 C4,1992 r., 180 tys. km, 2300 ccm, benzyna, .del
fin1' metalic, el. reg. lusterka, wspomaganie, centr. zamek, 
autoalarm, stan dobry -19.500 zł, zamienię na VW T4 bus 
lub Fiata Ducato, w tej cenie. Legnica, tel. 0501/60-86-50 
AUDI 80 GL, 1981 r., 1600 ccm, zielony, - 2.500 zł, zamie
nię na Fiata 126p, po 91 r. lub uszkodzony; w tej cenie. Wro
cław. tel. 0502/94-31-83 • • s - 
AUDI 80 B3, 1988 r. klimatyzacja (uszkodzony agregat), 
wspomaganie kierownicy, podgrzewane siedzenia, prawa 
strona do poprawek lakierniczych • zamienię na Audi, młod
szy. Dobrzeć, tel. 062/739-32-02 lub 0502/12-00-51 
AUDI 80 B3 OUATTRO, 1990 r., 2300 ccm, niebieski, klima
tyzacja, skóra, szyby chromo-niklowe, stan techniczny b. do
bry - 20.500 zł, zamienię na busa 9-osobowego (8+1), w tej 
cenie. Lewin Kłodzki, tel. 074/869-88-71 
AUDI 80 B4 AVANT, 1994/95 r., 130 tys. km, 1900 ccm. tur
bo D, granatowy metalic, ABS, wspomaganie kier., elektry
ka, szyberdach, relingi, hak, alum. felgi, oznakowany, im
mobilizer, zadbany, zamienię na tańszy ok. 15.000 zł. Głu
szyca, tel. 074/845-93-37, 0600/74-59-62 
AUDI A4 ,1995 r.. 120 tys. km, 1800 ccm, zielony metalic, ' 
pełne wyposażenie i elektryka - 38.000 zł, zamienię na tań
szy. Chojnów, tel. 076/817-7245 lub 0607/37-5643

AUDI A4,1995 r., turbo D - zamienię na Audi A4 kombi, tak
że turbo O. Kobierzyce, tel. 071/311-13-22,0609/59-01-17 
AUDI A4, 1996 r., 60 tys. km, 1800 ccm, 20V, granatowy 
metalic, pełne wyposażenie, skórzana tapicerka, klimatyza
cja, ABS, klimatyzacja, ABS, immobilizer, podgrzewane sie
dzenia, wszystkie el. dodatki, garażowany, zadbany, • 46.000 
zł. Jedlina Zdrój, tel. 074/845-58-35,0601/47-2547 
AUDI A6 AVANT, 1995/96 r., 123 tys. km, 2500 ccm, TDi 
T40 KM, granatowy, Ouattro, 2 poduszki powietrzne, ABS, 
ksenony, szyberdach, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, alum. 
felgi, 6-biegowy. Mul-T-Lock, RM t  CD, alarm, centr. zamek 
+ pilot, ks. serwisowa, I właściciel w Polsce od 3 lat, serwi
sowany w ASO, • 42.800 z ł, zamienię na tańszy. Kalisz, tel. 
062/764-55-33,0601/74-55-33 
AUDI COUPE, 1989 r„ 120 tys. km, 2800 ccrtł, V6 24V, żół
ty, ABS, 200 KM, pełne wyposażenie elektryczne, kubełko
we fotele, ospoilerowany, duża lotka, żółta sportowa kierow
nica, aluminiowe felgi, centralny zamek • 17.000 zi, zamie
nię na tańszy. Wambierzyce, tel. 074/871 -90-53 
BMW 316,1982 r., 147 tys. km, 1600 ccm, błękitny metalic. 
stan silnika i blacharki b. dobry, wnętrze b. zadbane, obro
tomierz, garażowany, 81/100 km - 4.000 zi, zamienię na Fiata 
126p lub inny. Rudna, tel. 076/749-39-12,0601/58-68-15 
BMW 316 E-30,1994 r., 140 tys. km, 1600 ccm kombi, po
duszka pow., radio, alum. felgi, szyberdach, zamienię na Je
epa lub vana. Opole, tel. 0601/55-07-32 
BMW 320 i, 1988 r., 146 tys. km, 2000 ccm, żółty, obniżony, 
RM, 4-drzwiowy, el. otw. szyberdach, wełurowa tapicerka, 
fotele Recaro, hak, centralny zamek, stan b. dobry -10.000 
zł lub zamienię na VW Passata D lub Opla Kadetta D (kom
bi) z dopłatą z mojej strony, ok. 2.500 zł. Grodków, tel. 
077/415-31-92
BMW 525 E-34,1988/94 r., 196 tys. km, 2500 ccm, perło- 
wo-granatowy, 170 KM, ABS, kpi., centralny zamek, alum. 
felgi, 17 x 235, tylne 17 x 255, b. szeroki rant, wartość kół
7.000 zł, czarne szyby (atest), techn. sprawny, szeroki grill 
-19.000 zł. zamienię na VW. Audi, Mercedesa. Zielona Góra, 
tel. 0606/58-27-21
CITROEN BX, 1984 r„ 1400 ccm, czerwony, el. otw. szyby,
• 1.500 zł , zamienię na uszkodzony. Kalisz, tel. 
062/751-33-55
CITROEN BX KOMBI, 1988 r.,1360 ccm, czerwony, inst. 
gazowa, relingi dachowe, autoalarm, dźwiękowy wyłącznik 
świateł, stan idealny - 7.500 zł, zamienię na Seata Toledo 
1.6, Opla Vectrę 1.6, Fiata Temprę 1.6, z 91-93 r. Wrocław, 
tel. 071/3414248
CITROEN C35 RE, 1986 r., 2000 ccm, benzyna szyberdach, 
krótki, podwyższony, ład. 1.7 t, przegląd do 1.2002 r., na 
prawo jazdy kat. B, dużo nowych części, po remoncie bla
charki i lakierowaniu, stan dobry, zadbany, zamienię na oso
bowy. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-66-22 
CITROEN XSARA COUPE, 1998 r., 1800 ccm. czamy, wspo
maganie kier., el. otw. szyby, centralny zamek, wełurowa ta
picerka. aluminiowe felgi, el. reg. lusterka, kupiony w salo
nie, serwisowany, bez wypadku, zamienię na inny. Złotory
ja, tel. 076/87842-30, 0604/4445-26 
DAEWOO LANOS, 1998 r., 29 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
srebrny metalic, wspomaganie kier., regulowana kierowni
ca, el. otwierane szyby, el. reguł, lusterka, lusterka i zde
rzaki w kol. nadwozia, I właściciel, serwisowany, stan ideal
ny - 24.000 zł, zamienię na mniejszy, pojemność do 1300 
ccm. Lubin. tel. 076/848-56-50 w godz. 7-15.076/846-56-28 
pogodz. 17
DAEWOO UNOS SEDAN. 1999 r.. 30 tys. km, 1500 ccm. 
DOHC, srebrny metalic, - 24.900 z ł , zamienię na dostaw
czy, busa, terenowy, pick-up. Lubin, tel. 0607/26-3444 
DAEWOO LANOS, 1999 r., 12 tys. km, 1500 ccm. DOHC. 
niebieski metalic, centralny zamek. RM, wspomaganie, hak, 
inst. gazowa - 22.000 zł, zamienię na Nubirę kombi, 1,6, 
1997/98 r., bez wypadku, dobre wyposażenie. Ostrów Wlkp., 
tel. 0602/67-57-25*'
DAEWOO MATIZ, 1999 r., 18 tys. km, 800 ccm, zielony me
talic, serwisowany, alarm + immobilizer, listwy drzwi, stan b. 
dobry, zamienię na tańszyrTawonia, tel. 071/312-91-79 
DAEWOO NEXIA GLE SEDAN, 1997 r., 85 tys. km, 1500 
ccm, bordowy metalic, wspomaganie kier., el. otwierane 
szyby, centralny zamek ♦ pilot, alarm, katalizator, garażo
wany, I właściciel, stan b. dobry • 16.500 zł, zamienię na 
tańszy. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
DAEWOO NUBIRA CDX. 1999 r., 59 tys. km. 2000 ccm. ben
zyna. kolor grafitowy metalic, RO, inst. gazowa, poduszka 
powietrzna, halogeny, zderzaki w kolorze nadwozia, cen
tralny zamek, alarm ♦ pilot, bez wypadku, I właściciel, -
30.000 zł lub zamienię na diesla. Lubin, tel. 076/749-59-99, 
0609/26-18-82
FIAT, 1994 r., 2000 ccm, benzyna, bordowy metalic, wspo
maganie, ABS, centralny zamek, el. otw. szyby, szyberdach, 
alum. felgi, sprowadzony w całości • 12.000 zł, zamienię na 
inny pick-up. Opole, tel. 0601/524243 
FIAT 125p, 1988 r., 60 tys. km, 1500 ccm, biały, techn. spraw
ny, 5-biegowy, zapłon elektroniczny -1.600 zł, zamienię na 
motocykl MZ ETZ 150 lub 250, do 1.000 zł. Konradowa, gm. 
Nysa. tel. 0608/17-00-79
FIAT 125p ME, 1990 r., 1500 ccm, czerwony, stan b. dobry, 
atrakc. wygląd, okrągłe zegary, silnik wzmocniony, 5-biego
wy, kołpaki itp. zamienię na komputer, rower górski, Migo- 
mat, motocykl, rozbite auto itp., ewentualnie inne propozy
cje, - 3.290 zł. Pudiiszki, tel. 065/573-84-80 
FIAT 126p, 1975 r., 650 ccm, czerwony, stan b. dobry, za
mienię na Wartburga lub Mercedesa 115,123. Wrocław, tel. 
0503/94-36-85
FIAT 126p, 1978/84 r., 650 ccm, niebieski, stan^obry, w 
ciągłej eksploatacji, dużo nowych części, aktualny przegląd,
• 1.200 zł lub zamienię na spawarkę Migomat albo sprze
dam. Wałbrzych, tel. 074/841-55-96 wieczorem, 
0608/43-99-97
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, zielony, ważny przegląd i OC, 
stan dobry, cena - 500 zł, zamienię na telewizor 28* z pilo
tem i TXT, - 500 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm, żółty, ciemne szyby, listwy 
ozdobne, po remoncie silnika, po przeglądzie, sportowa kie
rownica i zawieszenie, alum. felgi, nowe ambrtyzatory, sze
rokie zderzaki, sportowe sprężyny, zamienię na VW Sciroc- 
co I lub BMW 316 .rekin*, 79/80 r., Audi 80. Wrocław, tel. 
0600/31-69-96
FIAT 126p FL. 1986 r. stan b. dobry, nowy resor, teleskopy, 
hak. ważny przegląd - na Forda Escorta z 1980/83 r., 
1100-1500 ccm, 5-drzwiowego. Ostrzeszów, tel. 
062/730-11-75
FIAT 126p, 1987 r., 650 ccm po remoncie blacharki, silnika 
i lakierowaniu - 1.850 zł, zamienię na komputer PC Pen
tium, z monitorem. Świdnica, tel. 0600/20-24-17 
FIAT 126p, 1987 r. stan dobry - zamienię na komputer PC. 
Bolesławiec, tel. 0502/42-35-26 
FIAT 126p BIS, 1987 r., 700 ccm, niebieski, szyberdach, RO, 
obrotomierz, tylna szyba ogrzewana, boczne uchylane, wy
cieraczka z tyłu, lotnicze fotele, po remoncie silnika i rege
neracji gaźnika, nowe opony, tarcza i docisk sprzęgła, - 2.500 
zł zamienię na motocykl cross lub ścigacza. Smolice, gm. 
Kobylin, tel. 0607/15-2547
FIAT 126p, 1989 r„ 650 ccm, czerwony, stan dobry • 2.000 
zł, zamienię na Fiata 126p, z dopłatą, może być uszkodzo
ny. Wroćław, tel. 0607/8440-52 
FIAT 126p, 1990 r., 650 ccm, benzyna, biały, po remoncie, 
pełny lifting, fotele i deska rozdzielcza od modelu .el*, 2 nowe 
opony, pokrowce, zapłon W stacyjce, szyby przydemnione 
(niebieskie), tylne szyby uchylane, RO, zadbany, stan bar
dzo dobry, ważny przegląd, zamienię na inny. Bolesławiec, 
tel. 0603/80-66-55
FIAT 126p FL, 1990 r. oryg. lakier, zamienię na VW Passata 
kombi. Nysa, tel. 077/448-68-33 
FIAT 126p, 1990 r., 71 tys. km, 650 ccm, turkusowy, stan b. 
dobry, nowe opony, uchylne tylne szyby, zadbany, - 2.500 zł 
, zamienię na Poloneza Caro, lekko uszkodzonego. Zduny, 
woj-, kaliskie, tel. 0609/14-76-99

FIAT 126p, 1990 r„ 650 ©cm, biały,stan b. dóbry, zadbany, 
atrakcyjny wygląd, pokfówce - 2.300 zł, zamienię na inny, 
może być uszkodzony lub z dopłatą. Złotoryja, tel. 
076/878-29-13,076/878-51-96 
FIAT 126p, 1991 r., czerwony, - 3.000 z ł, zamienię na inny. 
Lwówek SI., tel. 0602/63-83-81 
FIAT 126p, 1994 r., 650 ccm, zielony, zadbany, radioodtwa
rzacz, garażowany - 4.500 zł, zamienię na inny, prod. za
chodniej. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-91 -61 ?
FIAT 126p, 1997 r. zamienię na Poloneza, od 1994 r, -6.100 
zł. Wrodaw. tel. 071/321-74-03, 0608/65-93-56 '
FIAT 131 SUPER, 1984 r., 1600 ccm, DOHC, srebrny, inst. 
gazowa, bogate wyposażenie, stan dobry, 2amieńię na For
da Granadę, '/W Golfa lub inny. Wrodaw, tel. 0607/73-36-98 
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r„ 41 tys. km, 704 ccm, zie
lony metalic, oznakowany, stan b. dobry, zamienię na Fiata 
Seicento. Strzelin, tel. 071/392-13-02 
FIAT CINOUECENTO, 1996 r., 70 tys. km, 900 ccm,' biały, 
alarm, immobilizer, dzielona kanapa - 11.000 zł, zamienię 
na Opla Corsę. Oława, tel. 071/313-93-90,0502/59-07-81 
FIAT CINOUECENTO. 1996 r., 55 tys. km I właściciel, ku
piony w salonie, faktura zakupu, książka serwisowa, katali
zator, tylne szyby uchylane, RM, oznakowany, blokada 
skrzyni biegów, alarm *  pilot, plastikowe nadkola, garażo
wany, stan b. dobry- 9.700 zł, zamienię na droższy, 5-drzwio
wy. Wałbrzych,-tel. 074/848-56-66,0502/30-96-66 
FIAT CINOUECENTO SX, 1996 r.; 86 tys. km, 899 ccm, bor
dowy metalic, lekko uszkodzone drzwi, pęknięty zderzak, 
wersja eksportowa, bogate wyposażenie -12.000 zł, zamie
nię na Citroena Saxo, Opla Corsę, Rovera 214 z lat 1997/98, 
do 18.000 zł albo Poloneza kombi 1.6 z inst. gazową, 1.90, 
z roku 2000/2001. Wrocław, tel. 071/351-95-53 
FIAT DUCATO BUS, 1992 r., 180 tys. km, 1900 ccm, diesel, 
biały, częśdowo oszklony, kabina 3-osobowa, przegroda cel
na, hak, stan dobry, • 16.000 zł lub zamienię na inny. Jele
nia Góra, tel. 075/713-72-02
FIAT REGATA, 1985 r., 1600 ccm, srebrny metalic, zareje
strowany, do remontu, zamienię na przyczepę kempingo
wą, do remontu. Wrodaw, teł. 071/373-50-73 
FIAT RITMO, 1981 r., 1500 ccm 4-drzwiowy, .na chodzie*, 
stan dobry , zamienię na Fiata 126p. Oleśnica, tel. 
071/314-9847
FIAT TIPO, 1990 r., 1400 ccm, srebmy metalic, instal. gazo
wa. AGT, centralny zamek. el. otw. szyby, reg. kierownica, 
zimowe opony - 9.000 zł, zamienię z dopłatą na Brava 1.6, 
16 V lub diesel, do 20.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
074/641-14-61, 0602/38-08-32 
FIAT UNO, 1984/89 r., 1100 ccm, FIRE, czerwień meksy
kańska, silnik i skrzynia biegów z 1989 r., dzielona tylna 
kanapa, 3-drzwiowy, 5-biegowy, tylne szyby uchylane i przy
ciemniane, ekonomiczny, 75 KM, stan idealny, atrakcyjny 
wygląd - 5.000 zł, zamienię na Poloneza Caro, od 1993 r., z 
instalacją gazową, stan dobry. Legnica, tel. 0605/0544-21 
FIAT UNO, 1992 r„ 100 tys. km, 1372 ccm. wtrysk, kolor 
morski, alarm, hak, stan bardzo dobry -10.000 zł, zamienię 
na większy (Toyotę Corolię, Carinę II). Żagań, tel. 
0602/88-75-23
FORD CARGO, 1983 r., źółto-czerwony, ład. 3t, wymiary 
5,10 x 2,20 x 2,0, kontener z hydroklapą, po przeglądzie, 
cena 13.800 zł - zamienię na busa lub osobowe w podobnej 
ceńie lub tańsze. Gorzów Wlkp., tel. 0600/39-13-15 
FORD ESCORT XR3i, 1989 r., 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, ABS, alarm, oznakowany, szyberdach. dzielona tylna ka
napa, spoilery, aluminiowe felgi, dodatkowo koła zimowe, 
atrakcyjny wygląd - 8.300 zł, zamienię na Mercedesa 190 D 
lub Fiata Cinąuecento. Januszkowice, gm. Długołęka, woj. 
wrocławskie, tel. 090/33-09-57,0502/29-35-91,
FORD ESCORT, 1991 r„ 140 tys. km, 1400 ccm, czerwony,
3-drzwioWy, bez śladów korozji, szyberdach 2-funkcyjny, we- 
lurowa tapicerka, el. reg. reflektorów^w kraju 7 mies., nowe 
klocki hamulcowe, wymieniony olej i filtry, stan idealny, eko
nomiczny - 11.800 zł, zamienię na inny. Lubin, tel. 
0605/08-7148 (sms)
FORD ESCORT XR3i, 1992 r.. 1800 ccm, 16V dużo dodat
ków, ABS, kubełkowe fotele -12.000 zł, zamienię na tańszy, 
do 7.000 zł. Milicz, tel. 071/384-26-28 
FORD ESCORT, 1993 r., 160 tys. km. 1800 ccm, diesel, bia
ły, po wymianie świec żarowych, łożysk, końcówek drążków, 
oleju, filtrów, pasków (rozrządu i klinowego), konserwacja, 
centr. zamek, alarm + 2 piloty, el. otw. szyby, czujnik świateł 
, zamienię na inny. Duszniki Zdrój, tel. 074/866-05-66 po 
godz. 18,0607/51-10-74 od rana 
FORD ESCORT, 1996 r., 73 tys. km, 1600 ccm, 16V zetec, 
błękitny metalic, oclony w całości, bez wypadku, ABS, wspo
maganie kier., 2 poduszki pow., centralny zamek + pilot, szy
berdach. wełurowa tapicerka, stan b. dobry, - 20.700 z ł, za
mienię na tańszy. Strzegom, tel. 074/844-16-41. 
0606/33-85-06
FORD ESCORT SEDAN. 1997 r„ 54 tys. km. 1300 ccm. czer
wony, kupiony w salonie, I właśdciel, bez wypadku, wspo
maganie kier., poduszka pow., immobilizer, centralny zamek, 
wełurowa tapicerka, - 21.900 z ł, zamienię na osobowy lub 
dostawczy. Strzegom, tel. 074/844-1641,0606/33-85-06 
FORD EXPLORER, 1995 r., 68 tys. km, 4000 ccm, V6, kolor 
wiśniowy metalic, w kraju od roku, kpi. dokumentacja, 4x4, 
ABS, klimatyzacja, automatic, tempomat, alarm + pilot, 
wszystkie el. dodatki, stan idealny, cena - 68.000 zł, zamie
nię na tańszy, mieszkanie bezczynszowe, domek, z dopła
tą, na os. Piekary, w Legnicy. Wądroże Wielkie, tel. 
076/88744-86, 0600/30-22-22.
FORD FIESTA, 1987 r., 194 tys. km. t600 ccm. diesel, bia
ły, po wymianie wielu części, 5-biegowy, stan b. dobry, za
mienię na inny uszkodzony. Lubań, tel. 075/721-65-05, 
0607/18-85-54
FORD FIESTA XR21,1990 r., 90 tys. km, 1600 ccm. wtrysk, 
czarny, stan b. dobry, szyberdach. kpi. dokumentacja, we- 
lurowa tapicerka - 9.500 zł, zamienię na Mercedesa. Opole, 
tel. 0608/22-93-38 /
FORD FIESTA, 1991 r., 1400 ccm, bordowy, stan b. dobry, 
wersja wzbogacona, czarne dodatki, RM itp, - 11.000 z ł , 
zamienię na większy (Opel Omega, VW Passat itp.). Lwó
wek Śląski, tel. 0608/34-51-30 
FORD FIESTA, 1999 r.. 26 tys. km, 1300 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, 4 pod. powietrzne, wspomaganie kier., ei. 
otw. szyby, el. reg. lusterka, przednia szyba ogrzewana -
25.500 zł, zamienię na tańszy. Zielona Góra, tei. 
0601/5847-88
FORD KA, 1996 r.. 1300 ccm, benzyna, zielony metalic, bo
gata wersja, klimatyzacja, CD, el. otwierane szyby - 20.000 
zł, zamienię na większy, w tej cenie. Sieradz, tel. 
043/829-76-95, 0608/18-83-67 
FORD MONDEO SEDAN, 1993/94 r., 170 tys. km, 1600 ccm, 
16V. biały. ABS, 2 x SRS, centralny zamek, immobilizer, szy
berdach, zadbany, sprowadzony w całości, bez wypadku -
17.600 zł, zamienię na VW Passata 1.9 TD lub 1.8 E. Świe
bodzice, tel. 074/85443-03,0607/45-21-93 
FORD MONDEO, 1994 r„ 135 tys. km, 1600 ccm, 16V, zie
lony metalic, wspomaganie, szyberdach, centr. zamek, 
alarm, RO - 17.000 zł, zamienię na nowszy, może być die
sel, z dopłatą. Zielona Góra, tel. 0607/10-04-08 
FORD MONDEO KOMBI, 1995 r., 160 tys. km, 1800 ccm, 
16V, 115 KM, bordowy metalic, klimatyzacja, 2 pod. powietrz
ne, ABS, wszystkie ei. dodatki, książka serwisowa - 24.000 
zł, zamienię na inny. Polkowice, tel. 0604/89-03-20 
FORD MONDEO KOMBI. 1997/98 r.. 78 tys. km. 2000 ccm, 
16V, granatowy metalic, centralny zamek, wspomaganie 
kier., ABS, 4 poduszki powietrzne, el. reg. reflektory, - 33.800 
zł , zamienię na tańszy lub sprzedam. Wrocław, tel. 
071/373-67-71
FORD PROBE, 1992 r., 139 tys. km, 2200 ccm, benzyna, 
czarny, pełne wyposażenie oprócz skóry • 13.500 zł, zamie
nię na Forda Scorpio kombi lub Forda Mondeo kombi, Wro
cław. tel.071/360-86-62
FORD PROBE, 1994 r., 141 tys. km, 2000 ccm, 16V, srebr
ny metalic, inst. gazowa, skórzana tapicerka, klimatyzacja,
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alum-: felgi, wszystkie eł; dodatkigtó§. -18.000 zł, zamienię 
na inny. Wrocław, tel. 071/357-7M1;:IKb3rt3-(l%« ' '  S  
fORD SCORPIO, 1985 r„ 250 tys. km, 2800 ccm; V6;gra- 
natowy, klimatyzacja, pełna elektryka, instalacja gazowa *
6.800 zł, zamienię na BMW E-28. E-30, inne propozycje. 
Lubin.tel. 0605/82-74-78
FORD SiERRA, 1985 r., 2000 ccm, biały, 2-drzwiowy, insta
lacja oazowa, RM, cena - 5.000 zł, zamienię na inny. Lwó
wek Śląski, tel. 0608/34-51-30 
FORO SIERRA, 1985 r., 2300 ccm, diesel,, szary metalic, 
centralny zajnek, szyberdach, hak, wspomaganie, zderzaki 
w kol. nadwozia, przegląd 05.2001 r., zadbane wnętrze, stan 
b. dobry - 4.000 zł, zamienię na VW, Opla, Forda Escorta 
lub inny, chętnie kombi *  dopłata. Przeworno* tel. 
074/810-21-16
FORD SIERRA KOMBI, 1990 r., 80'tys. km, 1600 ccm, 
wtrysk, biały, katalizator, po przeglądzie, serwisowany, nowy 
akumulator, alarm’ + pilot - 9.000 zł, zamienię na-Chryslera 
Saratogę albo inny. Nowa Ruda,.tel. 074/872-37-80, 
0603/04-94-79
FORD SIERRA VRS, 1990/93 r., 2000 ccm, 16V,biały, cen
tralny zamek, eł. otwierane szyby. el. reguł, lusterka, wspo
maganie -kier., alarm + pilot, aluminiowe felgi, stan b. dobry
- 8.500 zł, zamienię na Poloneza Trucka, 4-osobowego. Wro
cław. tel. 0502/43-57-62
FORD TAUNUS. 1996 r.. 75 tys, km. 3000 ccm, GL, zielony 
metalic, automatic, tempomat, klimatyzacja, ABS, pełna elek
tryka, bogate wyposażenie - 37.200 zł, Zamienię na-mniej
szy lub sprzedam. Wałbrzych, tel. 074/665-96-71, 
0604/30-15-95
FORD TRANSIT, 1980 r., 2400 ccm, diesel, biały, długi, wy
soki, bliźniacze koła, w ciągłej eksploatacji, blacharka do 
poprawek - 3.300 zł, zamienię na osobowy, chętnie diesel, 
mniejszy bus. Kłodzko, teł. 0604/92-16-22 
FORD TRANSIT. 1988/89 r ,  2500 ccm, diesel, niebieski, 
stan b. dobry, 5-biegowy, 9-osobowy, podwyższony, szyber
dach, tylne drzwi otwierane z dwóch stron, welurowa tapi
cerka, zamienię na inny - 15.800 zł. Dziewiętlice, tel. 
077/431-37-22 .
GAZ 69,1969 r., 6 tys. km, 2120 ccm, benzyna, 4x4, techn. 
sprawny, nowy silnik, nowe opony, felgi, 8-osobowy i 500 kg 
ład., zniżka OC, kabina cabrio orurowana, plandeka i ste
laż, przegląd do 04.2002 r. • na przyczepę rolniczą, ciągnik 
rolniczy, możliwa dopłata do 4.000 zł. Chojnów, tel. 
0603/43-36-98
HONDA CMC, 1988 r., 1400 ccm, 16V, szary metalic.
3-drzwiowy, inst. gazowa, kubełkowe fotele, garażowany, za
dbany , zamienię na VW Passata, po 1988 r., Golfa III. Jele
nia Góra. tel. 0502/43-51-00
HONDA CłVIC. 1993 r.. 150 tys. km, 1400 ccm, 16V, niebie
ski metalic, -14.900 zł, zamienię na tańszy. Polkowice, tel. 
0604/89-03-20
HYUNDAI SONATA, 1995 r., 85 tys. km, 1800 ccm. Pb, gra
natowy metalic, sprow. w całości, welurowa tapicerka, peł
ny wtrysk, pełna el. i inne, duża limuzyna, zamienię na droż
szy z dopłatą 5.000 zł. Jaworzyna, tel. 074/858-86-90 
ISUZU CAMPO GUC, 1990 r.. 130 tys. km, 2300 ccm, meta
lic, atrakc. wygląd, napęd 4x4, orurowany, pick-up, ład. 800 
kg, szerokie koła, stan b. dobry, • 20.000 zł lub zamienię na 
osobowy. Jeszkowice, tel-. 071/318-04-19 
IVEC0190-33 TURBOSTAR, 1989 r.. 13500 ccm, brązowy, 
duża kabina ■> 22.000 zł, zamienię na naczepę chłodnię lub 
na busa. Ratowice, lei. 071/318-93-16,0602/33-25-98 
IVECO 35-10 TURBODAILY, 1995/96 r., 150 tys. km, 2500 
ccm, TDi, żółty, chłodziarko-zamrażarka, 6-komorowa (do 
mińuś 55 stopni C), nowy silnik, nie eksploatowany w kraju, 
tachograf, bliźniacze koła, na kat. B prawa jazdy, stan ideal
ny, • 42:000 z ł, zamienię na osobowy, sprowadzony z Nie
miec. Dzierżoniów, tel. 074/831 -90-90; 0605/20-54-94 
IVECO 35-12 MAXI, 1995 r.. czerwony, furgon, zamienię na 
lveco 35-12 z plandeką lub Mercedesa Sprintera 312, także 
z plandeką, możliwość przejęcia leasingu. Wrocław, tel. 
0601/75-2JJ-80
JAGUAR XJ6,1991/92 r., 3600 ccm, benzyna, bordowy me
talic, automatic, wykończenia w drewnie, skóra, klimatyza
cja, ABS, komputer, alum. felgi, katalizator, pełne wyposa
żenie elektryczne, stan b. dobry - 29.000 zł, zamienię na 
Jeepa, Mercedesa, BMW, Audi. Wrocław, tel. 0607/72-77-65 
JELCZ 317, 1980 r. skrzyniowy, zamienię na Fiata 126p, 
może być uszkodzony, Wąsosz, tel. 065/543-82-00 
JELCZ 317 W, 1986 r. wywrotka na 3 strony, przyczepa 
HL-8011, ład. 8 1, wywrotka na 2 strony, zarejestrowany, za
mienię na osobowego busa. Ciechów, woj. wrocławskie, tel. 
0604/82-56-45
JELCZ 317 W, 1986 r. 3-stronny wywrót, ład. 8 1, stan dobry
- 7.000 zł, zamienię na osobowy lub Ursusa C-330, C-360, 
3PP, Pietrzykowice, tel. 0600/63-30-62
KAMAZ 5311,1979 r., szary, silnik z 90 r., przyczepa D 83 z 
.90 r„ nowe opony, wózki po remoncie, zabudowa do drew
na stosowego lub komplet burt - 19.900 zł, zamienię na oso
bowy TD lub Mercedesa 124 E. Lwówek śląski, tel. 
075/782-28-36
LADA, 1978 r;, 1500 ccra stan b. dóbry, zamienię na moto
cykl. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
LANCIA DEDRA, 1992 r., 2000 ccm, benzyna, wtrysk, bia
ły, pełna elektryka, wspomaganie, centralny zamek, spro
wadzony w całości, w kraju od 7 m-ćy, alum. felgi; nowe 
amortyzatory, stan dobry, zamienię na kombi. Złotoryja, tel. 
076/878-36-93 w godz. 8-16 ;
LANCIA THEMA, 1989 r., 2000 ccm, metalic, wersja luksu
sowa, stan b. dobry, - 11.000 z ł , zamienię na tańszy lub 
busa. Lwówek śląski, tęl. 0608/34-51-30 ‘
MAGIRUS M7-90,1981 r., 320 tys. km, 4100 ccm, diesel, 
niebieski, skrzyniowy 5.5 m x 2.2 m -18.000 zł, zamienię na 
wywrotkę o ład. 121 lub sprzedam. Nadolice Małe, gm. Czer
nica. tel. 071/318-96-87
MAN 8.156,1988 r., jasnoszary, ład. 3800 kg, kontener 5,6 
x 2,20, boczne drzwi - 28.000 zł, zamienię na mniejszy do 
3,51 masy całkowitej. Brzeg Opolski, tel. 077/412-66-05 
MAZDA 323 F, 1993 r., 142 tys. km, 1600 ccm, 16V, wtrysk, 
czarny, el. otw. szyby, el. otw. szyberdach, wspomaganie, 
centralny zamek, RO Sony, alarm, immobilizer, -16.500 z ł, 
zamienię na motocykl. Wrocław, tel. 0501/23-42-39 po 19 
MAZDA 626 GTI, 1986 r., 2000 ccm. benzyna 5-biegowy, 
120 KM, centralny zamek, el. otwierane szyby, wspomaga
nie kier., szyberdach, radioodtwarzacz, stan.dobry - 6.000 
zł. zamienię na Hondę Accórd, Prelude, Mazdę 626,
2-drzwiowy, inny, po 1988 r., uszkodzony lub w całości, z 
dopłatą. Wrocław, tel. 0601/19-18-47 
MAZDA 626,1992 r. - 20.500 zł, zamienię na busa z dopła
tą. Wrocław, tel. 0604/46-55-71 
MERCEDES 180 C, 1996 r., 103 tys. km, 1800 ccm, benzy
na, granatowy, alarm, radio, zamienię na VW Transportera, 
oszklony do połowy, stan dobry. Wrocław, tel. 071/373-70-63 
MERCEDES 190,1984 C  2000 ccm, diesel, biały, szyber
dach, szeroka listwa, zderzaki i. maska silnika od Mercede
sa 500 SL, drewniana kierownica, RM, stań b. dobry, za
mienię na vana Renault Ęsj>ace, 1988/90 r., TD lub VW 
Transportera T2, TD, .oszklonego, z siedzeniami. Chojnów, 
tel.. 076/819:10-04, 0604/19-61-54 
MERCEDES 190, 1987 r.. 216 tys. km, 2000 ccm, diesel, 
kolor wiśniowy, szyberdach, wspomaganie, centralny zamek, 
RO - 15.900 ąt. zamienię na tańszy. Wschowa, tel. 
065/540-24-76^6601/75*14-17 
MERCEDES^90 D, 1989 r„ 2500 ccm, diesel, czarny meta
lic, stan b-. dobry, sprowadzony w całości. ABS, centralny 
zamek, drewno, garażowany, szeroka listwa -19.000 zł,za
mienię na dostawczy. Kamienica Nyska, tel. 077/431-73-46, 
0004/90-21-21
MERCEDES 200 115D, 1973 r., biały. 2 200 zł, zamienię na 
motocykl, w tej cenie. Tomek, Świerzawa, tel. 075/713-52-31 
MERCEDES 200 123-D, 1,978 r.,-kolor szafy nowe klocki, 
białe kierunkowskazy, nowe opony, nowe końcówki drąż
ków, zadbane wnętrze; kompletny, stan dobry - 4.800 zł,

zamienię na Audi 80, coupe,-w.t^ oenie.,Polkowice, tel. 
076/749-36-04,076/749-36-03 J  ;
MERCEDES 200 123 D ,1979 r., 2000 ccm! diesel; zielony, 
zarejestrowany do 11.2001 r., techn. sprawny, szyberdach, 
hak, Centralny zamek oraz Fiat l26p. 1988 r., FL. zielony, 
stan b. dobry, zamienię na VW Golfa, Jettę II. Kłodzko, tel. 
060(5/37-73-41
MERCEDES 200 123 D, 1979 r., biały, wspomaganie kier., 
nowe opony, progj, ważny przegląd i OC, cena- 4,800 zł, 
zamienię na VW Transportera busa lub osobowy Ford, Opel, 
Polonez, Fiat albo inne propozycje. Wrocław, tel. 
0502/87-41-67 . .  6*< ^  >*
MERCEDES 200 123 Dr 1980 r., żółty, Wspomaganie kier., 
szyberdach, RO, zadbany, zamienię na Audi 100 .cygaro*. 
Żary, tel. 0607/34-91-06
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. felgi, 
alarm, el. reg: lusterka, pełna dokumentacja, sprowadzony 
w całości, - 17.500 z ł , zamienię na kombi.: Konin, tel. 
0604/22-60-19
MERCEDES 200 124 E, 1990 r., 210 tys. km, 2000 ccm, 
bordowy metalic, inst. gazowa (butla w miejscu koła zapa
sowego), klimatyzacja, ABS, aluminiowe felgi .gwiazdy”, 
drewno, alarm, blokada skrzyni biegów, 5-biegowy, jasne 
wnętrze, szeroka listwa, stan b. dobry - 23.900 zł, zamienię 
na tańszy samochód. Oława, tęl. 071/313-86-58, 
0604/70-38-66 "
MERCEDES 207,1977 r., 2300 ccm, biały, stan dobry, przed
łużony, podwyższony - 11.000 zł, zamienię na Mercedesa 
busa. z lat 1990-92. Wrocław, tel. 0603/97-46-89 
MERCEDES 207,1978 r„ 2400 ccm, diesel, czerwony, po 
lakierowaniu i wymianie silnika, zamienię na osobowy,
4-drzwiowy, kombi. Miszkowice, tel. 075/742-64-86 
MERCEDES 207 BUS, 1987 r., 230 tys. km. 2400 ccm. die
sel, biały, model z grudnia, podwyższany dach, przeszklo
ny, - 17.800 z ł , zamienię na Mercedesa Sprintera z 1997 
roku (osobowego). Kalisz, tel. 062/757-53-99,0604/80-70-60 
MERCEDES 250 124 D, 1986/87 r., 240 tys. km, 2500 ccm, 
diesel, czarny metalic, stan b. dobry, sprowadzony w cało
ści, kpi. dokumentacja, 5-biegowy, oszczędny, wspomaga
nie, centralny zamek, szyberdach, el. reg. lusterka, zamie
nię na busa lub osobowy kombi, z dopłatą. Wrocław, tel. 
0603/85-23-25
MERCEDES 260124 E, 1993 r., 112 tys. km, 2600 ccm, ben
zyna, ciemny metalic, oclony w całości, pełne wyposażenie 
el., ABS, ASD, el. otwierany szyberdach, drewno, inne do
datki, - 34.500 zł lub zamienię na osobowy lub dostawczy. 
Strzegom, tel. 074/844-16-41,0606/33-85-06 
MERCEDES 300 116 D. 1975 r., 3000 ccm, diesel, biały, 
stan b. dobry, el. szyberdach, wspomaganie kier., drewno -
7.000 zł, zamienię na mniejszy diesel, lub z instalacją gazo
wą. Oława, tel. 071/313-49-16,0502/37-63-21 . 
MERCEDES 300,1994 r., 120 tys. km, 3000 ccm, 24V die
sel, zielony metalic, klasy E, pełne wyposażenie oprócz skó
ry i klimatyzacji, - 45.500 zł lub zamienię na tańszy. Kłodz
ko. tel. 074/868-73-73
MERCEDES MB 100,1991 r., 2400 ccm, diesel, zielony, za
mienię na Forda Mondeo, Escorta lub VW Golfa III, Vento. 
Leszno, tel. 0501/70-04-56
MITSUBISHI L300,1994 r., 113 tys. km, 2500 ccm, diesel, 
biały, osobowo-ciężarowy, radiodotwarzacz, pełna dokumen
tacja, • 21.000 zł , zamienię na inny. Pleszew, tel. 
0604/37-09-69 .
NISSAN 200 SX. 1990 r.. 140 tys. km, 1800 ccm, DOHC 
16V, czerwony metalic, turbo intercooler, sportowe coupe, 
pełne wyposażenie, stan b. dobry • 15.500 zl, zamienię na
4-drzwiowy. tańszy, w tej cenie. Wambierzyce, tel. 
074/871-90-86
NISSAN PATROL. 1983 r., 150 tys. km, 3300 ccm silnik z 
1987 r„ nowe wtryskiL blacharka do poprawek - 11.000 zł, 
zamienię na 2-, 3-letni mniejszy samochód, chętnie auto
matic, z dopłatą. Jelenia Góra, tel. 0605/29-70-01 
NISSAN PATROL, 1986 r., 3300 ccm, diesel, kolor wiśnio
wy metalic, 4x4, krótki, wspomaganie, hak, techn. sprawny, 
atrakc. wygląd, • 16.000 z ł, zamienię na inny samochód lub 
na motocykl. Zielona Góra, tel. 068/341-41-33, 
0604/30-29-41
NISSAN PATROL, 1986 r., 3300 ccm, diesel, kolor wiśnio
wy metalic, napęd 4x4 , wspomaganie kier., hak, sprawny, 
atrakcyjny wygląd - 16.000 zł, zamienię na inny samochód 
lub motocykl. Zielona Góra, tel. 068/341-41-33, 
0604/30-29-41
NISSAN PRIMERA, 1994/95 r., 149 tys. km. 2000 ccm, die
sel, bordowy metalic, centralny zamek *  pilot, el. otw. szy
by, wspomaganie kier., el. reg. i podg. lusterka, welurowa 
tapicerka, podłokietniki, alum. felgi .gwiazdy”, garażowany, 
atrakc. wygląd, oszczędny (5,5 1/100 km), - 21.500 zł, za
mienię na inny. Rudna, tel. 076/749-39-12,0601/58-68-15 
NYSA 522 T, 1986 r., 56 tys. km, 2120 ccm, benzyna, sele
dynowy, po remoncie silnika, blacharki, nowa podłoga, wy
kładzina, nowy akumulator, - 2.100 z ł, zamienię na kamerę 
cyfrową. Jelenia Góra, tel. 075/767-42-50,0603/86-13-66 
OPELASCONAB, 1981 r., 15 tys. km, 1300 cćm, OHC, ko
lor wiśniowy, 2-drzwiowy, po remoncie kapitalnym silnika, 
stan dobry - 2.700 zł, zamienię na Mercedesa 200,240123D, 
do remontu'blacharki, z dopłatą do 2.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-38-42
OPEL ASCONA SEDAN, 1984 r., 1600 ccm, OHC, czerwo
ny, zamienię na Opla Corsę, 1996/99 r. Ziębice, tel. 
0606/91-77-73 J
OPEL ASTRA, 1992 r., 107 tys. km, 1400 ccm, bordowy me
talic, I właściciel, bez wypadku, oryginalny lakier -11.800 
zł, zamienię na Fiata Cinquećento z lat' 1992-95. Strzelin, 
tel. 0606/81-07-21
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 185 tys. km, 1700 ccm. die
sel, biały, el. reg. reflektory, wspomaganie, zadbany, książ
ka serwisowa, w kraju od tygodnia, zamienię na inny (zwol
nienie z opłaty skarb.). Rawicz, tel. 0501/79-32-51.
OPEL ASTRA KOMBI, 1993 r., 92 tys. km, 1400 ccm. ben
zyna, czerwony, centralny zamek, wspomaganie, immobili
zer, dzielona tylna kanapa, RO Blaupunkt, napinacze pa
sów, szyberdach, opony zimowe, regulowany fotel kierow
cy, relingi dachowe, el. reg. reflektory, kubełkowe fotele, •
16.800 z ł, zamienię na VW Golfa III, Peugeot 106 D. Wro
cław, tel. 339-22-20,0608/50-06-57 
OPEL ASTRA CL, 1993/94 r., 125 tys. km, 1400 ccm, ben
zyna, perłowobordowy metalic, sprowadzony w całości, w 
Polsce od 6 mies., książka serwisowa, stan b. dobry, 
oszczędny, 5-biegowy, szyberdach, zadbana tapicerka , 
zamienię na busa lub osobowego kombi, z dopłatą. Wro
cław, tel. 0603/85-23-25
OPEL ASTRA CLASSIC, 1997/98 r., 53 tys. km, 1400 ccm, 
16V, Ecotec, biały, kombi, 90 KM, z salonu, ABS, poduszki 
pow., wspomaganie kier., centralny zamek, immobilizer, 
alarm + 2 piloty, RO.hak, relingi, welurowa tapicerka, dżie- 
lona tylna kanapa, 4 zagłówki - 24.800 zł, zamienię na tań
szy, może być lekko uszkodzony (VW Polo). Paczków, tel. 
0606/50-82-16
OPEL ASTRA II, 1999 r.; 60 tys. km, ciemnozielony, stan b. 
dobry, zamienię na Fiata Cinqucento Sporting. Lubin, tel. 
0608/37-49-32
OPEL ASTRA li’ 1999/00 r., 10 tys. km, 160Ćccm,16V Pb/, 
zielony ńietaljc, pełna dokumentacja, pełne wyposażenie 
'oprócz skóry i klimatyzacji, do malowania 3 elementy -
29.900 zł, zamienię na tańszy, do 15.000 zł. Kłodzko, tel. 
6502/40-91-08
OPEL CALIBRA, 1992 r., 2000 ccm, biały, zamienię na busa,
5-osobowego, np. Mercedesa Sprintera, Vito, VW Transpor
tera (długiego), VW LT 28, w cenie do 45.000 zł albo inne 
propozycje. Głogów, tel. 076/833-24-41,0602/37-42-19 *  
OPEL CORSA, 1989 r., 1200 ccm, benzyna, pomarańczo
wy metalic;- białe tablice, 3-drzwiowy, szyberdach,, sporto
wa kierownica, szerokie zderzaki, lakierowane lusterka - 
zamienię na auto z polską dokumentacją lub Simsona. Zgo

rzelec, tel. 0602789-50-55, 0049/16-25-47-7f -67

OPEL CORSA, 1992 r„ 121 tys. km, 1400 ccm, wtrysk, me
talic, kpi. dokumentacja, I właściciel w kraju od 200Qf-rspro- 
wadzony w całości, 5-drzwiowy, 5-biegowy, oszczędny, za- 

: dbany, garażowany, oryginalny, szyberdach, el. reg. reflek
tory, RO code, stan b, .dobry, -11.600 zł .zamienię na Fi^a 

j  126p, do 1.400 żł. Głogów, teJL $07/49-28-99 
'  OPEL CORSA, 1990TT, 6’iały, stan b. dobry - 17.800 zł, za- 

mienię na Stara wywrotkę, w cenie do 5.000 zł. Kępno, tel. 
*  OSÓ2/68-04-89 - ,• '  * 1 ' \
\  OPEL FRONTERA, 1992 r., 183 tys. km, 2300 ccm, torbo D, 

zielony, orurowany, progi, relingi dachowe, pełne wyposa
żenie elektryczne,.alum. felgi, RO, wspomaganie kier., ha
logeny, - 31.000 z ł, zamienię na osobowy, uszkodzony die- 

; sel. np. Audi.. Mercedes, BMW, VW;, tel; 0600/14-45-93: 
OPEL FRONTERA, 1992 r., 151 tys. km, benzyna, ciemno- 

f  niebieski. 5-drzwiowy,.orurowany, aluminiowe felgi, szyber- 
. dach - 25.500 zł, zamienię ną Audi 100 avant, Mercedesa 

124. Stronie Śląskie, tel. 074/814-22-85 
OPEL KADETT BERLINA, 1980 r., 1300 ccm, benzyna, zie
lony metalic, stan dobry, inst. gazowa - 4.000 zł, zamienię 
na droższy. Wrocław, tel. 071/793-48-89 
OPEL KADETT, 1985/94 r., 150 tys. km,; 1600 ccm, diesel, 
biały, .łezka’ , ciemne szyby i lampy, 5-biegowy - zamienię 
na większy diesel lub na gaz, BMW, Ford, Audi. Gracze, woj. 
opolskie, tel. 0503/66-25-81
OPEL KADETt! 1986/94 r., 119 tys. km, 1i600 ocm,diesel, 
niebieski, .łezka*, garażowany, zadbany, stan techn. b. do
bry, po remoncie blacharki i lakierowaniu, kpi. dokumenta
cja, ekonomiczny, nie wymaga napraw, - 7.000 z ł, zamienię 
na inny, o poj. 1200 ccm, w cenie do'6.000 zł. Leszno, tel. 
065/534-01-14
OPEL KADETT GSI, 1987 r., 180 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, 
biały, stan dobry, 3-drzwiowy, deska digital, nowe opony, nie 
wymaga napraw • 7.500 zł, zamienię na dostawczy, model 
obojętny. Trzebnica, tel. 0606/18-67-62,0600/19-88-10 
OPEL KADETT KOMBI. 1987/88 r., 1300 ccm, kolor grafito
wy, relingi, szyberdach, z urzędu celnego, • 6.500 z ł , za
mienię na tańszy, stan b. dobry. Jawor, tel. 076/870-37-13 
OPEL KADETT, 1988 r., 120 tys.km, 1800 ccm, benzyna* 
gaz, grafitowy, zadbany, alarm, 4-drzwiowy - 7.500 zł, za
mienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 074/846-55-34 w godz.
9-17,0602/52-55-51
OPEL KADETT, 1989 r., 1700 ccm, diesel zamienię na VW 
Transportera T2 busa, z dopłatą. Lubin, tel. 076/849-49-58 
OPEL KADETT, 1989 r., 98 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
czerwony, wspomaganie kierownicy, 5-drzwiowy, welurowa 
tapicerka, 5-biegowy, RO, kpi. dokumentacja, I właściciel -
8.800 zł zamienię na droższy. Kamienna Góra, tel. 
0605/55-48-22
OPEL KADETT SEDAN, 1990 r., 130 tys. km. 1400 ccm, 
wtrysk, bordowy metalic, zadbany, lakierowane lusterka, 
dużo nowych części, stan b. dobry - 9.000 zł, zamienię na 
Mercedesa 124. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-56-27, 
0608/45-10-46
OPEL KADETT SEDAN BEAUTY. 1991 r.,.110.tys. km, 1400 
ccm, wtrysk, perłowy metalic, katalizator, kubełkowe fotele, 
dzielona tylna kanapa, welurowa tapicerka, 5-drzwiowy,
5-biegowy, centr. zamek, szyberdach, el. reg. reflektory, 
halogeny, cena -10.000 zł, zamienię na Seata Toledo, Opla 
Astrę, Forda Escorta, Forda Fiestę, do 20.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-29-27
OPEL KADETT, 1991 r., 110 tys. km, 1600 ccm, grafitowy. 
ABS, hak, Mul-T-Lock, szyberdach, ciemne szyby, kubełko
we fotele, el.lusterka, el.szyby. halogeny, alarm, centralny 
zamek, cena 7700 zł - , zamienię na tańszy z dopłatą. Wro
cław, tęl. 071/343-22-11,0607/83-54-26 
OPEL KADETT KOMBI. 1991/92r.. 120 tys. km, 1800 ccm, 
wtrysk, perłowogranatowy metalic, 5-drzwiowy, ciemne szy
by, welurowa tapicerka, kubełkowe fotele, centralny zamek, 
alarm, obrotomierz, szyberdach, relingi dachowe, bez.wy
padku, oryginalny lakier, sprowadzony w całości, I właści
ciel, stan idealny -13.800 zł, zamienię z dopłatą na Audi B4 
BMW 318, 525, Toyotę Carina. Świebodzice, tel. 
074/854-53-53
OPEL KADETT CABRIO. 1992 r., 112 tys. km, 1600 ccm, 
Pb, zielony metalic, stan b. dobry, alarm + pilot, wspomaga
nie, alum. felgi 15" -12.500 zł, zamienię na Hondę CRX1,6, 
VW Corrado 1,8 turbo - do 10.000 zł -10.500 zł. Gostyń, tel: 
065/572-55-19.0603/33-08-47 
OPEL OMEGA, 1988 r., 2000 ccm, benzyna instalacja ga
zowa, szyberdach, ABS, hak, Mul-T-Lock - 9.000 zi. zamie
nię na Opla Omęgę kombi, VW Passata kombi, BMW 525 
kombi,'z dopłatą 5000 zł. Wrocław, tel," 071/j367-92-99, 
0602/17-08-63 .
OPEL OMEGA. 1990 r,-, 159 tys. km, 2Ó00 ccm, benzyna, 
czerwony, wsjsomaganie kier., radioodtwarzacz, hak; bez wy
padku, zadbany, -10.100 żł lub zamienię na inny, z dopłatą. 
Bielawa, tel. 074/833-90-48
OPEL OMEGA B, 1994 c, 109 tys. km, 2000 ccm, kolor -śliw
kowy metalic, pełne wyposażenie oprócz klimatyzacji, halo
geny, szyberdach, sportowe zawieszenie, zadbany, atrakc. 
wygląd, zamienię na Opla Corsę, VW Polo, Renault Clio łub 
inny albo sprzedam. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-45-77, 
0608/16.-42-7)6.,
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r, 2000 ccm. 16V, granato
wy, bez wypadku, pełna dokumentacja, serwisowany, 2 po
duszki pow., ABS, klimatyzacja, roleta, relingi dachowe, RO, 
stan idealny, -.27.500 zł lub zanjienię na tańszy samochód, 
do 15.000 zł. Piława (Jórna, tel. 074/837-23-43, 
0604/94-06-88
OPEL OMEGA B KOMBI, 1995 r., 80 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, biały, inst. gazoWa, pełne wyposażenie oprócz 
skóry, ksenony - 34.000 zł, zamienię na tańszy. Wrocław, 
tel. 071/785-76-94,0602/81-52-87.0604/71 -66-24 
OPEL REKORD. 1979 r., 190 tys. km, 2000 ccm, benzyna + 
gaz, brązowy metalic, inst. gazowa, RO, automatic, stan do
bry - zamienię na inny. Wrocław, tel. 0608/59-23-52, 
071/316-12-65
OPEL TIGRA, 1999 r:, 15 tys. km, 1600 ccm;16V, niebieski, 
alum. felgi 15*, alarm, centralny zamek, ABS, RM+CD, szy
berdach, - 38.000 z ł , zamienię na Audi, VW Passata B5 
TDI. Jelenia Góra, tel. 075/752-44-07,.0604/68-50-39 
OPEL VECTRA SEDAN. 1989 r., 2000 ccm, benzyna, czer
wony, 4x4,135 kM, 8 1/100 km, stan dobry, zamienię na 
Forda Transita 1988 r.,. lub Fiata Ducato po 1990 r., w tej 
cenie, -13.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0606/37-76-65 
OPEL VECTRA CD, 1992 r„ 2000 ccm pełne wyposażenie 
el., ABS, centralny zamek, drewno, automatic - zamienię na 
Fiata 126p, z dopłatą. Wołów, tel. 0606/7.1 -24-93 
OPEL VECTRA SEDAN. 1994/95 r„ 80 tys. km, 2000 ccm, 
benzyna, biały, oclony w całości, automatic, ABS, ASD, 
alarm, centralny zamek ♦ pilot, welurowa tapicerka, stan b. 
dobry, bez korozji, -18.100 z ł , zamienię na osobowy lub 
dostawczy. Strzegom,tel. 074/844-16-41,0606/33-85-06 
PEUGEOT 309,1992 r., 130 tys. km, 1100 ccm. benzyna, 
granatowy, 5-drzwiowy, 5-biegowy, techn. sprawny, zadba
ny, garażowany- 8.500 zł, zamienię na innyzdopłatą- 5.000 
zł. Sośnie, tel. 062/739-11-45 
PEUGEOT 406, 1996 r.', 1800 ccm, 16V, srebrny metalic. 
bez wypadku, z salonu, I właściciel, pełna dokumentacja, 
serwisowany, poduszka pow., ABS, alarm, immobilizer, -
25.600 z ł« zamienię na samochód osobowy albo na buśa, 
do 10.000 zł. Piława Górna, tel. 074/837-23-43, 
0604/94-06-88
PEUGEOT BOXER MAXI, 1997 r., 120 tys. km. 2500 ccm, 
diesel, biały, blaszak, zamienię na kontener meblowy lveco, 
VW, Citroen, do 3,5 t. Kamienna Góra, tel. 075/744-42-81 
dogodź. 16
PEUGEOT J5 ,1988 r.,49Ó0Ćęm, diesel,.niebieski, 8-oso
bowy lub ład, 1000 kg, RO z panelem, -10.000 z ł, zamienię 
na Opla Omegę wćenie do .8.000 zł; Sulechów, woj. zielo
nogórskie, teh 0605/61-78-49'
POLONEZ, .1979 r., ISOO^cm, benzyna' 15,000 km .po re- 
*moncie silnika  ̂Śtan b.-dobry, do drobnych poprawek blar 
charskich, - 400 z ł , żamienię na telefon GSM, komputer, 
konsolę SOny, inń&Lubin, te l.“0601/46-15-43

POLONEZ, 1981 r., 1500 ccm, niebieski, .nosek* przód, 
szybki z tyłu, 5-biegowy, halogeny, ważny przegląd, zamie
nię na sprzęt AGD, RTV i inne propozycje. Wałbrzych, tel. 
0607/84-40-46
POLONEZ, 1084 r., 1500 ccm, biały, po wymianie silnika,
5-bięgowy (skrzynia biegów z modelu Caro), stan blacharki 
i opón dobry, w ciągłej eksploatacji, zamienię na BMW 316, 
318,320lub inny," zstlnikiemo dużef poj. (od 2000 ccm), w 
cenie do 1.500 zł. Lubiąż, tel. 071/389-7143,0600/19-20-05 
POLONEZ, 1987 r. nowe tablice rejestracyjne, hak- zamie
nię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 071/325-16-94 - . 
POLONEZ,1990 r., 1500 ccm, biały, stan dobry, - 2.100 z ł, 
zamienię na inny, do 1200 ccm (oprócz Fiata 126p)'. Rogów, 
tel. 077/415-65-08
POLONEZ CARO GLE, 1992 r., 1600 ccm, biały, dużo no
wych części, do częściowego remontu blacharki,.: 2-800-zł 
, zamienię na Fiata 126d albo.inne propozyćje. Dziadowa 
Kłoda,tel. 062/785-12-09 ....
POLONEZ CARO KOMBI, 1994 r., 1600 ccm, wiśniowy, pod
wyższony, alarm, oznakowany, podgrzewane fotele, radio, 
cena - 6.600 zł, Zamienię na Fiata Cinquećento albo inne 
propozycje. Legnica, tel. 0606/61-69-11 
POLONEZ CARO GLI, 1996 r., 70 tys. km, 1600 ccm, wtrysk, 
fioletowy metalic, bez wypadku, centralny zamek, alarm, RO, 
rozkładane fotele, hamulce Lucas, reg. reflektory, 
Mul-T-Lock -.8.800 zł zamienię na droższy, prod. zachod
niej. Kamienna Góra, tel. 0605/55-48-22 
POLONEZ CARO, 1997 r., 72 tys. km, 1600 ccm, benzyna, 
srebrny metalic, immobilizer, wtrysk, blokada skrzyni bie
gów, centralny zamek, spoiler, RCTPioneer + zmieniacz CD, 
magnetyzer paliwa, nowy akumulator (gwarancja) - 8.500 
zł, zamienię na BMW 525i, z 1992 r., z pełnym wyposaże
niem, z dopłatą. Wrocław, tel. 0607/27-88-21 :
PONTIAC TRANS SPORT VAN, 1992 r., 120 tys. km, 3100 
cęm, benzyna, biały, 7-osobowy, rej. jako ciężarowy, klima
tyzacja x 2, ABS, tempomat, wspomaganie, centralny za
mek, alarm +* pilot,-immobilizer, przyciemniane szyby, hak, 
welurowa tapicerka, stan b. dobry, zadbany - 23.500 zł, za
mienię na inny. Lubin, tel. 076/842-60-88,0605/62-09-34 
RENAULT 19 CHAMADE, 1993 r., 1400 ccm, benzyna, bia
ły, stan b. dobry, -11.000 z ł, zam. na diesla lub benzynowy 
z inst. gazową do 6.000 zł. Syców, tel. 062/785-44-85 
RENAULT 19,1995 r., 72 tys. km, 1900 ccm, turbo D, ciem- 
nowiśniowy, poduszka pow., el. reg. reflektory, szyberdach, 
stan idealny, - 20.000 z ł, zamienię na BMW t-36, E-34, TD 
lub TDi, w tej cenie. Wrocław, tel. 0503/53-31-18 
RENAULT 21,1989 r., 93 tys. km, 1600 ccm, benzyna, ko
lor grafitowy, centralny zamek, el. reg. lusterka, wspomaga
nie, szyberdach, welurowa tapicerka, stan techn. b. dobry •
5.500 zł, zamienię na Fiata lub Cinquecento. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/735-83-59 po godz. 16,0604/57-64-99 
RENAULT CLIO, 1991 r., 131 tys. km, 1200 ccm, czerwony, 
centralny zamek, el. otw. szyby -11.500 zł, zamienię na więk
szy, Forda Scorpio, Sierrę, Opla Vectrę, Omegę, 90/92 r. 
Polkowice, tel. 076/749-65-18 po godz. 20,0601/72-65-65 
RENAULT KANGOO PARISIENNE, 1998/99 r„ 27 tys. km. 
1200 ccm, benzyna, żółty, pełne wyposażenie, RO, alum. 
felgi, 5-osobowy, zamienię na Renault Scenic 1.6, 2.0 E. 
Wrocław, tel. 0604/40-93-41
RENAULT LAGUNA RT, 1994 r., 91 tys. km, 1800 ccm, ko
lor wiśniowy metalic, ABS, poduszka pow., wspomaganie, 
pasy pirotechniczne, el. otw. szyby, el. reg. lusterka, atrakc. 
wygląd • 22.500 zł, zamienię na Subaru Impreza, do 20.000 
zł lub inne propozycje. Nowa Ruda, tel. 0604/39-82-56 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 91 tys. km, 1800 ccm, RT, kolor 
wiśniowy metalic, ABS, poduszka pow., wspomaganie, el. 
reg. lusterka, el. otw. szyby, alarm, halogeny, RO RDS, CD, 
- 22.500 zł „zamienię na Peugeot 406,1.8-2.0, do 25.000 
zł. Nowa Ruda, tel. 0604/30-82-56 
RENAULT MASTER MAXI. 1988 r„ 2000 ccm, benzyna inst. 
gazowa, hak, 6-osobowy, -13.000 z ł, zamienię na osobo
wy w tej cenie. Wrocław, tel. 071/328-92-83,0607/50-30-14 
RENAULT NEVADA KOMBI, 1991/97 r., 140 tys. km. 1700 
ccm, benzyna, granatowy metalic, alarm, RO+CD, przednia 
szyba zielona nowa, zegarek, tylna szyba ogrzewana , za
mienię na tańszy, do 4.500 zł, mała pojemność. Lubin, tel. 
076/846-54-66
RENAULT TRAFIĆ, 1990 r., 1700 ccm, benzyna, biały, inśt. 
azowa, zadbany - 9.600 zł, zamienię na Poloneza Trucka, 
uka, izoterma lub inny, do 5.000 zł. Legnica, tel. 

076/855-36-89 po godz. 18,0601/08-05-59 
RENAULT TRAFIĆ, 1998 r.. 58 tys. km. 1900 ccm, diesel, 
biały, wysoki, do połowy oszklony, 3 osoby i 900 kg lub 6 
osób i 600 kg, bez wypadku - 31.500 z), zamienię na auto 
osobowe, do 13.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-75-50, 
0607/57-40-06
SEAT IBIZA, 1992 r., 1200 ccm, benzyna 5-biegowy, RM, 
el. otw. szyby - 8.200 zł, zamienię na Fiata 126p, Renaulta 
5. Wschowa, tel. 065/540-15-00,0603/33-89-56 
SEAT IBIZA, 1993/94 r., 140 tys. km, 1900 ccm, diesel, czer
wony, 5-biegowy, el. reg. reflektory, szyberdach, obrotomierz, 
reguł. wys. pasów i foteli, RÓ ♦ 6 głośników, dzielona tylna 
kanapa, alarm, sprowadzony w całości, I Właściciel, -18.800 
zł lub zamienię na tańszy samochód. Brzeg; tel. 
077/416-59-43,0501
SEAT IBIZA, 1995 r„ 130 tys. km, 1800 ccm, 16V, biały, kli
matyzacja, ABS, komputer, el, otw. szyby, wspomaganie kier.,
2-poduszki pow-., alum. felgi 15", - 20.500 zł , zamienię7 na 
tańszy lub motocykl, Złotoryja, tel. 0609/20-26-27 
SEAT MALAGA, 1991 r.. 90 tys. km, 1200 cćm, wtrysk, nie
bieski metalic, eł. otw. szyby, centr. zamek, alum. felgi, 4 
zagłówki, welurowa tapicerka, zamienię na Fjata 126p lub 
większy, w dobrym stanie. Żagań, teL 0601/05-38-95- 
SEAT TOLEDO,.1992 r., 1800 ccm, benzyna + Honda Civic 
coupe, 94 r., 15Ó0 ccm, benzyna - zamienię na samochód 
dostawczy. Wrocław, tel. 0607/60-82-25 
SEAT TOLEDO, 1992 r., 1595 ccm, czerwony, el. reg. re
flektory, obrotomierz, spoiler, zderzakj i lusterka kolorze nad
wozia, hak, oznakowany. Mul-T-Lock, oclony w całości, za
mienię na inny, także uszkodzony. Kłodzko, tel. 
074/867-92-91
SKODA 110 L, 1976 r., 1107 ccm, czerwony/silnik i blach, 
po remoncie w 1999 r„ techn. sprawny, nowe sprzęgło, koń
cówki drążków, stan opon b. dobry - 650 zł, zamienię na 
Fiata 126p, 1993-94 r., stan b. dobry + dopłata. Kowary, tel. 
075/761-49-10, 075/761-40-40 
SKODA 105 S, 1984 r., 40 tys. km, 1100 ccm, niebieski, po 
remoncie silnika, oryginalny lakier, RO, stan b. dobry, za
mienię na rower górski. Karczów, tel. 077/464-12-05 
SKODA 105 L, 1984 r., 1050 ccm, benzyna, czerwony, po 
remoncie, zagłówki, RO, dodatkowe światło .stop', ważny 
przegląd - 1.800 zł, zamienię na samochód prod. zachod
niej lub Fiata 126p, w tej cenie. Szprotawa, teł. 
068/378-04-25
SKODA 120 L, 1988 r., 70 tys. km, 1174 ccm, szary, oryg. 
lakier, zadbany, tylna szyba ogrzewana,, przednie nadkola, 
zadbany, - 3.000 z ł , zamienię na droższy, Skodę Favorit, 
Fiata Uno. Kożuchów, tel. 068/355-40-64 
SKODA FELICIA PICK-UP, 1997 r., biały, I Właściciel, ser
wisowany, RO, hak, stan b. dobry oraz Opel Calibra z 1993 
r., poj. 2.0, kolor grafitowy metalic, ABS, RO - 36.000 zł, za
mienię ńa jeden samochód, może być droższy. Wrocław, tel. 
071/336-04-54, 0503/37-80-67 ‘
SKODA LIAZ, 1979 r.\ 11940 ccm, niebieski, nowe opony, 
ład. 7300 kg, wywrót 3-stronny, HDS (1500 kg), stan dobry -
7.000 zł, zamienię na autokemping, samochód gastrono
miczny, inne propozycje. Ziębice, tęl. 074/819-08-34 pó 
godz. 21
SUZUKI VITARA CABRIO, 1990 r., 120 tys. km, 1600 ccm, 
16V, biały, 4x4, wersja amerykańska, orurowany, alarm, 
nowy akumulator, konserwacja, wspomaganie kier., zamie
nię na VW Golfa III, Passata, Opla Calibrę. Wrocław, tel. 
0609/37-27-17
TOYOTA CARINA E, 1993 r., 2000 ccm, 16V, zielony meta
lic, alum. felgi, wszystkie el. dodatki, ABS, kubełkowe fote
le. immobilizer, alarm, szyberdach, - 20.000 z ł , zamienię 
na VW Passata B5 + dopłata. Legnica, tel. 076/86&-32-85, 

. 0602/53-60-05

W OTA^OROLLA, 1986 r.^l800ccm,ałese(. złoty meta
lic. 5-bie^o55y^hąk^silnik sprawny, zamieńię‘na samochód 
o .mniejszej pojemności -silnika. Bolesławiec; tcśl. 
075/734-74-36
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 200tyś. km, 1600 ccrfl, Czer
wony, sportowe zawieszenie, oszczędny, atrakcyjny wygląd, 
nowe amortyzatory • 8.200 zł, zamienię na Opla Omegę kom
bi, po roku'1990 r.; możliwa dopłata. Nowa Sóf, tel. 
0604/91-16-22 lub 068/376-71-71 
TRABANT 601,1978 r., 600 ccm, piaskowy, zadbany - za- 

- mienię na 2 używane rowery górskie lub 2 pary łyżworolek, 
nr 36, 42, rowerek dla 3-1etniego dziecka. WrocłaW, tel. 
071/353-30-41,0503/84-89-91,0503/85-94-49 
VW CORRADO, 1991 r., 190 tys. km.lBdtfćcm" czarny me- 

. talie, klimatyzacja, centr.'zamek, wspomaganie, pełne wyp. 
etektr., ABS, komputer, alum. felgi, -15.800 z ł, zamienię na 
inny osobowy. Jarocin, tel. 0607/51-75-80 
VW GOLF 1,1976 r., 1500 ccm, diesel, żółty, ciemne szyby 
z tyłu, 4 lampy z przodu, atrakc. wygląd, silnik i blacharka 
po remoncie, zamienię na Poloneza z inst. gazową - do 3.000 
zł. Lubań, tel. 0603/19-59-02
VW GOLF, 1976 r., 1100 ccm, czerwony, sprawny, zareje
strowany, RO, hak holowniczy, garażowany, irist. gaz , za
mienię na Forda Fiestę lub Inny, bez dopłaty. Sławęcice, gm. 
Góra, tel. 065/544-12-35
VW GOLF, 1978 r., 1300 ccm, benzyna, czerwony, 3ndrzwio- 
wy, techn. sprawny, dużo^nowych części, szyberdach, hak, 
halogeny, silnik z 1985 r., zamienię na telewizor 26-28*. 
Szczytna Śląska, woj. wałbrzyskie, tel. 0605/37-73-41 
VW GOLF I GTI, 1979 r., 1800 ccm, wrzosowy, 115 KM, alu
miniowe felgi, obniżony przód, ciemne szyby, stan b. dobry,
- 4.200. zł, zamienię na inny. Zary, tel. 0606/16-83-09, 
068/375-99-22
VW GOLF I, 1980 r., 1100 ccm, benzyna, metalic, model 
przejściowy, zadbany, 4 lampy z przodu, długie lampy z tyłu, 
hakr ciemne szyby, tyjna szyba ogrzewana, zegar obroto
mierz, - 4:800 z ł, zamienię na VW Golfa II, Jetta II, możliwa 
dopłata. Wrocław, tel. 071/341-71-11 
VW GOLF II, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, czerwony, zadba
ny, szyberdach, karoseria z 1991 r., nie składak, zamienię 
na Forda Sierrę, 2300 ccm diesel. Wrocław, tel. 
071/339-13-19
VW GOLF II, 1987 r., 166 tys. km, 1600 ćcm, turbo D. biały,
3-drzwiowy, hak, alum. felgi 15”, stan techn. idealny, zamie
nię na inny. Rawicz, tel. 065/547-41-07 
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, turbo D, czerwony, stan 
dobry, + Mercedes 116 S.E, bez silnika, stan b. dobry, za
mienię na Mercedesa 126 SE,.SEL, SECrz dużą poj., moż
liwa dopłata. Gromadka, woj. legnickie, tel. 0600/34-40-71 
VW GOLF II, 1988 r., 1800 ccm, atramentowy metalic, kata
lizator, dużo dodatków, stan b. dobry, - 9.500 z i, zamienię 
na buśa albo inne propozycje. Rogów Sobócki, tel. 
071/316-37-16 •
VW GOLF II, 1988 r., 1600 ccm, czerwony, spoiler na tylnej 
klapie, szerokie zderzaki, przegląd do 06.2002 r. -10.000 
zł, zamienię na terenowy do remontu blach, np- Isuzu, Tro- 
oper, Nissan Patrol. Prudnik, tel. 077/436-66-90 
VW GOLF III, 1992 r., 145 tys. km, 1800cęm, wtrysk, ciem- 
nofioletowy 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, ha
logeny, el. otw. szyberdach, el. reg. i podgrzewane lusterka
- 18.300 zł zamienię na tańszy *  dopłata. Wałbrzych, tel. 
0606/26-35-79
VW GOLF III, 1995 r., 97 tys. km, 1900 ccm, diesel,zielony 
metalic, wspomaganie, centralny zamek z pilotem, alum. fel
gi, obrotomierz, immobilizer, oznakowany, RÓ z pilotem, stan 
b. dobry - 25.800 zł, zamienię na inny D, chętnie VW, Audi. 
Wrocław, tel. 0604/59-24-04 ‘
VW JETTA, 1985 r., 1300 ccm, benzyna zamienię na samo
chód, z tylnym napędem, w cenie do 13.000 zł, może być 
uszkodzony. Nysa, tel. 077/4.33-07-98,0606/78-22-59 
VW JETTA Ul, 1995 r., 74 tys. kmr2000 ccm, biały, 115 KM, 
klimatyzacja, szyberdach el., el. reg. lusterka, el. otw. szy
by, fotele podgrzewane, tempomat, alum. felgi, welur, ma
gnetyzer, Mul-T-Lock, koła zimowe, alarm, garażowany -
30.000 zł, zamienię na Audi C-4 TDI, 93/94 r„ ew. dopłata. 
Wrocław, tel. 071/365-44-03 w godz. 7-15 
VW LT 31,1994 r., 124 tys. km, 2400 ccm. diesel, bordo- 
wo-czarny, stan dobry - 18.000 zł + VAT, zamienię na do
stawczy (mniejszy). Łagiewniki, tel. 071/393-94-28 
VW PASSAT KOMBI, 1981/82 r.. 1600 ccm, benzyna, nie
bieski, zamienię na Fiata 126p. Kamieniec Wrocławski, tel. 
071/318-51-80
VW PASSAT II. 1982 r., biały, szerokie zderzaki - 2.700 zl, 
zamienię - do 1.000 zł, Psary, gm. Jemielno, tel. 
065/544-73-80,0607/29-53-0?
VW PASSAT KOMBI, 1984 r., 1600 ccm, benzyna, czerwo
ny, 5-drzwiowy, 5-biegowy, nowe: opony, amortyzatory, prze
guby, akumulator, garażowany,, atrakcyjny wygląd, - 5.600 
z ł, zamienię na nowszy: Opel Kadett, VW Golf .-Ford, Sko
da, Renault. Leszno, tel. 065/540-42-17 
VW PASSAT, 1986 r. 5-drzwiowy, szerokie zderzaki, listwy 
boczne, inst. gazowa, oryg: szyberdach, alarm, stan b. do
bry, zamienię na Poloneza Trucka, 5-osobo\A7 lub Opla 
Omegę kombi. Żary, tel. 0604/26-54-53 
VW PASSAT SKŁADAK, 1988 r„ 175 tys. km, 1800 ccm, 
benzyna, wtrysk, granatowy metalic, 5-biegowy, szyberdach, 
automatic, alum. felgi, garażowany, zamienię na Mercede
sa lub BMW 12. Legnica, tel. 076/850-19-83 -.. „ ą 
VW PASSAT GL KOMBI. 1990 r.. 1900 ccm, diesel, niebie- 
ski metalic; alarm, el. otw. szyberdach, welurowa tapicerka, 
roleta, w kraju od pół roku - zamienię na VW Passata kom
bi, model przejściowy, najchętniej uszkodzony. Bolesławiec, 
tel. 0603/10-25-21
VW PASSAT SEDAN, 1993 r., 133 tys. km, 1800 ccm, ben
zyna, kolor wiśniowy, bez wypadku, stan b. dobry, automa
tic, 2 poduszki pow., centralny zamek + pilot, welurowa tapi
cerka, ABS, el. otwierany szyberdach, el. reguł, lusterka, 
nowe opony, nowe amortyzatory, -19.100 zł lub zamienię 
na osobowy, lub dostawczy. Strzegom, tel. 074/844-16-41, 
0606/33-85-06.
VW PASSAT, 1995 r., 193 tys. km. 1900 ccm. TDi, granato
wy, pełne wyposażenie oprócz skóry, zamienię na inny. Do
broszyce, tel. 071/314-18-90,0503/70-4M 5 
VW PASSAT, 1995 r., 100 tys. km, 1900 ccm, TDi. srebrny 
metalic, welur, elektryka, wspomaganie, radioodtwarzacz, 
centr. zamek, - 31.500 z ł , zamienię na tańszy (Fiat Cinqu- 
ecento, Uno, Punto). Kalisz, tel. 062/766-16-25, 
0602/83-25-62
VW PASSAT, 1995 r., 150 tys. km, 2000 ccm, wtrysk, biały, 
automatic, w kraju od roku, kpi. dokumentacja, centralny za
mek, RO stereo, katalizator, el. reg. lusterka, ABS, stan b. 
dobry, zadbany, po przeglądzie - 25.000 zł, zamienię na tań
szy, może być uszkodzony. Wrocław, tel. 0601/70-76-45, 
071/348-26-11
VW PASSAT, 1996 r., 1900 ccm, turbo D wspomaganie kier., 
-centralny zamek, aluminiowe felgi, stan b. dobry, zamienię 
na nowszy. Bierutów, tel. 071/314-69-89,0603/74-92-57 a 
VW POLO, 1996 r., 1043 ccm, ciemnoniebieski, 2 pod. po
wietrzne, centralny zamek, alarm, obrotomierz, pokrowce, 
felgi alum., stan idealny - 22.500 zł, zamienię na większy 
•(1.6 lub 1.9 TDi). Oleśnica, tel. 0603/95-97-69 
VW SC IR OC CO II, 1988 r., 135 tys. km. 1600 ccm: 9.700 
zł, zamienię na samochód o większej pojemności. Wał
brzych, tel. .074/841-06-35, 0600/30-91-86 
VW TRANSPORTER^, 1982 r„ 2000 ccm, niebieski, 9-oso- 
bowy lub 970 kg ład. - 4.900 z ł, zamienię na osobowy. Ka

lisz, tel. 062/761-45-14.0604/80-70-60 .
VW TRANSPORTER T2 BUS, 1982 r.. 50 tys, km.1600 ccm, 
diesel, biały, 3 miejsca z przodu + 900 kg, po wymianie sil
nika, nowy przegląd, OC, zapasowe części, radio - 7.500 zi, 
zamienię na inny. Trzebnica, tel. 0606/18-67-62-, 
6600/19-88-10
VW TRANSPORTER CARAVELLE. 1986 r., 1600 ccm, berv 
zyna, inst. gaz., ziefony metalic, szyberdach, hak, weluroj- 
wa tapicerka. 8-Osobowy. podłokietniki. przednie larhpy kwa
dratowe, - 13.000 zt.łub zamienię na kombi;.diesel. Lubiń, 
tęl,.0609/41-60-51v _  * 3 *  . . . . , '
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AKCESORIA  

SAMOCHODOW E

1 C A Ł O D O B O W Y
SERWIS OPON “M ARKO” 

prostowanie felg alum iniowych,sprzedaż opon

Wrocław
ul.Kaszubska 9
(boczna ul.Pomorskiej)

tel.328-73-00

AKUMULATOR 60 Ah, 550 A. nowy -150 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
AKUMULATOR EXIDE 50 Ah. 320 A, na gwarancji, do 
Poloneza, -100 zł. Lubin, tel. 076/847-30-81 
AKUMULATORY 2 x 200 Ąh - 200 zł/szt., 2 x 165 Ah -150 
zł/szt., 2 x 135 Ah -120 zł/szt., 100 Ah *1.Q0 zł, 80 Ah - 80 
zł, 70 Ah - 70 zł, 60 Ah - 70 zł, 50 Ah - 60 zł, możl. spraw
dzenia. Prusice, woj. wrocławskie, tel. 071/312-61-90, 
0609/49-96-62
O  ALARMY „Aligator” , „Tar", „Cassini” , „Sęka", 

„Legendford", „Lampart” , „Scorpion” • kpi. ze
stawy z syrenami oraz czujniki udarowe, ultra
dźwiękowe, radarowe, ciśnienia przechyłowe, ra- 
diopowiadomienia, centralne zamki, antyradary, 
sterowniki zamków. Profesjonalny montaż lub 
wysyłka, detal i hurt. Opisy, schematy, instr.. 
montażu, NAJNIŻSZE CENY,, SPRAWDŹ! Wro- 
cław (e-mail:imr@go2.pl), tel. 071/343-48-14, 
0601/73-75-30 01032711

O  ALARMY SAMOCHODOWE GEPARD 2 Legend
ford, Lampart, Skorpion, Alfa • od 100 zł, centr. 
zamki • od 75 zł, czujniki • od 50 zł, syreny • od 25 
zł, blok. el. • od 35 zł, blok. skrzyń biegów Ty- 
tan-Dipol • od 260 zł, haki holow., atestowane, 
odkręcane kule z kpi., montażowym - od 160 zł 
montaż, sprzedaż, naprawa, wysyłka. Legnica, 
tel. 0602/43-01-75 84019841

AMORTYZATORY SACHS :nowe, do AUDI 80 4 szt, • 450 
zł. Brzeg, tel. 0502/29-21-46
ANTYRADAR COBRA, - 100 zł. Bielawa, tel. 
074/833-15-40, 0606/66-92-29 
O  AUTOALARMY „Gepard” - 75 zł, „Gepard 2”  - 87 

zł, „Patriot”  (zmienny kod, immobilizer, sterowa
nie zamkiem) • 125 zł, „Legendford”  (atest, zmien
ny kod, czujnik wstrząsowy, ster. zamka, progra
mowany) -160 zł, „Scorpion”  (wszystkie możli
we funkcje, immobilizer, atest) -168 zł oraz ra- 
diopowiadom., czujniki, syreny, anteny e l.., an
tyradary - od 20 zł, Sprzedaż, montaż, wysyłka. 
Najniższe ceny, tel. 071/343-48-14,0601/73-75-30 
Wrocław 01032721 

BAGAŻNIK DACHOWY do Fiata Uno, 5-drzwiowego, nowy, 
-100 zł. Dzierżoniów, tel. 074/830-10-93 
BAGAŻNIK DACHOWY uniwersalny, -100 zł. Lubin, tel. 
0601/87-82-45
BAGAŻNIK DACHOWY uniwersalny na sam. z rynienka
mi, stan b. dobry • 100 zł. Nysa, tel. 0606/80-02-37 
BAGAŻNIK DACHOWY na dwa roweiy, montowany na „ry- 
nienkr, -100 zł. Opole, tel. 077/455-09-42 
BAGAŻNIK DACHOWY z rurek aluminiowych, 250 x 150 x 
35, - 400 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-60-94 
BAGAŻNIK DACHOWY do przewożenia rowerów ł nart, 
na klucz, do Opla Omegi, Astry, stan b. dobry, drugi ba
gażnik do nart i nie tylko, uniwersalny. Pudliszki, tel. 
065/573-84-80, 0609/65-29-23 
BAGAŻNIK DACHOWY nie używany, uchwyty na rowery, 
do samochodu VW Golf II, Jetfó, • 120 zł. Wrocław, tel.. 
0602/32-22-34
BAGAŻNIK DACHOWY do Toyoty Corolli. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
BAGAŻNIK DACHOWY (baza), do Opla Vectry - 80 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-28-92
BAGAŻNIK DACHOWY stan idealny, zamykany na kluczyk, 
- 300 zł. Wrocław, tel. 0607/66-01-46 '
BAGAŻNIK DACHOWY THULE do VW Golfa III, baza, 3 
rowery i box, poj. 3001, - 800 zł. Wrodaw, tel. 071/34647-80 
BAGAŻNIK DACHOWY na narty, do Fiata 126p, • 30 zł. 
Wrocław, tel. 0503/37-2042
BAGAŻNIK DACHOWY INTER PACK bazowy, do rynie
nek, zamykany na klucz, • 150 zł. Wrocław, tel. 
0608/87-72-57
BAGAŻNIK DACHOWY do Forda Mondeo, 4-drzwiowy, 
1993/96 r, -150 zł. Wrocław, tel. 0501/38-69-62 
BAGAŻNIK DACHOWY do Renaulta Scenica, -100 zł. Zie
lona Góra, tel. 0607/42-85-88

AUTOALARMY
blokady skrzyni biegów 

centralne zaniki e
znakowanie pojazdów i  
głośniki samochodowe °  

montaż, sprzedaż 
naprawa, raty, wysyłka

ceny z montażem:
autoalarmy z atestem, od 290 z i  ........ ......rata ok. 28 zł
autoalarmy bez atestu, od 250 z i   i .....rata ok. 25 zł
autoatarmy 24V do sam. ciężarowych, od600z i rataok. 60zi
alarmy motocyklowe z atestem, od 400 z ł..... rata ok. 40 zł
centralne zamki, 2 drzwi-180 z i ...... rataok. 18 zł
centralne zamki, 4 drzwi - 230 z i   rata ok. 24 zi
blokada Tytan-Oipol, od 340 z ł ........ .... rata ok. 33 zł
Zestaw promocyjny: autoalarm, syrena z własnym zasila
niem, czujnk ultradźwiękowy, możliwość sterowania centr. zam. i 
elektr. szybami - cena 400 zł

UWAGA: nowe pojazdy bez utraty gwarancji fabrycznej
Legnica, al. Rzeczypospolitej 116 

(lotnisko) naprzeciw hurtowni Żywiec-Trade,
tel. 0-606 966-264.

BAGAŻNIK SAMOCHODOWY uniwersalny - 70 zł. Wro
cław, tel. 071/333-96-90
BLOKADA SKRZYNI BIEGÓW MUL-T-LOCK oryginalna - 
150 zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
O  CENTRALNE ZAMKI od 70 zł, alarmy: „Gejjard" - 

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, W rocław (e-m ail:lmr@ go2.pl), tel. 
071/343-48-14,0601/73-75-30 01032731

CENTRALNY ZAMEK uniwersalny, do każdego auta 4-1
2-drzwiowego -150 zł za komplet z przewodami, pilot do 
zamka -150 zł. Opole, teł. 0604/35-01-80 
CHŁODNIA 2 m, do Poloneza Trucka, - 1.500 zł. Legnica, 
tel. 0603/45-37-81
FARBA RENOWACYJNA jasnoniebieska, 2 I, -1 2  zł /I. 
Wrocław, tel. 0501/36-00-32
FELGA STALOWA 13", srebrna, nowa -  55 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-87-99
FELGA STALOWA 6J x 15, do Mercedesa 124, - 40 zł.
Żórawina, tel. 071/316-50-54, 0600/19-93-28
FELGI 2 szt., do Fiata Ducato, 14". Polanica Zdrój, tel.
074/869-0741, 0608/18-83-59
FELGI 2 szt., z oponami Dębica 175 R14C, stan b. dobry,

4 felgi aluminiowe z oponami 15" 7Jx15H2, pajęczynki z 
pokrywkami, opony dobre. Pudliszki, tel. 065/573-84-80, 
0609/65-29-23
FELGI z oponami, 295 x 22,5, koła 1100 x 20 - 160 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-23-05
O  FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa, z oponami -

1.200 zł, do Audi, f i 112, z oponami • 800 zł, do 
Nissana - 800 zł. Lubin, te l. 0607/68-54-95 
84019501

O  FELGI ALUMINIOWE AMG 8.5x17", 5x112 mm, 
cena - 1.200 zł, AEZ, 7x16", 4x100 mm, cena -
1.300 zł, nowe, GLS, 7x15” , 5x112 mm, cena -
1.200 z ł, nowe. Lubin, te l. 0608/35-93-45 

'  84019881
O  FELGI ALUMINIOWE do nowych modeli aut, nowe 

i używane, przyjmę felgi do regeneracji, skup felg 
a lum inionow ych i zamiana. W rocław, te l. 
071/34940-62,0601/77-68-33 81014481

O  FELGI ALUMINIOWE 13-17” , do wszystkich typów 
samochodów, atrakcyjne wzory i ceny - od 900 
do 1.300 zł, komplety nowe i po fabrycznym od
nowieniu, duży wybór oraz prostowanie, spawa
nie, wypełnianie ubytków, odnowienia fabrycz
ne. Wrocław, tel. 0603/16-31-97 81013391

O FELGI ALUMINIOWE nowe, używane, 13-17" firm 
AEZ, Artec, ATS, Azev, BBS, Borbet, RM, do 
wszystkich modeli aut, atrakcyjne wzory, zamó
wienia indywidualne, promocyjna cena kpi. 15" -
1.150 zł. Żary, tel. 068/470-58-83, 0604/79-52-93 
87027671

FELGI ALUMINIOWE 4x100 mm, 15" i 16", do VW Golfa., 
tel. 0607/48-19-58
FELGI ALUMINIOWE AZEVA 9x16, 5x100 - 2.000 zł, 
BROCK B2, 7x15, 4x108, nowe - 1.600 zł, RH CLASSIC 
LINE 7.5x16,4x100 -1.000 zł, RONAL 9x16,5x112, z opo
nami -1.200 zł. Bardo Śl., tel. 074/817-13-94 
FELGI ALUMINIOWE prod. włoskiej, 5 1/2 J x 13 Hz, do 
Nissana, - 200 zł. Bielawa, tel. 074/834-02-58 
FELGI ALUMINIOWE R15, do Mercedesa, do Mazdy,
5-otworowe, R15, do Nissana R15, Opla, R15, R14, do 
Forda R15,5-otworowe i 4-otworowe, do VW R15,5-otwo
rowe, R15,4-otworowe, do BMW R15,5-otworowe. Boga
tynia, tel. 075/77842-78, 075/77842-78, 0605/31-14-06 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, do Audi lub Mercedesa, 
15", 5-otworowe, -1.200 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
FELGI ALUMINIOWE VW 6-ramienne gwiazdy, 15", orygi
nalne, 4-otworowe, stan idealny, - 1.300 zł. Bolesławiec, 
tel. 0603/10-25-21
FELGI ALUMINIOWE BORBET 14", 5-ramienne gwiazdy, 
z oponami, -1.000 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
FELGI ALUMINIOWE 2 sztuki, z oponami zimowymi 195/65 
R15,5-otworowe, 5-ramienne gwiazdy, -150 zł lub zamie
nię na 2 opony 195/70 R14. Bolesławiec, tel. 0502/31-61-17 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, 5 szt. 6J x 14, rozstaw 
108, pasują do Audi, Mercedesa, Peugeota, stan b. dobry 
- 500 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-65-68 po godz.18 
FELGI ALUMINIOWE 13", 5-ramienne gwiazdy i 7-ramien- 
ne, do VW, Opel - 200 zł/kpi. oraz fotele sportowe do Hon
dy. Chojnów, tel. 076/877-36-55 
FELGI ALUMINIOWE 15", do Opla Omegi, 5-otworowe, z 
oponami, różne rozmiary. Chojnów, tel. 076/819-10-04 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 7Jx15, odl. między otwo
rami 100 mm, + opony 195/50 R15, stan dobry, - 750 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/832-02-13 
FELGI ALUMINIOWE z oponami, niski profil 195/50/15 - 
500 zł/kpi. Gorzów Wlkp., tel. 0606/92-17-52 
FELGI ALUMINIOWE do BMW 3,5,7,5-szprychowe, przód 
8.5Jx17", opony 215/40 R17, tył 10Jx17", opony 245/46 
R17, - 3.500 zł. Grudzielec Nowy, tel. 062/7344 7 43, 
0604/33-78-67
FELGI ALUMINIOWE Mercedes 16", 15", VW 15" na 5 
otworów, do BMW 15", 16", Chrysler Voyager, 15", nowe, 
Mercedes E-Classe, 15", do VW, 16", 15", 14", używane. 
Henryków, tel. 074/810-51-10, 0604/44-17-69 
FELGI ALUMINIOWE do Opla, VW, na 4 śruby, 4x100 mm, 
6Jx14, stan b. dobry, 4 szt. - 370 zł, opony Pirelli Premium 
Contact, 195x65x15, stan b. dobry, nowe -120 zł. Jawor, 
tel. 0602/30-44-26
FELGI ALUMINIOWE 17", do Nissana, Mazdy, Hondy, 
srebrne, 6-ramienne, z rantem, ładny wzór, wraz z opona
mi, 215/40/17 + szpilki, stan b. dobry, - 1.450 zł. Jelenia 
Góra. tel. 075/751-20-93, 0607/35-72-05 
FELGI ALUMINIOWE OZ 15", 4-otworowe, odl . między 
otworami 114.3 mm, z nowymi oponami 195/50/15, do Nis
sana, Toyoty, Hondy, Mitsubishi, • 1.400 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0601/55-36-64
FELGI ALUMINIOWE RH 15", z rantem, odl. między otwo
rami 108 mm, 5-ramienne gwiazdy, z oponami, stan ideal
ny • 850 zł oraz bez opon - 650 zł, felgi aluminiowe ARC15 
., odl. między otworami 108 mm, duży rant - 590 zł. Ka
mienna Góra, tel. 075/742-2445 lub, 0602/53-82-07

BAGAŻNIKI 
BOKSY

NAJNIŻSZE CENY - RATY, MONTAŻ GRATIS
OPOH554

Wrocław, ul. Ołbińska 4 b 
(boczna ul. Jedności Narodowej) 

przyjdź do nas z tym ogłoszeniem, 
a otrzymasz 5% rabatu 

tel. 321-30-06, 372-28-17

FELGI ALUMINIOWE z oponami Pirelli, 5 szt., 195 x 60 x 
15, oryginalne, do Opla, - 600 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-71-25
FELGI ALUMINIOWE 51/2 TX 14, do Opla, VW, z opona
mi, 187 x 70 x 14, 5 szt, • 600 zł. Kluczbork, tel. 
0602/59-11-68
FELGI ALUMINIOWE 15", do Audi, BMW. Kłodzko, tel. 
0607/74-90-98
FELGI ALUMINIOWE 13", z oponami 175 x 50 x 13, stan 
dobry, rozstaw śrub 100. Kłodzko, tel. 0606/16-85-80 
FELGI ALUMINIOWE ATS 13", z oponami 4 x 100, - 300 
zł. Kłodzko, tel. 074/867-24-78 wewn. 604 
FELGI ALUMINIOWE do Forda Escorta, Sierry, Oriona. 15", 
szprychy, firmy Ronal, 4 szt. Kłodzko, tel. 0606/46-16-93 
FELGI ALUMINIOWE 16" do Forda, do Mercedesa 17" oraz 
do Fiata 13". Krotoszyn, tel. 0608/40-6549 
FELGI ALUMINIOWE 4 szt., 6,5 J x 15 H2 ET49, do Mer
cedesa 124 - 100 zł/szt. lub zamienię na felgi do Opla 
Omegi B. Królikowice, tel. 071/311-18-43 
FELGI ALUMINIOWE 15", 12-ramienne, z oponami 195/50, 
• 700 zł lub zamienię na felgi aluminiowe 14". Kulin, gm. 
Środa śląska, tel. 071/317-10-94 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 5-ramienne, szeroki rant, 
polerowany przód 7jx16TYC 9jx16, na 5 śrub, rozstaw 100 
mm, pasują do Golfa VR6, nowego Passata, Audi A3, Sko
dy Octavii, VW Golfa IV, VW Bora, • 1.200 zł. Legnica, tel. 
076/721-86-98, 0604/82-6346 
FELGI ALUMINIOWE ATS 6Jx14, z rantem, 4-otworowe, z 
oponami 185/50 R14, do VW Golfa lub Hondy Civic oraz 
Renault Clio. Legnica, tel. 0606/12-64-53 
FELGI ALUMINIOWE Aluline, 16", b. szeroki rant ET-24, 
rozstaw śrub 4 x - 700 zł. Legnica, tel. 0602/23-11-56 
FELGI ALUMINIOWE 14", do Nissana Primery, rozstaw 
114.3, 6-ramienne, z oponami letnimi, - 950 zł. Legnica, 
tel. 076/854-19-89, 0604/33-86-24 
FELGI ALUMINIOWE 15.7, 4x108, pasują do Forda, pię
cioramienna gwiazda, stan b. dobry, - 790 zł. Legnica, tel. 
0603/40-1242
FELGI ALUMINIOWE MOMO BBS. do BMW. z oponami, 
15", 3 komplety, cena 600-1300 zł. Lubań, tel. 
0602/85-67-19
FELGI ALUMINIOWE oryginalne, do Mitsubishi Galanta, 
Space Wagon, 15", na 4 śruby, rozstaw 114.3,4 szt, - 360 
zł. Lubin, tel. 076/843-63-97
FELGI ALUMINIOWE OZ 17" skręcane, 5-otworowe, roz
staw 108 mm, • 1.500 zł. Lubin, tel. 0600/37-27-60 
FELGI ALUMINIOWE 16" z oponami, oryginalne, stan ide
alny do Mercedesa 210 W, - 1.600 zł. Lubin, tel. 
076/849-37-22, 0602/84-61-65 
FELGI ALUMINIOWE oryginalne, do Audi A4, A6, z opo
nami Michelin Pilot 205/60 R15, MXV3A, stan idealny. Lu
bin, tel. 0603/66-56-69
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa „S", 8Jx18H2, M800 
German, stan b. dobry, -1.200 zł. Lubin, tel. 076/724-04-80 
FELGI ALUMINIOWE ATS 8.5J x 17", ET 10, odl. między 
otworami 5 x 120 mm, chromowane, z oponami 225/45 
R17, do BMW, stan b. dobry, - 2.500 zł. Lubin, tel. 
0604/75-68-25
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FELGI ALUMINIOWE 15", do samochodu osobowego, - 
800 zł. Malczyce, tel. 071/317-25-81 
FELGI ALUMINIOWE 6" x 13,4-otworowe, szprychowe, z 
szerokim rantem, pasują do VW, Opla, Fiata, BMW, - 480 
zł. Nadolice Małe, gm. Czernica, tel. 071/318-96-08 
FELGI ALUMINIOWE OZ 14", odl. między otworami 4 x 
108 mm, stan b. dobry, - 600 zł. Oława, tel. 0601/9748-27 
FELGI ALUMINIOWE 7Jx15, z rantem, 4x100 mm, do lek
kiego prostowania, - 250 zł lub zamienię na felgi 14". Oła
wa, tel. 0607/25-33-56
FELGI ALUMINIOWE BBS z oponami 205 x 50 x 15 Mi
chelin do Audi, - 1.200 zł. Ołdrzychowice, tel. 
074/868-94-57, 0608/18-61-34 
FELGI ALUMINIOWE do BMW, 16", na 5 śrub, • 600 zł. 
Opole, tel. 0503/50-1742
FELGI ALUMINIOWE 18", do Mercedesa 140; z oponami 
- 3.500 zł/kpi. Opole, tel. 0501/13-59-98 
FELGI ALUMINIOWE RS odnowione, lakierowane, 5-otwo
rowe, 7.5", 5-ramienne gwiazdy, - 550 zł. Polkowice, tel. 
0600/14-86-93
FELGI ALUMINIOWE BORBET do Mercedesa, z rantem, 
5x112, R16, 9J. Prochowice, tel. 076/858-47-61, 
0605/43-54-20
FELGI ALUMINIOWE do Audi, 9J, 5x112, łapy z rantem, -
1.300 zł. Prochowice, tel. 076/85847-61, 0605/43-54-20 
FELGI ALUMINIOWE do Opla Omegi A/B, R15 I R16, 
5x110, w cenie 500 • 1.300 zł. Prochowice, tel. 
076/85847-61, 0605/43-54-20 
FELGI ALUMINIOWE do Mercedesa 124, Lemmers 
6,5Jx15H2 ET49, stan b. dobry, - 200 zl /szŁ Pudliszki, tel. 
065/573-84-80
FELGI ALUMINIOWE 17", 5-cio ramienna gwiazda, ET 15, 
opony 235/45 - 800 zł lub zamienię na RO samochodowy. 
Roztoka, gm. Dobromierz, tel. 0600/18-20-16 
FELGI ALUMINIOWE oryginalne do BMW, 15", szeroka 5. 
ramienna gwiazda z lekkim rantem, prawie nowe wraz z 
oponami Bridgestone 195/60 R15, - 1.200 zł. Szprotawa, 
tel. 0601/16-85-79
FELGI ALUMINIOWE 15 cali, 5-otworowe, 15 x 5.5 J46, 
rozstaw 100 mm, stan b. dobry, - 550 zł. Świdnica, tel. 
0605/69-21-28
FELGI ALUMINIOWE do Audi 100 C4, na 5 śrub, z opona
mi 195/65, stan b. dobry, - 1.400 zł. Świdnica, tel. 
0601/56-04-03
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PROSTOWANIE. PIASKOWANIE 

LAKIEROWANIE. WULKANIZACJA 
Wrocław, ul. Alei Pracy 2 

(wjazd od ul GRABISZYŃSKIEJ)
L tel/fax 071/339 OO 23, 0-601 786 288VOPOII3 7 4 ^

FELGI ALUMINIOWE 17" 6-ramienne gwiazdy, z oponami 
215/45 R17, do VW, Opla, - 1.400 zł. Świdnica, tel. 
0601/56^04-03
FELGI ALUMINIOWE do Forda, na 5 śrub, 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, tel. 
071/387-0943
FELGI ALUMINIOWE z oponami 195/65/15, do Audi B4 -
1.000 zł. Węgliniec, tel. 075/771-13-35 
FELGI ALUMINIOWE 7-ramienna gwiazda, z oponami 
15/50/195, do Forda Escorta, rozstaw 108 mm, stan ideal
ny, • 650 zł. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 0605/05-93-66 
FELGI ALUMINIOWE 10-otworowe, 7J/15", 5-ramienna 
gwiazda, do Mercedesa 124, C, BMW i innych, -1.450 zł. 
Wrocław, tel. 311-17-90
FELGI ALUMINIOWE 15". 4x100, 5-ramienna gwiazda, 
opony, - 950 zł. Wrocław, tel. 311-17-90 
FELGI ALUMINIOWE GOTTI 17", 5-otworowe, odl. mię
dzy otworami 100 mm, 4 szt., w tym 2 szt. z oponami 
235/40, stan b. dobry, • 1.800 zł. Wrocław, tel. 
071/341-68-57
FELGI ALUMINIOWE BBS 6J x 13 ET 36, pasują do Opla,
- 250 zł. Wrocław, tel. 071/362-17-33
FELGI ALUMINIOWE 4x100 mm, do VW, Opla, - 400 zł. 
Wrocław, tel. 0606/41-27-14
FELGI ALUMINIOWE 15", do Mercedesa 124, b. atrakcyj
ny wygląd, stan idealny • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/372-2841
FELGI ALUMINIOWE rozstaw śrub 108,7Jx15 H2 - 4 szt,
- 400 zł. Wrocław, tel. 32544-16
FELGI ALUMINIOWE 14", 8-ramienne gwiazdy, do Audi, 
Forda, 4 szt., stan b. dobry, • 450 zł. Wrocław, t&l. 
0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 15". oryginalne do Mercedesa 124, 
stan b. dobry, 4 szt, • 550 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE 14", 5-ramienna gwiazdy, nowy mo
del, oryginalne do Forda, 4 szt., stan b. dobry, - 700 zł. 
Wrocław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 14", rozstaw śrub 5x110, do Opla, 
BMW, Toyoty, 4 szt., stan dobry, • 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 14", 3-ramienne gwiazdy, rozstaw 
śrub 4x100 mm, do Opla, z oponami, 4 szt, - 850 zł. Wro
cław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 15", do Mercedesa 207, stan ideal
ny, 4 szt, - 550 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE z oponami 205/55/15, do Volvo S40,

V40, Mitsubishi Galanta, Carismy i Hondy, cena • 2.000 
zł/komplet. Wrocław, tel. 0501/70-53-83 
FELGI ALUMINIOWE do VW Passata, 15", z oponami, 4 
szt., cena • 100 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/91-04-72 
FELGI ALUMINIOWE 14", oryginalne do Toyoty, rozstaw 
śrub 4 x 100 mm, 4 szt., stan dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 14", gwiazda 8-ramienna, pasują do 
Audi, Forda, 4 szt., stan b. dobry, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 15", rozstaw 5 x 110 mm. pasują do 
VW, Opla, Toyoty, Audi, 4 szt, - 700 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 15", oryginalne do Mercedesa 124, 
stan b. dobry, - 550 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE gwiazda 5-ramienna, nowy model, 
oryginalne do Forda, stan b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 14", rozstaw śrub 5 x 110 mm, pa
sują do Opla, BMW, VW, Toyoty, stan dobry, - 400 zł. Wro
cław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 14", 5-ramienne gwiazdy, nowy mo
del, oryginalne do Forda, 4 szt., stan b. dobry, - 700 zł. 
Wrocław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 14", rozstaw śrub 5 *  110 mm. do 
Opla, BMW, VW, Toyoty, 4 szt., stan dobry, - 400 zł. Wror 
cław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 13", nowy model, 3-ramienne gwiaz
dy, do Fiata Uno, Seicento, Punto, Tipo, 4 szt, stan b. do
bry. • 600 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE 14". 8-ramienne gwiazdy, pasują do 
Audi, Forda, 4 szt., stan b. dobry, • 450 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 15", rozstaw śrub 5 x 110 mm, do 
VW, Opla, Toyoty, Audi, 4 szt., nowy model, - 700 zł. Wro
cław, tel. 0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 15", oryginalne do Mercedesa 124, 
stan b. dobry, 4 szt, - 550 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
FELGI ALUMINIOWE 14", oryginalne, do toyoty, rozstaw 
śrub 4 x 100 mm, 4 szt., stan dobry, - 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/88-32-87
FELGI ALUMINIOWE 16", do BMW 5, 5-ramienne gwiaz
dy, nowe, w kartonach, prod. niemieckiej, -1.600 zł. Wro
cław, tel. 0603/97-32-59
FELGI ALUMINIOWE do Audi, VW, gwiazda 5-ramienna, 
na 4 otwory, rozstaw 110 mm, z oponami Firestone, 195 x 
60 R 15, 4 szt. - 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-55-95, 
0501/82-2948
FELGI ALUMINIOWE komplet. - 850 zł. Wrocław, tel. 
071/349-26-63
FELGI ALUMINIOWE 15". oryginalne, - 790 zł. Wrocław, 
tel. 071/788-8442 wieczorem 
FELGI ALUMINIOWE 14 i 15". do VW, Opla, Seata. Sko
dy, 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

OPONY
KRAJOWE I IMPORTOWANE 

NOWE I UŻYWANE K 
FELGI STALOWE I ALU § 
- MONTAŻ I S E R W I S |  

Wrocław, ul. Buraczana 10 
(Klecina) od 8.30 do 17.00 

tel. 071/333-74-89

FELGI ALUMINIOWE z rantem 15",- 400 zł. Wrocław, tel. 
0503/95-12-90
FELGI ALUMINIOWE BORBET do BMW e-34,7.5Jx16 H2. 
z oponami 225/50 R16, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0502/16-27-83
FELGI ALUMINIOWE 16" do nowych modeli Audi A4, Audi 
A6, VW Passat, Sharan, nowe ze śrubami, 2001 r., kom
plet, cena - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67, 
0601/73-30-21
FELGI ALUMINIOWE ATS 15" 3 sztuki, stan idealny, 
195x15", cena - 200 zł. Wrocław, tel. 071/34142-54 po 
godz. 18
FELGI ALUMINIOWE 15", odl. między otworami 5 x 108 
mm, 5-ramienne gwiazdy, fabrycznie nowe, prod. niemiec
kiej, atrakcyjny wygląd, do samochodu Renault, Peugeot, 
Volvo, Citroen, -1.450 zł. Wrocław, tel. 0501/06-63-30 
FELGI ALUMINIOWE BORBET 15". do BMW E-36, z opo
nami (gwiazda 5-ramienna), - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0603/40-50-15
FELGI ALUMINIOWE oryg. Audi, szprychy, 15", z opona
mi, 5 szt., mocowane na 5 śrub, - 900 zł. Wrocław, tel. 
0603/40-50-15
FELGI ALUMINIOWE DO AUDI, 1986 r., 16-szprychowe, 
na 4 śruby, rozstaw 108 mm, 2 szt, - 220 zł. Polkowice, tel. 
0608/49-3842
FELGI ALUMINIOWE ATS odl. między otworami 4 x 100 
mm, z oponami Fulda, przednie 205/50/15", tylne 
225/50/15", szeroki rant, 5-ramienne gwiazdy, stan b. do
bry, do samochodu Audi, VW, - 750 zł. Wrocław, tel. 
0601/79-26-16
FELGI ALUMINIOWE 13", 3-ramienne gwiazdy, 2 szt., uży
wane, do Poloneza, 4-ramienne gwiazdy, nowe, do samo
chodu Daewoo Matiz. Wrocław, tel. 071/345-44r40 
FELGI ALUMINIOWE rozm. 17", szeroki rant, atrakcyjny 
wygląd, do BMW -1.700 zł. Wrocław, tel. 0604/57-56-09 
FELGI ALUMINIOWE do Dodge Grand Caravan 15"- 4 szt, 
- 700 zł. Wrocław, tel. 0601/77-52-24 
FELGI ALUMINIOWE do Fiata, oryginalne, ze znaczkami 
Abarth, 13", z oponami 175 x 60. stan b. dobry, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 0503/8447-77
FELGI ALUMINIOWE 7 x 16J ET-20. do BMW, 5-ramien
ne, stan b. dobry, 4 szt, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0609/16-66-81
FELGI ALUMINIOWE do Alfa Romeo, Peugeota Experta,
5-ramienna gwiazda, 7J x 15, rozstaw śrub 5 x 98 mm - 
700 zł. Wrocław, tel. 071/339-87-10, 0601/71-59-50 
FELGI ALUMINIOWE 15", 4 x 100 mm. oryginalne, do VW. 
stan b. dobry - 250 zł. Wrocław, tel. 0601/50-17-33 
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 lub zamienię na felgi 6-7J x 15, ET 
35-40. Wrocław, tel. 071/324-90-89, 0501/99-09-00 
FELGI ALUMINIOWE 7Jx15, z oponami. 195x50x15. odl. 
między otworami 4x100 mm, do Opia, VW, Seata, Renault,
- 670 zł. Zawidów, tel. 075/778-93-30. 778-83-91 
FELGI ALUMINIOWE 17" odl. między otworami 5 x 114.3 
mm i felgi 15". odl. między otworami 5 x 112. 5-ramienne 
gwiazdy, nowe, - 1.290 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 
0601/91-87-56
FELGI ALUMINIOWE 4 szt., do Forda, - 420 zł. Ząbkowice 
Śląskie, tel. 074/81744-16
FELGI ALUMINIOWE nowe, do aut osobowych i tereno
wych, wszystkie rozm., komputerowy dobór. Zielona Góra, 
tel. 068/45142-07, 0501/56-95-25 
FELGI ALUMINIOWE, 1988/95 r. do BMW 5, 7, z opona
mi, oryginalne do BMW, 225 x 60 x 15, stan b. dobry, - 850 
zł. Oleśnica, tel. 0606/87-99-61 
FELGI ALUMINIOWE, 1999 r. 15", z oponami 195/60/15,
5-ramienna gwiazda, rozstaw 108 mm, ET38, do Audi, 
Renaulta, Forda, atrakcyjny wygląd, • 450 zł. Bolesławiec, 
tel. 075/734-27-28, od 10 do 18 
O  FELGI ALUMINIOWE, STALOWE komplety na 

koła, skup, sprzedaż, zamiana, rozmiary 13,14, 
15,16,17", do różnych modeli aut osobowych 
(Audi, BMW, Opel, VW, Renault, Peugeot, Hon
da, Mitsubishi, Citroen, Mercedes, Toyota, Sko
da, Hyundai, Daewoo, Fiat) i dostawczych (Mer
cedes, Peugeot Renault; VW i inne). Realizuje
my zamówienia indywidualne. Wrocław, tel. 
071/34940-62, 071/34947-55 /fax, 0502/37-81-98 
0601/77-68-33 81014201

FELGI STALOWE do Audi 100 C4., tel. 0607/48-19-58 
FELGI STALOWE do Audi B4, z oponami 195x65x15, kpi,
- 210 zł. Bolesławiec, tel. 0602/63-54-25
FELGI STALOWE 195x65x15, zimowe, kpi. -160 zł lub -
35 zł/szt. Bolesławiec, tel. 0602/63-54-25
FELGI STALOWE do VW Golfa IV. 4 szt. Henryków, tel.
074/810-51-10. 0604/44-17-69
FELGI STALOWE dó BMW 5 E-34, oryg., stan idealny, 4
szt. - 210 zł/kpi. Lubań, tel. 0603/12-38-26
FELGI STALOWE 4.5Jx13, do Forda Fiesty, + opony
155/70 R13,4 sztuki, - 200 zł. Miękinia, tel. 071/317-85-01
FELGI STALOWE do BMW. 5-otworowe. Oleśnica, tel.
0502/13-09-14
FELGI STALOWE 14" z oponami, do VW Passata - 250 
zł/kpi. Prochowice, tel. 076/85847-61. 0605/43-54-20 
FELGI STALOWE 13" kpi., do Clio, - 80 zł. Wałbrzych, tel. 
0601/88-08-58
FELGI STALOWE 13", 14", 15", z oponami zimowymi i 
całorocznymi, różny profil, od 1 do 5 mm, około 20 szt. - 20 
zł/szt. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 
FELGI STALOWE 5 szt., stan dobry, do Audi, VW- 60 zł/kpi. 
Wrocław, tel. 071/785-67-05, 0609/44-96-55
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B R ID G E S T O N E

FELGI STALOWE do VW Jetty,i 3", z oponami, 2 szt., cena 
• 50 zł/szt., opony Kormorań 155/13/70^ 2 szt^^epa - 50 
zł/szt. Wrocław, teł. 0601/91-04-72 
FELGI STALOWE 13", 14", 15". rozstaw śrub 4x  100 mm, 
do Toyoty, Hondy, Opla, VW, BMW, 4 szt, - 200 zł. Wro
cław. tel. 0601/88-32-87
FELGI STALOWE do VW Passata, Vento, Polo, Seata, Ibi- 
zy, Toledo, Mitsubishi Carisma, Nissana Primera, Peuge
ota 205,306,309, Opla Vectry, Kadetta, Astry, Corsy. Wro
cław, tel. 0606/39-06-57
FELGI STALOWE do Mercedesa 70 x 50H2,4 szt., stan b. 
dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 0601/75-82-31 
FELGI STALOWE 14", na 5 śrub, do Mazdy 626 i Merce
desa, stan b. dobry, oryg. • 30 zł/szt. Zawonia, 1e'l. 
071/312-90-73
FELGI STALOWE 15", do BMW 5, 5 śrub - 50 zł/szt. Złoto
ryja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
FELGI STALOWE, 2000 r. do Skody, Forda, Opla, Renaul
ta,'Audi - 13", BMW - 15" - 100 zł/kpi. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
FOTELE przednie i tylne do Opla Tigry, stan b. dobry, - 
250 zł. Legnica, tel. 076/862-96-42, 0605/94-59-31 
FOTELIK SAMOCHODOWY PRENTAIL, nosidełko, do 9 
kg, stan b. dobry, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/787-97-94 
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 CHIĆCO do 13 kg, • 100 zł. 
Wrocław, tel. 071/326-03-43
FOTELIK SAMOCHODOWY od 6 mies. do 3 łat. • 150 zł. 
Wrocław, tel. 071/787-39-99
FOTELIK SAMOCHODOWY RENOLUX dziecięcy, 0-18 kg, 
zielony w kratkę, -100 zł. Wrocław, tel. 071/787-96-97, 
0607/45-57-54
FOTELIK SAMOCHODOWY KONDOR 9-18 kg, - 50 zł. 
Wrocław, tel. 0503/96-88-00
FOTELIK SAMOCHODOWY od 9-18 kg, - 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/342-83-26. 0503/96-88-00 
FOTELIK SAMOCHODOWY RENOLUX do 18 kg, 5-punk- 
towy, własne pasy, "rozkładany, z atestem, stan b. dobry, • 
110 zł. Wrocław, tel. 071/372-97-75, 0601/19-08-44 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER do 20 kg, 5-punkto- 
wy, własne pasy, z atestem, rozkładany, stan b. dobry, • 
120 zł. Wrocław, tel. 071/372-97-75, 0601/19-08-44 
FOTELIK SAMOCHODOWY prod. zachodniej, rozkłada
ny, od 5 mies. do 6 lat, 0-25 kg, metalowy stelaż, własne 
pasy, stan b. dobry, - 90 zł. Wtocław, tel. 071/352-40-48, 
071/322-41-57, 0605/06-93-62 
FOTELIK SAMOCHODOWY CAM 5-punktowe pasy, od
0-18 kg, rozkładany, z atestem, stan b. dobry, -110 zł. Wro
cław, tel. 071/352-40-48, 071/322-41-57, 0605/06-93-62 
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER KING od 4 mies. do 
5 lat, rozkładany, 5-punktowe pasy, możliwy montaż na 
środku siedzenia, z atestem, stan b. dobry, -120 zł. Wro
cław, tel. 071/352-40-48, 07J/32241-57, 0605/06-93-62 
FOTELIK SAMOCHODOWY dziecięcy, -150 zł. Wrocław, 
tel. 071/333-97-54
FOTELIK SAMOCHODOWY ROMER od 4 miesięcy do 5 
lat, rozkładany do spania, 3 pozycje, atest, własne pasy, 
stan idealny -110 zł, fotelik Concord 0-18 kg, rozkładany, 
własne pasy, atest, 4 pozycje • 100 zł. Wrocław, tel. 
071/784-65-62, 071/322-21-89, 0600/55-91-57 
FOTELIK SAMOCHODOWY nosidełko, Maxi-Cosi. 0-10 kg. 
ćeny 100-190 zł, fotelik samochodowy Romer King, 9-20. 
kg, Chicco, 9-18 kg, pasy 5-punktowe, reg. oparcia, atest, 
stan b. dobry -110 zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
FOTELIK SAMOCHODOWY MAXI COSI dla dziecka o wa
dze do 10 kg, sztywna rączka, atest, własne pasy, funkcja 
bujaczka, stan b. dobry, - 110 zł. Wrocław, tel. 
071/793-52-82, 0608/62-12-03 
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 Renault, oryg., automatyczny, - 200 
zł. Wrocław, teł. 0501/28-64-93 
HAK HOLOWNICZY, - 50 zł. Wrocław, tel. 0503/96-88-00 
INSTALACJA CHŁODNICZA + agregat Thermo-King, do 
samochodu dośt., kompletna, • 3.500 zł. Wrocław; tel. 
0608/62-50-85
INSTALACJA GAZOWA do Nysy, Żuka, - 430 zł. Lubin, 
tel. 076/749-30-79
INSTALACJA GAZOWA gażnikowa, na gwaranq'i, -1.000 
zł. Twardogóra, tel. 0601/05-43-89 
INSTALACJA GAZOWA do silników gażnikowych: do For
da Transita, ze zbiornikiem o poj. 901 • 650 zł oraz do VW 
Transportera, 1001 - 650 zł. Wrocław, tel. 071/349-27-14 
INSTALACJA GAZOWA LOVATO butla 70 I. do silnika z 
wtryskiem, - 800 zł. Wrocław, tel. 0603/37-20-42 
INSTALACJA GAZOWA prod. holenderskiej; do samocho
du gaźnikowego, zbiornik 45 m3, dokumentacja polska, bez 
miksera, - 390 zł. Wrocław, tel. 0607/63-23-05 
INSTALACJA GAZOWA STAKO, 1994 r. poj. 65 1, legali
zacja do 2004 r., reduktor Marini, kpi. dokumentacja, zde
montowana z samochodu Audi 100, • 600 zł. Gostków, gm. 
Stare Bogaczowice, tel. 074/880-45-59, 880-45-12 
INSTALACJA GAZOWA BRC, 1998 r. do BMW z silnikiem 
o poj. 3500 ccm, • 1.100 zł. Nowogrodziec, tel. 
075/736-76-19, 0601/92-97-29 
INSTALACJA GAZOWA LOVATO, 1998 r. do samochodu 
z gażnikiem, z dokumentacją, zbiornik o poj. 601, • 600 zł. 
Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 090/34-14-92 
INSTALACJA GAZOWA gażnikowa, holenderska Livello, 
butla 70I, bez atestu, technicznie sprawna, kompletna + 
podgrzewacz do silnika chłodzony powietrzem, - 420 zł. 
Lubin, tel. 0502/17-81-85
INSTALACJA GAZOWA, 2300 ccm, monowtrysk z doku
mentacją, duża butla, - 550 zł. Wrocław, tei. 0601/71-69-78 
O  INSTALACJE GAZOWE skup, sprzedaż instala

c ji gazowych. Wrocław, te l. 071/350-10-33, 
0601/74-56-32 81014121

INSTRUKCJA OBSŁUGI do samochodu terenowego Do- 
dge, -100 zł. Wrocław, tel. 071/329-^3-03 
IZOTERMA do Żuka, Lublina I, Lublina II, - 3.000 zł. Lubin, 
tel. 076/749-30-79
„KOGUT" TAXI żółty .camel". Wrocław, tel. 071/329-27-94, 
0608/84-20-71
KANISTER na paliwo, 20 I, zielony. Wrocław, tel. 
071/363-87-99
KANISTER na paliwo, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
KIEROWNICA MOMO, skórzana, nowa, śred. 35 cm + kie
rownica Naba, do Audi, - 170 zł. Wrocław, tel. 
0504/83-40-65
KOŁA kpi., wielosezonowe, 2 szt. 185 x 14 C do VW, busa 
T2-T3, stan b. dobry -100  zł/szt. Brzeg Opolski, tel. 
077/416-40-05 po godz.15
KOŁA do samochodu Nissan, Mitsubishi (terenowe), 215 
x 16, opony jak nowe, kilka innych kompletów, • 900 zł. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-01-08, 0607/35-41-09 
KOŁA 4 szt., 15*, opony letnie, do Peugeota 106. Wro
cław, tel. 0601/95-16-78
KOŁA 175/65/14, 4 szt., do Renault Megane, opony Mi- 
chelin Energy XT, letnie, stan b. dobry. Żary, tel. 
068/37446-98^
KOŁA 165/65/14, 4 szt., Michelin MXT, nowe, do Fiata 
Punto, Sieny. Żary, teł. 068/374-46-98 
KOŁA do Renault 19, stan b..dobry, letnie opony 175/65/14, 
4 szt., Dunlop Sport M2. Żary, tel. 068/374-46-98 
KOŁA ZIMOWE 13", 14", 15", rozstaw śrub 4 x 100 mm,

do VW, Toyoty, Opla, Nissana, Hondy, 4 szt, - 450 zł. Wro
cław, tel. 0601/88-32-87
KOŁO DOJAZDOWE małe. do Golfa II, Passata, - 40 zł. 
Wrocław, tel. 0503/37-20-42
KOŁPAK115", 4 szt., oryginalne, stan b. dobry, do samo
chodu BMW. Wrocław, tel. 0604/94-65-21 
KOŁPAKI: Mercedes 124,15" -130 zł, VW Passat, 15" - 
90 zł, VW Polo, nowe - 90 zł, Opel Omega B, 15" - 60 zł, 
felgi aluminiowe, VW Golf II, 15", BBS • 500 zł. Wrocław, 
tel. 0607/76-04-81
KORKI DO WLEWU OLEJU uniwersalne do skrzyń bie
gów • 1.5 zł/szt. Pleszew, tel. 062/742-56-10, 
0600/82-49-08
KSIĄŻKA OBSŁUGI FORDA FIESTY, 1989/96 r., - 30 zł. 
Lubin, tel. 076/849-34-27
KUPIĘ KOŁA 2 sztuki do Poloneza, cena 50 zł/szt. Do- 
maszków, tel. 0502/60-89-54 
KUPIĘ BAGAŻNIK DACHOWY plastikowy, zamykany, do 
Fiata 126p. Niemcza, tel. 0606/28-69-72 
KUPIĘ BAGAŻNIK DACHOWY typu Box, plastikowy, krót
ki, szeroki, w dobrym stanie, nie zniszczony, tanio. Wro
cław, tel. 071/316-51-67
KUPIĘ BAGAŻNIK DACHOWY do Fiata 126p, zamykany. 
Wrocław, tel. 0606/28-69-72
KUPIĘ FELGĘ ALUMINIOWĄ 7J x 15 ET 33, ATS, orygi
nalną, do Opla Omegi A. Wrocław, tel. 071/357-60-04 wie
czorem, 0602/27-62-55
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE do Forda, rozstaw 108,14", 
4 szt., tel. 0603/32-36-27
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 15", do Citroena Xantia. 
Brzeg Dolny. tel. 071/319-72-75. 0603/45-73-64 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 15", gwiazdy, 108x4. Głogów, 
tel. 0602/88-45-08
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE RONAL 6Jx14H2, z opona
mi, 185SR14, 2 szt. Wrocław, tel. 071/327-86-92 
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 13". Wrocław, tel. 
0609/40-88-33
KUPIĘ FELGI ALUMINIOWE 14" do VW Passata. 1991 r. 
gwiazdy 5- lub 3-ramienne, na 4 śruby, z oponami letnimi 
185/65 R14 lub bez opon. Zielona Góra, tel. 0609/25-90-25 
KUPIĘ FELGI STALOWE do napczepy, 6 sztuk, do monta
żu opon bezdętkowych o rozmiarze 385/85 R22.5, w do
brym stanie. Bolesławiec, tel. 0502/36-14-12 
KUPIĘ FOTELIK SAMOCHODOWY dla dziecka powyżej 
13 kg. Wrocław, tel. 325-32-02 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do silnika 2500 ccm. w 
rozliczeniu antena satelitarna. Jelcz-Laskowice, tel. 
0607/23-81-65
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do 450 zł. Kępno, tel. 
062/781r44-74
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ w stanie dobrym oraz fel
gi 17" z rantem, najchętniej 8.5"-10", do BMW 525 z 1993 
r., 24V. Legnica, tel. 0603/80-26-88 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ z dokumentacją lub bez. 
Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 090/34-14-92 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ. Wrocław, tel. 
0604/68-50-81
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ LOVATO, BRC do Merce
desa 2.300E, z dokumentacją i montażem. Wrocław, tel. 
071/357-21-02, 0608/27-09-14 
KUPIĘ INSTALACJĘ GAZOWĄ do Forda Sierry, gażnik, z 
homologacją, ważna min. 4 lata, zbiornik 60-651, do 500 
zł. Wrocław, tel. 0600/21-23-41 
KUPIĘ KOŁA aluminiowe, 195x14. Bolesławiec, tel. 
0602/45-33-20
KUPIĘ KSIĄŻKĘ OBSŁUGI BMW 320 E-21, z 1976/1982 
r. Wałbrzych, tel. 0609/26-53-79 
KUPIĘ OLEJ NAPĘDOWY do 300 I, stała współpraca. 
Wrocław, tel. 071/788-15-92, 0604/94-65-21 
KUPIĘ OPONY 365/80 R20, nowe lub używane, do na
czepy, w dobrym stanie. Bolesławiec, tel. 0502/36-14-12 
KUPIĘ OPONY używane, zimowe, bieżnik 7-8 mm w ilo
ściach hurtowych. Brwinów, tel. 022/729-77-09, 
0604/24-20-07
KUPIĘ OPONY 225/7015C, 2 szt., stan b. dobry, najlepiej 
Dunlop SP LT8, do 170 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
0504/76-15-95
KUPIĘ OPONY 385/65/22.5, stan b. dobry. Strzelin, tel. 
071/392-17-41, 0503/01-39-29 
KUPIĘ OPONY 315 x 70 x 22.5, prowadzące, przód, uży
wane, stan dobry. Wałbrzych, tel. 074/845-63-75 
KUPIĘ OPONY do Hanomaga (Fadroma), 2 szt., o wym.
20.5 x R25 Michelin, typ B lub 20,5 x 25 EM Nylon Sempe- 
rit albo podobne. Wrocław, tel. 0502/54-08-12
KUPIĘ ZBIORNIK DO INSTALACJI GAZOWEJ 651, z ate
stem. Zielona Góra, tel. 0609/42-57-01 
LAKIER RENOWACYJNY, kolor czerwony i czerwień mek
sykańska - 15 zł/l, akrylowy - 20 zł/l. Wrocław, tel. 
071/343-16-93
LAKIER SAMOCHODOWY z dodatkami, 4,51, niebieski RAL 
5009, - 200 zł. Brzeg, teł. 0502/29-21-46 
LODÓWKA SAMOCHODOWA nowa, 12 V, 2 pokrywy, dru
ga izolacyjna, poj. 22 I, - 210 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/754-50-80
MAGNETYZERY DO PALIWA firmy Maksor, Sport i Eco-
no, nowe, cena od 155 zł. Wrocław, tel. 0501/40-69-00
MONITOR DO NAWIGACJI SAMOCHODOWEJ PHILIPS
CARIN kolorowy, z pilotem, - 500 zł. Wrocław, tel.
071/325-45-92, 0603/94-02-16
OLEJ SILNIKOWY CASTROL GTX 5 ,4 1, półsyntetyczny -
80 zł, mineralny • 60 zł. Wrocław, tel. 0602/65-51-89
OPONA 12.4/11-24 DOC-385,20% zużycia. - 700 zł. Bar-
toszówek, gm. Strzegom, tel. 074/855r36-91
OPONA 155/70 R13, - 85 zł. Wrocław, teł. 071/368-80-12
OPONA DUNLOP 8 mm. 195/7015C, do busa, zimowe, 2
szt. -150 zł. Wrocław, tel. 0601/39-64-94
OPONY 315/80 R22.5,4 sztuki, napędowe, stan dobry oraz
2 sztuki 315/80 R22.5, prowadzące, stan dobty • 150 zł/szt.
Bolesławiec, tel. 0502/36-14-12
OPONY 10 x 20,12.5 x 18,16.9 x 24,16.9 x 28,23.1 x 26,
12.5 x 20,14.5 x 20,16 x 20,1200 x 18,1300 x 20. Brzeg, 
tel. 077/416-38-04
OPONY 1400 x 24,15,5 x 25,1600 x 24,1600 x 25,12,5 x
18.17.5 x 25,18,00 x 25,20,5 x 25,23,5 x-25,26,5 x 25,
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 do Jumbo, 9,5 R 17,5,6 szt., 8,25 R15, Michelin,
nowe, 4 szt. Henryków, tel. 074/810-51-10,0604/44-17-69
OPONY 235/75/17,5V Michelin, 14 szt. Henryków, tel.
074/810-51-10,- 0604/44-17-69
OPONY 305/75/19,5, Semperit, 4 szt. Henryków, tel.
074/810-51-10, 0604/44-17-69
OPONY do Jeepa, różne rozm., opony niskoprofilowe 15",
16", 17", różne rozm. 205/50/15 - 235/40/17, 255/40/17,
255/50/16, 205/50/16. Henryków, tel. 074/810-51-10,
0604/44-17-69
OPONY 11 R 22,5,4 szt., Michelin, koła 22,5, bieżnik na
pędowy, opony 295/80/22,5,12 szt., opony 12 R22.5, na
pędowe 4 szt. Henryków, tel. 074/810-51-10, 
0604/44-17-69
OPONY do koparkoładowarki, Michelin, 15,5/80/20. Hen
ryków. tel. 074/810-51-10. 0604/44-17-69 
OPONY 215/75x16C. nowe, po bieżnikowaniu, 4 szt., 
215/65x16, zimowe, 4 szt. Henryków, tel. 074/810-51-10, 
0604/44-17-69
OPONY do samochodów ciężarowych, używane: 
1300x530x533, 1400x20, 1200x20, 1200x18, 825x20, 
2100x20. Jarocin, tel. 062/747-47-86, 0601/75-30-35 
OPONY używane, 12" • 15", letnie i zimowe, cena 15-30 
zł/szt. Leszno, tel. 0602/85-03-52 
OPONY Michelin, 105/70/R14 - 50 zł; Continental 125/70 
R15 - 40 zł; lewarek do VW Passata • 40 zł. Lubin, tel. 
0601/87-82-45
OPONY 1.200x 18 (8 szt.), stan b. dobry -150 zł/szt Lu
bin, tel. 076/749-74-77
OPONY 1400 x 20,1200 x 22,1200 x 18 - od 150 zł. Lub
sza, tel. 077/416-87-61, 0602/18-21-80 
OPONY 155/70 R13, + felgi 4.5Jx13, do samochodu Ford 
Fiesta, stan dobry - 200 zł/kpi. Miękinia, tel. 071/317-85-01 
OPONY używane, 195 x 60 x 15,2 szt, 205 x 60 x 15,225 
x 60 x 16 - 30 zł. Oława, tel. 071/313-01-02,0502/31-62-09 
OPONY używane, 13,14", ok. 50 sztuk - 30 zł/szt. Prze
mków, tel. 0608/09-42-98
OPONY 1200x18 z felgami, 4 szt, • 200 zł /szt. Rokitnica, 
tel. 076/878-67-01
OPONY bieżnikowane: 295/80 R22.5, 315/80 R22.5, 
385/65 R22.5, 365/80 R20 • od 450 zł, możliwość wyboru 
bieżnika, dowóz gratis. Stoszowice, tel. 074/818-14-60, 
0604/47-25-50
OPONY 195x15C, wzmocnione, do VWT4 busa, stan ide
alny, 4 szt, - 600 zł. Strzegom, tel. 074/855-72-23, 
0609/4642-65
OPONY 13", 14", różnerozmiary, stan dobiy - 40 zł/szt 
Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 090/34-14-92 
OPONY używane, sprowadzone z Niemiec, 13*-16", na 
gwarancji, ceny od 35 zł/szt. Wiązów, woj. wrocławskie, tel. 
0605/05-93-66
OPONY 165 x 13, z felgami - 50 zł/szt Wrocław, tel. 
0502/63-88-52
OPONY nowe i używane, wulkanizacja, 195/65/15, 
225/60/16,185/65/14, - 70 zł. Wrocław, tel. 071/321-69-61 
OPONY 205/40/17,2 szt, stan dobry -100 zł/szt., opona 
Michelin Pilot, prawie nowa, 205/55/15 • 120 zł. Wrocław, 
tel. 0501/70-53-83
OPONY 185/60/R14 (4 szt.) • 200 zł. 185/65/R14 (4 szt.) - 
200 zł, 175/60/R14 (4 szt) - 200 zł, 175/65/R13 (4 szt.) - 
200 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87 
OPONY 27". nowe, - 25 zł. Wrocław, tel. 071/346-25-99 
OPONY 185/70/14, 2-letnie. 2 szt., cena 20 zł/szt. Wro
cław, tel. 0501/74-06-68
OPONY używane, 13,14,15 cali, prod. zachodniej, stan 
b. dobry, letnie i zimowe, ceny od 45 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/35141-87 w godz. 9-17
OPONY 14", 15" i inne, używane, do aut dostawczych i 
busów, stan b. dobry, możliwy dowóz do klienta, cena od 
140 zł/szt. Wrocław, tel. 0503/89-92-39 
OPONY radialne, 2 szt., letnie, 155/70 R13 - 70 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/783-06-72
OPONY 175 R14,4 szt., prod. zachodniej, ok. 5 mm bież
nika, stan b. dobry, - 240 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
OPONY nowe, do Multicara • 150 zł/szt. Wrocław, tel. 
0601/45-82-21
OPONY BARUM 155 x 13 Radial - 30 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/833-03-26
OPONY CONTINENTAL Ecocont, 195x65x15, stan b. do
bry, 4 szt - 250 zł, opony Fułda, 205x60x15, bieżnik 7 mm, 
2 szt -140 zł, opony Dunlop Sport, 205x60x15, 4 szt. - 
250 zł, opony Dunlop Sport 205/55 R16 -130 zl. Jawor, 
tel. 0602/3044-26
OPONY CONTINENTAL letnie, 175/80 R14, nowe, 4 sztu
ki • 200 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/44-81-48 
OPONY CONTINENTAL 195/60/R15, stan b. dobry, 4 szt,
- 300 zł. Wrocław, tel. 0601/88-32-87
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 CONTINENTAL rozm. 255/45/18, kompl., 4 szt 
oraz rozm. 245/70/19.5,4 szt. Wrocław, tel. 0601/95-16-78 
OPONY CONTINENTAL 225/50 R16,4 sztuki, stan b. do
bry, - 500 zł. Wrocław, tel. 0607/8849-39 
OPONY DĘBICA + nowe felgi, na gwarancji, do Poloneza
- 300 zł. Lubin, tel. 076/847-30-81
OPONY DĘBICA Vivo 175/70 R14, 2 sztuki, stan idealny 
oraz kołpaki (pojedyncze sztuki). Mirków, tel. 071/315-11-28 
OPONY DUNLOP prawie nowe, 195/65/15,91V, Sp. Sport, 
Ł8MZ z felgą, stan b. dobry -120 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/833-03-26
OPONY DUNLOP rozm. 285/40/18, 2 szt. Wrocław, tel. 
0601/95-16-78
OPONY DUNLOP 205/55 ZR16, jodełka, komplet, • 1.200 
zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67, 0601/73-30-21 
OPONY DUNLOP SP SPORT 205x50x15", 2 sztuki, cena - 
40 zł/sztuka. Wrocław, tel. 071/34142-54 po godz. 18 
OPONY DUNLOP WINTER SPORT 185/65R14 82T, na fel
gach stalowych, do Opla Astry, Kadetta, Vectry, bieżnik 
około 4.5 mm - 460 zł. Wrocław, tel. Q71/348-44-92 
OPONY FELGI także aluminiowe. Rososznica, tel. 
074/810-31-68, 0603/87-02-77 
OPONY FIRESTÓNE zimowe, 165 X 70 x R13,4 szt. - 350 
zł. Wrocław, teł. 0607/094941 
OPONY FULDA 175/70 R13, stan idealny, komplet • 350 
zł. Wrocław, teł. 071/339-96-67, 0601/73-30-21 
OPONY GOODYEAR 235/70 R16, do samochodu tereno

wego, stan b. dobry, 4 sztuki - 400 zł/szt. Miękinia, tel. 
071/317-85-04 -
OPONY GOODY€AR 255/55/R18,Wrangler HP - 600 
zł/szt.Topony Pireili 205/60/R15, z felgami -80 zł/szt. Świd
nica, tel. 0601/93-6948
OPONY GOODYEAR 195/7015C, do busa, letnie, 4 szt. • 
80 zł/szt: Wrocław, tel. 0601/39-64-94 
OPONY KLEBER 185/60/14, bieżnik 1 mm, - 50 zł/2 szt. 
Wrocław, tel. 0608/36^71-01
OPONY KORMORAN letnie, używane 1 sezon, 175/70 
R14.2 szt, stan b. dobry, cena -100 zł/2 szt. Strzelin, tel. 
071/796-21-99
OPONY MICHELIN letnie, rozm. 155/65 R13,4 szt., stan 
b. dobry - 200 zł. Polkowice, tel. 076/847-99-74, 
0502/62-38-25
OPONY MICHELIN 195/65xR15, 2 szt, - 70 zł. Wrocław, 
tel. 0503/04-69-47
OPONY MICHELIN Energy 175 x 50 R 13,4 szt. - 300 zł. 
Wrocław, tel. 0602/72-23-98
OPONY MICHELIN oraz innych firm, 14 i 15", do VW, Opla, 
Seata, Skody, nowe, nie używane oraz b. mało używane i 
bieżnikowane. Wrocław, tel. 071/349-27-83 
OPONY MICHELIN 195x65x15", 2 sztuki, stan b. dobry, 
cena - 40 zł/sztuka. Wrocław, te t .071/34142-54 po 
godz.,18 .
OPONY MICHELIN PILOT 225 x 60 ZR 16,4 szt. - 350 zł. 
Wrocław, tel. 0607/094941
OPONY MOTOCYKLOWE używane, różne rozmiary, cena 
od 40 - 100 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16 |
OPONY MOTOCYKLOWE używane, rozmiar 16,17 i 18", 
do motocykli prod. japońskiej - od 25 zł. Oleśnica, tel. 
0502/26-39-10
O  OPONY NOWE I UŻYWANE zimowe I letnie: 

165x70x13,175x70x13,175x70x14, 185x65x14, 
185x70x14, 185x65x15, 195x65x15, 205x65x15, 
205x55x16, 205x55x15, 205x50x15, 185x14C, 
195x50x15, 225x55x16, 235x35x18, 235X35x17 
oraz inne rozmiary. Felgi aluminiowe • ceny kon
kurencyjne. Sobótka, te l. 0606/40-81-20, 
071/391-11-64 01031331

OPONY PIRELU 205/60/15,4 szt, stan b. dobry, cena • 
100 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/44-8148 
OPONY SEMPERIT 295/80/22.5, stan b. dobry,2 szt, -420 
zł. Złotoryja, tel. 0503/89-13-73 
OPONY STOMIL rolnicze, 4 szt - 200 zł, - 400 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/742-31-95, 0605/43-73-16 
OPONY STOMIL 13,6 x 36, bieżnik jodełka, 2 szt., nowe - 
500 zł/szt. Wrocław, tel. 0604/39-6549 
O  OPONY DO AUT CIĘŻAROWYCH używane, bież

nikowane, nowe, 8.25 x 20,900 x 20,1000 x 20, 
1100 x 20,295/80 R22.5,11R x 22.5,315/80R 22.5, 
12R 22.5, opony do naczep, 365/80 R20, 385/65 
R22.5, opony „do lasu” : 1200 x 18,1200 x 20, 
1500 x 20, w ciągłej sprzedaży felgi bezdętkowe 
do aut ciężarowych, możliwość montażu zaku
pionych opon i. felg, ceny opon od 80, zł/szt. Ząb
kowice Śląskie, ul. W aryńskiego 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, tel. 071/34940-62, 071/349-47-55 
/fax, w godz. 9-22, 0502/37-81-98 0601/77-68-33 
81014191

P  OPONY NOWE I UŻYWANE 12-17” , również do aut 
dostawczych, stan b. dobry, duży wybór oraz fel
gi stalowe ! aluminiowe, nowe modele, skup, 
spraedaż, zamiana. Czynne codziennie w 
godz. 9-22, także w soboty. Wrocław-Złotniki, ui. 
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 R16,215/55 R16,225/40 R16, 
205/50 R17 i inne. Wrocław, ul. Bora-Komorow- 
skiego 53, tel. 071/345-47-34 w godz. 9-19, 
0501/02-60-62 81014651

O  OPONY NOWE, UŻYWANE, BIEŻNIKOWANE DO 
AUT OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH 12-17", 
Dębica, Olsztyn, Kleber, Michelin i inne. Rozmia
ry: 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. 
Wymiana i wyważanie na, miejscu, felgi stalowe. 
Wrocław, 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. Wro
cław, tel. 0602/42-58-23 81014631 

ORUROWANIE do samochodów terenowych, dostawczych, 
ciężarowych i osobowych. Wrocław, tel. 0607/48-95-76 
PASKI KLINOWE różne rozmiary • 4 zł/szt Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
PASY BEZWŁADNOŚCIOWE przód i tył, czarne lub czer- 
wone • od 150-200 zł. Wrocław, tel. 0601/80-99-18 
PLANDEKA mocna, ze szlufkami, wym. 580x560 cm, -400 
zł. Bolesławiec, tel. 075/644-05-89, 0604/28-02-50 
PLANDEKA na naczepę i stelaż, stan b. dobry, • 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/349-23-05
O  PLANDEKI NIEPRZEMAKALNE lekkie, silne, 

trwałe, metalowe oczka mocujące, odporne na 
temperaturę. Również pokrowce do przykrycia 
kombajnów, maszyn rolniczych i samochodów - 
4 zł/m2, plandeki grube - 20 zł/m2 Na życzenie 
wysyłka pocztą, faktury VAT. Świdnica, tel. 
074/853-72-77 01035131

POKROWIEC na przyczepę kempingową, - 200 zł. Wro
cław, tel. 071/361-7741
PROSTOWNIK 12/24 V, nowy, na gwarancji • 600 zł. Twar
dogóra, tel. 071/315-82-09
REFLEKTORY KSENONOWE : uszkodz. lub całe oraz 
same przetwornice. Niemodlin, tel. 0604/82-52-39 
ROLETY BAGAŻNIKA do samochodów kombi (Audi, BMW, 
Lancia, Fiat, Ford, VW). Namysłów, tel. 0604/89-65-56 
ROLETY BAGAŻNIKA siatki grodziowe, relingi do aut kom
bi, van. Trzebnica, tel. 071/312-32-91, 0603/30-6142 
SKRZYNIA ŁADUNKOWA oplandekowana, 5.5x2.3x2.7. 
Żagań. tel. 0600/33-22-19
SPOILER VOTEX na tylną klapę do VW Golfa III, ze świa
tłem .stop", nowy, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67, 
0601/73-30-21
SPRĘŻYNY SPORTOWE 4 szt, firmy Vaitee, obniżają 34

cni, 3,5-roc?ne, do Opla. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-71-25 -
SZYBERDACH do samochodu osobowego -140 zł. Ozi
mek, tel. 0606/74-32-28
ŚWIECE ZAPŁONOWE BOSCH 4 sztuki, 4-elektrodowe. 
Mirków, tel. 071/315-11-28
TACHOMETR KENZLE elektroniczny, zalegalizowany, na 
2 kierowców, - 500 zł. Przybyszówka, woj. rzeszowskie, tel. 
0602/50-13?71
TACHOMETR KIENZLE dla dwóch kierowców, kompletny, 
z przewodami, - 600 zł. Legnica, tel. 0609/17^2-11 
O  TŁUMIKI SPORTOWE do wszystkich samocho

dów, również DTM, wysoka jakość, bezpłatny 
montaż, od 200 zł. Świdnica, tel. 0605/44-04-71 

m  01036031
TŁUMIKI SPORTOWE REMUS, SEBRING do różnych ty
pów samochodów. Krotoszyn, tel. 0608/40-6549 
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY do sam. osobowego, nowy, 
-10 zł. Wrocław, tel. 0501/36-00-32 
ZACZEP HOLOWNICZY do samochodu ciężarowego o ład.
3.5 t, nowy - 800 zł. Sosnówka, gm. Staniszów, tel. 
075/761-0247 po godz. 16, 075/755-20-59 do godz. 15 
ŻARÓWKI PHILIPS ksenonowe -160 zł/szt Niemodlin, tel. 
0604/82-52-39

KUPIĘ 
SAMOCHÓD

O  „ABC-AUTO". Jeżeli chcesz dobrze sprzedać 
swój bardziej lub mniej rozbity samochód, także 
po pożarze lub na części, zadzwoń, tel. 
071/311-39-61 lub 0602/12-51-35. Transport oczy
wiście gratis. Wrocław 01031031 

O  0601/71-69-78, 0601/77-8740 to numery telefo
nów, które pozwolą Ci sprzedać auto całe lub po 
wypdku. Natychmiastowa wypłata gotówki, trans
port gratis, wystarczy zadzwonić. Wrocław 
81014131

O  ABSOLUTNIE AKTUALNIE AUTA KUPIĘ CAŁE 
ORAZ PO WYPADKU, lekko lub mocno rozbite, 
również uszkodzone mechanicznie, do remontu 
blacharki, po pożarze i całkowicie rozbite - oso
bowe, terenowe, dostawcze, ciężarowe i vany. Je
żeli posiadasz takie auto dzwoń!!! Zero formal
ności. Dojeżdżamy do klienta w każde miejsce 
odbieramy auto własnym transportem gratis!!! 
NAJLEPSZE. CENY! Fachowa i dyskretna, obsłu
ga, gotówka natychm iast. Wrocław, te l. 
0601/70-7645 całą dobę, 0601/78-82-84 całą dobę 
81014271

O  ABSOLUTNIE, AKTUALNIE, ATRAKCYJNIE, 
CAŁE I POWYPADKOWE AUTA KUPIĘ - całkowi
cie rozbite, spalone, płacę gotówką natychmiast, 
własny transport, fachowe doradztwo, auta oso
bowe, dostawcze, jeepy, vany, najlepsze ceny, 
aktualne non-stop. Wrocław, tel. 0603/50-24-52 
81014101

ALFA ROMEO 156, 1998 r., 2500 ccm. V6 1. właściciel, 
bezwypadkowy, z niewielkim przebiegiem. Opole, tel. 
0605/24-99-77
AUDI CABRIO dach miękki, może być uszkodzony.., tel. 
0502/23-78-99
AUDI, TDi może być lekko uszkodzony. Wrocław, tel. 
0603/07-6643
AUDI CABRIO po wypadku lub spaleniu. Zielona Góra, tel., 
0602/80-56-80 '
AUD1100 C4, diesel może być lekko uszkodzony, na bia
łych tablicach. Leszno, tel. 0501/59-27-92 
AUDI 100* 1983/87 r. .cygaro". Wrocław, tel. 
071/329-27-94, 0608/84-20-71 
AUD1100,1984/88 r. .cygaro", na białych tablicach. Jele
nia Góra, tel. 0607/65-59-61
AUD1100,1988/90 r., 1800 ccm srebrny metalic, klamki 
kasetowe, nowa deska, automatic, stan b. dobry, na bia
łych tablicach. Opole, tel. 077/442-17-92, 0503/0945-85 
AUDI 100 C4, 1991/94 r., 2300 ccm, benzyna grafitowy 
metalic, szyberdach, do sprowadzenia i oclenia. Namysłów, 
tel. 0607/72-90-39
AUDI 80,1980/84 r. na białych tablicach. Nowogrodziec, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0605/63-1345 
AUDI 80, 1981/83 r. 4-drzwiowy, bez prawa rejestracji, 
może być bez silnika, stan blacharki dobry. Kamienna Góra, 
tel. 075/744-32-80, 0602/80-01-36 
AUDI 80,1985/93 r. uszkodzony, bez silnika, z uszkodzo
nym lub do remontu, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54, 0604/53-18-57 
AUDI 80 B3,1987/91 r. na białych tablicach. Jelenia Góra 
- Cieplice, tel. 0607/65-59-61 ,
AUDI 80,1987/93 r. może być uszkodzony lub do remon
tu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
AUDI 80 B 4 ,1994/95 r., 1900 ccm, TDI w stanie ideal
nym, bogato wyposażony, - 23.000 zł. Wrocław, tei. 
0502/3645-34
AUDI A3, A 4 ,1998/01 r. rozbity lub na gotowo. Wrocław, 
tel. 0606/52-64-04
AUDI A 4 ,1998/99 r., 2500 ccm, TDi, pełne wyposażenie,
6-biegowy, sprowadzony na nowych warunkach, może być 
lekko uszkodzony, chętnie quattro, w cenie do 38.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/10-19-04 wieczorem 
AUTO, 1300 ccm, benzyna, 1.8D osobowe, do 90 r., kata
lizator, do małych napraw, do 50.000 zł. Samborowo, gm. 
Ostróda, tel. 0605/93-5249
AVIA, 1991/93 r. bez dokumentacji, może być na białych
tablicach. Wrocław, tel. 0501/41-00-10
BMW 3 316,318,320,1980/83 r. stan dobry, białe tablice,
techn. sprawny, szyberdach, 5-biegowy, 300 - 500 DEM.
Proszówek, gm. Grębocice, te t  076/832-51-06,
0603/33-27-86
BMW 318,320, 323, 325,1979/95 r. na białych tablicach. 
Wrocław, tel. 0503/30-90-88, 0503/96-79-19 
BMW 520, 525 i lub 525 tds, powyżej 1990 r., pilnie. Gry
fów Śl., tel. 075/781-38-50, 0602/70-18-39 
BMW 525 i, 2500 Ccm, benzyna po 1991 r., przebieg do 
150 tys. km. Wrocław, tel. 0607/27-88-21 
BUS, 1995 r. chętnie 1,9 D, chętnie niebieski, podwyższo
ny, przedłużony, przeszklony do połowy, 6-osobowy, 1,51 
ład. chętnie z Legnicy i okolic, alarm - ok. 25.000 zł, prosić 
Wojtka. Legnica, tel. 076/855-02-13 po godz.18, 
076/854-84-91 w godz.8-15
CHEVROLET CAMARO albo inny, może być uszkodzony 
mechanicznie. Kępno, tel. 062/781 -02-60, 0601/89-10-61 
CHRYSLER GRAND VOYAGER, 1997/98 r. rozbity, zare
jestrowany. Wrocław, tel. 0601/73-82-50 
CITROEN, 1990/96 r., diesel techn. sprawny, zarejestro
wany, w dobrym stanie. Legnica, tel. 0606/11 -52-64 
CITROEN AX, 1991/95 r. w dobrym stanie, bez wypadku, 
na zachodnich tablicach. Bolesławiec, tel. 0608/36-56-73 
CITROEN BERLINGO diesel lub z inst gazową, 5-osobo
wy., tel. 0605/45-05-66
CITROEN BERLINGO MULTISPACE, 1998/00 r., diesel
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5-osobowy, zarej. jako ciężarowy, rozsuwane drzwi bocz
ne, faktura VAT, do 30.000 zł. Białystok, tel. 085/744-74-31 
CITROEN BERLINGO, 1998/99 r., diesel kupiony w salo
nie w Polsce, bez wypadku. Wrocław, tel. 0609/49-96-29 
CITROEN SAXO, 1996/97 r., 1500 ccm, diesel, z małym 
przebiegiem, 5-drzwiowy, nowy model, bez wypadku. Wro
cław, tel. 0602/43-35-67
CITROEN XSARA, 1996 r., 1900 ccm, 5-drzwiowy lub kom- • 
bi, kupiony w salonie w Polsce, od pierwszego właściciela, 
wyposażenie: ABS, wspomaganie, cent. zamek, welurowa 
tapicerka, 2 poduszki pow., el. otw. szyby i reg. lusterka. 
Wrocław, tel. 071/311-23-65
DAEWOO ESPERO, 1996/97 r., 1500 ccm I właściciel, z 
salonu, instal. gazowa, do 12.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/666-11-39
DAEWOO MATIZ przyjmę auto ze spłatą kredytu. Wrocław,
tel. 071/345-26-30, 0604/34-01-53
DAEWOO NEXIA uszkodzony., tel. 0607/96-46-22
DAEWOO TICO, 1996/00 r., 800 ccm, Pb/ bez wypadku,
chętnie od I właściciela. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18
DAEWOO TICO, 1999/00 r. zadbany, w cenie ok. 10.000
zł. Nowa Ruda, tel. 074/87141-98
DAEWOO TICO, 1999/00 r. zadbany, w cenie ok. 10.000
zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-84-63
DAIHATSU CHARADE, 1984/87 r., 1000 ccm, diesel na
białych tablicach. Prudnik, tel. 077/437-61-30
DAIHATSU HIJET, 1000 ccm może być uszkodzony, z
ważną dokumentacją. Rogów Górowski 27, gm. Góra, tel.
0609/28-55-19
FIAT 125P, 126P w zamian za wyrejestrowanie. Wrocław, 
tel. 0608/16-25-78
FIAT 125p rocznik dowolny, stan obojętny, może być po
wypadku. Długołęka, tel. 071/315-2443
FIAT 125p w zamian za wyrejestrowanie. Wrocław, tel.
0608/16-25-78
FIAT 125p PICK-UP, KOMBI, 1984 r.. 1500 ccm może być 
5-biegowy, stan dobry, - 900 zł. Bolesławiec, tel. 
0606/85-76-28
FIAT 125p, 1995 r., 50 tys. km, 700 ccm do 8.000 zł. Wro
cław, tel. 071/355-60-04
FIAT 126p po 1984 r., bez wypadku, oiyg. lakier, stan b. 
dobry, szeroka deska rozdzielcza, szyberdach (niekoniecz
nie), zapłon w stacyjce, tylna szyba ogrzewana, na nowych 
tablicach, z terenu kotliny Kłodzkiej. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-75-96
FIAT 126p po wypadku, uszkodzony, skorodowany, w ce
nie do 500 zł. Ścinawka średnia, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/97-66-21
FIAT 126p, 650 ccm po 1984 r., może być do małych po
prawek blacharskich i lakierowania, z ważnym OC i prze
glądem. Świdnica, tel. 0600/20-24-17 
FIAT 126p do 98 r;, stan obojętny. Świebodzice, tel. 
074/854-36-50
FIAT 126p rocznik i stan obojętny. Świebodzice, tel. 
074/854-51-61
FIAT 126p od 1985 r., ważny przegląd, OC, gotowy do jaz
dy, stan b. dobry, do 1.000 zł. Wrocław, tel. 0503/69-09-56 
FIAT 126p po wypadku, do remontu, lakierowania lub zło
mowania. Wrocław, tel. 0605/4240-59 
FIAT 126p stan i rocznik obojętny, po wypadku lub do re
montu. Wrocław, tel. 0502/8741-67 
FIAT 126p wyprod. po 86 r,, tanio. Wrocław, tel. 
0607/8440-52.
FIAT 126p może być do remontu. Wrocław, tcfl.
071/3444242, 0608/75-16-34
FIAT 126p BIS na części, do remontu. Wrocław, tel.
071/373-90-73, 0501/94-75-25
FIAT 126p, 1980/86 r., 650 ccm, w dobrym stanie,'bez
korozji, silnik w dobrym stanie, z pełną dokumentacją, OC,
przegląd. Bolesławiec, tel. 075/644-10-57
FIAT 126p, 1985/95 r. po wypadku lub do remontu. Nowa
Ruda, tel. 074/872-84-63
FIAT 126p, 1994/95 r. po wypadku, do 1.200 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/32247-56
FIAT 126p, 1997/98 r. I właściciel, bez wypadku, konser
wacja, stan b. dobry. Wrocław, tel. 0600/38-34-16 
FIAT 131 po wypadku, uszkodzony, skorodowany, w cenie
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*  Najwięcej płacimy
*  Posiadamy własny transport
*  Skupujemy F IA T Y  z całej Połsld
*  Wystawiamy zaświadczenia do wyrejestrowania

ZADZWOŃ
W rocław 

Te l/Fa i 071 342-62-64 
Lub  0501 403-135 

CZYNNE CAŁĄ DOBĘ

1 KUPIĘ KAŻDEGO J 
FIATA 126 p, CINOUECENTO, § 

SKODĘ FAVORIT i inne |  
z lat 87 - 96, również po wypadku, uszkodzony

, Wrocław, tel. 0-601 71 03 50 .

do 500 zł. Ścinawka Średnia, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/97-66-21
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 BRAVA, 1600 ccm, E lub D do 20.000 zł, może być 
lekko uszkodzony. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-14-61, 
0602/38-08-32
FIAT CINOUECENTO, 900 ccm mały przebieg. Wrocław, 
tel. 071/363-76-09, 0608/50-9046 
FIAT CINOUECENTO, 700 lub 900 ccm. Wrocław, tel. 
0603/07-6643
FIAT CINOUECENTO rozbity, z kompletną dokumentacją. 
Wrocław, tel. 0503/71-03-87
FIAT CINOUECENTO po 1995 r., uszkodzony lub w cało
ści. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FIAT CINOUECENTO, 1994/96 r. 700, 900 ccm, bez wy
padku, garażowany. Złoty Stok, tel. 074/817-54-18 
FIAT CINOUECENTO, 1995/96 r. po wypadku, spaleniu 
lub doszczętnie zniszczony, z dokumentacją. Zielona Góra, 
tel. 0504/75-2149
FIAT CINOUECENTO, UNO. Świebodzice, tel.
074/854-55-80. 0607/83-71-95
FIAT CROMA, turbo D może być do poprawek blachar-
sko-lakierniczych. Wrocław, tel. 0608/77-97-09
FIAT DUCATO 95 - 97r., w dobrej cenie. Wrocław, tel.
071/339-00-52, 0501/40-68-23
FIAT DUCATO, 1990/96 r., diesel zarejestrowany w kraju,
stan dobry. Legnica, tel. 0606/11 -52-64
FIAT FIORINO. 1985/90 r., diesel na białych tablicach.
Podgórzyn, woj. jeleniogórskie, tel. 0600/25-30-16
FIAT PANDA, ,1991/93 r., 750 ccm rozbity, uszkodzony wraz
z dokumentacją. Bogatynia, tel. 075/775-01-33
FIAT PUNTO do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel.
0601/80-99-18
FIAT PUNTO, 1995/98 r., 1100 ccm, pięciodrzwiowy, w 
bardzo dobrym stanie. Leszno, teł. 0504/92-70-90 
FIAT PUNTO, 1997 r. 5-drzwiowy, I właściciel, kupiony w 
salonie, garażowany, bez wypadku, w cenie do 20.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-26-56
FIAT REGATA po wypadku, uszkodzony, skorodowany, w 
cenie do 500 zł. Ścinawka Średnia, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/97-66-21
FIAT RITMO, 1984 r., 1100 ccm. Zielona Góra. tel. 
0601/57-1547
FIAT SEICENTO rozbity, z kompletną dokumentacją. Wro
cław, tel. 0503/71-03-87
FIAT SEICENTO po 1995 r., uszkodzony lub w całości. 
Wrocław, tel. 0601/71-69-78
FIAT SEICENTO FUN, 2000 r., 6 tys. km. 900 ccm, benzy

na I właściciel, gwarancja, listwy, immobilizer, lakierowane 
zderzaki, RO, -19.700 zł. Wrocław, tel. 071/354-13-80 
FIAT SEICENTO, 2001 r.. Wrocław, tel. 0602/60-26-37 
FIAT UNO po 1993 r., uszkodzony lub cały, może być na 
białych tablicach. Wrocław, tel. 0601/71-69-78 
FORD ESCORT, 1980/85 m a  białych tablicach. Cieplice, 
tel. 0607/65-59-61
FORD ESCORT KOMBI, 1981/87 r. bez prawa rejestracji. 
Sulechów, tel. 0607/19-12-96 
FORD ESCORT, 1988/90 r., 120 tys. km, 1600 ccm. ben
zyna 3-drzwiowy, na białych tablicach, w b. dobrym stanie. 
Świdnica, tel. 074/85M4-07 
FORD ESCORT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna 3-drzwiowy, 
w b. dobrym stanie, na białych tablicach. Chojnów, tel. 
0603/03-3145
FORD ESCORT KOMBI, 1990 r., 1400 ccm, benzyna 
4-drzwiowy, na białych tablicach. Chojnów, tel. 
075/734-81-02, 0603/10-31-62 
FORD ESCORT, 1990/92 r. o poj. 1400-1600 ccm, na bia
łych tablicach, bez prawa rejestracji, w cenie do 1.000 DEM. 
Leszno, tel. 0607/21-76-71
FORD ESCORT, 1990/95 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
FORD ESCORT, FIESTA. 1992/94 r., 100 tys. km, 1300 
ccm bez wypadku - do 11.000 zł. Opole, tel. 077/442-39-31 
po godz. 20
FORD ESCORT, ORION, 1992/93 r., 1800 ccm, diesel spro
wadzony z Niemiec, oclony, nie eksploatowany w kraju, w 
cenie do 12.000 zł. Legnica, tel. 076/721-95-01 
FORD ESCORT, SIERRA, SCORPIO, MONDEO stan do
bry, przystępna cena. Góra, tel. 065/543-38-10 
FORD FIESTA Opel Corsa, Skoda Favorit, 1990-1992 r., 
poj. 1000 - 1300 ccm, z okolic Legnicy. Legnica, tel. 
0601/76-34-75, 0607/61-85-71 
FORD FIESTA, 1980/91 r. uszkodzony, bez silnika lub do 
remontu, zarejestrowany, składak. Złotoryja, tel. 
076/878-37-54, 0604/53-18-57 
FORD FIESTA XR2,1988 r., 1600 ccm, benzyna na za
chodnich tablicach. Kępno, tel. 0608/25-50-26 
FORD FIESTA, 1989 r., 1400 ccm, garażowany, po wy
padku lub do remontu, zarej. w Polsce - do 2.500 zł. Dzier
żoniów, tel. 074/833-03-26
FORD FIESTA, 1991/95 r. w dobrym stanie, bez wypadku,
na zachodnich tablicach. Bolesławiec, tel. 0608/36-56-73
FORD FOCUS KOMBI pełna dokumentacja, maksymalnie
roczny. Wrocław, tel. 0608/52-03-08
FORD MONDEO KOMBI, 1993/95 r.. Jelenia Góra, tel.
0607/53-11-57
FORD MONDEO, 1993/95 r. może być do małego remon
tu. 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 SIERRA, diesel na białych tablicach. Wrocław, tel. 
071/326-05-03
FORD SIERRA, 1985/87 r., 2300 ccm, diesel na białych 
tablicach. Legnica, tel. 0604/39-72-95 
FORD SIERRA SEDAN, 1988/89 r. w stanie dobrym, z inst. 
gazową lub silnikiem diesla - za ok. 3.500 zł, płatne gotów
ką. Leszno Górne, gm. Szprotawa, tel. 0602/24-69^65 
FORD SIERRA, 1992 r., 1800 ccm, turbo D po wypadku, 
może być spalony, dokumentacja. Nysa, tel. 0600/19-95-79 
FORD TAUNUS 2.0 lub 2.3E, wyrejestrowany. Wrocław, 
tel. 071/361-26-25 po godz. 19 
FORD TAUNUS, 1980/84 r. na zachodnich tablicach. Zie
lona Góra, tel. 0609/42-57-01 
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, uszkodzo
ny, po wypadku, rej. w Polsce lub na białych tablicach. 
Wrocław, tel. 071/349-27-14
FORD TRANSIT BUS, 1983/85 r., diesel na białych tabli
cach. ., tel. 0608/01-75-70 po godz. 18 
FORD TRANSIT, 1985/92 r. uszkodzony, zarejestrowany, 
składak. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 0607/43-12-55 
FORD TRANSIT, 1986/91 r. zarejestrowany w Polsce, 
uszkodzony lub po wypadku, rej. na 3.5 t (całk. masa). 
Wrocław, tel. 349-27-14
FORD TRANSIT, 1986/91 r. bus lub blaszak, na białych 
tablicach lub rej. w Polsce, po wypadku. Wrocław, tel. 
0604/68-71-95
FORD TRANSIT, 1988/91 r. na białych tablicach. Wrocław, 
tel. 0502/53-16-85
FORD TRANSIT, 1990 r., 2500 ccm, diesel rozbity, stan 
silnika dobry, - 5.000 zł. Kalisz, tel. 0608/1942-53 
FORD TRANSIT, 1990/93 r., 2500 ccm, diesel krótki, pod
wyższony, na białych tablicach. Wrocław, tel. 0603/22-8446 
FORD TRANSIT, 1990/96 r., 2500 ccm, diesel zarejestro
wany, techn. sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 
076/722-9043. 0606/14-33-94 
HANOMAG F-20 w całości lub na części. Lubsko, woj. zie
lonogórskie, tel. 0603/87-79-29 
HONDA CMC, 1997 r. sportowa sylwetka, z dużą mocą. 
Kraków, tel. 0503/104543
HONDA CRX, 1990 r. bardzo mocno uszkodzony, zareje
strowany w Polsce. Wrocław, tel. 0503/94-96-53 
HONDA LEGEND, 1990 r. w całości lub na części. Wro
cław, tel. 071/349-25-28 po godz.16. 0601/44-99-18 
HONDA PRELUDE w cenie do 23.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-38-54, 0502/39-10-89 
HYUNDAI PONY, 1993 r., 1500 cćm 5-drzwiowy, na za
chodnich tablicach. Legnica, tel. 0603/67-61-05 
ISUZU MIDI dług. 469 cm, białe tablice, stan dobry - do 
1.200 DEM. Trzebnica, tel. 0608/75-05-79 
LADA 2105, 2107. Wrocław, tel. 071/373-66-05 
LADA 2107 może być do remontu. Wrocław, tel. 
071/3444242. 0608/75-16-34 
LIAZ długi kiper, oryginalny silnik, od 1998 r. Głogówek, 
teł. 077/437-16-40

LUBLIN. Wrocław, tei. 071/781-45-82
LUBLIN II do poprawek lub po wypadku. Wrocław, tel.
0601/80-99-18
LUBLIN II, 1995/98 r. może być uszkodzony lub do remon
tu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
MAZDA 323, od 1997 r., sportowy wygląd i duża moc silni
ka. Kraków, tel. 0503/104543 
MAZDA 626,1985/89 r., 2000 ccm, diesel na zachodnich 
tablicach, za rozsądną cenę. Jelenia Góra, tel. 
075/713-02-44, 0502/24-5444 
MAZDA 626,1986/88 r., 2000 ccm, benzyna mocno uszko
dzony, zarejestrowany. Legnica, tel. 0605/94-0047 
MERCEDES 123,1981 r., diesel uszkodzony, zniszczony, 
może być bez silnika. Wrocław, tel. 0602/78-07-61, 
0600/33-55-99
MERCEDES 123, 2000 ccm, 3000, benzyna, dies + inst. 
gazowa, zadbany, może być automatyczna skrzynia bie
gów. Wrocław, tel. 0605/4341-97 
MERCEDES 126,1980/85 r. po wypadku, zarejestrowany 
w Polsce. Wrocław, tel. 0503/92-70-00 
MERCEDES 126,1980/85 r. uszkodzony, zarejestrowany 
w Polsce. Wrocław, tel. 0501/93-11-35 
MERCEDES 190 B, 1985/88 r., 2000 ccm zarejestrowany, 
mocno rozbity. Bolesławiec, tel. 0608/76-92-60 
MERCEDES 190, 1988/92 r. mocno uszkodzony, zareje
strowany w Polsce. Wrocław, tel. 0501/93-11-35 
MERCEDES 200123,1979/84 r., 2000 ccm, diesel zadba
ny, stan bardzo dobry, bez korozji. Dzierżoniów, tel. 
074/831-19-15
MERCEDES 200,240123 D zarejestrowany, może być do 
remontu. Dzierżoniów, tel. 0602/45-25-95 
MERCEDES 207 D na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0601/764147
MERCEDES 207,208,1980/93 r., 2400 ccm, diesel może 
być do remontu, do 18.000 Zh Leszno, tel. 065/54444-21, 
0605/85-57-21
MERCEDES 207,310 D może być do remontu. Góra, woj. 
leszczyńskie, tel. 0601/84-83-52 
MERCEDES 208,1989/94 r. poj. 2.3 D lub 3.0 D, zareje
strowany, techn. sprawny, stan dobry. Legnica, tel. 
076/722-9043, 0606/14-33-94 
MERCEDES 208, 210, 308, 310, 410,1989/95 r. 2.3, 3.0 
D, kolor obojętny, zarejestrowany, techn. sprawny, w do
brym stanie. Legnica, tel. 076/722-90-43, 0606/14-33-94 
MERCEDES 220, 240 123, 1979/84 r„ diesel na białych 
tablicach, wspomaganie, szyberdach, do 1.300 DEM. Bo
lesławiec, tel. 0607/10-95-37 
MERCEDES 250124 D, 1990/93 r., 2500 ccm, diesel ory
ginalny lakier, zarejestrowany w kraju. Złoty Stok, tel. 
074/817-54-18
MERCEDES 280 126 E, 1986/87 r., 2800 ccm, benzyna 
stan dobry, na białych tablicach. Wrocław, tel. 
0503/57-16-76
MERCEDES 408, 508, 608 kontener, blaszak, zarejestro
wany, techn. sprawny. Wrocław, tel. 071/786-78-51, 
0607/18-20-59
MERCEDES 508 D uszkodzony, zniszczony, zarejestrowa
ny. Wrocław, tel. 0600/41-32-12, 0503/63-85-64 
MERCEDES BENZ 112, 100 tys. km, 9 ccm 9-osobowy, 
oryg. siedzenia - ok. 50.000zł. Karpacz, tel. 0601/78-7640 
MERCEDES SPRINTER, 1994/98 r., 2900 ccm, TDI, 2.300 
D może mieć zniszczony przód, zarejestrowany. Wrocław, 
tel. 0601/73-82-50
MITSUBISHI CANTER po 1990 r„ na białych tablicach. 
Wrocław, tel. 071/788-60-95, 0601/7046-16 
MITSUBISHI CARISMA, 1997 r., diesel. Zielona Góra, tel. 
0604/1240-15
MITSUBISHI COLT, 1991 r., 1500 ccm na zachodnich ta
blicach. Legnica, tel. 0603/67-61-05 
MITSUBISHI GALANT, 1991 r., 1500 ccm na zachodnich 
tablicach. Legnica, tel. 0603/67-61-05 
MITSUBISHI LANCER, 1991 r., 1500 ccm na zachodnich 
tablicach. Legnica, tel. 0603/67-61-05 
NISSAN 300 ZX. Wrocław, ter. 0605/58-01-80 
NISSAN BLUEBIRD KOMBI na zachodnich tablicach. Wro
cław. tel. 071/357-7947
NISSAN SUNNY KOMBI, 1986 r. może być uszkodzony 
silnik, karoseria w dobrym stanie, bez prawa rejestracji. 
Kępno, tel. 062/782-29-75
NISSAN VANETTE, 1986 r. silnik 1500, nr. silnika R547658, 
nr. nadw. JN1VHC120 U0107712 A15. Chojnów, tel. 
0606/27-65-33
OPEL ASCONA, 1987/88 r., 1600 ccm, diesel lub inny na 
części. Wrocław, tel. 071/302-83-77 wieczorem 
OPEL ASCONA SEDAN, 1988 r.. 1600 ccm. diesel, na bia
łych tablicach. Wrocław, tel. 071/350-78-27 
OPELASTRA po wypadku.., tel. 0503/1345-17 
OPELASTRA II. 2000 ccm, DTi uszkodzony. Jelenia Góra, 
tel. 075/75544-16, 0602/79-52-29 
OPEL ASTRA kupiony w kraju. Świebodzice, tel. 
074/854-55-80, 0607/83-71-95 
OPEL ASTRA GSi w cenie do 23.000 zł. Wrocław, tel. 
071/354-38-54, 0502/39-10-89 
OPEL ASTRA II KOMBI pełna dokumentacja, maksymal
nie roczny. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
OPEL ASTRA, 1992/94 r. na części. Namysłów, tei. 
077/41049-10, 0602/43-0941 
OPELASTRA, 1996/98 r., 1400 ccm zderzaki i lusterka w 
kolorze nadwozia, kupiony w Polsce w salonie, serwiso-
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wany.w ASO, zadbany, poduszka powietrzna, wspomaga
nie kierownicy. Wrocław, tel. 0605/66-00-69,071/339-21-16 
OPELASTRA, CORSA, 19^2/94 r., 100 tys. km, 1400 ccm 
bez wypadku • do 11.000 zł. Opole, tel. 077/442-39-31. po 
godz. 20
OPELASTRA, VECTRA, 1989/95 r. 1400-1800 ccm, może 
być do małej naprawy. Leszno, tel. 0501/70-04-56 
OPEL CALIBRA 5-drzwiowy, bez wypadku, z salonu. Złoty 
Stok, tel. 0604/17-92-85. 0608/47-58-97 
OPEL COMBO, 1995/98 r., benzyna, diesel Ford Courier, 
Seat Inca, VW Caddy, stan b. dobry, ciężarowo-uniwersal- 
ny, świadectwo homologacji, faktura VAT, do 15.000 zł brut
to. Wieluń, woj. sieradzkie, teL 0607/43-1T43--.
OPEL CORSA kupiony w kraju. Świebodzice, tel. 
074/854-55-80, 0607/83-71-95 
OPEL CORSA, 1991/92 r. w dobrym stanie, bez wypadku, 
na zachodnich tablicach. Bolesławiec, tel. 0608/36-56-73 
OPEL CORSA, 1993 r. mocno uszkodzony, rozbity, zareje
strowany w kraju, pełna dokumentacja. Wrocław, tel. 
0608/52-03-08, 0502/54-08-12 
OPEL CORSA, 1996 r., 1200 ccm, 3-drzwiowy, nowe opo
ny, bez prawa rejestracji. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
OPEL CORSA, 1996/99 r., 1000 ccm w rozliczeniu Opel 
Ascona, 1984 r. Ziębice, tel. 0606/91-77-73 
OPEL CORSA, 1997 r. 5-rdrzwiowy, I właściciel, kupiony w 
salonie, garażowany, bez wypadku, w cenie do 20.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-26-56
OP.EL CORSA, 1998/01 r. po wypadku lub spaleniu,
2-drzwiowy, z polską dokumentacją. Dzierżoniów, tel. 
0608/77-9249
OPEL CORSA, 1999 r., 1000 ccm, 12V, 3-drzwiowy, bez 
prawa rejestracji. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
OPEL KADETT KOMBI do 1991 r., biały, benzyna. Mier- 
ków, gm. Lubsko, tel. 0607/51-70-33 
OPEL KADETT KOMBI, 1600 ccm, diesel biały - do 1.500 
DEM. Prusy, gm. Kondratowice, tel. 071/392-63-99 
OPEL KADETT, 1984 r., 1600 ccm, diesel 4-drzwiowy, na 
białych tablicach. Chojnów, tel. 075/734-81-02, 
0603/10-31-62
OPEL KADETT, 1984/85 r. .łezka’ , na białych tablicach. 
Wrocław, tel. 0504/7842-74
OPEL KADETT GSi, 1985/86 r.. 1800 ccm, wtrysk,
3-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie kier., 5-biegowy, na 
białych tablicach. Wrocław, tel. 0609/16-66-81
OPEL KADETT, 1985/91 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
OPEL KADETT KOMBI, 1985/92 r. może być do małego
remontu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96
OPEL KADETT, 1985/92 r. może być uszkodzony lub do
remontu. Wrocław, teł. 071/341-61-82, 0604/06-55-32
OPEL KADETT KOMBI, 1986/88 r., 1300 ccm, benzyna,
na białych tablicach, w cenie do 2.000 zł. Brzeg Dolny, tel.
071/319-51-08
OPEL KADETT, 1987/88 r., 1600 ccm, 3-drzwiowy, nie za 
drogi, stan b. dobry. Chojnów, tel. 0604/75-81-96 
OPEL KADETT KOMBI, 1989/90 r., 1700 ccm, diesel bez 
prawa rejestracji lub na zachodnich tablicach, niedrogo. 
Legnica, tel. 0502/67-81 -68
OPEL KADETT, 1991/89 r., 1600 ccm chętnie z bogatym

POLONEZ CARO, 1994/96 r. bez prawa rejestracji lub 
uszkodzony. Milicz^ woj. wrocławskie, tel. 0503/08-10-89 
POLONEZ CARO, 1996 r., 40 tys. km, wtrysk kolor ciem
ny, 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 re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ TRUCK, 1993/99 r. może być uszkodzony lub 
do remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
POLONEZ TRUCK, 1994/00 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/85-13=62
POLONEZ TRUCK, 1994/99 r., 150 tys. km 1.6 E lub 1.9 
D, 2- lub 5-osobowy, bez wypadku, stan dobry. Legnica, 
tel. 076/722-9043, 0606/14-33-94 
PONTIAC FIREBIRD albo inny, może być uszkodzony 
mechanicznie. Kępno, tel. 062/781-02-60, 0601/89-10-61 
PONTIAC LE MANS na białych tablicach. Wielkopolska, 
tel. 0608/51-9147
RENAULT 19,1990 r. zniszczony, zarejestrowany w Pol
sce. Wrocław, tel. 0604/77*7848 
RENAULT 19,1990/92 r. 1400 E lub 1900 D, na zachod
nich tablicach. Legnica, tel. 0604/80-17-56 
RENAULT 21 SEDAN, 1990/91 r., 2000 ccm, benzyna na 
białych tablicach - do 1.800 zł. Wrocław, teł. 0603/104147 
RENAULT 21,25, ESPACE, TRAFIĆ : sam. uszkodz., po 
wypadku, spalony, zdekompletowany lub na białych tabl. 
Legnica, tel. 0606/68-30-86
RENAULT 9, 1982/88 r. poj. 1400 ccm lub 1700 ccm, do 
drobnych poprawek lakierniczych, bez prawa rejestracji, 
stan dobry. Wałbrzych, tel. 0607/42-81-22 
RENAULT CLIO, 19,1992/94 r., 100 tys. km, 1400 ccm 
bez wypadku - do 11.000 zł. Opole, tel. 077/442-39-31 po 
godz. 20
RENAULT LAGUNA II KOMBI, 1998/00 r. mocno uszko
dzony. Wrocław, tel. 0607/77-93-76 
SAMOCHÓD DOSTAWCZY Renault Kangoo, Citroen Ber- 
lingo, Peugeot Partner, 5-osobowy, oszklony, diesel, w ce
nie do 20.000 zł. Pieńsk, tel. 075/778-60-58, 778-04-05 
SAMOCHÓD DOSTAWCZY, 1988/95 r. busy na białych 
tablicach. Bolesławiec, tel. 0503/89-92-39 
SAMOCHÓD OSOBOWY Toyotę Corollę, Starlet, Tercel, 
Mazdę 626 lub Hondę, uszkodzony albo na białych tabli
cach, do 1990 r. Świdnica, tel. 0605/83-96-80 
SAMOCHÓD OSOBOWY, diesel lub z inst gazową, w ce
nie do 2.500 zł. Wrocław, tel. 0608/09-33-19 
SAMOCHÓD OSOBOWY przyjmę Fiata 125p, 126p lub 
Poloneza w zamian za wyrejestrowanie, stan i rok obojęt
ny. Wrocław, tel. 071/3424544. 0604/31-77-32 
SAMOCHÓD OSOBOWY, diesel po wypadku. Wrocław, tel. 
071/348-75-19
SEAT IBIZA, 1991/93 r. w dobrym stanie, bez wypadku, 
na zachodnich tablicach. Bolesławiec, tel. 0608/36-56-73 
SKODA 120,1986 r. do poprawek blacharskich, - 850 zł. 
Nowa Ruda, tel. 0607/62-79-33

KUPIE
wyposażeniem, na białych tablicach. Jelenia Góra, tel. 
0600/32-3445
OPEL OMEGA, 1987/92 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
OPEL OMEGA KOMBI, 1990/94 r. w rozliczeniu Toyota 
Corolla, 1988 r., 1600 ccm, 16V, sportowe zawieszenie. 
Nowa Sól. tel. 0604/91-16-22 
OPEL OMEGA SEDAN, 1991/93 r., 2000 ccm wersja CD 
lub Diamond, na białych tablicach. Wrocław, tel. 
071/341-65-44, 0502/96-51-22 
OPEL OMEGA KOMBI, 1996/97 r., 2500 ccm, turbo D na 
białych tablicach. Wrocław, tel. 0503/91-70-08 
OPEL VECTRA KOMBI pełna dokumentacja, maksymal
nie roczny. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
PEUGEOT, 1990/96 r., diesel techn. sprawny, zarejestro
wany, w dobrym stanie. Legnica, tel. 0606/11-52-64 
PEUGEOT 205 od-1990 r., rozbity, spalony, zarejestrowa
ny, do 2.000 zł. Sulechów, tel. 0607/55-00-23 
PEUGEOT 205,1984/92 r. może być do małego remontu. 
Wrocław, tel. 0606/93-82-96
PEUGEOT 205, 1984/92 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
PEUGEOT 205,1984/93 r. może być uszkodzony lub do
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32
PEUGEOT 206,1988/00 r., 1900 ccm, diesel 5-drzwiowy.
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-18-64
PEUGEOT 306,1992/95 r. 3-drzwiowy • 14.000 z ł. ., tel.
077/435-97-95, 0609/4848-25
PEUGEOT 309, diesel na białych tablicach., tel.
0603/57-31-99
PEUGEOT PARTNER diesel lub z inst. gazową, 5-osobo
wy., tel. 0605/45-05-66
PEUGEOT PARTNER, 1998/99 r., diesel kupiony w salo
nie w Polsce, bez wypadku. Wrocław, tel. 0609/49-96-29 
POLONEZ stan dobry, zarej., ważny przegląd techn., rocz
nik od 1992 r. z terenu Lubina lub okolic - do 3.300 zł. 
Lubin, tel. 076/846-15-65
POLONEZ, 1900 ccm, diesel bez silnika, dokumentacja. 
Wrocław, teł. 0605/45-80-63
POLONEZ może być do reftontu. Wrocław, tel. 
071/3444242, 0608/75-16-34 
POLONEZ w cenie do 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-37-87 
POLONEZ, 1987/90 r., 1500 ccm, 1.600 zadbany, instal. 
gazowa, 5-biegowy, hak, ważny przegląd, do 1.500 zł. Ju- 
gów, tel. 0608/16-29-59
POLONEZ, 1987/95 r. w dobrym stanie. Wrocław, tel. 
0608/59-23-52, 071/316-12-65 
POLONEZ, 1989/91 r. 1500-1600 ccm, z inst. gazową, z 
dobrą blacharką, 5-biegowy, w kolorze białym lub kości sło
niowej, w cenie do 1.800 zł. WrocłaW, tel. 071/357-18-25 
POLONEZ ATU, 1993/98 r.. Świebodzice, tel. 
074/854-55-80, 0607/83-71-95 
POLONEZ CARO stan dobry lub do remontu, z inst. gazo
wą lub bez. Wrocław, tel: 355-24-27.0605/1441-11 
POLONEZ CARO. Wrocław, tel. 0502/84-72-88 
POLONEZ CARO, 1991/97 r. stan obojętny. Wrocław, tel. 
0603/43-97-73
POLONEZ CARO, 1991/98 r. może być do małego remon
tu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
POLONEZ CARO, 1991/99 r. może być uszkodzony lub 
do remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
POLONEZ CARO, 1993/96 r., 1400 ccm silnik Rover, prze
bieg do 60 tys. km, z instalacją gazową, stan b. dobry, bez 
korozji, bez wypadku, oryg. lakier, 5-biegowy, szeroka oś, 
mile widziany hak, hamulce Lukas, alum. felgi, Mul-T-Lock, 
alarm, oznakowany, centralny zamek, Immobilizer, do 
5.000. Twardogóra, tel. 0608/29-53-97 po godz. 15 
POLONEZ CARO, 1993/98 r.. Świebodzice, tel. 
074/854-55-80,0607/83-71-95 '
POLONEZ CARO, 1994/95 r. w stanie dobrym, z inst. ga
zową lub silnikiem diesla - za ok. 2.500 zł, płatne gotówką. 
Leszno Górne, gm. Szprotawa, tel. 0602/24-69-65

KAŻDE M IO -p łatne gotówką 
te l. 0-601 77 87 40 0P011575
SKODA 105, 120 może być do remontu. Wrocław, tel. 
071/3444 2 42, 0608/75-16-34 
SKODA FAVORIT po wypadku, do remontu, może być bar
dzo mocno uszkodzony lub po spaleniu. Wałbrzych, tel. 
074/868-53-87
SKODA FELICIA PICK UP, 1900 ccm, diesel bez prawa 
rejestracji.tel. 0502/23-78-99 
SKODA FELICIA po wypadku, do remontu, może być bar
dzo mocno uszkodzony lub po spaleniu. Wałbrzych, tel. 
074/868-53-87
SKODA FELICIA PICK-UP, 1900 ccm, diesel bez prawa 
rejestracji. Zielona Góra, tel. 0502/23-7&-99 
SKODA FELICIA, 1997 r., 40 tys. km w rozliczeniu Fiat 
126p, 1991 r. Pieńsk, tel. 0600/45-05-88, 075/778-55-62 
SKODA FEUCIA GLX, KOMBI, 1998/99.r. 1.3 lub 1.6,1 
właściciel, książka serwisowa, bez wypadku, w cenie ok. 
20.000 zł. Oława, tel. 071/313-79-55, 0502/50-46-27 
SKODA OCTAVIA uszkodzony, z silnikiem TDi. Jelenia 
Góra, tel. 0602/79-52-29 
SKODA OCTAYIA. Wrocław, tel. 0602/6447-25 
SKODA OCTAVIA, TDi może być lekko uszkodzony. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/818-19-02 
SKODA OCTAVIA, 1997 r., diesel. Zielona Góra. tel. 
0604/1240-15
SKODA OCTAVIA, 1998 r.. diesel. Malczyce, tel. 
0601/41-83-87
SKODA OCTAYIA, 1998/99 r., diesel kupiony w salonie w 
Polsce, bez wypadku. Wrocław, tel. 0609/49-96-29 
STAR 1142, Star 742, lub Lublin osobowy, bus, mogą być 
do remontu. Gniechowice, tel. 0606/50-99-68 
STAR, JELCZ do remontu lub na części. Kochlice, tel. 
076/857-0245
SUBARU IMPREZA KOMBI, 1993/94 r., 1600 ccm lub Su
zuki Vitara Long, 1991/93 r., z pełnym wyposażeniem 
elektr., ABS, inst. gazowa + reduktor. Głogów, tel. 
076/83443-29
SUZUKI ALTO, 1980/88 r., 800 ccm, benzyna na białych 
tablicach, w dobrym stanie, do 700 DEM. Wałbrzych, tel. 
0602/52-55-51
SUZUKI SAMURAJ, 1980/99 r. zarejestrowany w Polsce. 
Wrocław, tel. 0602/36-21-37, 071/355-0443 
SUZUKI SWIFT SEDAN, 1000 ccm, 1.300, 4-drzwiowy. 
zarejestrowany. Trzebnica, tel. 071/387-22-90 
TARPAN skrzyniowy, stan dobry, diesel lub benzyna. Pa- 
ruszowice 7, tel. 077/414-98-03 
TOYOTA CARINA uszkodzony, zarejestrowany lub bez pra
wa rejestracji. Wrocław, tel. 0602/12-51-35 
TOYOTA COROLLA, 1988/93 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
TOYOTA PREVIA, 1991/95 r. uszkodzony lekko lub moc
no. Legnica, tel. 076/857-53-05, 0604/80-17-56 
TRABANT, .na chodzie*, stan nadwozia obojętny, może 
być bez możliwości rejestracji, najlepiej z woj. opolskiego. 
Wołczyn, tel. 077/418-84-39
VW T4, T5,100 tys. km, 2500 ccm, turbo D, 102 kM 9-oso
bowy, oryg. siedzenia - ok. 50.000 zł. Karpacz, tel. 
0601/78-76-00
VW, TDi może być lekko uszkodzony. Wrocław, tel. 
0603/07-6643
VW GARBUS, 1980 r. kolor obojętny, stan idealny, naj
chętniej na białych tablicach, bez prawa rejestracji. Wro
cław, tel. 0501/06-51-20
VW GOLF IV spalony lub uszkodzony, 4-drzwiowy, zareje
strowany w kraju. Dzierżoniów, tel. 0608/77-9249 
VW GOLF III TDI, Peugeota 406 TDI, Renaulta Megane 
TDI, zlecę sprowadzenie, w całości z bogatym wyposaże
niem • do 20.000 zł, po 96 r. Leszno, tel. 065/529-27-94 
VW GOLF II GTI, 1800 ccm do 1988 r., na niemieckich 
tablicach. Nowa Sól, tel. 0607/79-20-79 
VW GOLF. diesel. Świebodzice, tel. 074/854-55-80. 
0607/83-71-95
VW GOLF III, 2800 ccm, VR6 od 91 r, 2-drzwiowy, szyber-
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dach, tani, do sprowadzenia. Wrocław, tel. 0600/10-11-46 
sms
VW GOLF GTI w cenie do 23.000 zł. Wrocław, teł. 
071/354-38-54, 0502/39-10-89 
VW GOLF IV rozbity łub na gotowo, z Niemiec. Wrocław, 
tel. 0606/52-64-04
VW GOLF 1,1978/83 r., diesel po wypadku łub do remon
tu. Nowa Ruda. teł. 074/872-84-63 
VW GOLF I, 1979/83 r., 1500 ccm, 1600, diesel zareje
strowany w kraju, stan dobry. Wrocław, tel. 0502/53-16-85 
VW GOLF II, 1984/90 r. uszkodzony, bez silnika lub z uszko
dzonym, zarejestrowany. Złotoryja, tel. 076/878-37-54, 
0604/53-18-57
VW GOLF II. III, 1984/94 r. stan obojętny. Wrocław, teł: 
0603/43-97-73
VW GOLF 1,1984/95 r., 1300 ccm, ńa białych tablicach. 
Opole, tel. 077/454-93-13
VW GOLF łf, III, 1984/95 r. może być do małego remontu. 
Wfocław, tel. 0606/93-82-96
VW GOLF II, III, 1984/96 r. może być uszkodzony lub do 
remontu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
VW GOLF, 1985/92 r. uszkodzony. Karpacz, tel. 
0609/63-96-19
VW GOLF II, 1986/87 r., diesel mocno uszkodzony lub spa
lony, zarejestrowany, w cenie do 2.500 zł. Świdnica, tel. 
0607/83-08-06
VW GOLF III, 1996/97 r., 1900 ęcni, TDi na.białych tabli
cach, do sprowadzenia. Kłodzko, tel. 0502/23-04-30 
VW GOLF IV, PASSAT, TDi uszkodzony. Jelenia Góra, tel. 
075/755-44-16, 0602/79-52-29 
VW GOLF, PASSAT, 2000 ccm, diesel lub inny do małego 
remontu. Jawor, tel. 0607/55-03-07 
VW JETTA I w dobrym oryginalnym stanie blacharki., tel. 
0601/25-38-28
VW JETTA, 1980/87 r. stan dobry, na białych tablicach. 
Kłodzko, tel. 0607/40-77-23
VW JETTA II. 1988/91 r. b. mocno rozbity. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
VW LT, 1985/95 r., diesel na białych tablicach, może być 
do poprawek. Bolesławiec, tel. 0503/89-92-39 
VW LT 28, 35,1990/95 r., diesel techn. sprawny, zareje
strowany, w dobrym stanie. Legnica, tel. 0606/11-52-64 
VW PASSAT, 1984 r., 1800 ccm zniszczony, z dokumenta
mi. Lubań, tel. 0604/30-29-24 
VW PASSAT, 1984/92 r. uszkodzony, bez silnika, z uszko
dzonym lub do remontu, składak, zarejestrowany. Złotory
ja, tel. 076/878-37-54, 0604/53-18-57 
VW PASSAT KOMBI, 1986/93 r. może być do małego re
montu. Wrocław, tel. 0606/93-82-96 
VW PASSAT, 1988/93 r. może być uszkodzony lub do re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
VW PASSAT SEDAN, 1988/94 r., 1600 ccm, diesel bez 
prawa rej. - do 2.500 DEM. Niemodlin, tel. 077/460-73-18, 
0604/82-52-39
VW PASSAT SEDAN, 1988/94 r. bez prawa rejestracji. 
Wrocław, tel. 0601/71-69-78
VW PASSAT KOMBI, 1991/92 r., benzyna uszkodzony. 
Wrocław, tel. 0503/91-70-08
VW POLO CLASSIC, diesel. Świebodzice, tel. 
074/854-55-80, 0607/83-71-95 
VW POLO, 1400 ccm, diesel lekko uszkodzony. Wrocław, 
tel. 071/355-63-32
VW POLO, 1982/88 r. po wypadku lub spaleniu, do 1.500 
zł. Wrocław, tel. 0609/15-60-18 
VW POLO, 1983/88 r., 1100 ccm, benzyna do 450 DEM. 
Kępno. tel. 062/781-44-74
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 re
montu. Wrocław, tel. 071/341-61-82, 0604/06-55-32 
VW POLO, 1997 r. 5-drzwiowy, I właściciel, kupiony w sa
lonie, garażowany, bez wypadku, w cenie do 20.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-26-56
VW POLO, 1998/00 r. lub Peugeot 206, mały przebieg, 
pełne wyposażenie, kolor czerwony, zielony, niebieski. 
Wrocław, tel. 071/363-90-66
VW SHARAN, 1900 ccm, TDi na białych tablicach, w cenie 
do 18.000 DEM. Kłodzko, tel. 0604/79-67-09 
VW TRANSPORTER T4,1900 ccm, może być blaszak lub 
oszklony, nie podwyższony. Głogów, tel. 0603/95-86-32 
VW TRANSPORTER T4 oszklony lub częściowo oszklony, 
w cenie do 20.000 zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45 
VW TRANSPORTER T3 na zachodnich tablicach. Wrocław, 
tel. 0503/99-07-05
VW TRANSPORTER T4, 1988 r., 94 tys. km, diesel do
30.000 zł, ABS, alum. felgi, szyberdach, alarm, grafitowy 
metalic, stan dobry (w rozliczeniu może być Mercedes 124 
200 D). Gozdnica, tel. 0604/37-99-55, woj. zielonogórskie 
VW TRANSPORTER T4,1990/92 r., diesel oszklony, 6-oso
bowy, do 20.000 zł. Wrocław, tel. 0606/73-75-45 
VW TRANSPORTER T4,1990/94 r. może być do małego 
remontu. 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, 1990/95 r., diesel techn. sprawny, 
zarejestrowany, w 'dobrym stanie. Legnica, tel. 
0606/11-52-64
VW TRANSPORTER T4, 1991/93 r., benzyna oszklony,
9-osobowy, przedłużony, oszklony, do sprowadzenia. Po
lkowice, tel. 0604/46-51-62
VW TRANSPORTER T4.1991/94 r., 2400 ccm, na białych 
tablicach, osobowy, przedłużony, z drzwiami z tyłu lub zle
cę kupno. Opole, tel. 0604/36-91-59 
VW GOLF, AUDI, FORD MONDEO na białych tablicach - 
do 5.000 DEM. Jelenia Góra, tel. 0601/56-62-98 
WARTBURG GOLF, 1990 r., 1300 ccm całkowicie znisz
czony, spalony. Bolesławiec, tel. 0604/17-17-78 
ŻUK skrzyniowy, stan dobry. Paruszowice 7, k. Brzegu, tel. 
077/414-98-03

KUPIĘ
CZĘŚCI

ALFA ROMEO 156,2000 r . : prawa podłużnica przednia. 
., tel. 076/840-89-26, 0601/86-19-32, 0603/95-89-62 
ALFA ROMEO 33.1985 r.: amortyzator ze sprężyną, pra
wy, przedni. Gilów, tel. 064/831-02-62 
AUD1100,1980 r., 2000 ccm, diesel: silnik lub kpi. kor
pus. Zielona Góra, tel. 0605/72-01-95 
AUD1100 C4,1991/95 r., 2300 ccm, benzyna : całe wnę
trze, szyba czołowa, części przodu i inne. Legnica, tel. 
076/722-48-68, 0601/84-47-11 
AUD1100,1992 r., 2500 ccm, TDi: alternator, pompa wspo
magania. Wrocław, tel. 071/362-31-87 
AUDI 80 B3, 1990 r . : fotel kierowcy, regulowany, szara 
tapicerka. Wrocław, tel. 0600/45-98-60 
AUDI 80 B4, 1994 r., 2000 ccm, VR6 : przód, elementy 
silnika. Wrocław, tel. 0602/33-78-60 
AUDI A 4 ,1997 r., 1900 ccm, turbo D : pływak do zbiorni

ka, śruby do tylnego zawieszenia. Świdnica,, tel. 
0604/09-25-86
AUDI A 6 ,1998 r.. 2400 ccm, V6 ; plastikowa osłona roz
rządu, chłodnica, wspomaganie, lewa ozdbbna osłona sil
nika, obudowa komputera, silnika, sensor poduszek. Świd
nica, tel. 0604/09-25-86 «
AUDI CABRIO : dach miękki, może być uszkodzony. Zie
lona Góra. tel. 0502/23-78-99 
AUTOBUS JELCZ PR 110 : tachometr. Wrocław, teł.- 
0601/56-89-89
BMW 3 E-36,1996 r., 2500 ccm. TDS: silnik, skrzynia bie
gów, inst. elektr. + komputer. Leszno, tel, 0608/85-41-72 
BMW 323Lf 325 : silnik, techn. sprawny. Gostyń, tel. 
0502/40-38-05
BMW 325 i-E-30, 1989 r. : maska silnika, błotnik prawy, 
wzmocnienie czołowe, zderzak przedni, chłodnica, przekł. 
kierownicy ze wspomaganiem, wahacz prawy i inne. Wro
cław, tel. 0603/22-84-46
BMW 5,7,1987/95 r . : felgi aluminiowe 15-16 cali, z opo
nami. Wrocław, tel. 0602/85-03-45 
BMW 520 i, 1990 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
BMW 520,1991 r., 2000 ccm, 24 V : zderzak, grill, lampy, 
wzmocnienie czołowe i inne. Lubin, tel. 0608/65-59-06 
BMW 520 E-34,1993/94 r., 2000 ccm, 24V : zawieszenie 
przednie (amortyzatory, wahacze), komplet sprężyn spor
towych, zderzak “tylny. LOBin, tel! 076/847-59-73 
BMW 524 td, 1989 r . : moduł sterujący wtryskiem paliwa 
(nr 0281 001 078).., tel. 0604/28-54-92 
BMW 7,1979/86 r . : tapicerka, czarna lub jasna, chętnie 
skórzana, klimatyzacja kpi., silniczki do el. otw. tylnych szyb, 
nakładka na tylny zderzak, książka napraw i obsługi, może 
być w jęz. niemieckim, teszno, tel. 0503/97-79-05 po 
godz. 14
BMW 8, 1994 r. : próg prawy, drzwi prawe, błotnik tylny 
prawy, szyba czołowa, szyba tylna prawa. Lubin, tel. 
076/842-39-57
BMW E-28 : tempomat, w rozsądnej cenie. Lubin, tel. 
076/749-68-70
BMW E-36 COUPE, 1992/95 r . : podłużnica prawa przed
nia, lampy, maska, błotniki, zawieszenie, drzwi, ćwiartka 
przednia i inne. Wrocław, tel. 0503/30-90-88, 
0503/96-79-19
CHEVROLET CAMARO, 1988 r.: tylna, lewa lampa, elektr. 
podnośnik tylnej klapy, mechanizm napędu, linki licznika. 
Zielona Góra, tel. 068/320-63-21 
CHRYSLER VOYAGER : różne części, używane lub cały 
samochód, po wypadku. Poznań, tel. 061/810-51-57, 
0601/72-46-69
CITROEN JUMPER, 2500 ccm, turbo D : silnik. Legnica, 
tel. 0602/28-65-74
CITROEN XSARA, 1800 ccm, wtrysk: poduszka pow. kie
rowcy i pasażera, kolektor ssący. Prudnik, tel. 
0604/60-81-13
CITROEN XSARA, 2000 r. : oś tylna kompl., hamulce 
bębnowe z ABS-em, średnica zewnętrzna bębnów 23 cm. 
Legnica, tel. 076/855-24-53, 0.601/57-86-81 
DAEWOO LANOS, 1999 r . : szyby drzwi, prawa strona, 2 
sztuki, lampa tylna, prawa. Wrocław, tel. 071/311-76-51 
DAEWOO MATIZ, 1999/01 r . : lusterka reg. elektrycznie, 
mogą być z montażem. Strzegom, tel. 0604/64-89-34 
DAEWOO T1CO: szyba przednia, szyba przednich drzwi, 
felgi stalowe (2 szt.). Wrocław, tel. 071/321-31-55, 
0609/54-62-18
DAEWOO TICO, 1999 r . : maska bordowy metalic nr. kol. 
72 U, klosz lampy lewej tylnej lub całą lampę, lusterko 
wewn. cofania. Nysa, tel. 0606/80-02-37 
DAF: różne części lub całe auta na części, mogą być uszko
dzone. Wrocław, tel. 0503/58-64-49, 0607/50-54-33 
DAIHATSU CHARADE, 1985 r., diesel: alternator, auto
mat świec żarowych. Wrocław, tel. 0608/10-75-47 
FIAT 125p : okrągłe zegary - do 50 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
FIAT 126p : skrzynia biegów. Duszniki Zdrój, tel. 
0608/69-73-46
FIAT 126p, 650 ccm : silnik, skrzynia biegów, alternator, 
rozrusznik, koła lub cały samochód po wypadku, ew. przyj
mę samochód, w zamian za złomowanie. Trzebnica, tel. 
071/312-33-54, 090/34-14-92 
FIAT 126p : alternator - do 80 zł. Wrocław, tel. 
0603/85-13-62
FIAT 126p: zderzaki metalowe, stan idealny lub zamienię 
na inne części do Fiata 126p. Wrocław, tel. 0604/55-93-97 
FIAT 126p : tylny lewy błotnik, pilnie. Wrocław, tel. 
071/342-45-44, 0604/31-77-32 
FIAT 126p: skrzynia biegów, alternator, deska rozdz., sze
roka, rozrusznik. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
FIAT 126p, 1983 r., 650 ccm: .klatka* sportowa, do 200 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-27-49 
FIAT 126p, 1988 r . : karoseria, stan obojętny łub cały sa
mochód. Wrocław, tel. 071/342-45-44, 0604/31-77-32 
FIAT 126p EL, 1996 r . : wnętrze, z całym osprzętem. Oła
wa, tel. 0601/70-54-15
FIAT ClNOUECENTO, 1998/99 r, 900 ccm: przedni lewy 
amortyzator - do 60 zł, tylny prawy - do 40 zł, nowy model 
licznika (z półokrągłymi wskaźnikami) - do 50 zł. Gromad
ka, tel. 076/817-21-15 po godz. 14,0609/28^33-17 od rana 
FIAT DUCATO, diesel silnik 1900-2800 ccm. Sobótka, tel. 
071/316-23-39
FIAT PUNTOII, 1999 r.: dach z podsufitką (model 3-drzwio- 
wy), szyby boczne lewe. Prudnik, tel. 0604/60-81-13 
FIAT REGATA, 1989 r., 1900 ccm, diesel: chłodnicę oleju, 
skrzynię biegów lub elementy skrzyni (5. bieg). Głogów, 
tel. 076/834-53-32, 0603/62-83-42 
FIAT RITMO, 1985 r., 1700 ccm, diesel,: głowica lub sil
nik. Wrocław, tei. 071/321-86-09 
FIAT SIENA, 1997 r . : pokrywa przednia, reflektor przedni 
lewy, zderzak tylny, lampa tylna lewa, pokrywa tylna. Wro
cław, tel. 0503/03-00-42
FIAT SIECIĄ, 1999 r., 1200 ccm: obudowę filtra powietrza, 
reflektor i kierunkowskaz prawy, zamek do drzwi tylnych 
prawych, korek wlewu paliwa. Wrocław, tel. 071/336-39-64, 
0503/35-68-74
FIAT TIPO : części przodu. Legnica, tel. 0600/21-40-32 
FIAT TIPO, 1400 ccm : maska silnika, błotniki przednie, 
zderzak przedni, lampy przednie, chłodnica, nadkole pla
stikowe przednie lewe, chętnie w kolorze grafitowy meta
lic, inne. Wrocław, tel. 0601/49-98*12 
FORD, 2000 r . : felgi aluminiowe do 14", rozstaw 108 mm, 
z oponami, w dobrym stanie. .Bolesławiec, tel. 
075/734-27-28 od 10 do 18
FORD ESCORT, 1989 r.: zderzaki szerokie, czarne, przed
nie i tylne. Duszniki Zdrój, tel. 0608/69-73-46 
FORD ESCORT, 1994 r.: nadkole plastikowe prawe przed
nie. Wrocław, tel. 0601/76-41-47 
FORD FIESTA, 1986/88 r . : zderzaki przednie, tylne, lam
py przednie, układ kierowniczy. Lubin, tel. 076/749-01-26 
FORD FIESTA, 1991 r . : konsola w kolorze czarnym lub 
niebieskim, w cenie do 40 zł.-., tel. 0608/12-21-26 
FORD FIESTA, 1992 r.: silnik 1800 ccm TD, stan b. dobry. 
Lubin, tel. 076/840-85-79
FORD FIESTA, 1997 r . : ćwiartka lewa, błotnik lewy, drzwi 
przednie lewe i tylne kompletne, próg, słupek środkowy, 
tapicerki. Góra, tel. 065/544-14-50 
FORD FIESTA Ghia, 2000 r., 1250 ccm, 16V, ZETEC: zde
rzak przedni, atrapa, poduszki pow. Wrocław, tel. 
0601/89-97-25
FORD FOCUS KOMBI, 1999 r . : hak holowniczy. Bogaty
nia, tel. 0602/50-02-33

FORD FOCUS, 2001 r. : zderzak przedni z nakładkami 
gumowymi, halogeny reflektory, wzmocnienie czołowe, 
podłokietnik, stan idealny. Wrocław, tel. 071/339-96*67, 
0601/73-30-21
FORD GALAXY> 1996 r. : hak holowniczy. Wrocław; tel. 
0602/65-26-72, 071/316-64-80...
FORD GALAXY VR6,1996 r., 2800 ccm : części przodu i 
komory silnika, poduszki, napinacze, sensor. Wrocław, tel. 
071/343-94*14, 0602/28-89-03 
FORD MONDEO, 1993 r . : skrzynia biegów. Jelenia Góra, 
tel. 0600/34-95-58
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r . : drzwi lewe (przednie i 
tylne). Kowary, tel. 075/761-48-11 
FORD MONDEO KOMBI, 1997 r.: plastiki wewn. klapy tyl
nej. Zielona Góra, tel. 068/391*32*35 po godz. 15, 
0502/62-89-38
FORD MONDEO, 1998 r.: konsola pomiędzy siedzeniami, 
pokrycie siedzeń, plastik pod przednim zderzakiem, zde
rzak przedni, plastik pomiędzy grillem a przednim pasem, 
felgi aluminiowe 15”. Kłodzko, tel. 0502/23-04-30 
FORD SCORPIO, 2000 ccm, DOHC : instalacja gazowa. 
Trzebnica, tel. 071/312-11-12 
FORD SCORPIO, 2500 ccm, turbo 0 silnik Peugeot tur
bosprężarka. Wrocław, tel. 071/363-65-84, 0601/73-25-80 
FORD SCORPIO, 1995 r. nowy model: maska, 2 lampy 
przednie, lusterko lewe, kierunkowskarprzedni prawy, błot
niki przednie oraz tylny prawy, szybka trójkątna lewa. inst 
elektryczna,, Wrocław, tel. 071/349-27-14 
FORD SIERRA, 1800 ccm, TD : nagrzewnica oraz inne 
drobne części. Zielona Góra, tel. 0604/92-76-70 
FORD SIERRA KOMBI, 1983 r.: grill, tapicerka, boki, role
ta. Wrocław, tel. 071/361-50-53 po godz. 18,0604/25-66-35 
FORD TRANSIT : alternator, rozrusznik, most tylny oraz 
zderzak, w cenie do 350 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/370-01-15
FORD TRANSIT BUS, 1983/85 r., diesel: nadwozie, może 
być na białych tablicach.., tel. 0608/01-75-70 po godz. 18 
FORD TRANSIT, 1989 r., 2500 ccm, diesel: chłodnica, 
dywan kabiny, kołnierz plastikowy pod osłonę gumową dźwi
gni zmiany biegów, amortyzatory tylne, bliźniacze koła. Zło
toryja, tel. 076/878-37-54, 06Ó4/53-18-57 
FORD TRANSIT MAXI, 1995 r.: maska silnika, drzwi tylne 
podwyższone, lewa strona. Bogatynia, tel. 0602/39-30-83 
GAZ 69 : plandeka (modele A i M). Wrocław, tel. 
0603/12-38-63
HANOMAG F-20 : resory przednie. Lubsko, woj. zielono
górskie, tel. 0603/87-79-29
HONDA CMC SEDAN, 1993 r . : cały tył nadwozia. Stawi
szyn k. Kalisza, tel. 0604/37-48-59 
HONDA CIVIC, 1998 r., 1400 ccm: chłodnica, konstrukcja 
mocująca zderzak przedni. Wrocław, tel. 0503/03-00-42 
HYUNDAI LANTRA : nadkola tylne, plastikowe, komplet. 
Legnica, tel. 076/721-64-70
IVECO 190*48 : kabina kpi. turbo. Ścinawa, tel. 
0604/55-75-54
JEEP EAGLE WRANGLĘR SAHARA, 1999 r., 4000 ccm: 
różne części. Krobia, tel. 0603/99-70-55, woj. leszczyńskie 
JEEP GRAND CHEROKEE, 1994 r . : zderzak przedni. Le
gnica, lei. 0601/73-42-70
KOPARKA ATLAS 1301 HB, 1980 r . : łyżka podsiębierna, 
siłownik, łyżka .skarpówka". Wieruszów, tel. 062/784-81-12 
LANCIA THEMA, 1994 r . : kierunkowskaz przedni prawy. 
Wrocław, tel. 071/357-62-75 w godz. 9-16,0601/06-29-91 
MAZDA 323 F, 1997 r.: halogeny, felgi aluminiowe. Lubin, 
tel. 0502/63-02-35
MAZDA 626,1994 r., 1800 ccm : katalizator, cały przód, 
lampy, kierunkowskazy, zderzak, błotniki, wzmocnienie, 
atrapa, chłodnice i chłodnica od klimatyzacji. Lubin, tel. 
0607/76-95-97
MERCEDES, 2900 ccm, TDI: silnik lub silnik 300 TDI, kpi., 
stan dobry. Wrocław, tel. 0601/73-82-50 ’•
MERCEDES 123: karoseria, bez korozji, bez silnika i skrzyni 
biegów, najchętniej na białych tablicach, z lat 1983-85, ta
nio. ., tel. 0503/92-70-00
MERCEDES 123 D : klimatyzacja, skrzynia biegów 151, sil
nik (300 D) do remontu. Polanica Zdrój, tel. 0605/37-73-41 
MERCEDES 124: maska, listwy, zderzaki, koła aluminio
we, skórzana tapicerka. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
MERCEDES 124 : elementy przodu, inne. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 124,1992 r . : maska, błotniki przednie, drzwi 
przednie lewe w kolorze kości słoniowej. Wrocław, tel.
348-50-06, 0601/76-37-32
MERCEDES 126 : elementy przodu, inne. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 16-31, 26-44 : silniki, zawieszenia, kabina, 
uszkodzone lub bez prawa rejestracji, wycofane z trans
portu międzynarodowego. Wrocław, tel. 0503/58-64*49, 
0607/50-54-33
MERCEDES 190,1990 r., 2500 ccm, diesel: przekładnia 
tylnego mostu, przełożenie 3.64, z ABS. Wrocław, tel. 
0601/57-02-15
MERCEDES 190, 1990 r . : bagażnik dachowy. Wrocław, 
tel. 0601/57-02-15
MERCEDES 207: zderzak, zamki, zawias drzwi bocznych 
z mechanizmem. Polanica Zdrój, tel. 0605/37-73-41 
MERCEDES 210 W : elementy przodu, silnik V6 + skrzynia 
biegów automatic (320 E), inne. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
MERCEDES 210 C-KLASSE, 1996 r . : konsolę z poduszką 
pow. (niebieską i czarną). Lubin, tel..0601/92-33-07 
MERCEDES 210 E-KLASSE, 2000 r.: listwę lewego progu 
oraz deskę rozdz. (czarną). Świdnica, tel. 0604/09-25-86 
MERCEDES 230,2300 ccm, diesel: silnik, z małym prze
biegiem, w dobrym stanie, może być bez dokumentacji. 
Głogów, tel. 0602/88-45-08
MERCEDES 308 : wał napędowy do 5-biegowej skrzyni 
biegów. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
MERCEDES 813, 1974 r. : przekładnia kierownicza, ze 
wspomaganiem. Wrocław, tel. 325-18-48, 0502/61*10*53 
MERCEDES SPRINTER : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
MERCEDES VITO, 1100 ccm, diesel: podłokietnik prawy 
fotela kierowcy. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0602/47-88-53 
MITSUBISHI CANTER 3.5,4 0 D: kaseta + dźwignia zmiany 
biegów. Gniechowice, tel. 071/316-82-05 
MITSUBISHI CANTER : kabina uchylna. Wrocław, tel. 
071/788-60-95, 0601/70-46-16 
MITSUBISHI CARISMA, 2000 ccm: deska rozdz., podusz
ka pow. dla pasażera, poduszka pow., grille przednie, re
flektory. Wrocław, tel. 071/352-42-70 po godz. 18 
MITSUBISHI CARISMA, 1997 r., 1900 ccm, TD i: części 
przodu do pełnego wyposażenia, skrzynia biegów. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-71-38,0606/60-13-92 
MITSUBISHI COLT, 1990 r . : el. i podgrzewane lewe lu
sterko. Świdnica, tel. 074/850-99-82 
MOTOCYKL HONDA XL 500R, 1982 r . : cewka zapłono
wa, moduł zapłonowy, regulator napięcia, lub cały moto
cykl bez dokumentów. Głogów, tel. 076/832-25-05 
MOTOCYKL HONDA 600 HORNET, 1998 r., 600 ccm: ze
gary. Oława, tel. 071/302-81-12, 0501/23:01-88 
MOTOCYKL HONDA NSR, 1989 r . : liczniki, błotnik przed
ni, manetki, 'Inne. Wrocław, tel. 071/357-59-08, 
0503/32-25-53
MOTOCYKL JAWA 350 TS :cylindry, głowice, dekle do 
zapłonu i sprzęgła. Brzeg, tel. 077/411 -46-84 
MOTOCYKL MZ 250/2 TROPHY: karter silnika. Wrocław, 
tel. 071/341-71-76 po 20

MOTOCYKL MZ ETZ150 : silnik, w całości lub na części! 
Raciborowice, tel. 076/818-97-91 pr. Tomka 
MOTOCYKL MZ ETZ 150,1990 r., 150 ccm : silnik w do
brym stanie. E-mail: rk@radio.opole.pl. .; teł. 0501/64-22-18 
MOTOCYKL SHL, 1175 ccm : wał korboWy W 2A.22.00. 
Chocianów, gm. Polkowice, tel. 076/818-45-96 
MOTOCYKL WSK 125/175 ccm: różne części, silnik na 
części, może być niekompletny, z dobrym wałem i tłokiem, 
do 30 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-42*66 Wiktor 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r . : zbiornik pali
wa. Wrocław, tei. 071/785-67-57 wieczorem, 0604/07-3047 
MOTOROWER YAMAHA, 1988 r., 50 ccm : części silnika 
lub cały motorower, może być do remontu lub bez doku
mentacji. Świebodzice, tel. 074/854-39-25,0603/75-42-11 
NISSAN BLUEBIRD: silnik, w dobrym stanie z 87 r o poj.
2.0 benzyna oraz poduszki amortyzatorów. Wrocław, fel. 
071/357-79-47
NISSAN CHERRY. 1985 r . : skrzynia 5-biegowa, • 300 zł. 
Zielona Góra, tel. 0603/43-11-90 
NISSAN PRIMERA, 1991 r.: lewy błotnik, lewe drzwi, elek
tronika, inne. Jelenia Góra, tel. 0603/61-59-50, 
0609/26-96-78
NISSAN PRIMERA, 1995 r., 1600 ccm : skrzynia biegów. 
Jelenie Góra, tel. 0604/62-46-89 
NISSAN PRIMERA KOMBI, 1998 r., 2000 ccm, turbo O : 
czujnik ABŚ, lewy przedni, nastawnik pompy wtryskowej. 
Pieńsk, tel. 075/778-55-41, 0608/46-56-69 
NISSAN SUNNY N-13,1987 r., 1700 ccm, diesel: skrzy
nię biegów. Bogatynia, tel. 075/773-30*42 
NISSAN SUNNY, 1988 r . : wahacz lewy, półka tylna. Lu
bin, tel. 076/8424141, 0606/93-95-75 
NISSAN URVAN, 1988 r . : lewy kieł zderzaka przedniego. 
Kępno, tel. 062/782-28-86
OLTCIT CLUB, 2000 r . : gażnik, najchętniej prod. francu
skiej. Poszukuję także informacji na temat zastosowania 
innego gaźnika w Oltcicie. Dzierżoniów, tel. 0603/38-44-73 
OPEL : skrzynia biegów (5) F-16. Wrocław, tel. 
071/363-65-84, 0601/73-25-80 
OPEL, 1996 r., 2000 ccm, 16V, ECOTEC : silnik X20XEV, 
do odbioru w Niemczech. Żary, tel. 068/375-98*52, 
0608/03-50-24
OPEL ASTRA i : konsola, poduszki powitrzne. Leszno, tel. 
0601/15-02-73
OPEL ASTRA li, 1600 ccm, T6V: silnik, z dokumentacją. 
Leszno, tel. 065/529-97-76 w godz. 8-18, 0605/23-98-80 
OPEL ASTRA I I : felgi aluminiowe, poduszki powietrzne + 
sterownik, deska z poduszką pasażera. Wrocław, tel. 
0601/71-69-78
OPEL ASTRA, 1993 r . : silnik do szyberdachu. Wrocław, 
tel. 0502/33-37-95
OPEL ASTRA, 1995 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL ASTRA, 1995 r., 1400 ccm, wtrysk,: tył nadwozia 
do modelu 5-drzwiowego, klapa tylna z blendą, zderzak 
tylny, lampy tylne, drzwi tylne prawe, maska, lampy przed
nie, kierunkowskazy. Syców, teł. 062/785-28-60, 
0608/79-08-01
OPEL ASTRA II, 1998 r.: reflektor lewy, halogeny, zderzak 
przedni, błotnik lewy przedni, lusterko lewe, drzwi lewe tyl
ne, klapa tylna z szybą, błotnik lewy tylny. Oleśnica, tel. 
0603/69-32-66
OPEL ASTRA I : konsola czarna + poduszki pow. Leszno, 
tel. 0601/15-02-73
OPEL CALIBRA : lampy przednie, błotnik. Oleśnica, tel. 
0607/56-13-98
OPEL CORSA, 1995 r . : kolumna kierownicy z kołem kie
rownicy. Kłodzko, tel. 074/867-7642 
OPEL CORSA B, 1998 r., 1000 ccm, Ecotec: silnik kompl., 
z poduszkami i łapami do mocowania, może być bez do
kumentów. Trzebnica, tel. 071/312-18-87, 0607/40-20-17 
OPEL FRONTERA, diesel: silnik, skrzynia biegów, zbior
nik paliwa i inne. Wałbrzych, tel. 074/845-71-95, 
0604/63-34-85
OPEL FRONTERA, 1998 r . : deska rozdzielcza. Wilkowi
ce, tel. 065/534-13-39
OPEL KADETT GSI: odbojniki do skrzyń tylnych, długie. 
Legnica, tel. 076/862-9642, 0605/94-59-31 
OPEL KADETT: nadwozie .łezka", stan i rok prod. obojęt
ne, z dokumentacją. Wałbrzych, tel. 0600/32-30-66 
OPEL KADETT GSI, 1988 r., 2000 ccm : sportowy wałek 
rozrządu (8 zaworów) - do 350 zł, - 350 zł. Lubin, tel. 
0607/68-65-85
OPEL KADETT, 1988 r . : różne, elementy wnętrza i bla
charki. Legnica, tel. 076/86646-74, 0607/8346-25 
OPEL KADETT, 1989 r., 1300 ccm, benzyna: głowica kom
pletna. Wrocław, tel. 0501/79-15-70 
OPEL OMEGA B, 2500 ccm, TD : silnik. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
OPEL OMEGA KOMBI, 1992 r., 2000 ccm, benzyna: amor
tyzatory tylne pompowane. Legnica, tel. 076/850-15-54 
OPEL OMEGA B, 1994 r. : klimatyzacja. Świdnica, tel. 
0605/43-22-57
OPEL OMEGA B, 1994/99 r. : próg lewy. Wrocław, tel. 
071/357-16-99
OPEL OMEGA, 1996 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
OPEL OMEGA B, 1996 r., 2000 ccm, 16V: maska, błotni
ki, reflektory soczewkowe, lampy tylne, szyba czołowa, 
drzwiowa prawy przód i tył, zderzak, chłodnica klimy, atra
pa, poduszka pow. z sensorem i napinaczami. Moszna, gm. 
Strzeleczki, tel. 077/466-96-91, 0602/15-59-64 
OPEL VECTRA B SEDAN : grill, tapicerka drzwi tylnych 
prawych, nadkola. Dobroszyce, tel. 071/314-14-81 
OPEL VECTRA, 1700 ccm, turbo D : silnik. Nysa, tel. 
077/433-83-65
OPEL VECTRA KOMBI : podsufitką. Paczków, tel. 
077/431-61-91, 0604/0840-56 
OPEL VECTRA A, 1990 r . : oryg. spoiler (płaski), listwa 
podszybia kokpitu (beżowa), antena radia Opel. Legnica, 
tel. 076/855-3543. 0603/85-52-55 
OPEL VECTRA, 1992 r., 2000 ccm,: komputer, dach, ma
ska przednia, reflektory, silnik, ćwiartka przednia i tylna, 
szyby boczne, belka tylna, tapicerka drzwi, skrzynia bie
gów F-13, F-16, F-20 lub całe nadwozie. Ostrów Wlkp., 
tel. 0608/78-57-66
PEUGEOT 405 KOMBI, 1993 r., 1900 ccm, turbo D : silnik 
z intercoolerem. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
PEUGEOT 406: zderzak przedni, reflektor prawy. Wiązów, 
powiat Stcelin,. tel. 0600/32-69-05 
PEUGEOT 406,1996 r., 1800 ccm, 16V : zegary Sagem, 
radio Philips, oryginalne, zagłówki tylne, elektron, zega
rek. Lubin, tel. 0602/57-73-31 
PEUGEOT EXPERT, FIAT SCUDO : ściana grodziowa. 
Wrocław, tel. 071/322-82-84
POLONEZ : silnik, skrzynia biegów (5), inst. gazowa lub 
cały samochód po wypadku, ew. przyjmę samochód, w 
zamian za złomowanie. Trzebnica, tel. 071/312-33-54, 
090/34-14-92
POLONEZ, 1995 r., 1600 ccm, GLI: instalacja gazowa, 2- 
lub 3-letnia. Legnica, tel. 0604/05-32-54, 076/866-18-67 
POLONEZ CARO: części przodu, maska, błotniki, lampy, 
zderzak. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
POLONEZ CARO : różne części. Wrocław, tel. 
071/373-72-00, 0503/1345-17 
POLONEZ CARO PLUS: maska, zderzaki, drabinka, chłod
nica, pompa paliwa do GSi, elektryczne podnośniki szyb, 
reflektory. Wrocław, tel. 0601/80-99-18

POLONEZ CARO PLUS: maska, drzwi, most, lamjfy, błot
niki, fotele, szyba, chłodnica. Wrocław, tel. 0606/93^82-96 
POLONEZ CARO : zderzak, maska, lampy, drzwi, most,, 
skrzynia biegów, szyba, siedzenia, chłodnica. Wrocław, teł. 
0604/06-55*32
POLONEZ CARO PLUS: komputer do wersji GSi + immo
bilizer, felgi aluminiowe (nowy wzór) z oponami. Wrocław, 
tel. 0603/85-13-62
POLONEZ CARO, 1995 r., 1600 ccm: oryginalna klimaty
zacja, chętnie z montażem. Lubin, tel. 0601/27*11*26 
POLONEZ CARO PLUS, 1998 r . : zderzak przedni, błotnik 
prawy. Żary, tel. 0601/88-35-95.
POLONEZ TRUCK: aluminiowe burty dł. 2 m, Idapa tylna 
do nadbudówki, dolne zabudowy. Wrocław, tel. 
060^/85-13-62
RENAULT 19, turbo D : intercooler. Maniów Wielki, tel. 
0606/43-29-74, woj. wrocławskie 
RENAULT 19,1992 r . : dach + szyberdach i podsufitką, 
drzwi lewe tylne, błotnik prawy przedni, grill. Świebodzin, 
tel. 068/382-30-77, 0502/83-17-29 
RENAULT CLIO I I 2000 r.: reflektory, kpi. soczewki. Wro
cław, tel. 329-55-85 po godz. 19 
RENAULT CLIO, 1991 r. 3-drzwiowy: dach ze słupkami. 
Żmigród, tel. 071/385-66-29po godz.18 
RENAULT CLIO, 1994 r . : halogen, w cenie do 50 zł. Ża
gań, tel. 0502/67-17-50
RENAULT CLIO, 1994 r. 5-drzwiowy : dach, drzwi i inne. 
Nowa Ruda, tel. 074/873-30-28, 0606/65-23-68 
RENAULT CLIO, 2000 r. 5-drzwiowy: drzwi przednie lewe, 
drzwi tylne lewe, zderzak tylny, lampa prawa tylna. Bole
sławiec, tel. 0602/45-33-20
RENAULT ESPACE : nowy model, błotnik przedni prawy, 
tapicerka drzwi przednich prawych, lampa przednia pra
wa. Wrocław, tel. 0501/14-35-63 
RENAULT KANGOO: listwy dachowe, zaciski hamulcowe 
przednie. Wrocław, tel. 0501/14-35-63 
RENAULT KANGOO: dach, bok lewy, drzwi tylne z szyba
mi. Wrocław, tel. 0602/66-67-96 
RENAULT KANGOO, 2000 r . : dach, do wersji 5-drzwio- 
wej. Prochowice, tel. 076/85840-58, 0601/19-20-09 
RENAULT LAGUNA, 1994 r., 1800 ccm, wtrysk: przepust- 
nica. Legnica, tel. 0601/71-5145 
RENAULT LAGUNA, 2000 r . : blenda tylnej klapy do wer
sji 5-drzwiowej. Lubin, tel. 076/844-15-99 
RENAULT MAGNUM, MAJOR, 310, 390 : kabina, silnik, 
zawieszenie lub całe auta na części, mogą być rozbite lub 
bez prawa rejestracji. Wrocław, tel. 0503/58-64-49, 
0607/50-54-33
RENAULT MASTER, 2000 r . : siedzenie pasażera. .Wro
cław, tel. 0606/62-65-10
RENAULT MASTER, 2000 r. : ćwiartka prawa. Zielona 
Góra, tel. 0501/85-6740, 0501/22-72-67 
RENAULT MEGANE: tapicerka, tylna kanapa, boczki, pod
nośnik szyb, lewy tylny. Lubin, tel. 076/749-31-69 
RENAULT MEGANE, 1996 r., 1400 ccm : instalację elek
tryczną. Opole, tel. 077/464-65-15 
RENAULT MEGANE, 1998 r., 1600 ccm. benzyna : ma
skę, reflektory, chłodnicę, wzmocnienie czołowe, grill, błot
niki przednie, klimatyzację kpi., drzwi kpi., łaeę silnika. Lu
bin, tel. 0601/42-28-54
RENAULT RAPID, 1994 r., 1400 ccm_benzyna : silnik 80 
KM, z wałkiem rozrządu, głowica mónowtrysk, do spraw
dzenia, skrzynia biegów *  "sanki", gażnik do silnika E6J 
(Weber 32TLDR).,. tel. 076/85840-65, 0608/53-22-16 
RENAULT SAFRANE, 1994 r., 2500 ccm, turbo D : pompę 
oleju z obudową lub uszkodzony silnik. Wrocław, tel. 
071/352-12-16
RENAULT TRAFIĆ: szyby boczne, tapicerkę, fotele, pod- 
sufitkę, do modelu krótkiego. Wrocław, tel. 071/339-91-81, 
0602/57-90-30
ROVER 214,1986 r., 1400 ccm: silnik lub cały samochód 
na białych tablicach. Wrocław, tel. 0607/77-10-02 
ROVER 618, 1997.r. : moduł do poduszki powietrznej. 
Wrocław, tel. 071/78747-90, 0603/85-13-81 
ROVER 820, 1994 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
SEAT CORDOBA, 1997/00 r . : części przodu lub cały na 
części. Polanica Zdrój, tel. 0609/34-99-08 
SEAT TOLEDO, 1993 r. : części przodu. Legnica, tel. 
0603/80-26-88
SILNIK WANKLA: rok prod., model, stan techn. obojętny. 
Nysa, tel. 077/433-08-88, 0605/23-01-27 
SKODA FELICIA, 1998 r., 1300 ccm, MPi nowy model: 
maska z grillem, lampy, kierunkowskazy, pas przedni, zde
rzak, błotnik prawy, wahacz, półoś długa z przegubem, 
poduszki pod silnik, alternator, rozrusznik, szyba przednia, 
felga, po przystępnej cenie. Rafał, Trzebnica, tel. 
0502/4249-92
TOYOTA CAMRY, 1994 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0607/68-62-62
TOYOTA CELICA, 1995 r., 1998 ccm : .sanki" pod silnik 
oraz felgi 15" z oponami. Zielona Góra, tel. 0604/52-11-55 
TOYOTA COROLLA, 1988 r., 1800 ccm, diesel: różne czę
ści. Borowa Oleśnicka, tel. 071/314-8142 
TOYOTA COROLLA, 1998 r . : 3 drzwi, poduszki pow., filtr 
szmerów, McPherson lewa strona, spoilery, felgi aluminio
we. Lubin, tel. 0502/63-02-35 
TOYOTA PICNIC, 1998 r., 2200 ccm, turbo D : piastę tylną 
z ABS-em. Lubin, tel. 076/842-39-57 
TOYOTA RAV4, 1999 r. : tył cały. Leszno, tel. 
0601/75-56-60
VOLVO 340, 360 : siedzenie tylne. Wrocław, tel. 
0503/99-07-05
VOLVO 740,1990 r., 2400 ccm, diesel: listwa ze wspoma
ganiem, zderzak przedni, tarcza koła przedniego. Pacz
ków, tel. 077/431-71-74
VOLVO 850, 1995 r. : różne części. Wrocław, tel. 
0607/68-62-62
VOLVO 940,1990 r., 2400 ccm, diesel: listwa ze wspoma
ganiem, zderzak przedni, tarcza koła przedniego. Pacz
ków, tel. 077/431-71-74
VW BORA, 2300 ccm, V5 : kompletne sprzęgło. Jelenia 
Góra, tel. 0603/61-59:50, 0609/26-96-78 
VW BUS 23 .ogórek": serwo hamulcowe. Głogów, tel. 
076/83446-34
VW GOLF II, 1800 ccm : deskę rozdz., pasy bezwł., tapi
cerkę, zderzak tylny, hak, półkę tylną. Legnica, tel. 
076/857-51-07*. 0603/1943-16 
VW GOLF IV : poduszka powietrzna + sterownik (na 2 po
duszki). Polanica Zdrój, tel. 0502/40-91-08 
VW GOLF III: szyberdach, W całości lUb na części. Wro
cław, tel. 0501/73-38-30
VW GOLF II GTI, 1988 r., 1800 ccm, wtrysk : el. pompę 
paliwa zewn. Lubin, tel. 0601/42-28-54 
VW GOLF II, 1989 r., 1800 ccm, GTi: skrzynia biegów (5), 
stan dobry/Oleśnica, tel. 071/314-96-81 
VW GOLF II, 1990 r., 1300 ccm, pełny wtrysk : komputer, 
b. pilnie. Trzebnica, tel. 071/387-0145, 0600/51-94-05 
VW GOLF, 1994 r . : drzwi, silnik, zawieszenie, dach, śro
dek i dużo innych. Legnica, tel. 0503/79-03-29 
VW GOLF III, 1996 r.: sprężyny obniżające, zderzak tylny. 
Wrocław, tel. 0608/36-71-01
VW GOLF III, 1996 r. 3-drzwiowy: listwa boczna (czarna), 
na tylny błotnik lewy, wys. 55 mm. Kłodzko, tel. 
074/867-81-36
VW POLO G 4 0 ,1300 ccm, turbo : silnik, może być bez 
prawa rejestracji. Częstochowa, tel. 034/317-54-24 
VW POLO, 1999 r.,: tapicerka na drzwi (5-drzwiowy). Lu
bin, tel. 076/846-74-37
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VW POLO CLASSIC, 2000 r., 1400 ccm, 16V, benzyna : 
zderzak, halogeny, lampy, przednie, błotniki, maska, belka 
pod chłodnicę, wahacz lewy, pas przedni, kierunkowskazy 
przednie, grill. Jelenia Góra, tel. 0602/76-82-98 
VW TRANSPORTER T4: bagażnik dachowy, 3 zagłówki z 
tworzywa w kolorze szarym. Wrocław, tek 071/322-68-21 
VW TRANSPORTER, 1990 r . : podnoszony dach - sypial
nia, kpi., w b. dobrym stanie, szarą tapicerkę przednich 
drzwi oraz wycieraczkę tylnej szyby. Wrocław, tel. 
0603/22-85-77
VW TRANSPORTER T4 CARAVELLE, 1993 r., 2400 ccm, 
diesel: maskę, lampy, chłodnicę wody, wzmocnienie czo
łowe. halogeny, zderzaki do modelu T5, osłonę silnika, kie
rownicę, aftetnator. Lubin, Jej. 0601/42-28-54 
WÓZEK WIDŁOWY BALCANCAR 1661 : mały. .bułgar", 
felgi i opony. Wrocław, tel. 071/349-28-12' /fax, 
0501/14-35-63
ZIŁ : mechanizm mostu, skrzyniowy, szybki. Żary, tel.
068/374-26-14, 0608/11-48-12
ŻUK: kabina. Strzelin, tel. 071/302-79-33,0609/28-12-72

MOTOCYKLE
APRILIA125,1990 r., 125 ccm, biało-czarno-żółty, ścigacz, 
atrakcyjny wygląd, - 4.700 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-13-55
APRILIA 125 PROSDART, 1992 r., 19 tys. km, 125 ccm. 
Rotax, błało-czerwono-żółty, sprowadzony w całości z 
Włoch, bez wypadku, oryginalny, stan idealny, - 9.000 zł. 
Legnica, tel. 0503/62-38-68
APRILIA ET0125 ENDURO, 1990 r., 30 tys. km, 125 ccm, 
benzyna, czerwony, zarejestrowany, dozownik, 6-biegowy,. 
• 2.800 zł. Nowogrodziec, tel. 075/731-65-77, 
0606/33-29-83
APRILIA RS 50, 1992 r., 19 tys. km, 50 ccm, benzyna, 
biało-czerwono-fioletowy, obudowany, ścigacz, chłodzony 
wodą, centralny amortyzator, hamulce tarczowe, dozow
nik oleju, el. rozrusznik, atrakcyjny wygląd, stan dobry, -
4.300 zł. Wrocław, tel. 071/354-36-81, 0604/36-89-38 
CAGIYA 125 ROADSTER, 2000 r., 1 tys. km, 125 ccm. 
szary metalic, dużo elem. chromowanych, 2-takt, 6-biego- 
wy, samoczynny dozownik oleju, stan idealny, • 7.000 zł. 
Świebodzin, tel. 068/382-55-05, 0603/70-28-12 
COBRA 200,1997 r., 3 tys. km, 200 ccm, benzyna, czar
ny, prod. rosyjskiej, silnik chłodzony powietrzem, szoso- 
wo-terenowy, kupiony w 99 r. w salonie, ważny przegląd, 
nowy akumulator, .na chodzie', cena -1.200 zł lub zamie
nię na samochod w tej cenie. Lubin, tel. 0503/54-38-57 
CZ 175, 1986 r., 15 tys. km, 175 ccm, zielono-biały, po 
remoncie silnika, lakierowaniu, udokum. pochodzenie, go
towy do sezonu, części, stan idealny, • 650 zł. Legnica, tel. 
076/854-43-15
CZ 175,1989 r. • 500 zł. Gierałcice, tel. 0600/75-06-66 
CZ 350,1987 r., 40 tys. km, 350 ccm, czerwony, stan do
bry, do drobnych poprawek, II właściciel, w całości lub na 
części, + nowe klocki hamulcowe, dodatkowo z przodu, bez 
wypadku, - 270 zł. Czarnowąsy, woj. opolskie, tel. 
0607/20-98-11
DAELIM CHOPPER, 1997 r., 16 tys. km, 124 ccm, czamy. 
dużo elem. chromowanych, rozrusznik, estetyczny wygląd, 
sprowadzony z Niemiec, w kraju od 3 miesięcy, stan b. 
dobry. - 6.900 zł. Głogów, tel. 0602/83-35-32 
DNIEPR MT 10, 1979 r., 70 tys. km, 650 ccm, czamy, z 
koszem, .na chodzie", wsteczny bieg, alternator, -1.100 
zł. Zielona Góra, tel. 0606/97-86-57 
DUCATI750 SS, 1998 r., 15 tys. km, czerwony, • 15.000 zł 
lub zamienię na samochód osobowy. Leszno, tel. 
0501/59-27-92
GILERA SPX125,1990 r., 21 tys. km, 125 ccm po lakiero
waniu, 33 KM, rozrusznik, dozownik oleju, hamulce tarczo
we, zadbany, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 3.800 zł. 
Wrocław, tel. 0607/54-35-39
GOKART, 125 ccm, żółto-czarny, silnik WSK, - 7.500 zł.
Kożuchów, tel. 068/355-35-46
GOKART, 1997 r. oryginalny, przygotowany do wyścigów,
stan b. dobry, - 3.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-26-85,
0603/13-75-79
GOKART 125 silnik WSK, - 600 zł., tel. 077/412-88-45 po 
godz. 20
GOKART SAM, 50 ccm z silnikiem Jawy, hamulce tarczo
we na tylnych kołach, stan b. dobry, - 300 zł. Wrocław, tel. 
352-48-28, 0502/45-07-96
HONDA 1000F, 1988 r., • 8.500 zł lub zamienię na VW 
Golfa, Porsche 924, może być po wypadku., tel. 
0600/88-27-67
HONDA 1100 MAGNA, 1983 r., 65 tys. km, 1100 ccm, gra
natowy metalic, nowy akumulator, wydechy H-D, gmoie, 
nowe łańcuchy rozrządu, atrakcyjny wygląd - 8.500 zł. Po
lkowice, tel. 0602/53-16-75, 076/845-04-48 
HONDA 125 ENDURO, 1986 r., 3 tys. km, 125 ccm, czer
wony, el. rozrusznik, stan b. dobry, • 3.000 zł. Lądek Zdrój, 
tel. 074/814-64-04
HONDA CB 1000,1993 r., czarno-srebrny metalic, spro
wadzony z Niemiec, odony, oryginalny lakier, bagażnik, tłu
mik Sebring, - 17.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-91-51, 
0601/76-62-80
HONDA CB 250G, 1975 r., 250 ccm, czamy, stan dobry, 
garażowany, bez wypadku, niklowane dodatki, - 1.900 zł. 
Oława, tel. 071/313-44-37 po godz. 15, 0502/93-60-49 
HONDA CB 400T, 1981 r., 45 tys. km, czamy, 6-biegowy, 
2 tarcze z przodu, aluminiowe felgi, sportowo-turystyczny, 
atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, • 3.600 zł. Zimnice, tel. 
076/722-88-04
HONDA CB 450S, 1987 r., 450 ccm, czerwony, - 5.000 zł. 
Gliwice, tel. 032/234-50-37
HONDA CB 500, 1994 r., 33 tys. km, bordowy metalic, •
8.000 zł. Bystrzyca Górna, tel. 074/850-99-17 
HONDA CB 750,1995 r., 8 tys. km, szafirowy metalic, 4 
lata nieeksploatowany, - 13.500 zł. Wrocław, tel. 
0607/68-62-62
HONDA CBR 600F, 1989 r., 600 ccm. 90 KM przygotowa
na do sezonu, stan b. dobry, wymieniony olej, filtr, świece i 
klocki, - 8.800 zł. Wieluń, tel. 0603/18-64-99 
HONDA CBR 900RR, 1992 r., 33 tys. km, 900 ccm, grana
towy metalic, stan b. dobry, - 16.200 zł. Wrocław, tel. 
0608/07-74-37
HONDA CBR 900RR, 1992/93 r., 35 tys. km, 900 ccm, 
ciemny, I właściciel, 129 KM, stan b. dobry, - 18.900 zł. 
Wrocław, tel. 0600/87-27-38
HONDA CBR 900RR, 1998 r., 11 tys. km, 900 ccm spro
wadzony z USA, limitowana wersja, przygotowany do se
zonu przez serwis Hondy, stan idealny, - 28.000 zł. Ple
szew, tel. 0501/77-39-60
HONDA CBX 550F, 1985 r., 550 ccm, biało-czerwony, nowy 
łańcuch rozrządu, olej, filtr, świece, nowy akumulator, •
4.800 zł. Kępno, tel. 062/781-02-60, 0601/89-10-61 
HONDA CJ 250T, 1977 r., 250 ccm, żielony metalic, dó 
wymiany 2 komplety pierścieni i tłok, stan dobry, części, 
udokum. pochodzenie, • 1.000 zł lub zamienię na Hondę 
CB 400N z dopłatą. Wałbrzych, tel. 074/842-69-24 
HONDA CM 125 REBEL, 1997 r., 22 tys. km, 125 ccm, 
czerwony, • 6.000 zł. Zary, tel. 068/375-06-17 
HONDA CR 125 CROSS, 1999 r. stan b. dobry, -10.500 
zł. Leszno, tel. 0601/55-0i8-81 
HONDA CR 250 CROSS. 1996 r.. 250 ccm stan b. dobry, 
nie wymaga napraw, gotowy do jazdy, - 7.000 zł. Wrocław, 
tel. 0502/03-65-18
HONDA MBX 80,1983 r., 80 ccm stan b. dobry, atrakcyjny 
wygląd - 2.200 zl. Świdnica, tel. 074/850-44-32

HONDA MTX 80 ENDURp, 25 tys.. km, czerwony, central
ny amortyzator, stan b. dobry, + drugi silnik na-części, -
2.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/767-84-88^ ■ •
HONDA NSI80,1996r.,.21 tys. km, 80 cćm, czarny, • 4.000 
zł. Leszno, tel. 0501/40-69-37 
HONDA NSR125,1990 r., biało-niebieski, obudowany ści-. 
gacz, 2 tarcze hamulcowe, nowa opona tylna, sportowy 
tłumik, po wymianie oleju, stan b. dobry, - 4.500 zł. Brzeg, 
tel. 0604/30-79-51
HONDA NSR 125,1992 r., 18 tys. km, 125 ccm, biało-nie- 
biesko-czeiwony, dużo nowych części, przegląd do 06.2002 
r., 2 kaski, - 4.800 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, 
tel. 0604/23-73-33
HONDA NSR 125,1998 r. stan b. dobry, - 8.500 zł. Rydzy
na, tel. 065/538-85-94, 0604/29-68-50 
HONDA. NSR 125,1998 r., 6 tys. km, czeiwono-biało-fiole- 
towy, import ż Niemiec, I właściciel w kraju, drobne rysy na 
obudowie (powstałe podczas transportu), -*.8..300 ^. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-26-56 
HONDA NSR 125R, 1989 r., 124 ccm 2-suw, .kocie oczy", 
sportowy tłumik, -11.000 zł. Kluczbork, tel. 0602/59-11-69 
HONDA NX 650 DOMINATOR, 1993 r., 17 tys. km, 650 
ccm, czamy, 44 KM, stan bardzo dobry, nowe zębatki, łań
cuch, opony i filtr, pierwszy właściciel w Polsce, gotowy do 
sezonu, - 9.500 zł. Nysa, tel. 077/435-51-09 
HONDA SC-21, 1989 rM 48 tys. km, 1000 ccm, czarny 
metalic, czarna szyba MRA, nowe klocki, łańcuch, zębatki, 
nowe świece, łańcuch i napinacze, nowy filtr oleju, po re
gulacji zaworów, po przeglądzie, 135 KM, otwarta wersja, 
cena -10.000 zł lub zamienię na CBR 900 RR, Kawasaki
1.100 ZZR, ZXR 750, Yamahę YZF1000 600, do 16.000 zł. 
Lubin, tel. 0607/04-26-38
HONDA VF 750,1985 r., 750 ccm, C, granatowy metalic, 
stan b. dobry, szyba, "gmole”, wysokie oparcie, spacerów- 
ki, kufry, przegląd do 2002 r., przygotowany do sezonu, •
7.900 zł. Milicz, tel. 071/383-04-06 
HONDA VTR1000,1999 r., 16 tys. km, 1000 ccm, czamy, 
*  żółte dodatki, wersja Firestorm, sportowe podnóżki, nie 
rejestrowany, faktura VAT, - 23.000 zł. Leszno, tel. 
0601/56-10-00
HONDA XL 500R, 1982 r., - 4.500 zł. Głogów, tel. 
076/832-25-05
HONDA XL 500S ENDURO, 1981 r., 31 tys. km, czerwo
no-czarny, stan b. dobry, nie rejestrowany w kraju, oclony, 
kompletna dokumentacja, • 3.200 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-70-77
HONDA XL 600 ENDURO, 1986 r., 27 tys. km, pomarań- 
czowo-zielony, silnik singiel, 4-zaworowy, 2-gażnikowy, te
leskopy pompowane, ciśnienie powietrza, centralny amor
tyzator tylny, nowy akumulator, oświetlenie, kierunkowska
zy, hamulec tarczowy, błotniki (wysoko), sprowadzony z 
Włoch, oclony, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0502/84-10-08 
HONDA XLR 125W ENDURO. 1998 r., 13 tys. km, 125 
ccm, 4-suw, czerwono-czamo-biały, i właściciel, serwiso
wany, stan idealny, el. rozrusznik, kufer turystyczny + kask 
enduro i inne dodatki, • 7.700 zł. Ziębice, tel. 074/819-33-10, 
0602/18-59-82
HONDA XR 250R, 1987 r., biało-czerwony, po remoncie 
zawieszenia i głowicy, hard enduro, moc 25 KM, hamulec 
tarczowy, stan b. dobry, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 
071/361-55-32, 0606/82-53-26 
HUSQVARNA CR 125, 2000 r., żółty, stan b. dobry, prze-
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robiony cylinder, ukł. wydechowy, zawieszenie, -14.000 
zł. Wschowa, tel. 065/540-25-86 
HYOSUNG CRUISEII, 1999 r., 1 tys. km. 125 ccm, niebie
ski metalic, dużo elem. chromowanych, 4-takt, 5-biegowy, 
stan idealny, osiągi do 130 km/h, - 9.000 zł. Świebodzin, 
tel. 068/382-55-05, 0603/70-28-12 
IŻ JUPITER 5,1991 r., 350 ccm, 12 V, czerwony, nowy, 
nieużywany, brak akumulatora, wschodnie dokumenty, •
1.200 zł. Lubań, tel. 075/721-49-74 
JAWA 175 CZ, 1988 r., 172 ccm, benzyna, czerwony, stan 
dobry, zarej. - 500 zł. Księgienice, tel. 076/840-82-18 
JAWA 350 TS + DRUGA W CZĘŚCIACH, - 800 zł. Opole, 
tel. 077/441-89-07
JAWA 350 TS, 1989 r.', 12 tys. km nowe tłoki, pierścienie, 
łańcuszek sprzęgłowy, linki, akumulator, koła 4 przód, in
stalacja od Kawasaki, kwadratowe lampy, kierunkowska
zy, 2 tarcze hamulcowe, pompowane amortyzatory, alumi
niowe felgi + kask, atrakcyjny wygląd, stan idealny, -1.200 
zł. Wrocław, tel. 0605/57-26-51 
JAWA 350, 1989 r., czerwony, po tuningu, b. atrakcyjny 
wygląd, przegląd techniczny ważny do września 2001 r.t 
nowy dowód rej., stan idealny, -1.100 zł. Kluczbork, tel. 
0502/20-91-13
JAWA 350 TS, 1989 r., czamy, bez rejestracji, brak aku
mulatora, w ciągłej eksploatacji, - 450 zł. Malczyce, tel. 
0603/21-58-17
JAWA 350 TS, 1989 r., czerwony, podniesione tłumiki, błot
nik przedni chromowany, stan b. dobry, - 850 zł. Mochy, 
gm. Przemęt, tel. 065/549-05-71 
JAWA 350 TS, 1989 r., czamy, przedni błotnik i tylne tele
skopy od ETZ, halogeny + części, - 850 zł. Węgliniec, tel. 
075/771-14-06
JAWA 350 TS, 1989 r., 8 tys. km, czerwony, używany tury
stycznie, szeroka tylna opona, dużo chromu, zarejestro
wany, opłacony, zadbany, stan idealny, na białych tablicach, 
-1.300 zł. Wrocław, tel. 071/363-75-31 
JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm, czamy, sportowy atrak
cyjny wygląd, owiewka, halogeny, kufer, 2 kaski, nowe opo
ny, alternator, zarejestrowany, -1.000 zł. Stogniewice, tel. 
062/781-66-86
JAWA 350 TS, 1990 r., 350 ccm, kolor srebrny, przegląd 
do czerwca 2002 r.. dodatki, • 750 zł. Zielona Góra, tel. 
068/326-91-21
JAWA 350 TS, 1990 r. nowy akumulator, -1.050 zł lub za
mienię na samochód Fiat 126p. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-20-67
JAWA 350 TS, 1990 r. po remoncie • 750 zł. Kępno, tel. 
062/781-96-60, 0605/37-64-47 
JAWA 350 TS, 1990 r., 20 tys. km, biały, techn. sprawny, 
po remoncie silnika, wyrejestrowany, -1.100 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-3549 po 18, 0603/51-13-16 
JUNAK CHOPPER koło tylne 15", przednie 18", sprawny, 
- 800 zł. Oleśnica, tel. 071/398-14-47 wieczorem 
JUNAK, 1963 r., 350 ccm, benzyna, czamy, • 1.500 zł lub 
zamienię na samochód do 1.000 zł. Gubin, tel. 
068/359-72-55, 068/455-66-41 
JUNAK M-10,1959 r., 22 tys. km, 350 ccm, czamy, orygi
nalny (oprócz lakieru), stan techniczny idealny, 30 lat nie 
używany, zagubione dokumenty, -1.700 zł. Zielona Góra, 
tel. 0606/97-86-57
O  JUNAK M-10,1962 r., czarny, z wózkiem bocz

nym, odrestaurowany w marcu 2001 r., remonto
wany 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. 4)71/311-51-81 02028951

JUNAK M-10,1963 r., niebieski metalic, przegląd do 11. 
br., stan b. dobry, -1.300 zł. Kowary, tel. 0607/70-87-97

JUNAK M-10,1963 r., 350 ccm, bordowy, oryginalny (zmie
niona jedynie inst. na 12 V), po remoncie kapitalnym, z 
wózkiem bocznym, - 2.500 zł. Sulechów, tel. 068/385-27-21 
JUNAK M-10,1964 r. przerobiony na choppera, zareje
strowany,,-^.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-59-58 
K 750, 1970 r. z wózkiem bocznym, - 1.250 zł. Bielawa,' 
tel. 074/833-63-88, 0601/45-43-93’ ^  —
KAWASAKI CHOPPER, 1993 r., 63 tys; km, granatowy, 
import z Niemiec, brak przebiegu w kraju, - 8.300 zł. Ząb
kowice Śląskie, tel. 074/815-26-56 
KAWASĄK1125 CROSS ENDURO, 1997 r., 125 ccm, fio- 
letowo-zielony, używany amatorsko, stan. idealny, - 5.500 
zł. Leszno, tel. 0605/40-49-92 
KAWASAK11500 VULCAN CHOPPER, 1989 r., 1500 ccm, 
wiśniowy, przygotowany do sezonu, po tuningu w Niem
czech, stan idealny, • 15.500 zł. Chojnów, tel. 
076/818-15-99, 0602/58-06-18 
KAWASAKI GPX 600R, 1997 r., 13 tys. km, 600 ccm, 75 
KM, czamy, bez wypadku, - 15.500 zł. Jemielnica, tel. 
0604/32-57-54
KAWASAKI GPX 750,1990 r., 750 ccm, biało-zielony, ści
gacz, 3 tarcze, ukł. wydechowy 4 x2 , sprowadzony z Nie
miec w czerwcu, bez wypadku, pełna dokumentacja, zare
jestrowany, - 8.900 zł łub zamienię na samochód (VW, 
Opel). Bolesławiec, tel. 075/734-20-75, 0608/10-08-32 
KAWASAKI GPZ-100RX,.1987i., 69Jys Juli, jOOO ccm, 
benzyna Pb, granatowy metalic, 136 KM, antynurek, 4 cyl, 
• 8.300 zł lub zamiana na auto, do remontu + dopłata 6.000 
zł. Chojnów, tel. 0609/03-09-52 
KAWASAKI GPZ 500,1993 r., 1 tys. km, 500 ccm, benzy
na, czerwono-biały, silnik po remoncie, przygotwany do 
sezonu, - 7.500 Zł lub zamienię, z dopłatą. Janków Przy- 
godzicki, gm. Przygodzice, tel. 062/738-24-12, 
0503/70-47-44
KAWASAKI GPZ 500S, 1992/93 r., 34 tys. km, 495 ccm, 
wiśniowo-biały, stan b. dobry, dopiero co sprowadzony, 
kompletna dokumentacja, zarej. - 8.000 zł. Olszyna, tel. 
075/721-25-24
KAWASAKI GPZ 550,1982 r„ 46 tys. km stan b. dobry, 
zadbany, w kraju od miesiąca, oclony, zarejestrowany, ser
wisowany, sportowy tłumik, • 4.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/871-82-68
KAWASAKI GPZ 900R, 1984 r., 115 KM, niebiesko-srebr- 
ny, przebieg 35 tys. mil, w kraju od 2 lat, po remoncie, 
atrakcyjny wygląd, stan techn. dobry, - 6.800 zł. Leszno, 
tel. 065/533-82-07
KAWASAKI KLR 250,1985 r., 250 ccm, DOHC, ciemno
zielony, enduro, stan dobry, zarejestrowany, techn. spraw
ny, przygotowany do sezonu, - 4.800 zł. Wrocław, tel. 
071/311-23-10, 0603/75-17-15 
KAWASAKI KLR 250S ENDURO, 1991 r., 22 tys. km, 250 
ccm, biało-niebieski, nie używany w terenie, opony w b. 
dobrym stanie, chłodzony cieczą, bagażnik, stan idealny, •
6.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-86-43, 0501/28-38-83 
KAWASAKI KLR 600,1990 r.. 600 ccm, czarno-czerwony, 
stan dobry, sportowy ukł. wydechowy Sebring, po wymia
nie płynów, - 7.160 zł. Kostrzyn, woj. lubuskie, tel. 
0502/61-39-23
KAWASAKI KLR 650 ENDURO, 1995 r., 20 tys. km, 650 
ccm, 4-suw, czerwony, hamulce tarczowe, 45 KM, palony 
na rozrusznik, sprowadzony w całości, używany turystycz
nie. -13.500 zł. Wołów. teł. 0606/71-24-93 
KAWASAKI KLR 650,1996 r., 17 tys. km, 650 ccm, -10.500 
zł. Katowice, tel. 032/643-40-32 
KAWASAKI KMX125,1989 r., 20 tys. km. 125 ccm, zielo- 
no-niebieski, zarejestrowany, w ciągłej eksploatacji, po 
wymianie płynów, zębatek, klocków hamulcowych, tylnej 
opony, - 4.200 zł lub zamienię. Świdnica, te l/ 
074/852-15-22, 0602/28-32-80 
KAWASAKI KMX 200 ENDURO, 1991 r., 15 tys. km, 200 
ccm, zielony, 36 KM, ważny przegląd, 2 tarcze hamulco
we, centralny amortyzator, - 6.500 zł. Świdnica, tel. 
074/852-15-06, 074/851-30-67 
KAWASAKI KX125 CROSS, 1993/94 r., 125 ccm, zielony, 
stan dobry, nowe opony, nowy tłok i pierścienie, nowe ło
żyska i zębatka, • 3.800 zł. Oborniki śląskie, tel. 
0503/06-67-23
KAWASAKI KX 125,1997 r. zadbany, - 7.500 zL Jawor, 
tel. 076/870-54-88
KAWASAKI KX 80 CROSS. 1998 r., - 7.200 zł. Leszno, 
tel. 0601/55-08-81
KAWASAKI ZL 900,1985/86 r., 26 tys. km, 900 ccm, per
łowoczamy, udokum. pochodzenie, dużo chromu, 6-bie- 
gowy, 3 tarcze, chłodzony cieczą, aluminiowe felgi, wał 
Kardana, centralny amortyzator, wersja otwarta, po wymia
nach, wersja Eliminator, - 11.500 zł. Bralin, tel. 
062/781-24-03, 0606/27-83-39 
KAWASAKI ZX 1000, 1989/90 r., 20 tys. km, 1000 ccm, 
perłowoczamy, udokum. pochodzenie, bez przebiegu w 
kraju, centralny amortyzator, chłodzony cieczą, 6-biegowy, 
aluminiowe felgi, po wymianie klocków hamulcowych i pły
nów, 3 tarcze hamulcowe, 4 cylindry, obrotomierz, stan sil
nika idealny, - 11.000 zł. Bralin, tel. 062/781-24-03, 
0606/27-83-39
KAWASAKI ZX 750R, 1998 r., 8 tys. km, 750 ccm, zielo- 
nobiałofioletowy, polerowana rama i wahacz, nowe opony, 
głośny wydech, nie eksploatowany w Polsce, lekko uszko
dzony, - 23.000 zł lub zamiana na samochód BMW E-36 
lub inny. Chojnów, tel. 0607/11-22-71 
KAWASAKI ZXR 750,1989 r., 750 ccm zadbany, po regu- 
lacjach, nie wymaga wkładu finansowego, - 9.000 zł. Ko
strzyn, woj. lubuskie, tel. 0503/06-64-32
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KAWASAKI ZXR 750,1989 r., czerwono-czarny, sprowa
dzony bez wypadku, oryginalny lakier, owiewki, szyba MRA, 
wydech 4 w 1, stan idealny, - 10.600 zł. Kępno, tel. 
0604/09-46-82
KAWASAKI ZXR 750,1990 r., wiśniowy, po regulacji i wy
mianie płynu, przygotowany do sezonu, stan dobry, -13.800 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 0503/94-39-09 
KAWASAKI ZZR 1100,1993 r., 29 tys. km, 1100 ccm, czar
no-czerwony, wersja otwarta, moc 150 KM, tłumik 4w1, w 
kraju od jesieni 2000 r., oclony, zarejestrowany, I właści
ciel, obudowany, po tuningu w Niemczech, ścigacz, -13.900 
zł. Stary Ujazd, tel. 077/463-71-20,0603/43-93-65 
KAWASAKI ZZR 600,1990 r., 39 tys. km, 600 ccm nowe 
klocki, łańcuch, zębatki, olej, filtry, synchronizacja, alarm + 
2 piloty, + 2 kufry ze stelażem, sten b. dobry, - 9.800 zł lub 
zamienię na Mercedesa 126. Żagań, tel. 068/377-16-21, 
0502/87-26-25
KAWASAKI ZZR 600,1991 r., 30 tys. km, 600 ccm, zielo- 
nostalowobiały, 106 KM, nowy lakier, stan b. dobry + opo
na tylna, 3 tarcze, wskaźnik temperatury oleju, niebieska 
szyba, 2 rury wydechowe, 16 zaworów, - 10.800 zł. Bie
drzychowice, tel. 0605/46-83-67 
KAWASAKI ZZR 600 NINJA, 1992 r., 30 tys. km, 600 ccm, 
srebrnoniebieski, nowe płyny, akumulator, klocki ham., 
sprow. z Niemiec, przygotowany do sezonu, stan wizualny 
i techn. b. dobry -11.500 zł. Brzeg, tel. 077/416-72-55 
KAWASAKI ZZR 600,1993 r. 1. rej. w 1994 r., nie eksplo
atowany w kraju, sprowadzony z Francji, 2 wloty powie
trza, -12.000 zł. Żary. tel. 0600/38-71-68 
KIMC0125 ENDURO. 2000 r., 3 tys. km, 125 ccm, niebie

ski metalic, sprowadzony z Niemiec, w kraju od 2 miesię
cy, fabiycznie nowy, • 9.500 zł. Głogów, tel. 0602/83-35-32 
KOMBINEZON MOTOCYKLOWY 2-częściowy, zielony, na 
wzrost 168-174 cm, stan b. dobry, mało używany, - 300 zł. 
Oleśnica, tel. 0502/26-39-10
KRAMER ER 250 ENDURO, 1985 r., 250 ccm, niebieski, 
tarcza, łańcuch oryginalny, nowa opona tylna, centralny 
amortyzator, plastiki Acerbis, silnik MZ, atrakcyjny wygląd, 
- « 0  zł. Środa Śląska, tel. 071/317-4242 
KTM 80 PRO LEVER, 1984 r., 10 tys. km, 85 ccm, szary 
metalic, alum. felgi, bagażnik, 4 kierunkowskazy, osłona 
lamp, 5 biegów, cross, hamulce tarczowe, kwadratowy re
flektor, w kraju od 1996 r., kpi. dokumentacja, r2^4Q0zł 
lub zamienię na motorower, poj. 50 ccm, Cagiva, Apmjr. 
Wschowa, tel. 065/540-42-17 
KTM 80 PL, 1985 r., 25 tys. km, 80 ccm, 2-suw, czerwony, 
9 KM, nowe opony, sprowadzony w całości, - 2.400 zł. 
Namysłów, tel. 0502/13-02-75 
KUPIĘ CZ 175,1989 r., 175 ccm stan dobry, najchętniej z 
dokumentacją. Wrocław, tel. 071/329-55-24 
KUPIĘ GOKARTY dla początkujących, o małej poj. Lubin, 
tel. 036/844-72-96, 0605/64-82-30 
KUPIĘ HONDĘ HORNET, 1999 r., 600 ccm na części. Wro
cław, tel. 0606/90-67-95
KUPIĘ KOMBINEZON 2-częściowy, stan b. dobry, firmo
wy, na wzrost 187 cm. Wrocław, tel. 0602/17-02-08 
KUPIĘ MOTOCYKL o poj. 125 ccm, zarejestrowany jako 
motorower-ścigacz. Kostrzyn, woj. lubuskie, tel. 
0605/39-99-61
KUPIĘ MOTOCYKL po wypadku lub na części, po 1992 r. 
Lwówek śląski, tel. 0604/99-42-81 
KUPIĘ MOTOCYKL HONDA RC 36 po wypadku, po spa
leniu lub samą dokumentację. Legnica, tel. 076/862-96-42, 
0605/94-59-31
KUPIĘ MOTOCYKL HONDA XL 350, XL 500, 1982/86 r. 
uszkodzony, kompletna dokumentacja. Grębocice, tel. 
076/831-53-29 po 20
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 JUNAK M-10 oryg., z dokumentacją, 
do 1000 zł. Parzynów, te!. 062/731-61-43 
KUPIĘ MOTOCYKL MZ 150, 251 w kolorze czerwonym 
lub niebieskim, stan b. dobry, stan idealny, bez dokumen
tacji. Chojnów, tel. 076/819^32-44 
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 150/251, do remontu, uszko
dzony. Chojnów, tel. 0604/85-47-79 
KUPIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 150, 250, 251 TS, TROPIĆ, 
1980/92 r. z dokumentacją lub bez, stan dobry, w cenie do 
500 zł. Stoszowice, tei. 074/818-11-98 
KUPIĘ MOTOCYKL OSA SKUTER do remontu, w cenie 
do 200 zł. Kłodzko, tel. 074/647-59-81, 0607/43-44-13 
KUPIĘ MOTOCYKL SUZUKI GSX 600R, F, Yamaha FZR 
600, Honda CBR 600 lub inne propozycje, 1993 r., w cenie 
do 9.500 zł, w rozliczeniu Ford Fiesta z 1992 r., 1.3 E. 
Lwówek Śląski, teł. 0607/76-04-81 
KUPIĘ MOTOCYKL SUZUKI ER 650 ENDURO w cenie 
do 5.000 zł. Wrocław, tel. 0503/57-16-76 
KUPIĘ MOTOCYKL SUZUKI GS 500E po 1990 r., zareje
strowany, w cenie do 5.500 zł, z okolic Wrocławia. Wro
cław, tel. 0501/26-73-62
KUPIĘ MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY OUO-PIKOLO spali- 
nowy, dla osoby niepełnosprawnej, z automatyczną skrzy
nią biegów, prod. włoskiej, nowy lub używany. Oława, tel. 
071/313-10-47
KUPIĘ MOTOCYKL WSK 125. Wrocław, tel. 0605/11-38-16 
KUPIĘ MOTOCYKL YAMAHA DRAGSTAR CLASSIC. Wro
cław, tel. 071/785-79-07, 0601/70-84-92 
KUPIĘ MOTOROWER w cenie ok. 100 zł. Wrocław, tei. 
0603/38-68-21
KUPIĘ MOTOROWER HONDA MTX 80 lub MBX 80, zare
jestrowany. Brzeg Dolny, tel. 071/319-94-43 
KUPIĘ MOTOROWER OGAR kompletna dokumentacja, 
stan dobry - do 300 zł. Żórawina, tel. 071/316-04-30 
KUPIĘ MOTOROWER ROMET do 200 zł. Paczków, tel. 
0608/24-56-48
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON S 51,1987 r., 8 tys. km, 
50 ccm, zielony, stan b. dobry, 4-biegowy, kierunkowska
zy, przygotowany do sezonu, opłacony, zarejestrowany, •
1.450 zł. Wrocław, tel. 0607/30-63-28 
KUPIĘ MOTOROWER SIMSON S 51 SKUTER. 1989 r., 
50 ccm może być mocno uszkodzony, z dokumentacją, do 
500 zł. Polkowice, tel. 076/845-47-74 po godz. 18 
KUPIĘ MOTORYNKĘ stan dobry - do 300 zł. Krapkowice, 
tel. 077/466-25-05
KURTKA MOTOCYKLOWA skórzana, czarna, duży roz
miar, stan b. dobry, -170 zł. Oleśnica, tel. 0502/26-39-10 
KURTKA MOTOCYKLOWA ze wzmocnieniami firmy Die
sel, czerwona, rozmiar M, mało używana, - 220 zł. Oleśni
ca, tel. 0502/26-39-10
KURTKA MOTOCYKLOWA skórzana, czarna, rozm. M. • 
190 zł. Wrocław, tel. 357-74-64 
M-72. czamy,+ wózek boczny, instalacja el. 6 V, - 2.200 zł. 
Wrocław, tel. 0606/16-95-64
MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY, 1999 r.. 2300 ccm, V6 sa- 
moróbka, automatic, atrakcyjny wygląd, • 7.000 zł lub za
mienię na inny. Zielona Góra, tel. 068/341-41-33, 
0604/30-29-41
MOTOROWER APRILIA RX 50, 1991 r., 14 tys. km, 50 
ccm, różowo-fioletowo-żółty, enduro, nowe opony, zębat
ki, zawiesz. przednie dolne i górne, ham. tarczowe, chło
dzony cieczą, stan dobry, kompletna dokumentacja • 3.200 
zł. Jelenia Góra. tel. 075/751-2043, 0607/35-72-05 
MOTOROWER APRILIA MTX 50 ENDURO, 1991 r., 20 tys. 
km, 50 ccm, czerwony, dozownik oleju, chłodnica, nóżka, 
obrotomierz, prędkościomierz, hamulec tarczowy, komplet
na dokumentacja, atrakcyjny wygląd, stan idealny, • 3.000 
zł. Karpacz, tel. 0603/07-42-22 
MOTOROWER APRILIA GULIVER, 1995 r. - 4.600 zł. Wro
cław, tel. 071/348-15-80
MOTOROWER APRILIA RS 50,1996 r., 6 tys. km, 50 ccm, 
czarno-czerwony, stan idealny, przygotowany do sezonu, 
ścigacz, kask, pełna dokumentacja, - 6.500 zł. Kamieniec 
Ząbk., tel. 074/817-31-19, 0605/94-12-30 
MOTOROWER APRILIA SR 50, 1997 r., 60 tys. km. 50 
ccm, szaroniebieski, nowa opona tylna, techn. sprawny, 
kask, oclony, - 3.800 zł. Nowogrodziec, tel. 0607/47-75-96 
MOTOROWER APRILIA 50,1997 r., srebrno-pomarańczo- 
wy, stan b. dobry, - 6.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-25-86 
MOTOROWER BENELLISCOOTY, 1995 r., 6 tys. km, 50 
ccm, niebieski metalic, skuter, rozrusznik, stan b. dobry, -
2.800 zł. Tomaszów Mazowiecki, tel. 044/723-15-81, 
0608/84-44-98
MOTOROWER BENELLI SKUTER, 2000 r., 50 ccm, nie
bieski metalic, automatic, 2-osobowy, el. rozrusznik, na 
gwarancji, schowek na kask, kask, stan idealny, - 6.700 zł. 
Kłodzko, tel. 074/865-82-64
MOTOROWER CHART, 1991 r., 50 ccm, czerwony, po re
moncie silnika i lakierowaniu, nowy akumulator, kierunkow
skazy, opony, el. zapłon, 3-biegowy, dodatkowo silnik i koło 
tylne, stan b. dobry, - 800 zł. Jerzmanowice, tel. 
076/819-61-71 po godz. 17, 0604/86-41-48 
MOTOROWER DUCATI CROSS, 1990 r., 50 ccm, zielony 
metalic, stan b. dobry, • 1.500 zł. Kamieniec Ząbk., tel. 
074/817-46-68
MOTOROWER HONDA MT 50, 1985 r., • 1.400 zł. Wro
cław, tel. 071/354-36-05
MOTOROWER HONDA LEADS SKUTER, 1989 r., 8 tys. 
km, 50 ccm, niebieskoszary metalic, el. rozrusznik, dozow

nik, automatic, obrotomierz, hamulec tarczowy, stan b. 
dobry, • 2.000 zł. Marciszów, tel. 075/741-06-29 
MOTOROWER HONDA TAKT, 1991 (., 7 tys. km, 50 ccm,
2-suw, czerwony, skuter 1-osobowy, el. rozrusznik, auto
matic, sprawny, automatyczny dozownik oleju, beztermi
nowy przegląd, • 1.380 zł. Wrocław, tel. 0601/06-29-91 
MOTOROWER HONDA BALI, 1994/96 r. 2 szt - 4.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/348-15-80
MOTOROWER JAWA, 50 ccm, granatowy metalic, stan 
idealny, • 400 zł. Lubin, tel. 0609/38-95-98 
MOTOROWER JAWA 50 .na chodzie", dokum., po lakie
rowaniu 4 mies., stan silnika dobry - 320 zł. Wrocław, tel. 
0503/16-57-63
MOTQ£OWER JAWA MUSTANG, 1978 r., 17 tys. km, 50 
ccm, czerwony, I rej. w 1984 r., silnik wymieniony w 1988 
r., pełna dokumentacją, - 440 zł. Kłodzko, tel. 
0606/19-91-96"
MOTOROWER JAWA 50,1979 r., 50 ccm, bordowy, techn. 
sprawny, oryginalny lakier, nowe linki i prędkościomlera*, 
nowy dowód rej. - 250 z ł . t e l .  0604/59-52-23 
MOTOROWER JAWA, 1981 r., 40 tys. km, 50 ccm, czer
wony, .na chodzie", zarejestrowany, - 290 zł. Karpacz, tel. 
0603/07-42-22
MOTOROWER KADET, 1986 r., 50 ccm, czerwony, mało 
używany, chromowane błotniki, w b. dobrym stanie, - 400 
z ł. ., tel. 0504/92-96-12
MOTOROWER KADET, 1986 r., 50 ccm stan b. dobry, 
niożliwóść zarejestrowania, dowód rejestracyjny, - 250 zł. 
Zielona Góra, tel. 068/327-62-92 
MOTOROWER KOMAR, 1986 r., 50 ćcm stan dobry, zare
jestrowany, opłacony + kask, -190 zł lub zamienię na Wart
burga, sprawnego. Brzeg, tel. 0605/64-68-86 
MOTOROWER MALAGUTI, 1990 r., 50 ccm, zielony me
talic, stan techn. b. dobry, chłodzony cieczą, hamulec tar
czowy, aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd, -1.700 zł. Prud
nik, tel. 077/437-61r30
MOTOROWER MALAGUTI F-12, 1995 r., 8 tys. km. 49 
ccm, perłowocżerwony, soczewkowe lampy, automatic, 
dozownik oleju, hamulce tarczowe, atrakcyjny wygląd, roz
rusznik, przygotowany do sezonu, szerokie opony, kufer 
na kask, - 4.200 zł. Lubin, tel. 076/842-39-57 
MOTOROWER OGAR 205 2-suw, 2-osobowy, - 500 zł. 
Kluczbork, tel. 0602/59-11-68 
MOTOROWER OGAR 200,1987 r. 8 tys. km, 50 ccm, czer
wony, po renowacji, nowy lakier, mało używany, stan ideal
ny, 3-biegowy, kompletna dokumentacja, przegląd bezter
minowy, atrakcyjny wygląd, - 600 zł. Bralin, tel. 
062/781-21-97
MOTOROWER OGAR 200,1989r., 2 tys. km, 50 ccm. czer
wony, silnik prod. czeskiej, oryginalny lakier, mało używa
ny, zarejestrowany i ubezpieczony, stan idealny, - 800 zł. 
Kłodzko, tel. 0606/19-91-96
MOTOROWER OGAR 205,1989 r. stan idealny, - 400 zł. 
Wąwolnica k. Strzelina, tel. 071/392-67-39 
MOTOROWER PEUGEOT SEEDFIGHT, 1998 r., 10 tys. 
km, 50 ccm, srebrny, chłodzony cieczą, skuter, moc 7 KM,
- 5.500 zł. Gryfów SI., tel. 075/781-37-87 
MOTOROWER PGO SKUTER .BIG MAX", 1997 r., 50 ccm, 
czerwony metalic, elektryczny rozrusznik, dozownik oleju, 
automatic, schowek na kask, - 3.700 zł lub zamienię na 
Simsona, skuter, do 1.700 zł albo komputer. Wądroże Wiel
kie, tel. 076/887-44-86, 0600/30-22-22 
MOTOROWER PIAGGIO, 1991 r., -1.200 zł. Wrocław, tel. 
071/352-97-69, 0603/20-12-59
MOTOROWER PIAGGIO NSL 50,1994 r.. 50 ccm, niebie
ski, kufer, po tuningu, automatic, el. rozrusznik, - 3.200 zł. 
Wrocław, tel. 071/362-87-89 po godz. 18 
MOTOROWER PIAGGIO, 2000 r., 1 tys. km. 50 ccm, czar
ny, stan idealny, - 5.500 zł. Tomaszów Mazowiecki, tel. 
044/723-15-81, 0608/84-44-98 
MOTOROWER ROMET MR-2370, 1981 r., 4 tys. km. 50 
ccm, niebieski, po remoncie silnika, nowe: zębatki, linka 
gazu, tłumik od Simsona, II właściciel, udokumentowane 
pochodzenie, dodatkowo 2 opony i części do skrzyni bie
gów, - 290 zł. Budzów, tel. 074/818-11-98 
MOTOROWER ROMET. 1986 r.. 30 tys. km, siwo-poma- 
rańczowy, stan b. dobry, możliwość zarejestrowania, do
wód rejestracyjny, - 280 zł. Klępina, tel. 068/327-62-92 
MOTOROWER ROMET KADET, 1986 r., 50 ccm, czerwo
ny, stan idealny, boczne lusterko, kompletna dokumenta
cja, po remoncie kapitalnym, oryginalny lakier, techn. 
sprawny. Wrocław, tel. 071/354-00-24 
MOTOROWER ROMET OGAR, 1987 r., zielony, 3-biego- 
wy, zarejestrowany, po wymianie świecy, tłoka i pierścieni,
- 350 zł. Kaczorów, tel. 0606/53-83-35 pr. Kubę 
MOTOROWER ROMET KADET, 1987 r., 50 ccm, czerwo
ny, po remoncie kapitalnym, nowy cylinder, tłok, pierście
nie, łożyska, zimmeringi i inne części, niklowane błotniki, 
nowe opony, stan idealny • 450 zł oraz motorower Piaggio 
Puch, aluminiowe felgi, półautomatyczna skrzynia biegów, 
uszkodzony, - 200 zł. Pieszyce, tel. 074/836-54-20, 
0603/52-15-42
MOTOROWER ROMET 205, 1988 r. stan b. dobry, kom
pletna dokumentacja, + drugi Romet Kadet na części, • 
350 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-12-38 
MOTOROWER ROMET OGAR 200,1988/89 r., 5 tys. km, 
niebieski, II właściciel, faktura zakupu, stan idealny, - 650 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-56-79 
MOTOROWER ROMET OGAR 205,1989 r., niebieski me
talic, 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 CHART, 1989 r., 10 tys. km, 50 
ccm, biały, 3-biegowy, pełna dokumentacja, stan dobry, - 
550 zł. Wrocław, tel. 071/352-54-52, 0503/94-96-51 
MOTOROWER ROMET CHART. 1990 r.. 15 tys. km. 50 
ccm, biały, stan b. dobry, owiewka, kierunkowskazy, kufer, 
kask, • 850 zł lub zamienię na motocykl WSK, WFM, o poj. 
125 ccm. Brzeg, tel. 077/416-55-05 po godz. 18 
MOTOROWER ROMET OGAR 200,1990 r., 3 tys. km, 
pomarańczowy, 3-biegowy, mało używany, zarej., opłaco
ny, stan idealny, nowe: 2 opony, siodełko, tłumik, linki, lu
sterko, paliwo - 950 zł. Lewin Brzeski, tel. 077/412-73-26 
MOTOROWER SIMSON S 51,1977 r., 51 ccm, żółto-nie
bieski, stan techniczny b. dobry, nowy cylinder, głowica, 
tłok, pierścienie wraz z zapłonem (nowe), cewka (nowa), 
przednia lampa oraz stacyjka, na dotarciu, atrakcyjny wy
gląd, -1.100 zł. Leszno Górne, tel. 068/376-62-62 
MOTOROWER SIMSON, 1980 r. 3-biegowy, brak dokumen
tacji, - 350 zł. Wrocław, tel. 0609/28-78-39 
MOTOROWER SIMSON S 51, 1981 r., 50 ccm. zielony 

. metalic, nowe tablice, stan b. dobry, • 12.500 zL Wrocław, 
tel. 071/330-00-80
MOTOROWER SIMSON SR 51,1984 r., czamy, • 1.200 zł. 
Mirosławice, tel. 071/346-13-36 
MOTOROWER SIMSON S 51,1986 r., niebieski, oryginal
ny lakier, zarejestrowany, opłacony, sten b. dobry, -1.450 
zł. Ścinawa, tel. 076/843-60-63 
MOTOROWER SIMSON S 51, 1986 r., 51 ccm, metalic, 
obniżona głowica, po remoncie silnika, nowa tylna opona, 
kompletna dokumentacja, zarejestrowany i ubezpieczony,
• 1.300 zł. Bolesławiec, tel. 0601/25-68-13,0603/97-66-47 
MOTOROWER SIMSON S 51,1986 r., zielony, sten dobry, 
zarejestrowany, elektr. zapłon, światło .stop", owiewka, -
1.350 zł lub zamienię na MZ ETZ 250,251. Chojnów, tel. 
0606/67-89-39
MOTOROWER SIMSON SR 51, 1987 r., 16 tys. km, 50 
ccm, czerwony, zarejestrowany, nowe opony, kierunkow
skazy, stan b. dobry, -1.450 zł. Żagań, tel. 068/477-33-02, 
0606/46-31-42
MOTOROWER SIMSON S-51,1988 r.. 50 ccm, niebieski,
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kierunkowskazy, bagażnik boczny, b. dobre opony, 3-ble- 
gowy, stan silnika b. dobry, bez prawa rejestracji,- lusterko 
boczne, - 800 zł. Bolesławiec, tel. 0601/18-61-35 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r., żółto-czarny, 
po remoncie, - 2.000 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-17-93, 
0605/09-58-77
MOTOROWER SIMSON SR 50 SKUTER, 1988 r., wiśnio
wy, stan b. dobry, • 1.500 zł. Lubomierz, tel. 0607/80-25-69 
MOTOROWER SIMSON ENDURO, 1988 r., 50 ccm, czar
ny, stan b. dobry, po remoncie kapitalnym silnika, inst. 6V, 
elektronik, białe tablice, • 1.700 zł. Międzylesie, tel. 
074/812-60-51
MOTOROWER SIMSON S 51,1988 r., 5 tys. km, 50 ccrp. 
niebieski, 4-biegowy, stan dobry, bez akumulatorówftiez- 
terminowa rejestarcja, • 950 zł. Międzyrzecz, tel. 
0602/62-58-14
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1988 r., bordowy, 4-bie
gowy, po retiioncie silnika, dużo nowych części, komplet
na dokumentacja, kask, • 950 zł. Wiązów, woj. wrocław
skie, tel. 0603/18-51-06
MOTOROWER SIMSON S 51.1988 r., 19 tys. km, 49 ccm, 
zielony, zarejestrowany, opłacony, nowe opony, atrakcyjny 
wygląd, kierunkowskazy, 4-biegowy, stan b. dobry, -1.450 
zł. Wrocław, tel. 0607/10-92-68 
MOTOROWER SIMSON SKUTER SR 50,1988 r., 50 ccm, 
bordowy, 4-biegowy, z dokumentacją, po remoncie silnika, 
stan b. dobry, • 1.650 zł. Wrocław, tel. 071/352-54-52, 
0504/90-62-55
MOTOROWER SIMSON S 51,1988/89 r., 14 tys. km, 49 
ccm, 2-suw, zielony, kierunkowskazy, nowy akumulator 6V, 
stacyjka, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, - 1.400 zł lub 
zamienię na Hondę MBX 80, ścigacza, do 2.000 zł. Ziele
nice, woj. wrocławskie, tel. 0602/86-97-94 
MOTOROWER SIMSON SR 50 SKUTER. 1989 r., różowy, 
kierunkkowaskazy, nowe opony, lampa tylna, zarejestro
wany, stan b. dobry, -1.700 zł lub zamienię na Hondę MPX 
80. Jawor, tel. 076/870-34-90 
MOTOROWER SIMSON SR 50 SKUTER, 1989 r., 50 ccm, 
niebieski, stan b. dobry, instalacja 12V, kierunkowskazy
6-kątne, -1.800 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-06-50 
MOTOROWER SIMSON S 51B, 1989 r., 22 tys. km, 50 
ccm, zielony metalic, stan dobry, • 1.400 zł. Kotorz Mały, 
gm. Turawa, tel. 077/421-22-08 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r., 50 ccm, brązo
wy metalic, 4-biegowy, stan b. dobry, - 1.500 zł. Lubin, tel. 
0601/70-55-12“
MOTOROWER SIMSON S 51,1989 r., niebiesko-srebmy, 
zarejestrowany, zadbany, atrakcyjny wygląd, pełne wypo
sażenie, stan idealny, - 2.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-13-24
MOTOROWER SIMSON S 51 SKUTER, 1989 r., 50 ccm, 
biały, stan dobry, bez dokumentacji, - 700 zł. Polkowice, 
tel. 076/84547-74 po godz. 18 
MOTOROWER SIMSON S 53, 1989 r.,.50 ccm, zielony, 
zarejestrowany bezterminowo, • 1.000 zł. Twardocice, tel. 
076/877-52-83
MOTOROWER SIMSON S-51,1989 r., 50 ccm, czamo-nie- 
bieski, po remoncie kapitalnym silnika i lakierowaniu 2001 
r., owiewki na lampę, kierunkowskazy, lusterko, nowy aku
mulator, inst el., dowód i tablica rej., stan idealny • 1.750 
zł lub zamienię na Simsona, skutera, od 1988 r. Wielołęka 
12, gm. Domaszowice, tel. 077/41940-57 wieczorem 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1989 r., 50 ccm. kolor 
wiśniowy, nowy łańcuch, zębatki, akumulator, wymieniono 
dużo części, stan idealny, opłacony, - 1.900 zł. Wrocław, 
tel. 071/348-09-98, 0503/72-38-38 
MOTOROWER SIMSON SKUTER. 1989 r., 50 ccm, bor
dowy, oryginalny lakier, ważny przegląd, I właściciel, stan 
idealny, 2 kaski, -1.950 zł. Złotoryja, tel. 076/87-8-29-28 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1990 r, 50 ccm, różo- 
wo-biały, zarejestrowany, nowe tablice rej., stan b. dobry, - 
1.650 zi. Lubin, tel. 0605/25-76-94 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1990 r., 50 ccm, SR. 
biały, czarne owiewki, 4-biegowy, inst. 12 V, nowy akumu
lator, kompletna dokumentacja, boczny bagażnik, atrakcyj
ny wygląd, stan dobry, -2.100 zł. Udanin, tel. 076/870-91-19 
po godz. 15, 0608/30-89-69 do godz. 15 
MOTOROWER SIMSON S 51,1990 r., 50 ccm, wiśniowy 
metalic, instalacja 12V, zarejestrowany bezterminowo, stan 
b. dobry, blokada kierownicy, kierunkowskazy, lusterka, 
kask, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/781-41-56, 
0600/28-65-85
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1990 r., 13 tys. km, 50 
ccm kwadratowe kierunkowskazy, halogen, resory ETZ, 
mało używany, stan b. dobry, - 1.700 zł lub zamienię na 
Fiata 126p. Żarów, tel. 074/857-05-15 
MOTOROWER SIMSON SKUTER, 1998 r. po remoncie, -
1.250 zł lub zamienię na Fiata 126p. Źemiki Wrocławskie, 
tel. 071/316-54-80 po godz. 17 
MOTOROWER SUZUKI CROSS. 1989 r., 49 ccm, czerwo
ny, 5-biegowy, dozownik oleju, udokumentowane pocho
dzenie, stan b. dobry, - 1.100 zł. Ratowice, tei. 
071/318-93-30
MOTOROWER SUZUKI LX, 1991 r., 10 tys. km, 50 ccm. 
niebieski metalic, nowy katalizator i dozownik, - 1.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/336-64-17
MOTOROWER SUZUKI, 1996 r., 80 ccm, żółto-czarny, stan 
bardzo dobry, • 2.000 zł. Twardogóra, tel. 0600/51-71-78 

, MOTOROWER YAMAHA CHAMP, 1988 r., 50 ccm elek
tron. zapłon, wskaźnik paliwa, do wymiany tłok, automatic, 
kompletna dokumentacja, dozownik oleju, - 650 zł. Wał
brzych, tel. 074/854-39-25, 0603/7542-11 
MOTOROWER YAMAHA DT50R, 1991 r.. 21 tys. km, 50 
ccm, niebiesko-czarny, Enduro, 5 biegowy, dozownik ple- 
ju, hamulec tarczowy, kierunkowskazy, nowe tłoki, pierście
nie, cylinder po szlifie, łożyska, uszczelniacze, stan bar
dzo dobry, • 2.800 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-45-88 
MOTOROWER YAMAHA AEROX SKUTER, 1999 f., 50 
ccm, czerwony metalic, stan b. dobry, • 6.000 zł. Lądek 
Zdrój, tęL 074/814-79-28
MOTOROWER ZUNDAPP. 1987 r., 32 tys. km, 50 ccm, 
srebrny metalic, obrotomierz, chromowane błotniki, alumi
niowe felgi, atrakcyjny wygląd, stan b. dobry, bez prawa 
rejestracji, - 590 zł. Kłodzko, tel. 0606/19-91 -96 
MOTORYNKA, czerwony, techn. sprawny, stan dobry, brak 
dokumentacji, w ciągłej eksploatacji, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/346-2447
MOTORYNKA, 1986 r., 50 ccm, czerwona, stan idealny, • 
350 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-2749 
MOTORYNKA PONY II, 1992 r., 49 ccm, wiśniowy metalic, 
zarejestrowana, oryginalny lakier, b. mało używana, - 900 
zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 071/312-5341,312-6341 
MOTORYNKA ROMET, 1987 r., 50 ccm, czerwony, Stan 
bardzo dobry, cena 750 zł. Bielany Wr., tel. 071/311-26-22 
MOTORYNKA ROMET, 1990 r., 2 tys. km, niebieski meta
lic, stan b. dobry, • 650 zł. Oleśnica, tel. 071/398-66-67 
MURAWIEJ, 1963 r., 200 ccm prod. rosyjskiej, 3-kołowy,
4-biegowy, 100 % oryg. - 800 zł. Oława, tel. 0503/97-02-58 
MZ150 TŚ, 1985 r., 20 tys. km, 150 ccm, niebieski, zadba
ny, w pełni sprawny, w b. dobrym stanie technicznym, • 
850 zł. Zielona Góra, tel. 0606/97-86-57 
MZ 250,1978 r., 55 tys. km, 250 ccm, granatowo-biały. po 
remoncie wału, stan dobry, rejestracja, brak przeglądu i 
OC, - 700 zł lub zamienię na motorower Simson S 51 . Nowa 
Wieś Mała, gm. Grodków, tel. 077/415-34-90 
MZ 250,1980 r.. błękitny, po renowacji, dużo nowych czę
ści, stan b. dobry, • 1.300 zł. Oleśnica, tel. 071/314-37-35 
MZ 250,1981 r„ 247 ccm, benzyna, zielony, stan dobry, • 
750 zł lub zamienię na Fiata 126p. Parzyce, tel. 
075/736-32-58
MZ 250,1982 r., 21 tys. km, 250 ccm, zielony, oryg. lakier,

owiewka, garażowany, utrzymany w b. dobrym stanie •
1.250 zf. Lubin, tel. 076/846-90-7!
MZ 250,1983 r, 33 tys. km, czerwony, obrotomierz, 2 lu
sterka, zadbany, oryg. lakier, stan b. dobry, • 1.400 zł. Ja
wor, tel. 076/870-69-45
MZ 250,1988 r. stan b. dobry, -1.000 zł. Korzeńsko, gm. 
Żmigród, woj. wrocławskie, tel. 0601/7947-23 
MZ ETZ 150,150 ccm, czeiwony, zadbany stan b. dobry, 
atrakcyjny wygląd, -1.150 zł lub zamienję. na Jawę TS, 
Junaka. Bystrzyca Kłodzka, tel,.074/81^01-70 
MZ ETZ 150,1987 rw tSO ccm, niebieski metalic,.brak do
wody. rejestracyjnego, • 490 zł. Malczyce, tel. 
060^21-58-17 ............
MZ ETZ 150,1987 r., 10 tys. km, zielony, oryginalny lakier, 
oryginalny przebieg, hamulec tarczowy, żarówki H4, stan 
idealny, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-54-52, 
0504/90-62-55
MZ ETZ 150,1988 r.. czerwony, podwójne lampy, hamulec 
tarczowy, nóżka boczna, atrakcyjny wygląd, -1.050 zł. To
masz Klimek, 59-733 Gierałtów 290, gm. Nowogrodziec 
MZ ETZ 150,1989 r., czarny, kompletny + drugi na części, 
z 1987 r., brak akumulatora, - 950 zł. Godzieszowa, woj. 
wrocławskie, tel. 0602/61-08-08 
MZ ETZ 150,1990 r. I rej. w 05.1992 r., technicznie spraw
ny - 1.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/83142-92 
MZ ETZ 150,1990 r., - 1.200 zł. Osiek, gm. Kostomłoty, 
tel. 0605/92-00-02'
MZ ETZ 150,1992 r., 150 ccm, czerwony, nowe opony i 
akumulator, nowy łańcuch z zębatkami, po remoncie kapi
talnym + bagażniki boczne i kask, • 1.730 zł. Chojnów, tel. 
076/818-11-65 prosić Krzyśka 
MZ ETZ 250,250 ccm, żółty, z tyłu szeroka opona, po la
kierowaniu, nowy tłoki .na chodzie", z dokumentacją, nie 
zarejestrowany, stan dobry, - 500 zł. Wiadrów, gm. Paszo
wice. tel. 076/870-1848, 076/870-12-51 
MZ ETZ 250,1982 r., 21 tys. km, 250 ccm, zielony, owiew
ka, garażowany, • 1.250 zł. Lubin, tel. 076/846-90-71 
MZ ETZ 250 TS, 1983 r., 250 ccm, czerwony, po częścio
wym remoncie silnika, dużo nowyćh części, zadbany, ob
rotomierz, wirnik, akumulator, • 600 zł. Wrocław, tel. 
071/336-11-73, 0502/89-64-86 
MZ ETZ 250,1984 r., 243 ccm, żółtoczamy, po remoncie 
silnika, stan b. dobry, -1.140 zł. Wołczyn, tel. 077/418-82-88 
MZ ETZ 250,1987 r., 6 tys. km, 250 ccm, niebiesko-żółty, 
stan silnika idealny, atrakcyjny wygląd, dużo nowych czę
ści, szeroka opona, przerobiony na sportowy, kufer, owiew
ka, dodatkowy zegar (termometr, woltomierz), przegląd do 
2002 r, -1.400 zł. Jugów, tel. 074/871-82-97 
MZ ETZ 250,1987 r., 6 tys. km, 250 ccm, niebiesko-żółty, 
dużo nowych częśći, nowy wał, tłok, głowica, podniesiony 
tył, tłumiki, kufer, owiewka, opony, stacyjka, zegary od ści
gacza, aktualny przegląd, - 1.400 zł. Jugów, gm. Nowa 
Ruda. tel. 074/871-82-97
MZ ETZ 250,1987 r. zarejestrowany, opłacony, ważny prze
gląd, • 1.300 zł lub zamienię na Fiata 126p, motocykl o 
dużej pojemności. Węgliniec, tel. 075/771-24-21 
MZ ETZ 250, 1988 r., 32 tys. km, granatowy metalic, po 
remoncie kapitalnym silnika, stan techn. b. dobry, nowy 
akumulator, - 1.200 zł. Ścinawa, tel. 076/843-59-21 
MZ ETZ 250,1989 r., 250 ccm, czarny, stan b. dobry, prze
gląd, OC, - 1.500 zł lub zamienię na samochód, w tej ce
nie. Kiełczów, k. Wrocławia, tel. 0609/28-64-61 
MZ ETZ 250,1989 r., 250 ccm, zielony, stan b. dobry, spraw
ny, zadbany, nie wymaga napraw, niekompl. dokum. - 690 
zł. Nowogród Bobrz., tel. 0608/68-31-67 
MZ ETZ 250,1989 r., 10 tys. km, 250 ccm, czerwony, nowy 
silnik, oryginalny lakier, - 1.400 zł. Szymanów, gm. Wisz
nia Mała, tel. 071/387-82-52
MZ ETZ 250,1989 r, 20 tys. km, 250 ccm, kolor srebrny, 
hamulec tarczowy, nowe opony, kufer, stan b. dobry, nowy 
akumulator, - 800 zl lub zamienię na MZ ETZ 251, z moją 
dopłatą. Wrocław, tel. 071/32749-02, 0501/81-53-62 
MZ ETZ 251,1987/88 r., 251 ccm, niebieski metalik, stan 
b. dobry, po malowaniu i remoncie, zapasowe części, ku
fer, kask, - 1.250 zł. Przesieka, tel. 075/762-1147, 
0604/70-88-05
MZ ETZ 251,1989 r., 2 tys. km, bordowy metalic, po re
moncie silnika, • 2.200 zł. Skoroszyce, tel. 077/431-81 -39 
po godz. 17
MZ ETZ 251,1989 r, srebrny metalic, wzmocniony silnik, 
oryginalne części, zarejestrowany, stan idealny, • 2.000 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-75-12, 0606/73-63-74 
MZ ETZ 251,1989 r„ 17 tys. km, 250 ccm, kolor wiśniowy, 
po lakierowaniu, nowy moduł, hamulec tarczowy, prosto
kątne kierunkowskazy, akumulator, obrotomierz, zarejestro
wany, stan b. dobry, -1.350 zł. Krobia, tel. 065/571-12-31, 
0607/74-09-76
MZ ETZ 251,1989 r., 3 tys. km, 250 ccm, czerwony meta
lic, po remoncie kapitalnym, stan b. dobry, -1.650 zł. Mal
czyce, tel. 0603/21-58-17
MZ ETZ 251, 1990 r., 247 ccm, niebieski, po remoncie, 
nowy akumulator, boczna nóżka, przegląd do 05.2002 r. -
1.500 zł. Gostyń, tel. 065/572-64-44 
MZ ETZ 251,1990 r., 7 tys. km, 249 ccm, czeiwony, stan 
b. dobry, po wymianie zębatek, opon i akumulatora, -1.700 
zŁ Rawicz, tei. 065/546-05-16 
MZ ETZ 251,1990 r., 13 tys. km, 250 ccm, niebieski, kwa
dratowe kierunkowskazy, tylny błotnik, zapasowy tłumik, 
zadbany, stan b. dobry, - 2.100 zł. Wrocław, tel. 
0501/2342-39 po 19
PANONIA 250,1958 r., 7 tys. km, 250 ccm, czerwony, z 
wózkiem bocznym, stan dobry, .na chodzie", dokumenta
cja, - 850 zł. Wrocław, tel. 0605/42-02-65 
PEUGEOT SXL 80,1992 r., 20 tys. km, 80 ccm biały, sku
ter, - 2.000 zł. Leszno, tel. 065/529-0347 
PIAGGIO GIRELLA RUNER FX, 1998 r., 9 tys. km, 125 
ccm, czamy, automatic, schowek na kask, owiewka, koła 
12”, rozrusznik, silnik chłodzony wodą, nadmuch ciepłego 
powietrza na nogi, książka serwisowa, aluminiowe felgi, -
7.000 zł. Wschowa, tel. 065/54046-62 po godz. 20, 
0601/75-76-72
SHL175,1963 r., 7 tys. km, 175 ccm, czamy, stan idealny, 
kompletna dokumentacja, I właściciel, - 850 zł. Oleśnica, 
tel. 0502/26-39-10
SHL M-11,1964 r., 175 ccm, czamy, elementy chromowa
ne, - 240 zł. Wiązów, tel. 0609/49-96-54 
SUZUKI DR 250S, 1982 r., 14 tys. km, 250 ccm, czerwo- 
no-czamy, centralny amortyzator, nowe zembatki, nowy 
olej, nowe opony, zadbany, atrakcyjny wygląd, - 3.500 zł 
lub zamienię na inny. Wrocław, tel. 071/352-30-97, 
0503/66-9649
SUZUKI DR 650, 1990 r., 32 tys. km. 650 ćcm, żółto-nie
bieski, 46 KM, sprowadzony w całości w 2001 r., pełna 
dokumentacja, - 6.500 zł. Namysłów, tel. 0502/13-02-75 
SUZUKI DR 800, 1996 r., 12 tys. km, 800 ccm, zielony 
metalic, stan dobry, kurtka i kufer -13.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/70-53-83
SUZUKI GS 400,1980 r., czerwony, kufer z tyłu, el. roz
rusznik, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/848-33-53, 
0501/10-96-28
SUZUKI GS 500 SPORT, 1996/01 r., 10 tys. km, 500 ccm. 
fioletowy metalik, obudowany ścigacz, atrakcyjny wygląd, 
białe aluminiowe felgi, po fabrycznym tuningu, obniżony, 
szerokie opony, głośny basowy ukł. wydechowy, pierwszy 
właściciel, stan idealny, w pełni przygotowany do sezonu, 
-10:000 zł. Wałbrzych, tel. 0601/96-18-56 
SUZUKI GS 500E, 1991 r., 500 ccm, niebieski metalic, po 
wymianie wszystkich płynów, filtrów i opon, przygotowany 
do sezonu, nie wymaga wkładu finansowego, stan b. do
bry, - 6.200 zł. Bielawa, tel. 0603/69-28-05 
SUZUKI GS 500E, 1992 r., 500 cćm, fioletowy, serwisowa

ny, zadbany, mało eksploatowany, 1. właściciel, stan b. 
dobry, - 6.800 zł. Żary, tel. 0606/16-83-09,068/375-99-22 
SUZUKI GS 500E, 1994 r., fioletowy metalic, - 7.200 zł. 
Godziszowa 4, gm. Mściwojów, tel. 076/873-55-29 
SUZUKI GS 500E, 1996 r., 31. tys.*m, czamy, aluminiowe 
felgi, szyba, tylny .kufer, oclony, nie używany w kraju, - 9.500 
zł. Nysa, tel. 077/435-96-09
SUZUKI GS 650,1983 r., 650 ccm. • 4.500 zł. Góra Św. 
Anny, t6l. 077/461-54-52
SUZUKI GSX1100F, 1993 r., 40 tys. km, 1100 ccm, 4-suw, 
grafitowo-fioletowy met, w kraju od 2 miesięcy, sprowa
dzony z Belgii, el. podn. szyba w owiewce, hydrauliczne 
sprzęgło, stan idealny, • 14.000 zł. Głogów, tel. 
0602/83-35-32
SUZUKI GSX 400,1988 r., 42 tys. km, 400 ccm, niebieski 
metalic, 3-tarcze, dużo niklu, stan idealny, - 6.500 zł. Le
gnica, tel. 076/854-76-65
SUZUKI GSX 400S, 1983 r., 53 tys. km, biało-czerwony, 
po wymianie świec, klocków ham. i akumulatora, zdreje- 
strowany, opłacony, I właściciel w kraju, - 3:000 zł. Strzel
ce Opolskie, tel. 077/461-1543, 0600/65-13-90 
SUZUKI GSX 600F, 1992 r., czerwony, po przeglądzie tech
nicznym, stan dobry, - 9.600 zł. Nowa Sól, tel. 
0503/64-00-72
SUZUKI GSX 600F, 1992 r., 44 tys. km, 600 ccm, srebrny, 
OC do sierpnia br, • 7.000 żł. Rawicz-Masłowo, gm. Rud- 
na, tel. 065/546-15-31
SUZUKI GSX 600F, 1993 r., 16 tys. km, niebieski metalic, 
nie eksploatowany w kraju, serwisowany, 90 KM, -11.500 
zł. Lubsko, woj. zielonogórskie, tel. 0606/18-64-57 
O  SUZUKI GSX 600F. 1994 r., 23 tys. km, czerwony, 

86 KM, w kraju od 2 miesięcy, książka serwiso- 
wa, stan b. dobry, -10.900 z ł , zdjęcia można zo
baczyć w Internecie www.auto.gow.pl. Żary, tel. 
0601/72-13-74 87027571

SUZUKI GSX 600F, 1998 r., 8 tys. km, czeiwony, stan b. 
dobry, serwisowany. Świdnica, tel. 0605/83-38-19 
SUZUKI GSX 600F, 1998/99 r., 12 tys. km. granatowy 
metalic, stan b. dobry, I właściciel, kupiony w salonie Su
zuki, serwisowany, książka serwisowa +1 kask -17.500 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-28-30, 0607/39-23-53 
SUZUKI GSX 750F, 1993 r., 28 tys. km, srebmo-niebieski. 
bez wypadku, od mies. w kraju, stan b. dobry - 8.700 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-23-32, 0604/9942-81 
SUZUKI GSX 750R, 1989 r., 45 tys. km. 750 ccm, czeiwo- 
no-biały, nowe opony i świece, - 9.800 zł. Ząbkowice Śl., 
tel. 0605/73-05-76 i 074/816-88-92 
SUZUKI GSX 750R, 1996 r.. 750 ccm, srebrny metalic, 
oryginalny w 100%. - 20.000 zł łub zamienię na samochód. 
Leszno, tel. 0609/45-99-56
SUZUKI RF 600R, 1994 r., 600 ccm, czerwony, wydech 
Devil, głośny, sportowe świece, nowy łańcuch, klocki, zę
batki, zadbany, -12.900 zł. Bolesławiec, tel. 0608/72-00-60 
SUZUKI RG 250,1988 r., fioletowo-zielony, stan b. dobry, 
3 tarcze hamulcowe, 6-biegowy, chłodzony cieczą. Oleśni
ca, tel. 071/314-96-81
SUZUKI RG 80 GAMMA, 1993 r., 25 tys. km, 79 ccm, bia- 
ło-niebieski, ścigacz, obudowany, chłodzony cieczą, dozow
nik oleju, przedni hamulec tarczowy, I właściciel w kraju, 
stan idealny, - 3.200 zł. Złotoryja, tel. 076/878-20-20 
SUZUKI RS 650 ENDURO, 1995 r., 10 tys. km, 650 ccm, 
niebieski, stan b. dobry - 11.800 zł. Głogów, tel. 
0607/28-50-29
SUZUKI TL 1000 R, 1998 r., 5 tys. km. żółty, oryginalny 
lakier, uszkodz. rama lub kupię ramę -18.500 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-23-32, 0604/99-42-81 
SUZUKI VX 800,1991 r., kolor wiśniowy metalic, sprowa
dzony z Niemiec, oclony, bagażnik chromowany, stan ide
alny, - 10.500 zł. Wałbrzych, tel. 074/847-79-85, 
0601/76-62-80
SUZUKI VZ 800 MARAUDER, 1997 r., 12 tys. km, 800 ccm, 
zielono-czamy, stan b. dobry, szyba, stelaż na sakwy, •
16.900 zł. Wrocław, tel. 36343-56 
URAL 650,1991 r., 7 tys. km kolor .khaki", stan b. dobry, z 
wózkiem bocznym, bieg wsteczny, po odbudowie w 2001 
r, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 071/34141-54 i 
URAL M-63,1967 r., 750 ccm, M-72, białoczarny, wózek 
boczny, bieg wsteczny, zarejestrowany, - 3.000 zł. Legni
ca, tel. 0609/37-00-87
URAL M-63,1968 r., 44 tys. km, 650 ccm, zielony, orygi
nalny, z koszem, sprawny, - 2.600 zł. Zielona Góra, tel. 
0606/97-86-57
VESPA NV-150 SKUTER, 1991 r., 150 ccm, czerwony, stan 
b. dobry, - 1.700 zł. Wrocław, tel. 0604/81-87-12 
WSK125,1972 r., 18 tys. km, 125 ccm, czamy, nowe opo
ny, zębatki i łańcuch, techn. sprawny, kompletna dokumen
tacja, - 300 zł. Leszno, tel. 065/526-81-92 
WSK 175,1977 r., - 600 zł. Wrocław, tel. 071/342-91-85 
YAMAHA 100, 2000 r., 15 tys. km, niebieski, klasyczny, 
dozownik, migacze, stan idealny, sprowadzony z Niemiec, 
możliwa rejestracja na motorower, • 2.100 zł. Oleśnica, tel. 
0502/26-39-10
YAMAHA 1100FJ, 1984 r., 1100 ccm, czarny, rozrusznik,
5-biegowy, nieeksploatowany w kraju, bez wypadku, stan 
dobry, - 5.500 zł. Wąsosź, woj. leszczyńskie, tel. 
0601/76-96-78
YAMAHA 125 RIVA SKUTER, 1986 r., 23 tys. km, 125 ccm,
4-suw, srebmo-zielony metalic, automatic, el. rozrusznik, 
aluminiowe felgi, atrakcyjny wygląd, stan tech. idealny, -
3.200 zł. Głogów, tel. 076/334-69-66 
YAMAHA 125 SR. 1991 r, 21 tys. km, 125 ccm. 4-suw, 
kolor wiśniowy metalic, .Naked Bike", 12 KM, ekonomicz
ny, stan b. dobry, 2 kaski, mało używany, • 3.700 zł. Wro
cław, tel. 0600/18-2041
YAMAHA 200,1980 r., 23 tys. km, 200 ccm, 2-suw, niebie- 
sko-czarny, sprowadzony w całości, oclony, kompletna 
dokumentacja, dozownik oleju, 2 cylindry, 2 rury wydecho
we, aluminiowe felgi, hamulec tarczowy, regulacja telesko
pów, stan idealny, - 1.800 zł. Góra, tel. 065/54349-94, 
0602/10-58-73
YAMAHA 250,1982 r., 16 tys. km, 250 ccm, czamy, orygi
nalny lakier, stan b. dobry, oclony, stan idealny, 38 KM, -
1.800 zł. Kłodzko, tel. 0603/46-89-52 
YAMAHA 600 TENERE, 1993/94 r., 17 tys. km, 600 ccm, 
niebieski, bez wypadku, książka serwisowa, w kraju od roku, 
bagażniki, stan idealny, - 13.200 zł. Sobótka, tel. 
071/390-37-65
YAMAHA 600 DIVERSION, 1994 r., 600 ccm, popielaty 
metalic, bez wypadku, • 11.000 zł. Ostrów Wielkopolski, 
tel. 0602/12-08-13
YAMAHA DT125 CROSS, 1999 r., 3 tys. km. 2-suw, srebr- 
no-czarny, techn. sprawny, brak dokumentacji, • 3.200 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/751-20-93, 0607/35-72-05 ' 
YAMAHA DT 125 RM, 1999 r., 11 tys. km stan idealny, •
9.000 zł. Góra, tei. 065/54342-91 
YAMAHA DT 80 ENDURO, biało-niebieski, centralny amor
tyzator, po remoncie silnika, po lakierowaniu, dużo nowych 
części, zadbany, stan idealny, - 2.800 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/767-84-84
YAMAHA DT 80,1983 r., 39 tys. km, 80 ccm stan idealny, 
dwa komplety nadwozia (białe i czarne), dodatkowe czę
ści, bardzo zadbany, atrakcyjny wygląd, - 2.500 zł. Lubaw
ka, tel. 075/741-1345
YAMAHA DT 80 ENDURO, 1992 r., 7 tys. km, 80 ccm, czar
ny, po remoncie silnika w serwisie, stan b. dobry, - 2.500 
zł. Krotoszyn, tel. 062/725-75-02 
YAMAHA DT 80 LC II, 1992 r., 80 ccm, fioletowoczarny, 
udokum. pochodzenie, sprowadzony, dozownik, rączki pod
grzewane, dużo części, stan b. dobry, - 4.500 zł. Legnica, 
tel. 076/862-84-71
YAMAHA DT LC2,1994 r., 17 tys. km, 80 ccm, czarno-nie

bieski, stan tech. i wizualny idealny, sprowadzony z Nie
miec, nie eksploatowany w kraju, - 3.800 zł. Kraśnik, tel. 
0603/98-36-65
YAMAHA FZ 750 GENESIS, 1989 r., 750 ćcm, srebr- 
no-czarno-żółty, nowy łańcuch i zębatki, po wymianie świec 
i tarcz sprzęgła, alarm, rozruch pilotem, • 7.900 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/323-03-57
YAMAHA FZR1000,1991 r. nowe świece, opony, moc 150 
KM, stan b. dobry, • 5.300 z ł. ., tel. 0503/12-57-17 
YAMAHA FZR 1000,1994 r., 16 tys. km. 1000 ccm. 20V, 
fioletowo-biały, bez wypadku, ścigacz, wersja otwarta, moc 
silnika 150 KM, wydech Devil, w 100 % oryg., stan idealny,
• 14.800 z łjub  zamienię na tańszy. Wałbrzych, tel. 
0605/5548-22
YAMAHA FZR 6Ó0,1994 r., 600 ccm serwisowany, -10.700 
zł. Oleśnica, tel. 0503/04-51-74 
YAMAHA RD 250, 1973 r. 26 tys. km,"250 ccm, 2-suw, 
kolor wiśniowy-metalic, 29 KM, po lakierowaniu, sprowa
dzony w całości w 2001 r., pełna dokumentacja, - 2.600 zł. 
Namysłów, tel. 0502/13-02-75 
YAMAHA RT 80,1983 r., żółty, 6-biegowy, aluminiowe fel
gi, hamulec tarczowy, centralny amortyzator, chłodzony cie
czą, dozownik oleju, stan dobry, - 1.500 zł. Sulechów, tel. 
068/38540-81
YAMAHA TDR 125, 1996 r., fioletowo-niebieski, chłodni
ca, el. rozrusznik, 2 tarcze hamulcowe, centralny amorty
zator, serwisowany, stan b. dobry, - 5.500 zł. Zielona Góra, 
tel. 0607/44-94-34
YAMAHA TZR 80,1995 r., 80 ccm, żółty, - 4.500 zł. Nysa, 
tel. 077/435-96-09
YAMAHA XJ 600,1988 r., 37 tys. km, 650 ccm, czerwony 
metalic, dużo nowych części, stan b. dobry, - 6.000 zł. 
Wądroże Wielkie, tel. 076/85745-22 
YAMAHA XJ 600 DRAG, 1989 r., 600 ccm do ukończenia,
• 6.500 zł. Wrocław, tel. 0606/90-67-95
YAMAHA XJ 60OS, 1994 r., 28 tys. km. 600 ccm. ciemno
zielony metalic, • 9.500 zł. Tychy, tel. 0609/4249-24 
YAMAHA XJ 750,1984 r., 38 tys. km, 750 ccm, granatowy 
metalic, po wymianie uszczelniaczy, zaworów, amortyza
torów, nowy akumulator, tylna opona, napęd na wał, - 5.200 
zł. Kępno, tel. 062/781-02-60, 0601/89-10-61 
YAMAHA XJ 900,1986 r., czamy, wał kardana, układ wy
dechowy Sebring 4w1, 97 KM, bagażnik, stan b. dobry - 
4.990 zł. Ciepłowody, tel. 074/810-33-85 
YAMAHA XJ 900 S DIVERSION, 1999 r., 3 tys. km, 900 
ccm, perłowogranatowy, stan b. dobry, • 19.800 zł. Lesz
no, tel. 0604/05-21-59
YAMAHA XS 400 SPECIAL, 1983 r., 400 ccm, DOHC, 
srebrny metalic, nowy lakier, nowe opony, nowy akumula
tor, 47 KM, 6-biegowy, el. rozrusznik, stan idealny, - 3.600 
zł. Wrocław, tel. 071/353-81-65 
YAMAHA XT 600 ENDURO, 1984 r., biało-czerwony, zare
jestrowany, zadbany, • 4.600 zł. Sobótka, tel. 
071/316-23-52, 0608/29-26-72 
YAMAHA XV 535 VIRAGO, 1994 r.. 35 tys. km -10.000 zł 
Wałbrzych, tel. 074/844-93-06, 0606/9443-92 
YAMAHA XV 700,1985 r., 52 tys. km, 700 ccm, cząmy, 
wersja amerykańska, stan dobry, • 8.500 zł. Opole, tel. 
0601/40-16-87
YAMAHA XZ 550,1982 r., 32 tys. km, 550 ccm, grafitowy 
metalic, napęd cardan, centralny amortyzator, chłodzony 
cieczą, wersja turystyczna, nowy akumulator, stan b. do
bry. Prusice, tel. 071/312-61-88 
ZAMIENIĘ MOTOCYKL DKW 250,1954 r., czamy, orygi
nalny - na przyczepę lawetę z pełną podłogą. Opole, tel. 
077/461-07-89, 0606/48-10-60 
ZAMIENIĘ MOTOCYKL MZ ETZ 150, 1988 r., 150 ccm, 
czerwony, dodatkowo nowa opona i dętka - 1.000 zł, na 
telefon komórkowy. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0609/52-74-54 
ZAMIENIĘ MOTOROWER SUZUKI RV 50 szerokie opony, 
aluminiowe felgi, kierunkowskazy, dozownik oleju, atrak
cyjny wygląd - na motorower, typu skuter, z elektr. rozrusz
nikiem. Strzeszów, gm. Wisznia Mała, tel. 071/312-84-54 
ZAMIENIĘ YAMAHA XV 920,1986 r. • na samochód oso
bowy do 10.000 zł. Zielona Góra, tel. 0607/38-23-61 
ZUNDAPP 200,1956 r., 200 ccm rozrusznik, oryginalny w 
100%, do malowania, - 1.500 zł lub zamienię (możliwość 
transportu). Lubsko, tel. 068/372-11-76, 0608/45-23-26 
ZUNDAPP KS-80, 1980 r. sprowadzony, bez rejestracji, 
oclony, chłodnica, mini ścigacz, drugi motocykl na cżęści, -
2.000 zł lub zamienię. Oława, tel. 0602/38-40-65

CIĄGNIKI
MASZYNY ROLNICZE

AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY, 1997 r. stan idealny, -
6.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-37-03 
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT szer. robocza 5.2 
m, • 2.100 zi. Głogówek, tel. 0600/12-84-74 
AGREGAT UPRAWOWY szer. 3 m. -1.100 zł. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/31848-77
AGREGAT UPRAWOWY 5,20 m lub 7,0 m, z bronami, cią
gane i półzawieszane, ceny od 2.000 zł. Kłodzko, tei. 
074/867-75-28
AGREGAT UPRAWOWY FORTSCHRITT B-231 szer. ro
bocza 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 1-osiowy, poj. 2.5001, - 3.000 zł. Biskupice, 
gm. Mikstat, tel. 062/731-92-18 
BECZKOWÓZ 6000 litrów • 3.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-14

FORTSCHRITT - IFA

CZĘŚCI DO SILNIKÓW  
TEL. 071/311-27-00 
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BECZKOWÓZ 2.5001, beczka nowa, pompa po remoncie 
kapitalnym, - 2.000 zł oraz 2.5001, • 2.400 zł. Wodniki, tel. 
0603/08-68-95, 065/543-74-63 
BECZKOWÓZ, 1989 r. pojemność 22 tys. litrów, 2-osiowy, 
bliźniacze kola, stan b. dobry, - 13.000 zł. Sulęcinek, gm. 
Krzykosy, tel. 061/285-52-79
BRONA U-241 talerzowa, szer. robocza 2.7 m, zawiesza
na, • 2.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
BRONA 3 koła, .16", • 320 zł. Wiązów, tel. 071/393-13-83 
BRONA TALERZOWA prod. polskiej, zawieszana, do cią
gnika Ursus C-360, stan techn. b. dobry, • 1.000 zł. Lubia- 
tów, gm. Miękinia, tel. 071/34940-97 do godz. 15 
BRONA TALERZOWA U-274 szer. 3 m - 3.900 zł. Lubsza, 
tel. 077/411-8640. 0602/36-5742 
BRONY lekkie, 5-polowe, zawieszane, - 300 zl. Borek Wlkp, 
woj. leszczyńskie, tel. 0603/25-77-60 
BRONY 4 szt. • 500 zł. Gołostowice, gm. Kondratowice, 
tel. 0606/6548-58
BRONY ciągnikowe, trójki. - 300 zł. Jelcz-Laskowice, teL 
071/31848-77
BRONY 5-tki, cena 300 zł, pług 3 skibowy 300 zł. Kamie
niec Ząbkowicki, tel. 074/817-32-79

BRONY ciężkie, 3-polowe, • 450 zł. Kamienna Góra, tel.*'
075/746-14-92. 0602/5046-20
CIĄGNIK SAM, 4-osiowy, z podnośnikiem, silnik diesel,
przyczepka - 4.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-6043
CIĄGNIK IMPS, 1980 r., - 4.000 zl. Jemielno, tel.
065/544-71-53
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-55.1990 r. stan b. dobry^pług
3-skibowy, kultywator - 12.000 zł. Siekierczyn, tel. 
0609/4449-12
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-50, - 4.200 zł. Gubin. tel. 
0606/70-23-39
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82 czerwony, stan dobry, techn. 
sprawny, - 13.000 zł. Wojcieszów, lei.* -075/751-24-60, 
0603/59-2442....
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82.1982 r. przygotowany do 
rejestracji, nowe opony, + zapasowy silnik, - 11.000 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-1348 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ, 1983 r. mało używany • 8.500 z l 
Domaszowice, tel. 0608/22-92-59, woj. opolskie 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ, 1986 r. stan b. dobry - 6.500 zł lub 
zamienię na mniejszy. Wrocław, tel. 0607/75-61-08 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ, 1987 r., 65 KM stan idealny, kabina 
nowego typu, -11.000 zł. Nysa, tel. 077/433-07-97 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82,1989 r. duża kabina, I wła
ściciel, - 14.900 zł. Brzeg, tel. 077/411-30-27, 
0605/38-20-33
O  CIĄGNIK BIAŁORUŚ, 1989 r. bez przedniego na

pędu, kwadrat 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 1,2 
t  - 6.200 zł, stan b. dobry, naczepa Atostan 101, z 
nakładkami, 1984 r., stan b. dobry • 3.800 zł. Bu- 
dziszów Wielki 75,, 500 m od autostrady A4, zjazd 
na Strzegom, tel. 076/857-46-02 84018871

CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82, 1996 r. przedni napęd, 
wspomaganie na siłownik, stan b. dobry, - 25.000 zł. Bole
sławiec, tel. 075/734-44-02, 0605/42-69-17 
CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82.2001 r. nie eksploatowany, 
na gwarancji, -  53.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-30-27, 
0605/38-20-33
CIĄGNIK FORD$830,1992 r.. 6500 ccm nowe opony, kli
matyzacja, skrzynia power-shift. serwisowany, po przeglą
dzie, 190 KM, - 45.000 zł. Góra. tel. 0607/06-07-71, 
0605/15-35-06
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZF 303, 1976 r.. 4x4, sprowa
dzony z Niemiec, oclony, .na chodzie", stan tech. dobry, -
7.000 zł. Małomice, tel. 068/376-99-38
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-303,1979 r. 110 KM, z pszed- 
nim napędem, - 7.100 zł. Głogówek, tel. 077/437-18-16 
CIĄGNIK FORTSCHRITT ZT-30Ó, 1984 r.. 3 tys. km, 6500 
ccm, 120 KM, 3500 MG, od nowego, oryg. lakier, stan b. 
dobry lub zamienię na mniejszy. Wolsztyn, tel. 
0608/32-38-30
CIĄGNIK FORTSCHRITT E-323, 1988 r., 125 KM, 4x4, 
nowy silnik, stan b. dobry -15.000 zł oraz rozsiewacz Amo- 
zona, 2-talerzowy. 600 kg, - 2.500 zł. Raciborowice Ool., 
tel. 076/818-96-83
CIĄGNIK FORTSCHRITT E-323, 1990 r. stan b. dobry. -
7.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-09-27
CIĄGNIK KIRÓW K-701, 1992 r., 300 KM 2200 mtg, do 
sprowadzenia z Niemiec - 13.000 DEM. Bolesławiec, tel. 
075/736-11-14
CIĄGNIK LIAZ, 1986 r. biały, techn. sprawny, osprzęt, -
16.500 zł. Żórawina, tel. 071/316-50-37 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 1134,1988 r. 5500 mtg, 
stan b. dobry, nowe opony, dodatkowa hydraulika, 140 KM, 
turbo, - 36.000 zł. Jelcz-Laskowice, woj. wrocławskie, tel. 
0607/06-07-71, 0605/15-35-06 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 255*, 1988 r. stan b. do
bry, duża kabina, • 11.500 zł. Kłoda, gm. Leszno, tel. 
065/526-33-21
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON, 1989 r. z kabiną, - 12.00C
zł. Jutrosin, tel. 065/547-38-54
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 255,1989 r. 2.000 mth, •
12.000 zł. Jutrosin, woj. leszczyńskie, tel. 065/547-38-54 
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 3690, 1992 r., 190 KM 
czerwony, przeb. 4.500 mtg, 4x4, turbo, klimatyzacja, stan 
b. dobry, mało używany w polu • 52.000 zł oraz gruber 
podorywkowy, wirnik, wałek, dł. 2.8 m - 8.000 zł. Raciboro
wice Dolne, tel. 076/818-96-83
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON RS40. 1996 r. z siecz
karnią, heder 6,20 m. - 150.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 
074/867-75-28
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON 8160, 1996 r. 200 KM. 
klimatyzacja, pełne wyposażenie, stan idealny, - 125.000 
zł. Kłodzko, tel. 0605/26-85-00.
CIĄGNIK OGRODNICZY JOHN DEERE 4-kołowy, - 2.200 
zł oraz 2-kołowy + glebogryzarka, -1.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
CIĄGNIK OGRODNICZY przyczepka, - 2.000 zł. Oława, 
tel. 071/303-02-11
CIĄGNIK OGRODNICZY RS 09 rejestrowany, stan b. do
bry + części, • 3.400 zł. Pępowo, tel. 065/574-11-30 
CIĄGNIK OGRODNICZY, 1996 r.. 12KM, do koszenia tra
wy, kopaczka, nowy model, 5 biegów + wsteczny, - 2.600 
zł. Góra, woj. leszczyńskie, tel. 0603/94-13-71 - 
CIĄGNIK URSUS, 1983 r.. 3100 ccm przystosowany do 
prac leśnych, z wyciągarką, - 4.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/84649-97
CIĄGNIK URSUS C-328,1962 r., stan b. dobry + pług ski
bowy i brony zawieszane, 3-polowe, - 6.900 zi. Pielgrzym
ka, tel. 0605/13-92-33
CIĄGNIK URSUS C-328,1966 r. maska od modelu C-330, 
dwie kabiny + przyczepa D-44, kopaczka, • 10.000 zł. Wro
cław, tel. 355-02-32, 0501/2540-55 
CIĄGNIK URSUS C-330 nowa kabina, nowe opony, stan 
Idealny, • 13.000 zi lub zamienię na ciągnik Zetor 5211. 
Oleśnica, tel. 071/398-87-39
CIĄGNIK URSUS C-330 po remoncie kapitalnym, - 7.200 
zł. Wołów, tel. 071/389-5543 
CIĄGNIK URSUS C-330,1970 r. z kabiną, po remoncie 
kapitalnym silnika, nowe ogumienie, zarejestrowany, waż
ny przegląd, nowa hydraulika, -10.000 zł. Wieruszów, tel 
062/783-81-79
CIĄGNIK URSUS C-330,1971 r. po kapitalnym remoncie, 
mało używany, garażowany, atrakcyjny wygląd, stan b. 
dobry, - 9.500 zł. Chróstnik, tel. 076/844-80-88 
CIĄGNIK URSUS C-330,1972 r. stan b. dobry, po remon
cie, techn. sprawny, - 8.500 zł. Paczków, tel. 077/431-74-28 
CIĄGNIK URSUS C-330,1972 r. stan b. dobry, po remon
cie, techn. sprawnyt • 8.500 zł. Pomianów Dolny, tel. 
077/431-74-28
CIĄGNIK URSUS C-330 M. 1977 r., mało używany, stan 
techniczny bardzo dobry, • 15.000 zł. Góra, tel. 
0601/75-04-25
CIĄGNIK URSUS C-330,1977 r. po remoncie, stan opon 
b. dobry, zarej. z kabiną • 9.000 zł. Legnica, tel. 
076/866-44-37
CIĄGNIK URSUS C-330,1980 r., po remoncie kapit silni
ka, po wymianie łożysk w kołach, 2 nowe akumulatory, stan 
dobry, - 9.000 zł. Radecz, tel. 071/319-04-53 
CIĄGNIK URSUS C-330,1981 r. do drobnych poprawek, •
8.000 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-19-15
CIĄGNIK URSUS C-330,1982 r. nowe opony, nowe aku 
mulatory, garażowany, I właściciel, stan b. dobry, - 10.500 
zł. Lubiąż, tel. 071/389-74-73, 0602/75-04-86 
CIĄGNIK URSUS C-330, 1983 r., po remoncie, stan do
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bry, zarejestrowany, - 8.500 zł. Baldwinowice, tel.
074/810-30-93 . ........
CIĄGNIK URSUS C-330, 1986 r., diesel, stan b. dobry, 
płaska oś przednia, kabina przeszklona, mało używany, 
garażowany, I właściciel, książka serwisowa, ważny prze
gląd, • 10.500 zł lub zamienię. Pomianów Dolny, tel. 
077/431-73-19, 0602/22-73-24 
CIĄGNIK URSUS C-330, 1987 r. przyczepa, - 10.000 zł. 
Wtostów, gm. Żary, tel. 068/374-15-90 
CIĄGNIK URSUS C-345,1958 r. w trakcie odnowy, dodat
kowe części zamienne, - 6.500 zł. Cigacice, gm. Sulechów, 
tel. 068/385-91-19
CIĄGNIK URSUS C-355 stan dobry - 4.500 zł oraz C-360, 
stan dobry -"5:400 zł. Polkowice, tel. 076/845-96-48 
CIĄGNIK URSUS C-355,1971 r. po remoncie kapitalnym 
silnika, przyczepa ład. 3,5 t - 1.000 zł. Piotrkowice, ęm. 
Milicz, tel. 0606/58-67-33
CIĄGNIK URSUS C-355,1974 r. przerobiony na ciągnik 
C-360, - 6.200 zł. Lubnów, gm. Ziębice, tel. 074/819-91-18 
CIĄGNIK URSUS C-355,1974 r. po remoncie kapitalnym, 
miękki przód - 6.600 zł lub zamienię na Ursus C-330. Słup, 
tel. 076/870-83-09
CIĄGNIK URSUS C-360 po remoncie, bez kabiny, - 6.300 
zł. Raciborowice, tel. 076/818-01-2?, 0600/57-31-55 
CIĄGNIK URSUS C-360 stan b. dobry, nowe tylne opony, 
duża kabina, • 7.000 zl. Józef Raczak, 57-300 Ruszowice 
20, gm. Kłodzko
CIĄGNIK URSUS C-360,1976 r. nowe akumulatory, stan 
dobry, - 5.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-10-45 
CIĄGNIK URSUS C-360,1979 r. po remoncie kapitalnym, 
• 8.000 zł. Ramiszów, gm. Długołęka, tel. 071/398-76-42 
CIĄGNIK URSUS C-360,1984 r., nowy akumulator, insta
lacja elektryczna, kabina szeroka, zarejestrowany, - 7.000 
zł. Wałowice, gm. Gubin, tel. 0603/26-41-95 
CIĄGNIK URSUS C-360, 1984 r., kabina prod. czeskiej, 
nowe opony, akumulatory i elem. blacharki, przegląd do 
03.2002 r„ po malowaniu, oś przednia miękka, stan dobry, 
- 8.500 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-36-90,0607/16-88-43 
CIĄGNIK URSUS C-360. 1984 r. rozsiewacz, - 3.100 zł. 
Raczkowa, gm. Legnickie Pole, tel. 076/858-23-60, 
076/858-23-70
CIĄGNIK URSUS C-360,1985 r. kabina .sokółka*, nowe 
akumulatory, oryginalny lakier, - 9.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-96-33
CIĄGNIK URSUS C-360,1985 r. silnik Zetora 5211, stan 
b. dobry, zarejestrowany, opłacony, aktualny przegląd, -
9.000 zł. Szczawin, gm. Strzelin, tel. 071/392-80-08 
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1986 r. 2000 mth, I właściciel, 
mało eksploatowany, z kabiną, • 10.000 zł. Malczyce, tel. 
071/317-90-42
CIĄGNIK URSUS C-360,1986 r. rozsiewacz, - 2.300 zł. 
Raczkowa, gm. Legnickie Pole, tel. 076/858-23-60, 
076/858-23-70
CIĄGNIK URSUS C-360 3P, 1987 r. stan b. dobry, - 7.900 
zł. Jawor, tel. 076/887-44-11
CIĄGNIK URSUS C-380,1972 r. sprowadzony z Czech, -
8.500 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/738-09-36 
CIĄGNIK URSUS C-385,1973 r., 4562 ccm po regenera
cji przedniego zawiesz., alternator, rozrusznik, po wymia
nie pompy wtryskowej, olejowej, wodnej, zarej., sprawny 
techn. - 9.500 zł lub zamienię na kombajn FHAR. Bolków, 
tel. 075/741-32-27, 0605/56-93-24 
CIĄGNIK URSUS C-385,1978 r., stan b. dobry, po remon
cie kapitalnym silnika, po wymianie sprzęgła, - 12.000 zł 
lub zamienię na ciągnik z przednim napędem, z dopłatą. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-82-27 
CIĄGNIK URSUS C-385,1980 r., -12.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/871-46-59
CIĄGNIK URSUS C-385.1986 r. stan dobry, -10.800 zł.
Masanów, tel. 062/739-00-29
CIĄGNIK URSUS C-4011, 1967 r. zielony, po remoncie
kapitalnym silnika, stan techn. dobry - 4.300 zł. Pszenno,
gm. Świdnica, tel. 074/851-93-58
CIĄGNIK URSUS C-4011.1970 r., - 3.600 zł. Wińsko, tel.
071/389-86-46
CIĄGNIK URSUS C-4512,1990 r. stan b. dobry, - 22.000 
zł. Głubczyce, tel. 0609/46-73-30 
CIĄGNIK URSUS C-4512, 1990 r., 3 tys. km czerwony, 
nowe opony, zarejestrowany, stan b. dobry, mało eksplo
atowany, - 19.500 zł. Legnica, tel. 076/866-44-67, 
071/317-65-68
CIĄGNIK URSUS U-1014, 1982 r. stan techn. dobry, •
20.000 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-08-78
CIĄGNIK URSUS U-1014,1982 r. stan dobry, - 20.000 zł.
Środa Śląska, tel. 071/317-08-78
CIĄGNIK URSUS U-1014, 1989 r., stan b. dobry, nowe
akumulatory, - 31.500 zł. Raszków, tel. 062/734-34-82
CIĄGNIK URSUS U-1014, 1992 r., - 32.000 zł. Zduńska
Wola, tel. 0603/35-73-63 v
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-1222,1986 r. gotowa do pracy, nowe
opony, stan dobry, - 19.800 zł. Żary, tel. 068/374-88-76,
0604/29-24-13
CIĄGNIK URSUS U-1224,1989 r., stan b. dobry, - 35.000 
zł lub zamienię na Ursusa 1014, Zetora 11045. Przywsie, 
gm. Żmigród, tel. 0607/09-45-11 
CIĄGNIK URSUS U-1614.., tel. 0600/37-28-83 
CIĄGNIK URSUS U-1614,1986 r., - 31.000 zł. Nysa, tel. 
077/435-96-09
CIĄGNIK URSUS U-1614,1986 r. 3.800 mtg, sprawny, stan 
b. dobry, - 32.000 zł. Nysa, tel. 077/435-96-09 
CIĄGNIK URSUS U-1614.1987 r., turbo nowe opony, za
dbany, • 35.000 zł. Legnica, tel. 076/856-24-84 wieczorem 
CIĄGNIK URSUS U-1634,1995 r. + dodatki, do sprowa
dzenia, - 55.000 zł + cło. Świebodzin, tel. 068/382-43-05, 
0603/74-93-56
CIĄGNIK URSUS U-912, 1981 r.to nowe akumulatory, -
11.900 zł. Brenno, tel. 065/549-42-88 
CIĄGNIK URSUS U-914 stan b. dobry, - 25.000 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-01-20, 071/312-12-77 
CIĄGNIK UTB 650,1978 r„ diesel szary, z ładowarczem 
czołowym, techn. sprawny, stan b. dobry, - 9.500 żł. Lubin, 
tel. 076/846-88-30 po godz. 18 
CIĄGNIK WŁADIMIREC T-25,1978 r. stan dobry, - 5.500 
zł. Wrocław, tel. 0608/85-90-75 
CIĄGNIK ZETOR 12011, 1983/94 r. duża kabina, nowe 
opony i akumulatory, stan b. dobry, silnik 6-cylindrowy, -
17.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-09-18 wieczorem 
CIĄGNIK ZETOR 12145, 1980 r. + ciągnik Zetor 8111 z 
ładowaczem czołowym, • 15.000 zł. Trzebnica, tei. 
0501/48-25-66
CIĄGNIK ZETOR 12145, 1991 r., - 35.000 zł. Zduńska 
Wola, tel. 043/678-68-61
CIĄGNIK ZETOR 12245,1992 r., 120 KM. 4x4, z ładowa
czem Tur, nowe opony, stan b. dobry - 46.000 zł oraz roz
siewacz nawozów Amazone, 2-talerzowy, 1.000 kg, szer. 
18 m, - 4.500 zł. Raciborowice Doi., tel. 076/818-46-83 
CIĄGNIK ZETOR 12245,1994 r., • 40.000 zł. Sieradz, tel. 
0502/51-72-61
CIĄGNIK ZETOR 16111,1984 r., turbo, -17.000 zł. Wam
bierzyce, woj. wałbrzyskie, tel. 0601/18-38-25 
CIĄGNIK ZETOR 16145,1986 r. przedni napęd, stan techn. 
i wizualny b. dobry, - 32.000 zł. Kłodzko, tel. 0602/69-90-51 
CIĄGNIK ZETOR 16145,1987 r., oryginalny w 100%, koła 
38, nowe opony, 4x4, - 35.000 zł. Starczówek, tel. 
074/819-48-72
CIĄGNIK ZETOR 16145,1989 r. z pługiem Lemkel, 92 r.,

5-skibowm, obracanym, stan b. dobry, • 49.000 zł. Siekier
czyn k. Lubania, tęl. 0601/75-50-19 
CIĄGNIK ZETORf 16245,1991 r.‘, - 43.000 żł lub zamienię 
na kombajn zbożowy. Oborniki Śląskie, tel. 071/31.0̂ *13-56 
CIĄGNIK ZETOR 16245,1991 r^tafoo D czerwony, stan 
idealny, komfortowa kabina, - 58.000 zł. Wierzbica Solna, 
gm. Wołczyn, tel. 077/414-90-10 
CIĄGNIK ZETOR 16245, 1993 r., 160 KM. prźeb. 2600 
mtg, 4x4, turbo, stan b. dobry, mało używany, oryginalne 
opony - 46.000 zł oraz siewnik zbożowy Saksonia, szer. 3 
m, mało używany, • 3.000 zł. Raciborowice Doi., tel. 
076/818-96-83
CIĄGNIK ZETOR 16345,1998 r., 75 tys. km, • 75.000 zł. 
Sieradz, tel. 0502/51-72-61
CIĄGNIK ZETOR 5211,1990 r. stan b. dobry, • 20.500 zł. 
Siekierczyn, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/64-04-37 
CIĄGNIK ZETOR 5211,1990 r, stan b. dobry, - 20.500 zł. 
Siekierczyn k. Lubania, tel. 0601/75-50-19 
CIĄGNIK ZETOR 5211,1991 r. czerwony, przeb. 1800 mtg, 
zadbany, stan b. dobry, przystosowany do upraw w mię- 
dzyrzędziach, • 18.500 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/06-07-71, 
0605/15-35-06
CIĄGNIK ZETOR 5245,1986 r., 4 tys. km, stan b. dobry, 
nowe opony, przedni napęd, mało używany, - 19.500 zł. 
Legnica, tel. 076/866-44-67
CIĄGNIK ZETOR 7211, 1987 r. po remoncie w 1997 r., 
stan b. dobry, - 18.200 zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-72, 
071/387-06-36
CIĄGNIK ZETOR 7245,1991 r., - 27.000 zł. Zgierz, tel. 
0502/39-53-66
CIĄGNIK ZETOR 7245,1993 r. 1900 mtg. stan b. dobry, 
mało używany w polu, przedni napęd,.- 3.200 zł. Jelcz-La- 
skowice, woj. wrocławskie, tel. 0607/06-07-71, 
0605/15-35-06
CIĄGNIK ZETOR 7711,1991 r. stan b. dobry, nowe opo
ny, • 25.000 zł. Stara Jamka, tel. 0602/87-66-16 
CIĄGNIK ZETOR 7745,1990 r. 4x4,1 właściciel, stan b. 
dobry, • 30.000 zł. Lipinki, gm. Sława, tel. 068/356-71-76, 
0604/28-45-31
CIĄGNIK ZETOR 7745,1991 r., • 30.000 zł. Zduńska Wola, 
tel. 0603/35-73-63
CIĄGNIK ZETOR 8011,1973 r. przebudowany na model 
8111, odpowiednik U-912,2 szt., Zetor 8111,87 r., z nauki 
jazdy, Zetor 7211, 86/88 r., 4 szt. - Zetor 5245, 88/90 r., 
8045,82 r., przebudowany w 98 r., na model 8145,1 szt., 
cena 10.000 - 33.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-09-72, 
071/387-06-36
CIĄGNIK ZETOR 8011, 1974 r., - 8.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-75-28
CIĄGNIK ZETOR 8011,1979/93 r., -11.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-09-18
CIĄGNIK ZETOR 8011,1980 r. komfortowa kabina, stan 
opon i podzespołów dobry, • 9.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
0605/26-85-00
CIĄGNIK ZETOR 8011,1982 r., • 13.500 zł lub zamienię 
na mniejszy. Opole, tel. 077/469-25-61 
CIĄGNIK ZETOR 8045,1979 r. 4x4, -16.900 zł. Wambie
rzyce, woj. wałbrzyskie, tel. 0601/18-38-25 
O  CIĄGNIK ZETOR 8111,1978 r. stan dobry, • 9.500 

zł., tel. 065/547-75-15 01035921
CIĄGNIK ZETOR 8111,1979 r. stan b. dobry, nowe aku
mulatory, nowe tylne cięgła, tylne opony, kabina podwyż
szona, pompa paliwa po regeneracji, atrakcyjny wygląd, •
12.000 zł. Żórawina, tel. 071/311-45-55 
CIĄGNIK ZETOR 8111,1988 r. stan idealny, - 17.500 zł. 
Oława, tel. 071/313-08-86
CIĄGNIK ZETOR 8145,1987 r. przedni napęd, nowe opo
ny, stan idealny, - 25.000 zł. Kłodzko, tel. 0602/69-90-5T 
CIĄGNIK ZETOR 82145, 1991 r., turbo 4x4, • 36.000 zł. 
Wambierzyce, woj. wałbrzyskie, tel. 0601/18-38-25 
CIĄGNIK ZETOR 9540,1993 r. stan b. dobry, - 52.000 zł. 
Stara Jamka, tel. 0602/87-66-16 
CIĄGNIK ZETOR 9540, 1995 r., - 40.000 zł. Zgierz, tel. 
0502/39-53-66
CIĄGNIK ZETOR 9540,1996 r.. - 50.000 zł. Zduńska Wola, 
tel. 043/678-68-61
CIĄGNIK ZETOR SUPER 50.1970 r. • 3.000 zł. Czernina, 
teł. 065/543-16-39
CZYSZCZALNIA DO ZBÓŻ CZ MAJOR z tryjerami, stan
dobry, kpi. sit - 2.500 zł. Ocice, tel. 075/736-10-68
DMUCHAWA DO SIANA silnik 7 kW, -1.000 zł. Zwanowi-
ce, gm. Brzeg, tel. 077/412-52-70
DMUCHAWA DO SIANA I ZBOŻA z rurami i silnikiem, 11
kW, trójkąt-gwiazda, - 700 zł. Pęciszów, gm. Zawonia, tel.
071/312-93-73:
DMUCHAWA DO ZBOŻA, - 750 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/746-14-92, 0602/50-46-20 
DMUCHAWA DO ZBOŻA, - 1.500 zł. Kamień, gm. Mirsk, 
tel. 0603/64-60-89
DMUCHAWA DO ZBOŻA silnik wysokoobrotowy, 7,5 kW, 
wraz z kpi. rur • 1.500 zł. Lubiechowa, gm. Świerzawa, tel. 
075/71346-82
DOJARKA 1-konwiowa, - 450 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
DOJARKA ALFA-LAVAL kompletna, • 800 zł. Golin, gm. 
Jasień, tel. 068/371-09-79
DOJARKA ALFA-LAVAL przewoźna, z przystawką, 2-kon- 
wiowa, - 1.500 zł. Gołostowice, gm. Kondratowice, tel. 
071/392-64-73
DOJARKA ALFA-LAVAL po remoncie kapitalnym, - 800 
zł. Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
DOJARKA ALFA-LAVAL, - 550 zł. Krzeczyn Wielki, tei. 
076/840-88-31
GLEBOGRYZARKA 1,5 m - 2.000 zł. Leszno, tel. 
065/548-24-87
GLEBOGRYZARKA ciągnikowa, do remontu (1 łożysko do 
wymiany), stan b. dobry, • 950 zł. Legnica, tel. 
076/862-01-72 dogodź. 14. 856-01-63 wieczorem 
GLEBOGRYZARKA OGRODNICZA 5 KM, 60 cm, • 900 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61
GLEBOGRYZARKA OGRODNICZA profesjonalna, - 900 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
O  H A U  UDOJOWA kompletna („rybia ość” 2x4), 

aparaty udojowe z elektrycznymi pulsatorami, za
grodami, paszownikami, automatyczną myjką i 
zbiornikiem na mleko (1650 litrów), -13.500 zł (do 
uzgodnienia)., tel. 0602/28-25-34 03003601 

KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE 500 2 sztuki, stan b. 
dobry,' techn. sprawne, • 7.000 zł. Ciepłowody, tel. 
074/810-31-31
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE ze zbiornikiem na li
ście, • 6.000 zł. Głogów, tel. 076/831-83-43,0603/62-13-80 
KOMBAJN DO BURAKÓW KLEINE I właściciel w kraju, z 
koszem na liście, stan techn. dobry, - 4.600 zł. Wińsko, tel. 
071/389-83-54
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN 413 stan dobry, 
techn. sprawny, 5 lat nie eksploatowany • 5.000 zł. Podo- 
lany, tel. 076/878-12-97
KOMBAJN DO BURAKÓW NEPTUN, 1985 r. garażowa
ny, stan b. dobry, • 8.500 zł lub zamienię na opryskiwacz 
2000 litrów. Ziębice, tel. 074/81949-28 
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL V-30 1-rzędowy, stan 
dobry, • 2.000 zł. Borek Strzeliński, woj. wrodawskie, tel. 
0601/14-69-02
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL z orkanem do liści, wy
dajność 1.5 ha/dzień, stan idealny, • 4.500 zł lub zamienię 
na pszenicę. Wrocław, tei. 071/311-48-89

KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL V £00 2-rzędowy, 
techn. spowity, -11.000 zł. Żmigród, tet 0602/40-73-09 
KOMBAJN DO BURAKÓW STOLL V-55,1992 r. zielony, 
tech. sprawny, z orkanem, - 4.000 zł lub zamienię na cy
klop. Prusy, gm. Kondratowice, tel. 071/392-63-99 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW. ANNA Z-644 2-rzędowy, 
stan b. dobry -10.000 zł. Niedżwiedźlće, tel. .076/818-69-13 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA Z-614,1985 (^-rzę
dowy, techn. sprawny, wyd. 2 ha/dziennie, - 5.000 żł Tub 
zamiana na kombajn .Anna" 1-rzędowy. Wrocław, tel. 
071/398-78-88
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW ANNA, 1988 r., • 8.500 zł. 
Rozdrażew, tel. 062/722-22-68 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW BERGMAN stan dobry, peł
na hydraulika, gotowy do pracy - 5.000 zł. Świba, gm. Kęp
no, tel. 062/781-92-35
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KARLIK, 1984 r. stan b. do
bry, - 7.500 zł. Legnica, tel. 076/854-77-86 
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KARLIK 4642, 1987 r. 
techn. sprawny, stan b. dobry, + przyrząd do wyorywania 
buraków, - 8.500 zł. Polkowskie, gm. Domaszowice, tel. 
077/41949-70
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW KARLIK, 1990 r. stan b. do
bry, -12.000 zł lub zamienię na samochód. Ząbkowice ślą
skie, tel. 074/817-34-16
KOMBAJN DO ZIEMNIAKÓW WISENT 1-rzędowy, z no
wymi taśmami, • 6.000 zł. Jaksonowiće, gm. Długołęka, 
tel. 071/399-78-21
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-040 stan dobry, dużo czę
ści zapasowych, garażowany, zadbany - 9.500 zł. Stary 
Grodków, tel. 077/431-31-37
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-040, -10.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/346-70-39
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1978 r., stan dobry, 
sprawny technicznie, stan silnika b. dobry, dużo nowych 
części, gotowy do żniw, - 12.000 zł. Stachowice, tel. 
074/850-25-20, 850-25-82
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1980 r. po remoncie kapi
talnym silnika i skrzyni biegów, nowe opony, nowy akumu
lator, • 20.000 zł. Dębno Polskie k. Rawicza, tel. 
065/545-16-62
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056, 1982 r., 2 tys. km 
stan dobry, po wymianie blacharki i remoncie silnika, z szar- 
paczem słomy, -19.000 zł. Kobierzyce, tel. 071/311-90-35 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056, 1982/83 r.. 1 tys. 
km, SW40Ó czerwony, bez kabiny i sieczkami, gotowy do 
żniw, • 27.000 zł. Chojnów, tel. 076/81&7945 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. z siekaczem 
do słomy, z kabiną, sprawny, • 25.000 zł. Bolesławiec, tel. 
075/73444-02, 0605/42-69-17 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r., S-400 stan 
idealny, - 26.500 zł. Wodniki, tel. 065/543-74-75, 
0607/64-36-17
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. techn. spraw
ny, kabina, szerokie koła, • 22.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/771-8745 po godz. 22, 0607/0947-85 _
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1986 r. bez kabiny, 
stan b. dobry, pilne, - 26.000 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
0604/31-52-39
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. szerokie koła, 
heder na sprężynach, - 23.500 zł lub zamienię na samo
chód osobowy, busa albo ciągnik. Kostomłoty, tel. 
0604/82-5645
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056,1986 r. szerokie koła, 
heder na sprężynach, bez kabiny i szarpacza, - 24.500 zł. 
Iwona Sochacka, 55-080 Pełcznica 16, gm. Kąty Wrocław
skie
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. szerokie koła, 
heder na sprężynach, bez szarpacza i kabiny, - 23.500 zł. 
Pełcznica 18, gm. Kąty Wrocławskie 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. szerokie koła, 
heder na sprężynach, • 24.500 zł lub zamienię na prasę 
do słomy Z-224, ciągnik Ursus C-385. Wrocław, tel. 
0604/82-5645
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1988 r., stan dobry, 
z kabiną, szarpacz słomy, - 35.000 zł. Żemiki Małe, gm. 
Kobierzyce, tel. 071/311-90-35 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1990 r. czerwony, z 
kabiną, nowy rozdrabniacz słomy, kupiony w Agromie, I 
właściciel, oiyginalny lakier, garażowany od nowości, pra
cował na 8 ha pola, mało używany, stan idealny, - 63.500 
zł. Złotoryja, tel. 076/877-53-31 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT Z 060,1980 r. przy
rząd tnący dł. 6 m lub 5,2 m, stan b. dobry, • 22.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-20, 071/312-12-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD stan dobry. -
38.000 zł. Skalmierzyce, tel. 062/76249-12 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z 058, 1987 r. 
żółty, szerokie koła, z kabiną, szarpacz, silnik po remoncie 
kapitalnym, przebieg 300 mtg, garażowany, gotowy do żniw, 
- 43.000 zł. Wilków Średzki 11, gm. Kostomłoty, tel. 
071/316-68-85
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z 058, 1988 r. 
garażowany, szarpacz słomy z 1999 r., kabina, szerokie 
koła, gotowy do żniw, - 45.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/69-12-06
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z 058, 1989 r. 
silnik na gwarancji, - 36.500 zł. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD 058,1989 r. roz
drabniacz słomy, stół do rzepaku, po remoncie silnika, stan 
dobry, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0601/87-08-29 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON SUPER. 1982 r. szerokie 
opony, stan b. dobry. - 20.000 zł. Ramiszów. gm. Długołę
ka, tel. 071/398-7642
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS SF zielony, silnik Perkins, 
heder 2.7 m, przygotowany do żniw, - 8.000 zł. Bolesła
wiec k. Wielunia, tel. 062/783-60-04 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS COMPACT, 1988 r. heder
2.5 m, silnik Perkins, -10.500 zł. Borów, woj. wrocławskie, 
tel. 0607/08-83-99
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MATADOR GIGANT he
der o szer. 3.2 m, rozdrabniacz słomy, -10.500 zł. Przed- 
borów, tel. 062/730-59-81, 062/731-03-99 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKATOR szerokość ro
bocza 3 m, silnik 6-cylindrowy, • 14.000 zł. Doruchów, tel. 
062/731-54-25
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKATOR 75, 1976 r. 
kosa szer. 3,1 m, kabina, sieczkarnia, silnik Mercedesa -
21.000 zł. Niemcy, tel. 0049/16-06-54-93-56 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS SENATOR, 1986 r. heder
3.6 m, z sieczkarnią, stan b. dobry, - 22.000 zł. Borów, tel. 
071/393-31-63
KOMBAJN ZBOŻOWY FAHR 1200 szer.robocz 3600 cm, 
sieczkarnia, -10.500 zł. Wrocław, tel. 0607/3649-13 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512 heder 6 m, 
stan techn. dobry, - 7.600 zł. Lubań, tel. 075/722-19-03 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1977 r. bia- 
ło-zielony, - 8.500 zł. Wrocław, tel. 0609/37-29-76 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 516,1981 r. ka
bina z wentylacją, heder 6.7 m, stan b. dobry, • 12.500 zł. 
Niwica, gm. Trzebiel, tel. 068/375-35-20 po godz. 20 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT, 1982 r. szer. ro
bocza 4.2 m, stan dobry, - 9.300 zł. Tomaszów Bolesła
wiecki, tel. 076/818-94-66, 0606/75-05-31 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512,1983 r. stan 
dobry, • 10.800 zł. Gubin, tel. 0502/29-48-96 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 512,1983 r. z szar- 
paczem do słomy, -14.000 zł. Jemielno, tel. 065/544-71-53 
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, 1983 r. z 
sieczkarnią i stołem do-rzepaku,.? 16,500 zł. Nysa; tel. 
077/435-44-44
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1984 r. he
der 5.6 m, wymaga uzupełnień, - 8.000 zł lub zamienię na 
samochód osobowy albo busa. Czemikowice 41, gm. Choj
nów. tel. 076/817-89-22
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512,1984 r. stan 
b.~dobry; -13.000 zł. Siekierczyn, tel. 075/722-17-75 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, 1984 r., 
stan dobry, bez siećżkami, 4 sezon w kraju, - 12.000 zł. 
ZębdWfce, gm. Paszowice, tel. 076/871-02-38 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-5<*; 1985 *  
2200 mtg, do sprowadzenia z Niemiec, gotowy do pracy -
11.000 DEM. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514,1985 r. stan 
b. dobry, - 21.000 zł. Siekierczyn, tel. 075/722-17-75 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1986 r. he
der 5 m + sieczkarnia Claas, stan dobry, - 25.000 zł. Choj
nów, tel. 076/818-17-50
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1986 r., stan 
techniczny i wizualny b. dobry, -15.000 zł. Duszniki Zdrój, 
tel. 0602/69-90-51
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512,1986 r. he
der 4,20 m, stan dobry, • 14.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-75-28
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, 1986 r., 
komfortowa kabina, siekacz słomy, kosa 4.2 m, stan b. do
bry, - 17.900 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/91-87-56 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1987 r. he
der 5.6 m + sieczkarnia Claas, stan dobry, • 30.000 zł. Choj
nów, teł. 076/818-17-50
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-516, 1987 r. 2 
hedery, sieczkarnia, przystawka do rzepaku, - 12.000 zł. 
Bogatynia, tel. 075/773-09-27 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1987 r stan 
b. dobry, • 25.000 zł. Gubin, tel. 0502/2948-96 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514,1987 r. stan 
dobry, • 21.400 zł. Ratno Dolne, gm. Radków, tel.’ 
074/871-20-14
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514, 1987 r., -
22.000 zł. Wambierzyce, woj. wałbrzyskie, tel. 
0601/18-38-25
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 516, 1988 r. he
der 6,60 m, ze stołem i sieczkarnią, nie używany w Polsce,
- 32.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1988 r. he
der 4.2 m, stan b. dobry, • 23.000 zł. Kłodzko, lei. 
0605/26-85-00
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E514,1988 r. stan 
dobry, siekacz słomy - 10.800 DEM. Legnica, tel. 
076/854-79-85 po godz.19, 0601/05-9247 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E516 B, 1988 r. 
siekacz słomy • 20.000 zł. Legnica, tel. 076/854-79-85 po 
godz.19. 0601/05-9247
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1988 r. stan 
b. dobry, - 25.000 zł. Siekierczyn, woj. jeleniogórskie, tel. 
0603/64-04-37
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514 MDW, 1989 
r. nowe opony, stan b. dobry, • 29.000 zł. Wrocław, tel. 
0609/37-29-76
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1989 r. 800 
mtg, silnik IFA (po remoncie), stan b. dobry + części za
mienne, - 55.000 zł. Jerzmanowice, tel. 076/818-67-50 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 517, 1989 r. he
der 6,60 m, ze stołem do rzepaku i sieczkarnią, nie używa
ny w Polsce, stan b. dobry, • 35.000 zł + VAT. Kłodzko, tel. 
074/867-75-28
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT 514 MDW, 1989 
r., stan idealny, nowy model, nowe opony, atrakcyjny wy
gląd. - 29.000 zł + VAT. Ratno Dolne, tel. 074/871-28-29, 
0603/71-67-11
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT MDW-514, 
1989/90 r., 2.100 mtg, kabina komfortowa, wysyp hydrau
liczny, heder 4.20 m, - 25.500 zł. Opole, tel. 0600/43-55-66 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 514,1990 r. now
szy model (MDW), stan idealny, - 30.000 zł. Kudowa Zdrój, 
tel. 0602/69-90-51
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514, 1990 r., 
stan b. dobry, heder 4,20 m, - 28.000 zł. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-524,1990 r. ze 
stołem do rzepaku, z sieczkarnią do słomy, stan b. dobry, -
48.000 zł. Siekierczyn k. Lubania, tel. 0603/64-04-37 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-514, 1990 r.. -
35.000 zł. Wambierzyce, woj. wałbrzyskie, tel. 
0601/18-38-25
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE. 1970 r. szer. hede- 
ra 2.7 m. stan b. dobry, • 8.000 zł.Strzyżew, gm. Sieroszo- 
wice, tel. 062/739-8046
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE, 1979 r. szer. robo
cza 2.8 m + siekacz do słomy, • 10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/363-74-64
KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE, 1980 r. heder 3 m, 
silnik 6-cylindrowy. >■ 9.500 zł. Borów, woj. wrocławskie, tel. 
0607/08-83-99
O  KOMBAJN ZBOŻOWY JOHN DEERE, Claas Se

nator, Massey-Ferguson, pług 4-skibowy, obro
towy, gruber, heder do kombajnu Claas (3 m), 
kombajn Grime SL 800 GSBR, agregat siew- 
no-uprawowy R ototiler. Siemianów, tel. 
071/393-31-63,0601/54-39-31 02029251

KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, 1970r. bez 
szarpacza słomy, szer. robocza 2.5 m, -11.000 zł. Skoko
wa, tel. 071/312-55-79
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, 1971 r., 
2000 ccm, diesel kosa 2.2 m, zbiornik o ład. 750 kg, mało 
używany, sprawny, - 7.300 zł. Żmigród, tel. 0607/07-67-85 
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, 1977 r. he
der 3.6 m, sieczkarnia z tyłu, - 28.000 zł. Siedlisko, k. Gło
gowa, tel. 068/388-35-67
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON 487,1981 
r. silnik Perkins, szer. rob. 3 m + szarpacz słomy, -13.000 
zł. Koźmin Wielkopolski, tel. 0603/43-10-95 
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA KZB 3B, silnik Perkins, 
przygotowany do żniw, garażowany + dużo części, techn. 
sprawny, - 3.500 zł. Goczałków, gm. Strzegom, tel. 
074/855-98-02
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA stan b. dobry, - 4.500 zł.
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-34-16
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA, 1964 r., silnik Perkinsa,
- 3.300 zł. Goruńsko, tel. 095/743-62-64
KOMBAJN ZBOŻOWY VISTULA KZB, 1970 r. stan dobry, 
części, prasa średniego zgniotu, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0603/9746-89
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW 1-rzędowa. -100 zł. Goło
stowice, gm. Kondratowice, tel. 0606/6548-58 
KOPACZKA DO ZIEMNIAKÓW, • 1.000 zł. Wrocław, tel.
349-28-15
KOSIARKA DO TRAWY dyskowa, prod. niem., 98 r. - 3.500 
zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11 
KOSIARKA DO TRAWY do poboczy, skarp i rowów ZE
TOR 8011,1980 r. z wysięgnikiem, • 20.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-17-28
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, prod. szwedzkiej, mało 
używana, stan b. dobry, - 320 zł. Chojnów, tel. 
076/877-34-37
KOSIARKA DO TRAWY 12 PS, nowy model, dwa noże, 
światła, • 3.500 zł. Głogów, tel. 076/833-33-48, 
0607/15-85-17

SKLEP CZĘŚCI FORTSCHRITT
Części do kombajnów FORTSCHRITT:

- E512, E514, E516, E517, E524. 
Rozdrabniacze słomy do kombajnu: ^

- E512, nowe, z gwarancją. g 
PANKÓW 42, 58-125 PSZENNO 

(kolo Świdnicy) 
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KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, 4-suwowa, z koszem, 
reguł. wys. koszenia, stan idealny i inne, - 390 zł. Głogów, 
tel. 076/83446-34'
KOSIARKA DO TRAWY, 4-suw „traktorek", ogrodowy, 12 
HP, z przyczepą, na trzy noże, szer 105 cm, -,2.200 zł. 
Legnica, tel. 076/854-28-70
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, 3 biegi, z koszem • 
550 zł. Legnica, tel. 0601/78-7343 
KOSIARKA DO TRAWY STIGA, 6 HP B&S traktorek, tech
nicznie sprawna, 5-biegowy, 5 wysokości koszenia, zapa
sowe noże, paski klinowe, • 1.700 zł. Lubin, tel. 
076/846-17-19
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, listwowa, z napędem, 
stan dobry, - 400 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po 
20 .
KOSIARKA DO TRAWY, benzyna samojezdna, listwowa, 
• 1.000 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, nowa, gwarancja, wy
dajna, zapasowe noże, • 350 zł. Sobótka, tel. 
071/391-03-87
KOSIARKA DO TRAWY spalinowa, stan dobry, sprawna, - 
250 zł. Wrocław, tel. 071/342-70-41 wewn. 300, 
0502/04-13-01
KOSIARKA DO TRAWY elektryczna, z koszem, mało uży
wana, -150 zł. Wrocław, tel. 071/337-19-56 w godz. 8-16, 
368-78-85 po godz. 16
KOSIARKA DO TRAWY traktorek Gudbrod 1010, 2 noże, 
3 biegi do przodu + wsteczny, sprow. z Niemiec, -1.700 zł. 
Wschowa, tel. 065/549-27-21 
KOSIARKA DO TRAWY E-302,1984 r. pokosowa, + 3 przy
stawki, - 3.500 zł. Jawor, tel. 076/872-8247 
KOSIARKA DO TRAWY HUSQVARNA 232 R, 1999 r. źył- 
kowa,, w komplecie szelki, tarcza metalowa do wycinania 
zarośli, profesjonalna, stan b. dobry, - 1.000 zł. Mnichus, 
gra. Ozimek, tel. 077/465-56-91 
KOSIARKA POKOSOWA 301,1980 r. kolor niebieski, stan 
b. dobry, • 5.000 zł. Ligota, tel. 077/419-24-08 
KOSIARKA POKOSOWA D-50,1980 r. do rzepaku, nie
bieska, - 3.500 zł. Wilków Średzki 11, gra. Kostomłoty, tel. 
071/316-68-85
KOSIARKA POKOSOWA FORTSCHRITT 302,1986 r., -
5.000 żł. Mierzwin, gm. Bolesławiec, tel. 075/734-44-02, 
0605/42-69-17
KOSIARKA ROTACYJNA, prod. czeskiej, stan b. dobry, 
mało używana, • 2.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-1045 
KOSIARKA ROTACYJNA prod. czeskiej -1.600 zł. Bole
sławiec, teL 075/736-11-14
KOSIARKA ROTACYJNA prod. czeskiej, stan dobry • 1.200 
zł lub zamienię na kopaczkę. Kalisz, tel. 062/764-92-54 po 
godz.18
KOSIARKA ROTACYJNA MEDUZA, -1.200 zł. Kamienna 
Góra. tel. 075/746-14-92. 0602/5046-20 
KOSIARKA SAMOJEZDNA MURRAY10 MP 90 cm, - 2.500 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
KOSIARKA SAMOJEZDNA listwowa. 110 cm. - 950 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61
KULTYWATOR z wałkiem strunowym, 2 m, - 500 zł. Brzeg, 
tel. 077/411-17-06
KULTYWATOR szer. 3 m, stan dobry, - 600 zł. Legnica, 
tel. 076/850-61-6Ś wieczorem 
KULTYWATOR KOEKERLING, 1997 r. podorywkowy, szer. 
robocza 3 m, - 8.900 zł. Bielawa, tel. 0605/65-31 -56 
KUPIE CIĄGNIK URSUS C-360, 1980/90 r. w stanie b. 
dobrym lub do remontu, tanio. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11 
KUPIĘ „ŻMIJKĘ”  DO ZBOŻA w cenie do 1.000 zł. Strze
lin. tel. 071/796-24-03
KUPIĘ BRONY ciężkie. .20%Trzebnica, tel. 071/387-01-20. 
071/312-12-77
KUPIĘ CIĄGNIK rolniczy, w rozliczeniu Star 28, techn. 
sprawny. Moszyce, tel. 071/315-97-15 
KUPIĘ CIĄGNIK TZUK14 do remontu lub na części. Wro
cław, tel. 071/398-8144 po godz. 18 
KUPIĘ CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-52, 82 tech. sprawny, 
zarej. • do 7.000 zł. Wrocław, tel. 071/319-65-68 
KUPIĘ CIĄGNIK BIAŁORUŚ MTZ-82. Leszno, tel. 
0600/544143
KUPIĘ CIĄGNIK LANZ BULDOG. Przedborów, tel. 
062/730-59-81, 062/731-03-99 
KUPIĘ CIĄGNIK OGRODNICZY 4-kołowy, z osprzętem. 
Wrocław, tel. 0501/97-88-52
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, C-360 3P, MF-255, łado
wacz Cyklop, Troi, UNHZ-500, prasę Z-224, rozrzutnik obor
nika, Orkan II. Oława, tel. 071/313-88-87 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS U-912, U-914, w b. dobrym sta
nie, w cenie do 20.000 zł. Strzelin, tel. 071/796-24-03 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-328, C-330, C-360 do remon
tu. Zgorzelec, tel. 075/778-93-02, 0607/46-82-20 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330. Wrocław, tel. 
0501/97-88-52
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, 1980/90 r. w stanie b. 
dobrym lub do remontu, tanio. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11 
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, C-360 C-360 3P Mas
sey-Ferguson, MTZ, T-25, z przednim napędem. Radom, 
tel. 048/36542-97
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-330, C-360, C-360 3P Mas
sey-Ferguson, MTZ, T-25, z przednim napędem. Lublin, 
tel. 0604/72-22-50
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 do remontu. Wrocław, tel.
071/31544-74 po godz. 18, 0501/86-8445
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS C-360 3P, U-912, U-914, C-330,
C-360, Massey-Ferguson, Zetor 7211, 5211. z przednim
napędem. Radom, tel. 0600/63-30-62
KUPIĘ CIĄGNIK URSUS U-12Ó1, U-1204. Praszka, tel.
034/359-33-71
KUPIĘ CIĄGNIK ZETOR 5245, 6245, 7245, 1985/9Q J- 
Kraków, tel. 0603/82-13-58
KUPIĘ DMUCHAWĘ DO SIANA I ZBOŻA małą, komplet
ną, z silnikiem, w cenie do 1000 zl. Prudnik, tel. 
077/436-87-87
KUPIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON 20-56 z szarpaczem 
słomy, na sprężynach, heder - do 20.000 zł. Wrocław, tel. 
071/319-65-68
KUPIĘ KOSIARKĘ DO TRAWY .traktorek*. Trzebnica, tel. 
071/312-74-54
KUPIĘ KOSIARKĘ SAMOJEZDNĄ do trawy, traktorek, 
szer. koszenia ok. 1 m, najchętniej z koszem, do 2.000 zł. 
D. Kasprzak, 69-100 Rybocice 17, gm. Słubice 
KUPIĘ ŁADOWACZ CYKLOP. Radom, tel. 048/36542-97 
KUPIĘ ŁADOWACZ TUR czołowy, 1 lub 2 - do 1.000 zł. 
Masłowo, gm. Dolsk, tel. 0604/84-18-55 
KUPIĘ ŁADOWACZ TUR II do ciągnika Ursus C-360. Świę
ciechowa, tel. 065/533-0246 
KUPIĘ SIEWNIK ZBOŻOWY z redlinami talerzowymi, prod. 
rosyjskiej lub inny. Namysłów, tel. 077/419-52-97
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ŁADOWACZ CYKLOP T-214,1983 r. technicznie spraw
ny, • 4.400 zł. Brzeg, tel. 077/412-39-77 
ŁADOWACZ CYKLOP, 1984 r. dodatkowo przystawka z 
pompą, siłownik z łańcuchem (skrętny), • 4.500 zł. Pust- 
ków Wilczkowski, woj. wrocławskie, tel. 0601/96-21-05 
ŁADOWACZ CYKLOP. 1985 r., - 4.500 zł. Żórawina, tel. 
071/316-51-07
ŁADOWACZ CYKLOP, 1987 r. kabina, wysięgnik górny, -
5.100 zł. Wodniki, tel. 0603/08-68-95, 065/543-74-63 
ŁADOWACZ CYKLOP 214,1987 r. stan b. dobry, • 5.700 
zł. Wieruszów, tel. 062/784-81-12 
ŁADOWACZ TROLL - 2.800 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/746-14-92, 0602/50-46-20 
ŁADOWACZ TUR 1 - 1.200 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/746-14-92, 0602/50-46-20 
MASZYNY ROLNICZE: prasa rolująca, wysokiego zgnio
tu, opryskiwacz 4001, od pierwszego właściciela, • 6.500 
zł. Głogówek, tel. 077/437-24-50 
MASZYNY ROLNICZE: ciągnik Ursus C-328 z 1966 r., pług
2-skibowy, brony zawieszane 3-polowe, - 6.900 zł. Piel
grzymka, tel. 076/877-57-89
MASZYNY ROLNICZE: opielacz do buraków 6-rzędowy - 
500 zł oraz dmuchawa do zboża - 800 zł. Środa Śląska, 
tel. 071/317-14-51
MASZYNY ROLNICZE: ciągnik Ursus C-360, stan dobry, 
przypczepa, pług 3-skibowy, kultywator, -12.000 zł. Żura-: 
winiec, gm. Miękinia, tel. 071/317*08-59 
MIESZALNIK PASZ .na mokro’ , poj. .90 I, stan b. dobry, 
kupiony w Agromie, - 450 zł. Przedkowice, gm. Żmigród, 
tel. 071/385-66-91
MIESZALNIK PASZ .na mokro*, poj. 2000i, z dwoma sil
nikami po 7.5 kW każdy, - 1.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/323-00-26
MŁOCARNIA poniemiecka, R. Zeh. Alt Waltersdorf, - 600 
zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0607/32-40-69 
MŁOCARNIA .7' + prasa J2" -1.000 zł. Grabów n. Prosną, 
tel. 062/730-73-76
MŁOCARNIA prod. polskiej, - 500 zł. Krosnowice, tei. 
074/868-52-75
MŁOCARNIA przedwojenna, techn. sprawna, prod. nie
mieckiej, • 3.000 zł. Strzelniki, gm. Lewin Brzeski, tel. 
077/412-58-73
OBCINARKA DO CEBULI mało używana, stan b. dobry, 
na łożyskach, 8-wałkowa, na wałek przekaźnika, • 2.650 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-02-38 
OGŁAW1ACZ BURAKÓW, 1988 r. 6-rzędowy, 6-cyiindro- 
wy, stan b. dobry, + drugi na części, • 12.000 zł. Tomaszów 
Bolesławiecki, tel. 076/818-94-66 
OPIELACZ DO BURAKÓW 6-rzędowy, - 700 zł. Gołosto- 
wice, gm. Kondratowice, tel. 071/392-64-73 
OPIELACZ DO BURAKÓW, • 400 zł. Strzelniki. gm. Lewin 
Brzeski, tel. 077/412-58-73
OPRYSKIWACZ poj. 10001, dł. wysięgników 12 m, składa
ny i rozkładany hydraulicznie, - 2.800 zł. Bielawa, tel. 
074/833-02-86 wieczorem
OPRYSKIWACZ używany 2 sezony, -1.650 zł. Oława, tei. 
0602/57-25-46
OPRYSKIWACZ 18 m, hydraulicznie rozkładane lance, poj. 
20001, - 2.700 zł. Trzebnica, tel. 0501/48-25-66 
OPRYSKIWACZ 1012 poj. 1.0001. wersja eksportowa, stan 
dobry, - 3.000 zł. Twardogóra, tel. 071/398-70-51, 
0601/69-63-43
OPRYSKIWACZ PLECAKOWY poj. 10 i. nowy. - 50 zł. Wro
cław. tel. 071/346-23-35
OPRYSKIWACZ PILMET poj. 2000 I. - 8.600 zł. ., tei. 
0600/37-28-83
OPRYSKIWACZ PILMET 2000 litrów, - 8.500 zł. Wambie
rzyce, woj. wałbrzyskie, tel. 0601/18-38-25 
OPRYSKIWACZ PILMET. 1986 r. ciągany, na wysokich 
kołach. 18 m, - 6.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 
OPRYSKIWACZ PILMET, 1987 r. 1.0001, lance 12 m, brak 
węży, • 1.900 zł. Głogówek, tel. 0600/12-84-74, woj. opol
skie
OPRYSKIWACZ PILMET 1018,1998 r. szerokość robocza 
18 m, znacznik pianowy oraz orkan do ścinania łętów na 
ziemniakach, • 10.000 z ł. ., tel. 0601/87-08-29 
OPRYSKIWACZ SOLO spalinowy, plecakowy, poj. 101. + 
części zamienne, -150 zł. Wrocław, tel. 0601/77-65-81 
OPYLACZ DO BURAKÓW, 1983 r., - 700 zł. Konary, gm. 
Udanin, tel. 0600/32-10-75, woj. opolskie 
ORKAN II -1.800 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
ORKAN Z-302,1987 r. do zielonek, - 2.500 zł. Budziszów 
Mały, gm. Wądroże Wielkie, tel. 076/857-45-76, 
0608/68-49-18
PARNIK ELEKTRYCZNY 100 I, stan b. dobry, - 350 zł. 
Bukówek 48, gm. Środa śląska, tel. 071/317-14-38 
PASZOCIĄG LINOWY kompletny. - 10.000 zł. Ratowice, 
tel. 071/318-91-05
PŁUG 3-skibpwy, obrotowy, prod. niem. - 1.600 zł. Bole
sławiec, tel. 075/736-11-14
PŁUG 4-skibowy, • 1.200 zł lub zamienię na przyczepę o 
ład. 4.5 L Głogów, tel. 076/831-87-34 
PŁUG do podorywki, 5-skibowy, - 700 zł. Janowiczki, gm. 
Kondratowice, tel. 071/392-65-14 
PŁUG 2-skibowy, - 400 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/746-14-92, 0602/50-46-20 
PŁUG obrotowy, hydrauliczny, 4-skibowy, - 4.000 zł. Lesz
no. tel. 065/529-06-71
PŁUG 3-skibowy, hydraulicznie obracany, - 4.000 zł. Łódź, 
tel. 044/634-28-96, 0602/75-73-18 
PŁUG na kółkach, 1-skibowy + 4 brony lekkie, konne, - 
150 zł. Maleszów, tel. 071/315-78-16 po godz. 20 
PŁUG 3-skibowy, hydraulicznie obracany, duży, prod. nie
mieckiej, - 2.300 zl oraz 5-skibowy, prod. polskiej, -1.000 
zł (do uzgodnienia). Oleszna, gm. Łagiewniki, tel. 
071/346-19-27
PŁUG 5-skibowy, nowy • 2.500 zł. Oława, tel. 
0602/57-25-46
PŁUG 3-skibowy - 350 zł. Podolany, tel. 076/878-12-97 
PŁUG 3-skibowy, nowy typ, stan b. dobry • 700 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/815-30-25 
PŁUG B200,1986 r., 5-skibowy, stan idealny, • 2.500. zł. 
Przywsie, gm. Żmigród, tel. 0607/09-45-11 
PŁUG, 1989 r. prod. niemieckiej, -2.100 zł. Opole, tel. 
077/469-32-92, 0605/46-70-39 
PŁUG, 1997 r. 5-skibowy, - 2.000 zł. Głogów, tel. 
076/831-83-43, 0603/62-13-80 
PŁUG ATLAS 4-skibowy, z zabezpieczeniami na kamie
nie, - 2.200 zł. Żary, tel. 068/374-88-76. 0604/29-24r 13 ... 
PŁUG ATLAS, 1987 r 4-skibowy, zawieszany, zabezp. 
hydrauliczne, - 2.700 zł lub zamienię na rozrzutnik oborni
ka, ładowacz Cyklop. Iwona Sochacka, 55-080 Pełcznica 
16, gm. Kąty Wrocławskie
PŁUG FORTSCHRITT 5-skibowy, stan dobry, - 2.000 zł. 
Rawicz, tel. 065/545-37-03
PŁUG GRUDZIĄDZ PZ230 2-skibowy, po wymianie piersi, 
płóz, lemieszy, z przedpłużkami i krojem tarczowym, przy
gotowany do pracy - 450 zł lub zamienię na rozsiewacz do 
nawozu, tzw. lejek. Bolków, tel. 075/741-32-27, 
0605/56-93-24
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy, mało używany, opryskiwacz 
Pilmet kpi., sprawny, -1.000 zł. Brzeg, teł. 077/411-17-06 
PŁUG GRUDZIĄDZ nowy typ, do głębokiej orki, 3-skibo
wy, - 700 zł oraz do głębokiej orki, nowy'typ, 5-skibowy, -
1.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
PŁUG GRUDZIĄDZ 3-skibowy, nowy typ. stan b. dobry - 
800 zł. Szprotawa, tel. 068/376-67-21 po godz. 20, 
0604/72-56-29

PŁUG KUNH, 1992 r. obrotowy, 8-skibowy lub 5-skibowy -
4.500 DEM. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14
PŁUG LEMKEL 4-skibowy, hydrauliczny, obrotowy, • 9.000 
zł. Łódź, tel. 044/634-28-96, 0602/75-73-18 
PŁUG MULER 3-skibowy, hydraulicznie obracany, stan b. 
dobry, - 2.500 zł. Grodków, tel. 077/415-33-34 
PŁUG PHX 5,6-skibowe, z zabezpieczeniami hydraulicz
nymi, ceny od 2.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 
PRASA DO MŁOCARNI, • 350 zł. Krosnowice,-tel. 
074/868-52-75
PRASA DO SŁOMY BAUTZ stan b. dobry • 5.000 zł lub -
zamienię na sam. kombi, lub dostawczy; Gierałtów, gm.
Nowogrodziec, tel. 075/736-83-69
PRASA DO SŁOMY CLAAS, - 8.000 zł. Golczowice, tel.
077/412-11-43
PRASA DO SŁOMY CLAAS, 1995 r. wysokiego zgniotu, 
stan b. dobry, - 6.300 zł. Lubin, tel. 076/749-30-79 

-*RASA DO SŁOMY CLAAS AROBAL, 1984 r. czerwona, 
rolująca, stan dobry, typ 120-160, - 13.000 zł. Głogowa 
6a, gm. Raszków, tel. 062/734-34-61 
PRASA DO SŁOMY CLAAS ROLAND 62 rolująca, -13.800 
zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 062/592-49-35,062/734-24-09 
PRASA DO SŁOMY FAHR RIVAL 30, 1995 r. typ 713, •
7.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-74-64
PRASA DO SŁOMY FORTSCHRITT K-454,1986 r. kost
kowa, - 6.000 zł. Kłodzko, tel. 074/867-75-28 
PRASA DO SŁOMY JOHN DEERE CB-300 stan b. dobry,
- 4.700 zł. Sobin k. Polkowic, tel. 076/845-96-73 
PRASA DO SŁOMY K-442, - 3.600 zł. Brzeziny, gm. Sko
roszyce, tel. 077/431-82-11
PRASA DO SŁOMY K-442 stan b. dobry, dużo części, -
3.000 zł. Paczków, tel. 077/431-74-28
PRASA DO SŁOMY MASSEY-FERGUSON, - 4.500 zł. 
Przedborów, tel. 062/730-59-81, 062/731-03-99 
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 stan dobry, w ciągłej eksploata- 

• cji, - 7.000 zł. Wińsko, tel. 071/389-87-99 
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-224.1983 r. techn. sprawny, - 7.200
zł. Ziębice, tel. 0604/38-16-08
PRASA DO SŁOMY Z-224,1986 r. techn. sprawna, • 7.800
zł. Mierzwin, gm. Bolesławiec, tel. 075/734-44-02,
0605/42-69-17
PRASA DO SŁOMY Z-224/1 mało używana, stan b. dobry,
-11.000 zł. Twardogóra, tel. 071/398-70-51,0601/69-63-43
PRASA DO SŁOMY Z-224/2,1998 r. - 17.000 zł. Siemy-
słów, gm. Domaszowice, tel. 077/419-41-64
PRASA DO SŁOMY Z-240,1983 r. stan dobry, - 8.700 zł.
Masanów, tel. 062/739-00-29
PRASA DO SŁOMY Z-263,1990 r. Sigma, automatyczna
owijarka sznurka, stan b. dobry - 8.000 zł. Rozdrażew, tel.
062/722-12-39, 0609/52-40-65
PRASY DO SŁOMY rolujące Claas Roland 62, Krone 160,
Wegler RP 12, ceny 10.000-15.000 zł. Doruchów, tel.
062/731-51-61
PRZETRZĄSARKA DO SIANA karuzelowa, 3-rzędowa, - 
800 zł. Bolesławiec k. Wielunia, tel. 062/783-60-04 
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 karuzelowa, z napędem, 
na wałek, - 1.000 zł. Nysa, tel. 077/435-63-94, 
0608/80-44-97
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 7-gwiazdowa, -1.100 
zł. Biskupin, gm. Chojnów, tel. 076/817-89-92 
PRZETRZĄSARKA - ZGRABIARKA 7-gwiazdowa • 350 
zł, przetrząsarka karuzelowa - 500 zł, przyczepa 1-osiowa, 
ład. 6 1 - 650 zł. Boliców, gm. Boliców, tel. 0604/15-54-31 
PRZETRZĄSARKA • ZGRABIARKA 7-gwiazdowa. • 700 
zł lub zamienię na sprzęt rolniczy. Lubin, tel. 076/843-44-14 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA T 04 7 t, rękaw, opry
skiwacz Termit, rozsiewacz RCW 3, kultywator 2,7, pługi, 
brony -12,16,30, pamik elektr. 1001, - 7.000 zł. Dębowy 
Gaj, tel. 090/67-93-05
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA mała, - 2.000 zł. Krze- 
czyn Wielki, tel. 076/840-88-31 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA stan b. dobry - 3.000 
zł. Kurznie, gm. Popielów, tel. 077/469-71-53 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA na kołach 15". z noża
mi tąącymi, stan b. dobry, • 4.600 zł. Nysa, teł. 
077/435-63-94, 0606/55-77-24 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA do sianokiszonek, -
4.500 zł. Przedborów, tel. 062/730-59-81, 062/731-03-99 
PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA, 1991 r. prod. jugosła- 
wiańskiej - 3.000 zł. Kobiela, gm. Grodków, tel. 
077/415-83-02
ROZDRABNIACZ DO BURAKÓW, • 300 zł. Piotrkozice, 
gm. Milicz, tel. 0606/58-67-33 
ROZRZUTNIK OBORNIKA FORTSCHRITT 101 - 3.800 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
RQZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, burty i podłoga po 
wymianie, • 2.900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-48-77 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 1-osiowy, - 1.800 zł. Kamien
na Góra, tel. 075/746-14-92, 0602/50-46-20 
ROZRZUTNIK OBORNIKA 1-osiowy, -1.500 zł. Kobierzy
ce, tel. 071/390-86-97
ROZRZUTNIK OBORNIKA 2-osiowy, -1.500 zł. Pomianów 
Dolny, tel. 077/431-74-28
ROZRZUTNIK OBORNIKA RT-44H 2-osiowy, na resorach, 
stan opon b. dobry, kupiony w Agromie, I właściciel, stan 
b. dobry, mało używany, - 3.400 zł. Wiązów, tel. 
071/393-13-83, 0ąp0/56-04-28 
ROZRZUTNIK OBORNIKA stan b; dobry, 2-osiowy, nowy 
typ • 3.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tei. 074/815-30-25 
ROZRZUTNIK OBORNIKA TANDEM, 1987 r. bez adapte- 
ru i wałków, - 2.000 zł. Bielawa, tel. 0605/65-31-56 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW 3.51, 1990 r. • 5.000 z ł. ., tel. 
065/548-24-87
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RAUCH prod. niemieckiej. 2-ta- 
lerzowy, hydraulicznie zamykany, poj. 1000 kg, - 3.000 zł. 
Jaksonowice, gm. Długołęka, tel. 071/399-78-21 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW .lejek", - 550 zł. Janowiczki, 
gm. Kondratowice, tel. 071/392-65-14 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW .lejek", - 250 zł. Kantorowice, 
tel. 077/412-86-69
ROZSIEWACZ NAWOZÓW pneumatyczny, zasyp 400 kg, 
sprawny technicznie, po remoncie, - 700 zł. Kąty Wrocław- 
skie, tel. 0502/27-50-34
ROZSIEWACZ NAWOZÓW RCW-3 hydrauliczny, 3,51, stan 
b. dobry, - 5.500 zł. Kłodzko, tel. 074/871-46-59 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW N035 i wapna, 3,51 - 4.000 zł. 
Lubsza, tel. 077/411-86-40, 0602/36-57-42 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 1200 kg, na dwa 
talerze, - 4.000 zł. Łozina, gm. Długołęka, tel. 
071/399-78-21
ROZSIEWACZ NAWOZÓW .lej", • 500 zł. Miejska Górka, 
tel. 065/547-46-16
ROZSIEWACZ NAWOZÓW prod. niemieckiej, stan dobry, 
700 kg, - 1.200 zł. Mściszów. tel. 075/722-19-67 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 2-talerzowy, 8001, 
-1.400 zł. Nysa, tel. 077/435-63-94, 0608/80-44-97 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW typ .lejek", • 450 zł. Oława, tel. 
0602/57-25-46
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejowy, stan b. dobry. - 550 zł. 
Ostrzeszów, tel. 062/731-51-55 wieczorem

ROZSIEWACZ NAWOZÓW RSW 5 ład. 5 1, napęd hydrau
liczny, nowa taśma, - 2.500 zł. Iwona S., 55-080 Pełcznica 
16a, gm. Kąty Wrocławskie
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE 15001 i 6001 - od
1.000 zł - do 4.000 zł. Siemianów, tel. 071/393-31-63 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW lejowy, mieszadło do nawozów 
sypkich i wapna, stan b. dobry, • 600 zł. Solna, gm. Kobie
rzyce, tel. 071/390-87r69
ROZSIEWACZ NAWOZÓW nowy, ocynkowany + opryski
wacz ogrodniczy, nowy, Kwazar, 121,-1.250 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/849-22-97
ROZSIEWACZ NAWOZÓW AMAZONE szer. robocza 12 
m, 2-talerzowy, stan idealny, -1.800 zł. Wądroże Wielkie, 
tel. 076/887-43-35
ROZSIEWACZ NAWOZÓW N-025,1995 r. pneumatyczny, 
techn. sprawny, - 1.500 zł lub zamienię na ładowacz cy
klop. Prusy, gm. Kondratowice, tel. 071/392-63-99 
ROZSIEWACZ NAWOZÓW KOS, 2000 r. dostosowany do 
ciągnika, stan idealhy, - 800 zł. Namysłów, tel. 
077/410-09-28
ROZSIEWACZ NAWOZÓW I WAPNA RCW-3 po napra
wie, nowa taśma, - 2.500 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-77
SADZARKA S-211/14-rzedowa, talerzowa, - 3.000 zł., tel. 
0607/55-65-74 ^
SADZARKI DO ROZSAD 2 szt, nowe - 1.500 zł..., tel. 
065/548-24-87 '
SCHŁADZARKA DO MLEKA ALFA-LAVAL poj. 850 i, -
5.000 zł. Budziszów Mały, gm. Wądroże Wielkie, tel. 
076/857-45-76, 0608/68-49-18
SCHŁADZARKA DO MLEKA 200 I, przewoźna, stan do
bry - 2.000 zł oraz schładzarka do mleka stacjonarna, 600 
I,' okrągła • 3.800 zł. Łozina, gm. Długołęka, tel. 
071/399-78-21
SCHŁADZARKA DO MLEKA Alfa Lawal, wsadzana do kon
wi, - 500 zł lub zamienię na przyczepę bagażową. Syców, 
tel. 062/785-93-25
SCHŁADZARKA DO MLEKA ALFA LAVAL, 1995 r., • 5.200
zł. Wąsosz, tel. 0600/27-10-66
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E281C, 1984/86 r. • od
7.000 zł do 11.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-11-14 
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E 281C, 1985 r. dodatko
we części, rama i silnik, • 19.500 zł. Brenno, gm. Wijewo, 
tel. 0605/35-04-95, 0601/16-04-72
SIECZKARNIA FORTSCHRITT E 2816,1988 r. 3 przystaw
ki, komputer do wyłapywania kamieni, 3 szt. - 5.000-12.500 
zł. Legnica, tel. 076/854-79-85, 0601/05-92-47 
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY 1-rzędowa, prod. zachod
niej, stan b. dobry, - 1.500 zł. Nysa, teł. 077/435-63-94, 
0608/80-44-97
SIECZKARNIA DO KUKURYDZY oraz zbioru zielonek. 3 
przystawki, Fortschritt E 281C, rok prod. 1990, • 26.000 zł. 
Świdnica, tel. 074/852-17-28 
SIECZKARNIA DO SŁOMY silnik elektryczny, -150 zł. 
Maleszów, tel. 071/315-78-16 po godz. 20 
SIECZKARNIA DO SŁOMY, • 3.000 zł. Raczkowa, gm. Le
gnickie Pole, tel. 076/858-23-60, 076/858-23-70 
SIECZKARNIA DO SŁOMY I ZIELONEK, • 160 zł. Kojęcin, 
gm. Borów, tel. 071/302-79-33 
SIEWNIK DO KUKURYDZY 8-rzędowy, składany, z dozow
nikami nawozu, - 13.000 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel. 
071/312-63-84
SIEWNIK DO BURAKÓW GAMMA. -1.000 zł. Koźmin Wiel
kopolski, tel. 0603/43-10-95
SIEWNIK DO KUKURYDZY MONOSEM buraków. 6-rzę
dowy, nie używany, z wysiewem nawozu, - 25.000 zł lub 
zamienię na kombajn. Rogoźnica, tel. 074/855-92-48 
SIEWNIK ZBOŻOWY po remoncie, szer. 3 m, plastikowe 
lejki, -1.400 zł. Głogówek, tel. 077/437-18-16 
SIEWNIK ZBOŻOWY. - 1.200 zl. Kamienna GAra. tel. 
075/746-14-92, 0602/50-46-20 
SIEWNIK ZBOŻOWY AMAZONE d-7, d-8, - 6.000 zl. Nysa, 
tel. 077/435-96-09
SIEWNIK ZBOŻOWY AMAZONE D-8 szer. 3 m, 30 lejków, 
ścieżki hydrauliczne, znaczniki, stan b. dobry, • 9.700 zł. 
Nysa, tel. 077/435-96-09
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK 2.70 m • 2.000 zl. Oci- 
ce, tel. 075/736-10-68
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK szer. 4 m, - 3.500 zl. 
Wodniki, tel. 0603/08-68-95, 065/543-74-63- 
SIEWNIK ZBOŻOWY POZNANIAK, 19Ś3 r., 25-lejowy, szer.
2.7 m, • 1.700 zł. Głuszyna, gm. Namysłów, tei. 
0607/51-64-38
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5.1988 r. zawieszany, szer.
4.5 m, stan dobry, -,2.650 zł. Kostomłoty, tel. 0604/82-56-45 
SIEWNIK ZBOŻOWY MAZUR 5,1988 r. ciągany • 2.000 zł 
lub zamienię na siewnik zbożowy Poznaniak albo na roz
rzutnik obornika, 1-osiowy. Iwona S., 55-080 Pełcznica 16a, 
gm. Kąty Wrocławskie
SIEWNIK ZBOŻOWY, 1990 r. • 2.200 zł lub zamienię na 
siewnik .Poznaniak", 2.7 m. Skała 13, tel. 075/784-11-90 
SIEWNIK ZBOŻOWY, 2000 r. konny • przerobiony na cią
gnikowy, szerokość 2 m, ilość wysiewu regulowana prze
kładnią zębatą, stan b. dobry, • 800 zł. Namysłów, tel. 
077/410-09-28
SILOSY 2 szt., dmuchawa do zboża, -1.250 zł. Działosza, 
tel. 062/785-18-30
SILOSY ZBOŻOWE możliwość dosuszania, 35 t • 5.000 
zł/szt. Legnica, tel. 076/854-17-02 
SNOPOWIĄZAŁKA 5 - 800 zł. Grabów n. Prosną, tel. 
062/730-73-76
STÓŁ DO RZEPAKU, 1997 r. prod. Płock (kosa boczna, 
sita), mało używany - 4,000 zł. Wieruszów, tel. 
0608/87-67-02
SUSZARNIA DO KUKURYDZY używana', prod. niemiec
kiej, zasypowa, 101, stacjonarna, - 50,000 zł. Syców, tel. 
062/785-95-10, 0602/36-62-45 
SUSZARNIA DO KUKURYDZY prod. holenderskiej, na olej 
opałowy o dużej wydajności, - 50.000 zł lub zamienię. Ro
goźnica, tel. 074/855-92-48
SUSZARNIA DO ZBOŻA AGREX ER-200, 2000 r, na ko
łach, wyd. 100 ton/doba, • 140.000 zł. Żerniki Małe, gm. 
Kobierzyce, tel. 071/311-90-35 
ŚRUTOWNIK ssąco-tłoczący, nowy, z silnikiem 13 kW, -
3.000 zł. Janków Zaleśny, gm. Raszków, tel. 062/734-84-45 
ŚRUTOWNIK na walce, - 900 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-48-77
ŚRUTOWNIK BĄK, • 470 zł. Oława, tel. 071/313-19-46 
ŚRUTOWNIK BĄK gniotownik do zboża, - 600 zł. Pomia
nów Dolny, tel. 077/431-74-28 
ŚRUTOWNIK-MIESZALNIK tonowy, z wagą, - 4.500 zł. 
Przedborów, tel. 062/730-59-81, 062/731-03-99 
WAGA DO ZBOŻA automatyczna, 2 szt., do 500 kg, cena 
- 7.000 zł/szt. Świdnica, tel. 074/852-13-30 
WAGA INWENTARZOWA zegarowa, do 1000 kg, po na
prawie i legalizacji, pomost 2 x 1,5 m, -1.500 zł. Grębów, 
gm. Rozdrażew, tel. 062/722-11-26 
WIELORAK DO BURAKÓW, 1999 r. siedmorzędowy, za
czepiany do ciągnika, stan b. dobry, • 1.500 zł. Nieciszów, 
gm. Oleśnica, tel. 399-04-61
WÓZ KONNY drabiniasty, 2 szt., cena - 700 zł/szt. Jelenia 
Góra, tel. 0607/19-95-08
WÓZ KONNY drabiniasty, stan dobry, - 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/351-91-99
WYORYWACZ DO BURAKÓW 3-rzędowy, idealny na ob- 
sypnik, • 300 zł. Głuszyna, gm. Namysłów, tel. 
0607/51-64-38
ZAMIENIĘ CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON, 1970 r. od
powiednik Ursusa C-360, stan dobry, uszkodzony wał, cena

• 3.500 zł, na Mercedesa 123, może byćflo wypadku, do 
remontu. Jawor, tel. 076/870-12-07 
ZAMIENIĘ CIĄGNIK URSUS C-4011, 1968 r. przyczepa 
3.51,1-osiowa, nowe wywrotki, pług 3-skibowy, kultywa
tor, obsypnik do ziemniaków -11.000 zł, na VW Transpor
ter bus. Szlichtyngowa, tel. 065/54942-66 
ZAMIENIĘ CIĄGNIK URSUS U-1222, 1987 r., 6842 ccm 
3000 mtg, stan b. dobry, po remoncie kapitalnym w 1997 
r., stan opon dobry, garażowany - 30.000 zł, na Ursusa 
914,1014 lub Zetora 7745, 8045, 8145,10145, to dobrym 
stanie lub sprzedam. Ziębice, tel. 074/819-60-18 
ZAMIENIĘ KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056,1986 r. 
szerokie koła, heder na sprężynach, na ciągnik Ursus 
U-914, Zetor 7211, Ursus C-363 P, MF-255, inne propozy
cje. Ciechów, woj. wrocławskie, tel. 0604/82-56-45 
ZAMIENIĘ KOSIARKĘ DO TRAWY spalinową, z koszem 
na frawę, stan b. dobry - na źyłkowąŁw podobnym stanie. 
Wrocław, tel. 071/357-2845
ZAMIENIĘ SCHŁADZARKĘ DO MLEKA Alfe-Laval, do 400 
I. na przyczepę bagażową do samochodu. Syców, tei. 
062/785-93-25
ZAMIENIĘ SIEWNIK MAZUR 5, 1988 r. szer. 4.5 rh, za
wieszany, brak 10 lejków plastikowych i węży hydraulicz
nych - na ładowacz Cyklop, siewnik zbożowy Poznaniak,, 
nowego typu. Pełcznica. 18, gm. Kąty Wrocławskie .. 
Ż"ŻMIJKA" DO ZBOŻA 2 szt., ir. 100 i 150, duża wydaj- 
ność, kosz zasypowy, na kołach - 800 zł i 1.100 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/746-14-92 wieczorem, 0602/50-46-20 
Ż”ŻMIJKA” DO ZBOŻA 281, 2000 r. zielona, dl. 6 m, -
1.800 zł lub zamienię na cyklop. Prusy, gm. Kondratowice, 
tel. 071/392-63-99

CZĘŚCI DO MASZYN 

ROLNICZYCH
BECZKOWÓZ ASENIZACYJNY : pompa-kompresor -
1.100 zł. Ozimek, tel. 0606/74-32-28
CIĄGNIK : podnośnik Rak, - 1.500 zł. Legnica, tel.
0603/45-37-81
CIĄGNIK MASSEY-FERGUSON, URSUS : opony tylne, 
bieżnikowane, dostawa gratis. Wrocław, tel. 071/316-83-31 
CIĄGNIK OGRODNICZY: pług obracany, przyczepka, kul
tywator, stan b. dobry, • 600 zł. Brzeg, tel. 0601/50-41-92 
CIĄGNIK OGRODNICZY TZ 14 : koło zamachowe, cylin
der do szlifu, rozrusznik, koła i inne. Wrocław, tei. 
071/398-81-44 po godz. 18
CIĄGNIK OGRODNICZY TZ4 K14 : cylinder, wał, pompa, 
głowica, wtryski, tłoki, inne. Wrocław, tel. 0601/70-74-79 
CIĄGNIK URSUS C-330 nowe opony, 2 szt • 700 zł. Brzeg, 
tel. 077/412-39-77
CIĄGNIK URSUS C-330, C-360: rozrusznik • 150 zł, prąd
nica -110 zł. Kobierzyce, teł. 071/311-12-95

KOSY BOCZNE, STOŁY DO RZEPAKU 
do BIZONA - Z056, Z058, REKORD 

produkcja - montaż - serwis
Smarchowice Małe 33 

■ tel. 077/410-30-92 opoi2383

CIĄGNIK URSUS C-360: kabina, starego typu. Jelcz-La- 
skowice, tel. 071/318-48-77
CIĄGNIK URSUS C-360: nowe kabiny, z błotnikami -1.850 
zł z transportem do klienta. Koźmin Wlkp., tel. 
0601/82-22-86
CIĄGNIK URSUS C-360 : nowy blok silnika z tulejami •
1.050 zł, wałek rozrządu -120 zł, pompa wodna -100 zł, 
korbowód - 90 zł. Legnica, tel. 076/818-63-17 
CIĄGNIK URSUS C-360:2 felgi z gwiazdami. Rawicz, tel. 
065/54747-42
CIĄGNIK URSUS C-360: felga tylna - 80 zł. zębatki zwol
nicy - 50 zł, prądnica - 50 zł, most tylny - 300 zł, głowica do 
rozrusznika, nowego i starego typu - 25 zł, reguł, napięcia 
-15 zł, docisk sprzęgła -100 zł. Sobin 66, gm. Polkowice, 
tel. 076/845-96-52
CIĄGNIK URSUS C-360 kupię: kabina. Święciechowa, tel. 
065/533-0246
CIĄGNIK URSUS C-360 : kabina starego typu, -150 zł. 
Wrocław, tel. 361-38-05
CIĄGNIK URSUS C-360 kpi. przednie zawieszenie po re
generacji, tylny most z kołami i inne. Wrzeszów, tel. 
071/389-84-90
CIĄGNIK URSUS C-385: skrzynia biegów, 2 szt., pośred
nie i główne, w częściach, stan dobry, • 1.000 zł. Paczków, 
tel. 077/431-71-74
CIĄGNIK URSUS C-385: opony tylne, 2 szt., rozmiar 34,9 
x 16, - 600 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-34-16 
CIĄGNIK URSUS C-385,1984 r . : silnik kpi., .na chodzie", 
- 2.200 zł. Gromadka, woj. legnickie, tel. 0600/7042-82 
CIĄGNIK URSUS C 4 5 : kupię wszystkie części. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 074/818-19-02 
CIĄGNIK URSUS U-241: belka nośna narzędzi, kolczatka
2-rzędowa. Rawicz, tel. 065/5474742 
CIĄGNIK URSUS U-902 : pompa paliwowa, po remoncie, 
gwarancja, - 450 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/817-34-16 
CIĄGNIK URSUS U-912 : zaczep tylny. Rawicz, tel. 
065/5474742
CIĄGNIK URSUS U-914: wzmacniacz momentu, nie uży
wany • 1.000 zł, skrzynia biegów wraz ze skrzynią pośred
nią i obudową sprzęgła, po remoncie kapitalnym • 2.200 
zł. Żmigród, tei. 0602/40-73-09 
CIĄGNIK URSUS, ZETOR, V 6: silnik - 4.000 zł, skrzynia 
biegów + most tylny - 2.000 zł. Nysa, tel. 077/43544-44 
CIĄGNIK ZETOR 7211: zaczep górny, zatrzaskowy, cena 
250 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/817-35-91 
CIĄGNIK ZETOR 5211 : silnik, nowy, - 3.500 zł. Grębów, 
gm. Rozdrażew, tel. 062/722-11-26 
CIĄGNIK ZETOR SUPER 50 : kpi. szyb bocznych w ra
mach, - 40 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/736-86-93 wieczo
rem
DOJARKA : różne części. Wrocław, tel. 0602/73-98-74, 
0502/13-01-66
O  FORTSCHRITT, IFA CIĄGNIK, KOMBAJN : silni

ki, po naprawie głównej, na wymianę lub bez. 
Skup silników używanych., tel. 071/311-27-88, 
0501/03-29-14 81013651

O  FORTSCHRITT, IFA, CIĄGNIKI, KOMBAJNY - 
sprzedaż części zamiennych, serwis na miejscu. 
Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 1a, tel. 
071/311-27-88,0603/08-05-08 81013681

HEDER DO KUKURYDZY 4-rzędowy, z docinaczem łodyg, 
• 14.000 zł. Golczowice, tel. 077/412-11-43 
KABINA CIĄGNIKOWA nowa, dowóz • 1.300 zł. Koźmin, 
tel. 062/721-04-56, 0502/92-66-61 
KOMBAJN : 4 koła (mogą być do ciągnika C-385). 
18,4/15x30, bieżnik 70%, • 400 zł /szt. Sulechów, tel. 
068/385-53-77, 0601/29-96-82 
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 zbio
ru kukurydzy, prod. niemieckiej lub węgierskiej. Trzebnica, 
tel. 071/387-01-20, 071/312-12^77 
KOMBAJN ZBOŻOWY : koła, rozm. 13/26, kompletne, z 
felgami - 440 zł/szt. Skokowa, tel. 071/312-55-79 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, SW-400 alternator, rozrusz
nik, wtryskiwacze, zestawy naprawcze silnika kpi., tłoki, 
sworznie, pierścienie, końcówki wtrysku, pompki paliwa i 
inne. Brzeg Dolny, tel. 071/319-77-74, 0607/40-11-17 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON ZO-56-58 rozdrabniacz sło
my • 2.800 zł. Nysa, tel. 077/435-75-64 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : dętki nowe. 2 szt., szero
kie (23.5/25), -165 zł /szt.. Osetnica 39, gm. Chojnów, tel. 
076/817-74-90
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056: szerokie felgi, 2 szt. 
Rawicz, tel. 065/5474742
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : pompa wtryskowa do tur
bo lub zwykłego • 500 zł, filtr powietrza, nowy -100 zł, blok 
silnika, głowica, koła zębate do skrzyni biegów, półoś do 
układu jezdnego. Świątniki, gm. Trzebnica, tel. 
071/387-0140 rano lub wieczorem 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z-056: kupię szarpacz sło
my. Topola Wielka, gm. Przygodzice, tel. 062/736-26-23 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON Z 056 : sieczkarnia, stan 
dobry. Wąsosz, tel. 065/543^74-75, 0607/64-36-17 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON, 1990 r. : przystawka do 
kukurydzy, bez docinacza, stan dobry, - 10.000 zł. Wro
cław, tel. 071/311-90-35
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON GIGANT: kupię chłodnicę. 
Trzebnica, tel. 071/387-01-20, 071/312-12-77 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD, 1989 r. siecz
karnia słomy, garażowany, stan b. dobry - 39.000 zł. Wie
ruszów, tel. 0608/87-67-02
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON REKORD Z-050/056,2001 
r.,: nowe kabiny, 10 szt. - 3.200 zł z transportem do klien
ta. Koźmin Wlkp., tel. 0601/82-22-86 
KOMBAJN ZBOŻOWY BIZON : kabina - 2.500 zł, kabiny 
ciągnikowe - 1.300 zł. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-60-93 
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS DOMINATOR 96 : kupię 
sita żaluzyjne. Zwiaśtowice 1, gm. Głogówek, tel. 
077/437-17-37
KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MATADOR silnik 4-cylin- 
drowy Perkins z osprzętem + chłodnica, -1.800 zł. Kalisz, 
tel. 062/751-79-20
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 512, 514, 516,
517 : podłoga podsiewacza, ślimaki, koła pasowe, dużo 
elementów blaszanych i drobnych. Jerzmanowice, tel. 
076/818-67-50
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 516B, E 281C,
ZT 303 : różne części, heder z przystawką do rzepaku, 
dwie kosy E 516, E 517, E 24 MD W. Legnica, tel. 
076/866-16-01
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E 517: różne czę- -  
ści, nowe kosy. Lubin, tel. 0604/31-96-53 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512, E-514: stół 
do rzepaku, z boczną kosą, -  2.500 zł. Nysa, tel. 
077/43544-44
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512 : katalog 
części zamiennych, • 200 zł. Ratno Dolne, tel. 
074/871-28-29, 0603/71-67-11 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT: heder, stan b. do
bry, - 1.500 zł. Staniszów, tel. 075/755-83-24 
KOMBAJN ZBOŻOWY FORTSCHRITT E-512 kupię: kosa 
do rzepaku, boczna. Strzegom, tel. 074/855-72-21, 
0601/81-22-39
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON skrzynia 
biegów ze sprzęgłem, silnik V4 i inne - 700 zł. Krakówko- 
wice, gm. Otmuchów, tel. 077/435-32-70 wieczorem, 
0608/64-33-33
KOMBAJN ZBOŻOWY MASSEY-FERGUSON, 2000 ccm, 
diesel: silnik Perkinsa, 4-cylindrowy, ok. 35 KM, do wymia
ny tuleje cylindrowe, pozostałe podzespoły w idealnym sta
nie, uzbrojony, -1.100 zł. Żmigród, tel. 0607/07-67-85 
KOSIARKA DO TRAWY NOWOTRAK kosz, stan dobry, - 
200 zł. Głogów, tel. 0607/15-85-17, 076/833-3348 
KUPIĘ ROZDRABNIACZ DO KOMBAJNU FORTSCHRITT 
E 516, E 517. Mała Górka 2, gm. Nekla, tel. 061/438-66-57 
wieczorem, 0602/17-56-73
ŁADOWACZ CYKLOP: pompa i siłownik, nowe, - 500 zł. 
Jutrzyna, gm. Wiązów, tel. 0601/99-01-89 
OPONY ROLNICZE 1200x18, 16,6x22,5, 1600x20, *  
12.5x18, 12.5x20. 14.5x20, 16.9x28, 23.1x26, 
1300x530x533,1100x20, 815x15,10x20, inne, od 50 zł. 
Brzeg, tel. 077/416-38-04
OPONY ROLNICZE Bridgestońe, nie używane, 7 x 13,6 x 
13, 6,4 x 13, 6,5 x 13 - 50 zł/szt. Kluczbork, tel. 
0602/59-11-69
OPRYSKIWACZ: pompa z wałkiem, - 250 zł lub zamienię 
na zboże paszowe. Jawor, tel. 076/887-44-1.1 
OPRYSKIWACZ PILMET 2000 kupię, pompy. Jawor, tel. 
076/872-8247
PRASA CLAAS DOMINAT : kupię aparaty wiążące. Kłę- 
banowice, gm. Legnickie Pole, tel. 076/86647-24 
PRASA DO SŁOMY Z-224: aparaty wiążące. Rawicz, tel. 
065/5474742
PRZYCZEPA TECHNOLOGICZNA D-50: plandeka ze ste
lażem, - 800 zł. Brzeziny, gm. Skoroszyce, tel. 
077/431-82-11
SIEWNIK ZBOŻOWY POLANIN: skrzynia na zboże o szer.
4 m, - 300 zł. Szprotawa, tel. 068/376-67-21 po godz. 20, 
0604/72-56-29

ARTYKUŁY
ROLNO-SPOŻYWCZE

GORCZYCA mątwikobójcza, biała • 4 złkg. Działosza, tel. 
062/785-18-30
GROCH paszowy - 650 zł/t. Samborowiczki, tel. 
074/810-34-92
GRYKA z zeszłorocznych zbiorów, ok. 5 ton. Bolesławiec, 
tel. 0600/72-06-72
GRYKA 2 1 - 700 zł/t, owies żółty - 450 zł/t, żyto - 450 zł/t, 
jęczmień - 540 zł/t. Obora, gm. Lubin, tel. 076/842-36-20, 
076/842-28-57
JĘCZMIEŃ 201 - 530 z a  Budzice, tel. 071/312-63-84 
JĘCZMIEŃ paszowy, 20 t • 580 zł/t. Prusice, tel. 
071/312-51-15
JĘCZMIEŃ 20 ton • 550 zł/tona, • 550 zł. Rudnik, tel. 
0608/89-12-81
JĘCZMIEŃ JARY (5 t) • 560 zł/t. Długołęka, tel. 
071/315-16-25
JĘCZMIEŃ JARY 3 tony • 50 zł/q. Janice, tel. 
075/75144-85
JĘCZMIEŃ JARY 20 ton - 550 zł/tona. Radków, tel. 
074/871-20-20
JĘCZMIEŃ JARY ok. 8 t - 570 zł. Ratnowice, tel. 
077/431-38-33
KAPUSTA PEKIŃSKA • 1.8 zł/kg. Oława, tel. 
071/303-7543
KUKURYDZA • 60 gr/kg. Biały Kościół, tel. 071/392-66-62 
KUKURYDZA paszowa. 50 t - 550 zł/t. Prusice, tel. 
071/312-51-15
KUKURYDZA - 530 zł/t Świdnica, tel. 074/850-44-32
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KUPIĘ JĘCZMIEŃ oraz zboża paszowe. Krotoszyn; tal. 
062/722-11-65 **i
KUPIĘ JĘCZMIEŃ w cenie do 400 zł/t, pszenicę do 500 
zł/t, pszenżyto do 460 zł/t oraz żyto dó 340 zł/t. Sobótka, 
woj. wrocławskie, tel. 0602/25-01-06 
KUPIĘ JĘCZMIEŃ JARY w cenie do 500 zł/t. Wrocław, tel. 
071/354-01-55 •
KUPIĘ OWIES, SŁOMĘ ŻYTNIĄ, SIANO. Oborniki Śląskie, 
tel. 0601/55-67-19
KUPIĘ SŁOMĘ ŻYTNIĄ. Namysłów, tel. 0608/23-59-27, 
077/410-14-46
ŁUBIN 3 1 - 700 zł/t. Budzice, tel. 071/312-63-84 
MIÓD GRYCZANY wysokiej jakości, większe ilości, okolice 
Radomia, cena -15 zł/litr. Radom, tel. 0600/29-98-22, . 
ODPADY RZEPAKOWE - 400 i ł / t  Budziszów Mały, gm. 
Wądroże Wielkie, tel. 076/857-45-76; 0608/68-49-18 
PASZA dla świń, importowana z Niemiec, dowóz własnym 
transportem - 70 zł/t.., tel. 0502/45-17-82 
PROSO -1 zł/kg. Biały Kościół, tel. 071/392-66-6Ź 
PSZENICA 6 1 - 550 zł/t. Chojnów, tel. 076/818-60-65 po 
16
PSZENICA 201 • 570 zł/t. Kotla, tel. 076/831-80-43 
PSZENICA konsumpcyjna, 150 torazkukurydza 100t  cena 
• 600 zł/t Legnickie Pole, tel. 076/858-22-49 
PSZENICA 60 t • 590 zl/t. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-88-38
PSZENICA 25 ton - 570 zł/tona. Radków, tel. 074/871-20-20 
PSZENICA Almari, 10 t - 570 zł/t. Świerzna, tel. 
071/314-22-49 po godz. 16
PSZENICA ok. 30 t, z dowozem - 580 zł/t. Wińsko, tel. 
071/389-82-02
PSZENICA 40 ton • 590 zł/tona. Wrocław, tel.
071/788-64-96, 0603/68-62-78
PSZENŻYTO 5 1 - 530 zł/t. Budzice, tel. 071/312-63-84
PSZENŻYTO 3 tony - 48 zł/q. Janice, tel. 075/751-44-85
PSZENŻYTO ok. 6 1 - 530 zł. Ratnowice, tel. 077/431-38-33
SAŁATA LODOWA duża ilość • 1.2 zł/kg. Oława, tel.
071/303-75-43
SIANO w małych kostkach -150 zł/t. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-42-74 po godz. 21
SIEMIĘ LNIANE 18 t -1.20 zł/kg lub zamienię na zboże 
lub wysłodki suche. Młyńsko, tel. 075/781-33-60 
TRUSKAWKI do przetwórstwa i deserowe, opakowania 
różnej wagi, sprzedaż od czerwca do listopada - od 2 do 8 
zł/kg. Wałbrzych, tel. 074/841-51-33, 0605/56-52-95 
WYSŁODKI suche, brykietowane - 40 zł. Gołaszyn, tel. 
068/388-83-60
WYSŁODKI suche, brykietowane - 350 zł/t. Pągów, gm. 
Wilków, tel. 077/419-56-80, 0604/24-63-76 
WYSŁODKI suche (12 t) - 350 zł/t. Budziszów Mały, gm. 
Wądroże Wielkie, tel. 076/857-45-76, 0608/68-49-18 
WYTŁOKI SUCHE (2 f) - 350 zł/t Prusy, gm. Kondratowi- 
ce, tel. 071/392-63-99
ZIEMNIAKI młode, możliwość dostawy do klienta, -1 zł/kg. 
Pępowo, tel. 065/573-68-04, 0604/59-48-38 
ZIEMNIAKI JADALNE BRYZA 15 t - 8 zł/100 kg. Trójca, 
gm. Zgorzelec, woj. jeleniogórskie, tel. 0501/22-36-87 
ZIEMNIAKI PASZOWE około 1 tony, -100 zł I I  Głogów, 
tel. 076/831-20-55, 0501/94-72-16

OGRODNICTWO
AGAWA 3 szt., duże, cena około 200 zł/szt. Miękinia, tel. 
071/317-82-49
DESZCZOWNIA SZPULOWA, 1985 r. dł. węża 250 m, śred
nica 75 mm, 3-stopniowa skrzynia biegów, stan dobry -
8.000 z ł. ., tel. 0605/45-64-16 
DONICZKI DO CHRYZANTEM fi 16.17.18 cm, cena 32-45 
gr/szt. Wrocław, tel; 071/354-38-13 
FONTANNA OGRODOWA kompozyqa 3 figur, rzeźba z 
kamienia, wys. 180 cm - 2.500 zł oraz dwa iwy z kamienia, 
wys. 60 cm- 500 zł/szt. Kamienna Góra, tel. 0607/21-85-23 
HUMUS dobrej jakości, na hałdzie 600 t, pH 6.2 - 4 zł/t 
Michałów, teł. 076/846-88-30 po godz. 18 
HUMUS Wrocław i okolice, cena od 200 zł. Wrocław, tel. 

'-0601/87-45-12
HUMUS CZARNOZIEM sypki, I kl., 131, od 200 zł z trans
portem. Wrocław, tel. 071/367-49-52, 0602/23-46-80, 
0606/99-96-57
HUMUS CZARNOZIEM posiadam bardzo duże ilości naj
lepszego gatunku nadającego się bardzo dobrze na plan
towanie i wyrównywanie terenów po zakończonej budowie 
i zakładanie trawników, cena 10 zł/t. Wrocław, tel. 
071/316-94-32
HUŚTAWKA OGRODOWA ławka, 4-osobowa. - 280 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61
JUKA ładna, zdrowa, wys. 2,3 m, średnica korony ok. 1,5 
m, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/355-60-58 
KAMIENIE DEKORACYJNE 30 sztuk - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/793-52-51
KOŁA DO WOZU dębowe (4 szt) wraz z osiami i komplet
nymi okuciami, stan b. dobry, po odnowieniu, jako ozdoba 
do ogrodu, całość, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/353-52-21 
KOMINEK OGRODOWY do grillowania i wędzenia, luksu
sowy, nowy, - 350 zł. Wrocław, tel. 0600/52-12-48 
KONSTRUKCJA pod folię, na działkę, -150 zł. Jelcz-La
skowice, tel. 071/318-36-03
KOKA SOSNOWA liizełn i workowana, poj. worka 601-
3,5 zł/worek.tel. 0601/84-56-42
KORA SOSNOWA-1000 litrów, '% 50 zł. Leszno, tei;
065/529-61.-96.
KORA SOSNOWA drobno mielona, 1201, cena - 6 zł/sztu
ka; Łubin, tel. 076/644-91-25,0606/93-92-53 ~
0  KORA SOSNOWA mielona, w workach po 60 If- 

trów • 4.5 zł/worek. „TARG PIAST” , Radwanice, tęl. 
071/311-73-13,0601/84-67-30 02028401' .

KRZEWY OZDOBNE tuje, jałowce, cyprysy, rododendrony
1 inne, w doniczkach. Kadłub k.Wielunia, tel. 043/842-75-37, 
0601/32-34-98
KRZEWY OZDOBNE w doniczkach: tuja zachodnia 90 cm 
- 9 zł/szt, cyprysy 60-70 cm -10 zł/szt., laurowiśnia -10 
zł/szt., bukszpan 30 cm - 4 zł/szt. Świdnica, tel. 
074/853-87-31
KUPIĘ FILTR I POMPĘ do wody, do basenu. Wrocław, tel. 
071/785-76-94, 0602/81-52-87, 0604/71-66-24 
KUPIĘ ZIEMIĘ HUMUS z dowozem na Ołtaszyn. Wrócław, 
tel. 071/337-14-60
ŁAWKI OGRODOWE oraz stoły, nogi żeliwne, deski dębo
we, ławki 2,3,4-osobowe, b. ładne - do 250 zł. Legnica, tel. 
076/850-64-52, 0600/69-06-67 
ŁUBIANKI używane na maliny, palety po 10 szt, stan do
bry, - 5 zł. Wiluszyn, gm. Miękinia, tel. 071/396-36-46 
MEBLE OGRODOWE nowe, drewniane, stół + 4 krzesła + 
ławka, - 340 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/390-55-95 
NAMIOT OGRODOWY zielony, prod. niemieckiej, ścianki 
boczne, wym. 3x4 m, nowy, - 350 zł. Dobrzeć, gm. Sośnie, 
tel. 062/739-33-26
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU BOSCH elektryczne, dl. noża 
66 cm, -120 zl. Wołów, tel. 071/389-29-79 
OBORNIK krowi i koński, z dowozem na działkę, przycze- 
pa samochodowa ok. 700 kg, Wrocław i okolice, cena 70 
zł. Wrocław, tel. 071/373-25-55 po godz. 20,0604/64-02-92 
OBORNIK KOŃSKI - 25 zł/przyczepa. Sulistrowlczkl, gm. 
Sobótka, tel. 071/316-32-01

OCZKA WODNE różnej wielkości. Wrocław, tel, 
0602/43-77-21
PALMA zielona, zdrowa, wys. 3.5 m, - 450 zł. Pieszyce, 
tel. 074/836-53-26
PAWILONY OGRODOWE kolorowe 3x3, 3x6 m oraz 3x9 
m, ze ściankami i oknami, nowe - od 200 żł. Lwówek ślą
ski, tel. 075/782-29-22 po 20 
PERGOLE meble ogrodowe, bramy wjazdowe, różne wzo
ry. Wałbrzych, tel. 074/845-04-81, 0503/93-58-96 
PIEC MIAŁOWY TORUŃ 80 ruchomy ruszt, do szklarni, 
kurników, obiektów przemysłowych, • 15.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/368-78-43
PIERWIOSNEK LEKARSKI efektownie kwitnący na wio
snę - żółty, 30 szt. • 1 zł/szt. Zawonia! tel. 071/312-90-73 
PRZYJMĘ SUCHE TROCINY z okolic Wrocław-Oława. 
Wrocław, te l .071/302-83-77 wieczorem 
PRZYJMĘ HUMUS 5000 m3, transport (.ziemia nieodpłat
nie. Kąty Wrocławskie, tel. 0600/63-30-62 /
PRZYJMĘ HUMUS do Kamieńca Wrocławskiego. Wrocław, 
tel. 0502/26-90-18, 071/328-21-77 
RUNO LEŚNE jagody, czarna porzeczka oraz kupię jago
dy, czamę porzeczkę - 5 zł/kg. Bolesławiec, tel. 
075/736-97-95 w godz.8-22
O  SKRZYNKI NA OWOCE I WARZYWA oraz inne ar

tykuły ogrodnicze. Wrocław, ul. Mydlana 3a, tel.' 
071/348-77-41 01035751

SZKLARNIA o pow. 1400 m2, • 90.000 zł. Wierzbowa, tel. 
076/817-23-92
SZKLARNIA dł. 50 m, szer. 12 m, ogrzewanie fawira, do 
rozbiórki, - 10.000 zł. Wrocław, tel. 071/368-78-43 
TORF OGRODNICZY idealny na trawnik, pod drzewka igla
ste, ph 5.5, czamy, 101, możliwy transport do Wrocławia, • 
300 zł. Oleśnica, tel. 071/314-92-40, 0602/6341-61 
TUNEL FOLIOWY szczyty szklone, - 1.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-31-12, 0605/07-77-88 
TURYLE KAMIONKOWE wazony, poj. 1000 I, jako ozdo
ba ogrodów lub na wodę deszczową - 400 zł/szt. Ziębice, 
tel. 074/819-31-50
O  URZĄDZANIE I PROJEKTOWANIE OGRODÓW te

renów zielonych, oczka wodne, rzeczki, kaska
dy, wodospady, ścieżki, skainiaki, posiadamy 
szeroką gamę kamieni ogrodowych - od 100 zł/t., 
tel. 074/815-68-20, 0604/29-78-45 03003621

ZWIERZĘTA 
HODOWLANE

BATERIE składane, przenośne, z rur, prętów, blachy, nie
używane, kompletne, na 20 i 40 świń, 2 komplety, - 500 zł. 
Leszno Górne, tel. 068/376-63-66 
BYCZEK, półroczny, - 750 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/783-31-03
BYCZKI 4 sztuki, o wadze ok. 120 kg każdy - 550 zł/szt 
Grzegorzów 1, gm. Kondratowiće, powiat Strzelin 
BYK 6-tygodniowyr - 400 zł. Rudziny, gm- Niegosławice, 
teł. 068/378-11-72
CIELAK 5tygodniowy byczek, rasy NCB, - 340 zł. Choj
nów, tel. 076/818-70-39, 0605/94-00-47 po godz. 18 
CIELAK czerwono-biały, byczek, 2 szt. - 800 zł oraz cie
liczka - 500 zł. Jordanów Śl., tel. 071/346-18-89, 
0604/30-18-81
CIELAKI 2 sztuki, cena 5 Zł/kg. Grochotów, tel. 
074/855-73-17
JAŁÓWKA 75% HF, cielna. • 1.700 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-62-49.
JAŁÓWKA, 15 mies. -1.100 zł, jałówka czarna, półroczna 
- 650 zł. Jelenia Góra, tel. 075/783-31-03 
JAŁÓWKA 12-miesięczna, rasy czerwonej polskiej, -1.000 
zł. Złoty Stok, tel. 074/817-51-86 
KLACZ ciemnogniadosrokata, 6 lat charakter odpowiedni 
dla dziecka, niewysoka - 5.000 z ł. ., tel. 0602/11-37-10 
KUCZ RASY SOKULSKIEJ 3-letnia • 5400 zł, 2.5-letnia - 
4800 zł oraz ogier 3.5-letni • 5500 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-46-69
KLACZ RASY WIELKOPOLSKIEJ 7-łetnia, ciemnognia- 
da, 170 cm, hodowla SK Golejewko, doskonałe sportowe 
pochodzenie, uzdolniona skokowo, źrebna, • 8.000 zł. Cza- 
płice. gm. Wińsko, tel. 071/389-05-21 
KUCZ RASY WIELKOPOLSKIEJ 12-letnia, • 3.600 zł. 
Marek Wójcik, 55-124 Pęgów, ul. Główna 65 
KU TKI DO HODOWLI KUR NIOSEK typ kaskadowy,
3-piętrowe, - 1.800 zł. Milicz, tel. 071/384-05-97 
KOGUT liliputy, bardzo ładne, dorosłe, - 20 zł. Łozina, gm. 
Zawonia, tel. 071/315-29-48 
KOŃ na rzeź, -1.500 zł. Gromadka, tel. 076/817-23-75 
KOŃ wałachy, 4 i 5-letni, gniado- i karo-srokaty, wzrost 164 
i 165 cm, spokojne, w dobrej kondycji, ujeżdżone. Obora, 
gm. Lubin, tel. 076/842-36-20, 076/842-28-57

KOŃ 6-̂ letni wałach, waga 700 kg, gniady, nadaje się do 
pracy w polu i lesie, - 6.000 zł. Trzebieszowice, gm. Lądek 
Zdrój, tel. 074/868-98-93
KOŃ WAUCH 2.5-letni, gniady, z hodowli państwowej, b. 
dobre pochodzenie, wys. 164 cm- 5.000 zł lub zamienię 
na przyczepę do przewozu koni lub bryczkę na drewnia
nych kołach, stan tylko bardzo dobry. Głogów, tel. 
0602/71-35-22, 076/833-95-96 
KOZA mleczna, biała i czarno-biała oraz koziołek, - 320 zł. 
Długołęka, tel. 071/315-31-36 
KOZA dojna -150 zł i 2 kózki - 50 zł/szt. Gajów, gm. Rad
ków, tel. 074/871-25-38
KOZA dojna, 2 szt.-100 zł/szt. oraz cap, 1 szt.- 200 zł.
Rębiszów, tel. 075/783-91-21
KOZA para, duża i mała, - 150 zł. Wińsko, tek
0605/23-09-64, woj. wrocławskie
KROWA cielna, • 1.800 zł. Jaskulin, gm. Dobromierz, tel.
074/858-67-36 po godz. 22
KROWA zacielona (drugi raz), spokojna, -1.500 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/871-44-79 po godz. 18 
KROWA czerwono-biała, mleczna, trzeci raz zacielona, -
1.400 zł. Nowogrodziec, tel. 075/736-75-19 
KROWA, 1995 r, mleczna, cielna 5 mies, -1.600 zł. Jele
nia Góra. tel. 075/783-31-03
KROWY wycielone, 2 szt, cena 1.500 zł/szt: Jaskulin, gm. 
Dobromierz, tel. 074/858-67-36 po godz. 22 
KRÓLIKI dużej rasy, żółte, samce i samice, szczepione - 
30 zł/szt. Legnica, tel. 0609/06-70-97 
KRÓLIKI różnej maści, wiek od 3 miesięcy dó 1 roku. Świd
nica, tel. 074/853-09-91
KRÓLIKI MINIATURKI młode, 3 szt. (1 samiec, 2 samice),
-10 zł /szt Żórawina, tel. 071/316-04-30
KUC WALIJSKI kary, 120 cm, spokojny, ujeżdżony, nada

je się do hipoterapii, - 2.400 zł. LubieszóW, tel. 
068/388-79-28
KUCE SZETUNDZKIE klacze, wys. 98-104 cm, wiek 3-7 
lat, gniade, ciemnosiwe, ujeżdżone - 3.000zł, wałachy, wys.
80-100 Cm, wiek 3 i 4 lata, gniady i ciemnosiwy • 2.000 Zł. 
Lutomierz, tel. 074/818-13-12.pogodz. 20 
KUCYK gniado-srókaty, wys. 125 cm, ćhtrdżi w zaprzęgu i 
pod siodłem, może być z siodłem i z uprzężą oraz Z brycz
ką. Rogów Sobócki, tel. 071/31 6»26r66 
KUPIĘ KUCZ RASY SOKÓLSKIEJ maści kasztanka lub 
gniada, może być źrebna, wiek od 2 do 3 lat, wzrost 
160-170 cm. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811 -86-27 
KUPIĘ KONIA lub klacz rasy wielkopolskiej albo huculskiej, 
starszego, niedużego, możliowść zamiany za samochód w 
dobrej cenie. Oława, tel. 071/302-76-12, 0607/11-84-32 
KUPIĘ KUCA SZETUNDZKIEGO lub fiorda, od 2 lat. Lesz
no, tel. 0609/39-50-07, 0608/71-09-57 
KUPIĘ PROSIĘTA powyżej 10 kg. Oława, tel. 
071/303-39-67, po godz.18
LOCHA świniodzik, prośna od 2 miesięcy, duża, • 500 zł 
lub zamienię na zboże. Dobrzejów, tel. 076/857-01 -61 
UBĘDZIE - GĘSI 40 dorosłych szjuk - 30 zł/szt. Pęgów, 
tel. 071/310-59-04
OGIER 2.5-letni, wys. 165 cm, kasztan, dobry sportowy 
rodowód, b. dobry ruchowo, b. dobrze skacze, • 6.000 zł. 
Głogów, tel. 0602/71-35-22, 076/833-95-96 
OGIER RASY ŚLĄSKIEJ 3-letni, z rodowodem, - 5.500 zł. 
Szczepanów, gm. środa śląska, tel. 071/317-64-25 
OWCE dorosłe, 6 szt - 1-200 zł. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-88-38
OWCE stado, 50 szt., młode -100 zł/szt., nriatki kotne - 
150 zł/szt., przy zakupie całego stada małe owce i trans
port do 20 km gratis. Wrocław, tei. 071/341-29-11, 
0603/89-21-41
PAWILON D U  KRÓLIKÓW na 30 klatek, na płozach, zbu
dowany ze stali i drewna, - 600 zł. Świebodzin, tel. 
068/381-22-45, 068/381-22-43 
POIDŁA DLA DROBIU FRISS, - 7.000 zł. Jawor, tel. 
076/870-41-79 po godz. 15
PSZCZOŁY rasy elistra, z ulami zwykłymi (warszawskimi), 
20 szt. lub więcej, cena • 300 zł/rój. Radom, tel. 
0600/29-98-22
RAKI BŁOTNE cena 50 zł/kg. Zgorzelec, tel. 075/771-91-50 
RYBY linki 8-12 ćm, do dalszej hodowli, cena • 1 zł/sztuka. 
Wrocław, tel. 071/357-62-86
ULE WARSZAWSKIE poszerzane, 10 szt. - 200 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/350-92-12 wieczorem 
ULE WIELKOPOLSKIE leżaki/nowe, 14 sztuk • 200 zł/szt. 
Rudna. tel. 076/843-41-35
ULE WIELKOPOLSKIE nowe i używane - 50 zł/szt. oraz 
miodarka - 50 zł. Świebodzin, tel. 068/381-22-45, 
068/381-22-43
ULE Z PSZCZOUMI4 sztuki, 2 ule bez pszczół, wirówka 
do miodu (ule wielkopolskie), - 800 zł. Złotoryja, tel, 
076/878-17-69
WAUCHY rasy wielkopolskiej, 4-letnie, pod siodło i do 
zaprzęgu • 4.000 zł, zamienię na busa. Scięgny. gm. Pod
górzyn, tel. 075/761-84-01

ZWIERZĘTA  
DOMOWE

AKWARIUM poj. 701, osprzęt + ryby, -150 zł. Bielawa, tel. 
0602/61-49-88
AKWARIUM 1501, wym. 80x50x37 cm, + filtr, oryginalne, 
klejone, - .250 zł. Bielawa, tei. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
AKWARIUM 130 x 50 x 40 cm, 270 I, filtr, oświetlenie, 
osprzęt + czamy stolik i górna obudowa, 4 pielęgnice pa- 
wiookie, dł. 20 cm, • 350 zł. Dzierżoniów, tel. 074/646-16-50 
AKWARIUM 801, rybki, pompa + filtr, grzałka, termometr, 
kamienie, tapeta, tapeta, zamek, muszla itp, - 1J>0 zł. Grę
bocice, tel. 076/831-54-68 rano, pr. Marcina 
AKWARIUM 120 I, z,wyposażeniem i rybkami (11 pielę- 

nic, 9 glonojadów) + stolik metalowy, • 200 zł. Jaworzyna 
ląska, tel. 074/858-71-05 

AKWARIUM 5751, z całym wyposażeniem + ryby + rośliny, 
obudowa czarna, w dobrym stanie - 700 zł. Lubin, tel. 
076/749-47-83
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, suczka po 
championach, idealne proporcje, temperament, chętnie dla 
wystawcy, -1.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-19-26 po 18 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER ur. 1.04.2001, 
ojciec Ch. PI. Crack Killer Amet syn 2-krotnego zwycięzcy 
świata, matka po Int. Yrro Tipit z Hanky, zaszczepiony, od
robaczony, maść żółta, z białymi znaczeniami, mocny, pro
porcjonalny, z temperamentem, - 1.000 zł. Skorogoszcz, 
woj. opolskie, tel. 0606/97-12-60 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta wy
stawowe, po czempionach Czech, zwycięzcy wystaw i do

skonałej suce Jaśmin Tobasco, - 2.000 zł. Świdnica, tel. 
074/640-23-64
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 3-letnia suczka, 
czarna, - 300 zł. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER hodowla Toba
sco, doskonałe pochodzenie i budowa, szczenięta -1.500 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/336-90-38, 0602/11-48-20 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER szczenięta 12-ty
godniowe, odrobaczone, szczepione, książeczka zdrowia, 
czarno-białe i brązowo-białe, grubej kości, • 400 zł. Zbą
szynek, tel. 068/384-94-67 wieczorem 
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER suka i pies, 4-let- 
nie *  1.000 zł/szt. Komprachcice,-tel. 077/464-63-65 po 18 
BASSET HOUND szczeniaki z rodowodami, po doskona
łych rodzicach, trikolor - 1.200 zł/szt. Świdnica, tel. 
074/853-71-74, 0601/57-76-45 
BASSET HOUND szczenięta po czempionach, -1.200 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/848-55-29 
BEAGLE szczenięta, rodowodowe, zaszczepione, odbro- 
baczone, cena od 1.000 do 1.600 zł. Wrocław, tel. 
0606/89-48-10
BERNARDYN szczenięta, książeczka zdrowia, odbroba- 
czone, mocne} budowy • 300-400 zł. -Głubczyce, tel. 
077/485-90-50
BERNARDYN 11-miesięczny, z ładną budą, • 400 zł. Go
styń, tel. 0502/40-38-05, woj. leszczyńskie 
BERNARDYN pies 10-miesięczny, ładnie umaszczony, za
szczepiony, grubej kości, 3-kolorowy, - 500 zl. Oława, tel. 
071/302-76-12, 0607/11-84-32 
BERNARDYN szczenięta, psy i suczki, odbrobaczone, za
szczepione, mocnej budowy, - 450 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/735-67-43, 0606/13-34-11 
BERNARDYN szczenięta rodowodowe; -1.500 zł. Sieradz, 
teł. 043/822-38-37. 0608/42-65-45

BERNARDYN szczenięta, odbrobaczone, zaszczepione, 
mocnej budowy,’  ̂350zł. Smolice, tel -065/548-21-32 
BERNARDYN długowłosy, szczenięta po rodowodowych' 
rodzicach (do wglądu), pó szczepieniach • 400 zł - 600 zł. 
Ścinawa, tel. 076/843-95-96. 0609/41-47-73 
BERNARDYN długowłose szczenięta, rodowodowe, moc
nej budowy, odbrobaczone, cena od 400 do 600 zł. Wał
brzych, tel. 074/845-08-05, 0606/92-75-53 
BERNARDYN szczenięta, - 600 zł. Wieluń, tel. 
0608/84-91-75
BERNARDYN szczenięta rodowodowe oraz pies i suka,
6-miesięczne -1.000 zł, 1.200 zł i 1 ;500 zł, pies 1,5-roczny
- 2.000 zł. Września, tel. 061/436-07-69
BOKSER pies brązowo-źółty, - 200 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/646-49-34
BOKSER szczenięta 6-tygodniowe, zaszczepione, odro
baczone, książeczka zdrowia, odbiór 10.07.2001 r, - 400 
zł. Namysłów, tel. 0604/24-52-89 
BOKSER białe z brązowymi dodatkami, odbrobaczone, 
zaszczepione, książeczka zdrowia, • 150 zł. Sowiny, tel. 
065/545-72-33
BOKSER psy i suki z białymi dodatkami, odbrobaczone, - 
350 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
BOKSER suki, gładkowłose, odrobaczone, książeczka 
zdrowia -, 250 zł/szt. Wrocław, tel. 071/359-37-77 po
godz. 16 - . • ....... ...
BOKSER PRĘGOWANY po rodowodowym ojcu, zaszcze
pione, odbrobaczone, • 320 zł. Sowiny, tel. 065/545-77-23 
BUDY D U  PSÓW drewniane, ocieplane, • 200 zł. Zawo
nia, tel. 071/312-90-73
BULL TERRIER szczenięta rodowodowe, elitarne pocho
dzenie, • 1.200 z l Jurcz koło Prochowic, tel. 076/843-56-83 
CHOW-CHOW pies i suka, dorosłe lub oddam na warun
kach hodowlanych, para - 1.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-07-63, 074/854-50-33 
O  COCKER SPANIEL 3-mleslęczny, zaszczepiony • 

300 zł, pinczerki 2-miesięczne, zaszczepione - 250 
zł, owczarek podhalański, 3-mles., zaszczepiony 
• 300 zł, owczarki kaukaskie, 8-tyg., zaszczepio
ne - 350 zł, owczarki niemieckie, 7 -112-tygodnio- 
we, zaszczepione • 250-300 zł, jamniki gładkowło
se, 8-tyg., zaszczepione - 180 zł,, foksterier,
3-mies.„ zaszczepiony - 300 zł, Piotrowice 49, tel. 
076/870-88-63,0601/55-71-82 84019491

COCKER SPANIEL rude suczki • 280,300 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/848-55-29
COCKER SPANIEL, szczeniaki, odrobaczone, rodzice do 
wglądu - 300 zł/szt. Złotoryja, tel. 076/877-54-81 
DALMATYŃCZYK szczenięta, 8-tygodniowe, - 220 zł. Mię
dzybórz, tel. 062/785-68-70
DALMATYŃCZYK szczenięta, 6-tygodniowe, z książecz
ką zdrowia, odbiór 10 lipca • 250-300 zł. Oława, tel. 
071/313-95-58, 0503/91-63-63 
DALMATYŃCZYK suczka 1,5-roczna, nie kryta, po rodo
wodowym ojcu, książeczka zdrowia, do domu z ogrodem - 
250 zł lub zamienię na psa tej samej rasy. Środa Śląska, 
tel. 071/317-14-46
DALMATYŃCZYK psy i suki, białe w czarne i brązowe krop
ki, po rodowodowych rodzicach, odbrobaczone, zaszcze
pione, - 350 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
DALMATYŃCZYKl suki, psy, 7 tygodniowe, odrobaczone, 
czarne plamy, cena 150 zł. Wierzchowice, gm. Wądroże 
Wlk., tel. 0609/24-79-81
DOBERMAN szczenięta, 8-tyg., czarne-grafitowe - 250 zł.
., tel. 071/398-86-96
DOBERMAN szczenięta, rodowodowe, po doskonałych 
rodzicach, grubej kości, doskonała psychika, czarne i brą
zowe, od 1.000-1.500 zł/szt. Kamieniec Wrocł., tel, 
071/318-55-31, 0603/63-52-45 
DOBERMAN szczenięta 8-tygodniowe, odrobaczone, ksią
żeczka zdrowia. - 170 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
074/817-35-35. 0607/82-95-83 
DOBERMAN 8-miesięczny pies, książeczka zdrowia, -150 
zł. Szczawno Zdrój, tel. 074/843-67-67 
DOBERMAN 7-tygodniowe mieszańce, - 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/354-39-52
DOBERMAN 8-tygodniowe szczenięta, czarne -150 zł/szt 
Żary, tel. 0604/26-54-53
DOG DE BORDEAUX 2.5-letni pies, rodowodowy, czer
wone umaszczenie, łagodny, elitarne pochodzenie, po in- 
terczempionie, • 500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-69-22 
DOG DE BORDEAUX szczeniaki rodowodowe - 1.100 
zł/szt. Komprachcice, tel. 077/464-63-65 po 18 
FOKSTERIER 2 suki, z rodowodami - 200 zł/szt, - 200 zł. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-27-49 
GADY płazy i inne zwierzęta terraryjne, cena od 20 zł. 
Wrocław, tel. 0605/76-04-68
GLONOJADY - 2 zł, gurami - 3 zł, holinezja -1 zł. Zawo
nia, tel. 071/312-90-73
GOLDEN RETRIEYER szczenięta po rodowdowych rodzi
cach. bez rodowodu, odrobaczone, książeczka zdrowia -
1.000 zł. Świdnica, tel. 0608/66-04-70 
GOLDEN RETRIEYER szczenięta, bez metryk, rodowodo
we, zaszczepione, dowóz bezpłatny, - 1.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-82-66 po południu, 0501/50-92-59 
GRZYWACZ CHIŃSKI szczenięta nagie i owłosione, po 
Młodzieżowym Zwycięzcy Europy, w cenie 1500-3000 zł. 
Kotowice. tel. 071/302-93-01 (zdjęcia do tej oferty można 
zobaczyć w intemecie pod numerem - AC0229 www.auto- 
gielda.com.pl)
JAGD TERRIER 10-tygodniowe szczenięta, użytkowe, 
odrobaczone, niemieckie pochodzenie, czarne podpalane,
- 250 zł. Jutrosin, tel. 065/547-11-19
JAGD TERRIER 2 pieski 4.5-miesięczne, zaszczepione, 
odbrobaczone, po rodzicach polujących, - 300 zł. Ulesie, 
gm. Miłkowice, tel. 076/862-08-43 
JAMNIK DŁUGOWŁOSY, czamy podpalany • 250 zł. Ści-. 
nawa, tel. 076/843-95-96, 0609/41-47-73 
JAMNIK DŁUGOWŁOSY 11-tygodniowe, - 200 zl. Tułowi
ce, tel. 077/460-09-00
JAMNIK KRÓTKOWŁOSY suczki -120 zł/szt. Polanica 
Zdrój. tel. 074/868-41.37
JAMNIK KRÓTKOWŁOSY szczenięta 12-tygodniowe, czar
ne podpalane, z własnej hodowli, rodzice do wglądu, -120 
zł. Sieroszowice, tel. 076/831-12-93 
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY szczenięta, - 300 zł. Długo
łęka, tel. 071/314-94-37
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY po czempionie, • 600 zł. 
Smolec, tel, 071/316-84-39
JAMNIK SZORSTKOWŁOSY miniaturowy, suczka, za
szczepiona, -1.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-87-84 
KOCIĘTA krzyżówka'kotki norweskiej leśnej z kotem per
skim, - 220 zł. Oława, tel. 071/313-48-19 -  
KOCIĘTA PERSKIE rodowodowe, rudo-białe, rudo-czar- 
no-białe, po doskonałych rodzicach, od 700-1.500 zł/szt 
Wrocław, tel. 0503/53-41-67
KOJEC D U  KOTA BUDKA z wikliny - 30 zł. Wrocław, tel. 
071/343-23-08
KOT HIMALAJSKI kocurki, niebieskookie, 2.5-miesięcz- 
ne, cena - 300 zł. Wrocław, tel. 071/783-46-58 
KOT MAINE-COON rodowodowe, największy kot hodow
lany, przyjazny - 2.000 zł/szt. Wrocław, tel. 071/330-01-78, 
0606/78-32-76
KOT PERSKI kocięta 8-tygodniowe, czarne, - 250 zł. Bo
lesławiec, tel. 075/732-35-55 
KOT PERSKI po rodowodowych rodzicach, odrobaczone, 
zadbane, różne kolory, • 250 zł. Brzeg, tel. 0600/42-50-83

KOT PERSKI kocięta 7-tygodniowe, niebieskie, odrobaczo
ne, • 200 zł. Głogów, tel. 0609/26-68-81'
KOT PERSKI kocięta po rodowodowych rodzicach, -różne 
umaszczenie, książeczki zdrowia - 200 zł. Legnica, tel. 
076/722-77-05
KOT PERSKI, 8-tygodniowe, rodzice rodowodowi - ód 180 
zł/szt. Legnica, tel. 076/850-72-56 
KOT PERSKI 8-tygodniowe, popielate i kremowe, nauczo
ne czystości, same jedzą, -1 9 0  zł. Legnica, tel. 
0607/48-30-30
KOT PERSKI 8-tygodniowy, kremowy, -150 zł. Między
bórz, tel. 062/785-68-70
KOT PERSKI kocurek, 3-miesięczny, cena - 200 zł oraz 
kocięta 2-miesięczne, cena - 200 zł/szt. Oława, tel. 
0600/26-53-49
KOT PERSKI kocięta po rodowodowych rodzicach, 2-ko- 
loroWe, czarno-biały, niebiesko-biały, kremowo-biały, - 270 
zł. Oława, tel. 071/313-48-19 
KOT PERSKI kocięta, 7-tygodniowe, odrobaczone, ksią
żeczki zdrowia, - 250 zł. Oława, tel. 071/313-49-16, 
0502/37-63-21
KOT PERSKI dorosły kocur, rudy, oddam w dobre ręce. 
Strzegom, tel. 074/855-37-65 
KOT PERSKI kremowe, ceny od 250 do 300 zl. Wrocław, 
tel. 071/783-46-58
KOT PERSKI szczenięta 8-tygodniowe, szynszylowe, be- 
żowo-białe, beżowe, płaskie mordki, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0606/52-81-01
KOT PERSKI 7-tygodniowe, odrobaczone, samodzielne, 
książeczka zdrowia, - 200 zł. Wrocław, tel. 333-72-72 
KOT SYBERYJSKI kocięta z rodowodem, doskonałe poch. 
po championach - 800 zł. Wrocław, tel. 071/355-75-43 
KOT SYJAMSKI zdrowe, b. ładne, wyuczone czystości, 
mądre, - 200 zł. Kępno, tel. 062/782-49-91 
KOT SYJAMSKI kocięta, cena 200 zł. Otyń, tel. 
068/355-08-84
KOT SYJAMSKI - 250 zł. Wrocław, tel. 071/345-68-79 
KOTY PERSKIE po rodowodowych matkach, różne kolo
ry, zadbane, nauczone czystości, - 250 zł. Bardo, tel. 
074/817-12-35, 0605/09-03-53, 0607/23-18-95 
KOTY PERSKIE kocurki, - 200 zł. Wądroże Wielkie, tel. 
076/887-44-43
KOTY PERSKIE szynszylowe, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/341-20-63
KOTY PERSKIE egzotyczne, szczepione, zabezpieczone, 
odbiór pod koniec czerwca i na początku lipca, możl. reali
zacji zamówienia w późniejszym terminie. Wrocław, tel. 
071/787-28-48, 0501/25-15-74 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w intemecie pod numerem - A00534 www.au- 
togielda.com.pl)
KOTY PERSKIE rodowodowe, doskonałe pochodzenie, po 
czempionach, zaszczepione. - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/354-57-38
KRÓLIKI biały nowozelandzki i kalifornijski, szczepione, 
zdrowe - 1 5  zł/kg lub za zboże. Małujowice, tel. 
077/412-32-34 do 15,411-75-02 po 18 
KRÓLIKI Olbrzymy Belgijskie, młode, szczepione -15 zł/kg. 
Ścinawka średnia, gm. Radków, tel. 074/871-54-46 
KUPIĘ DOGA NIEMIECKIEGO - szczeniaka. Wrocław, tel. 
0503/99-55-23
KUPIĘ OWCZARKA PODHAUŃSKIEGO suczkę, z rodo
wodem. Miszkowice, gm. Lubawka, tel, 075/742-66-40 
KUPIĘ PAPUGĘ ŻAKO lub amazonkę młodą. Wrocław, tel. 
071/372-26-28, 0503/79-89-80 
KUPIĘ RYBKI do oczka wodnego. Oleśnica, tel. 
071/314-99-83, 0602/22-54-31 
KUPIĘ SZCZENIĘTA różnych ras i całe mioty. Wrocław, 
tel. 0604/92-37-03
UBRADOR szczenięta 8-tygodniowe, odrobaczone, za
szczepione, • 1.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/819-13-09 
LABRADOR doskonałe psy rodzinne, szczenięta rodowo
dowe i bez, możliwość dowozu, cena od 1000 dó 1600 zl. 
Wrocław, tel. 0606/89-48-10
UBRADOR-RETRIEYER - szczenięta rodowodowe, po 
kanadyjskim reproduktorze, - 1.700 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-30-84
MALTAŃCZYK suczka, 2-łetnia, złoty medal w klasie mło
dzieży, cena 1.000 - 1.500 zł. Wrocław, tel. 354-57-38, 
786-96-40
ODDAM KOCIĘTA 2-miesięczne, b. ładne. Wrocław, tel. 
071/362-81-19
ODDAM KOTY małe. Wrocław, tel. 071/348-21-54 
ODDAM OWCZARKA NIEMIECKIEGO 4-miesięcznego. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-16-83 po godz. 17 
ODDAM ROTTWEILERA 5-letni pies, książeczka zdrowia. 
Pieszyce, tel. 074/836-51-78
OWCZAREK BELGIJSKI długowłosy, z września, suczki, 
rodowodowe, po czempionie, wychowane w domu, do wy
stawiania i do pracy, cena 600 - 1.000 zł. Czaplice, gm. 
Wińsko, tel. 071/389-05-21
OWCZAREK KAUKASKI szczeniaki bez rodowodu, odro
baczone, książeczka zdrowia, - 300 z ł.., tel. 071/316-83-20 
OWCZAREK KAUKASKI mieszane z rottweilerem, 2-mies, 
- 150 zł. Gniechowice, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 
071/316-87-48
OWCZAREK KAUKASKI szczenięta. -150 zł. Lubań, tel. 
075/721-72-09
OWCZAREK KAUKASKI suczka, 7-miesięczna, książecz
ka zdrowia + duża buda, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/341-66-51 po godz. 20
OWCZAREK KAUKASKI szczeniak 8-tygodniowy, ksią
żeczka zdrowia, odbrobaczony, zaszczepiony, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-84-92 w godz. 7-17, 0601/75-11-92 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta 7-tyg., czarne pod
palane, po rodzicach rodowodowych, stróżujących - od 250 
zł. Brzeg Opolski, tel. 077/416-17-82 po godz.18 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłose szczenięta* po rodo
wodowych rodzicach, z własnej hodowli, czarne podpala
ne, odrobaczone, zaszczepione, możliwość wystawienia 
rachunku, cena 400-600 zł. Brzezinki, gm. Jelcz-Laskowi- 
ce, tel. 071/381-20-50
OWCZAREK NIEMIECKI kolor czamy podpalany, długo
włosy, grubej kości, - 400 zł. Gołocin, tel. 076/819-62-09 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, grubej kości, szcze
nięta 6-tygodniowe, odbrobaczone, ceny 250-350 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 0503/04-52-18, 0503/04-52-19 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta długowłose, z rodo
wodem, ceny 1.000-1.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-30-86, 0603/51-60-48 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, rodowodowy,. 3.5, 
mies., potężny, piękna głoWa, czarny-podpalany, po zwy
cięzcy Polski, idealny do obrony, stróżowania, • 1.700 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/761-70-61 
OWCZAREK NIEMIECKI 7-tygodhiowe szczenięta, moc
nej budowy, rodzice do wglądu, - 220 zł. Lutynia, gm. Mię
kinia, tel. 071/317-79-86
OWCZAREK NIEMIECKI 2 psy w wieku 1 rok i 2 lata, b. 
duże i agresywne, do pilnowania lub do obrony, czarne, 
podpalane, - 1.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/784-13-17 
OWCZAREK NIEMIECKI czarny-podpalany, suczki, 4 mie
sięczne, odrobaczone, -180 zł. Małuszów, gm. Męcinka, 
tel. 076/873-86-38
OWCZAREK NIEMIECKI 3.5-mieslęczny, długowłosy, - 200 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-16-83 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, szczenięta 2-mie
sięczne, rodzicami są dzieci mistrza świata Laso Fon No- 
jeberg, szczenięta aktywne i ładnie kątowane, - 1.500 zł. 
Ratowice. tel. 071/318-91-74, 0601/74-60-98 
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, mocna budowa, po
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rodowodowych rodzicach, - 500 zl. Sobótka, tel. 
071/316-97-44
OWCZAREK NIEMIECKI czamy-podpalany, 3-letni, - 400 
zł. ścinawka Średnia, gm. Radków, tel. 074/871-54-46 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, suczka, 5-mies., gru
bej kości - 500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-07-63, 
074/854-50-33
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta długowłose i krótko
włose, czarne podpalane, mocnej budowy, odbrobaczone, 
zaszczepione, książeczka zdrowia, cena od 250 do 400 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/845-08-05, 0606/92-75-53 
OWCZAREK NIEMIECKI czarny, podpalany, mocnej bu
dowy, 8-tygodniowy, krótkowłosy - od 150 do 200 zł. Wą
sosz, tel. 065/543-76-16, 0603/77-49-93 
OWCZAREK NIEMIECKI psy, czarne pędpatehefćiługo- 
włose, mocnej budowy, po doskonałych rodzicach, odbro
baczone, - 450 zł. Wrocław, tel. 0608/16-37-64 
OWCZAREK NIEMIECKI suczka 8-miesięczna, mocna 
budowa, po rodzicach z Niemiec, cena - 2.200 zł i suczka
3-miesięczna, b. ładna, sprowadzona z Niemiec, cena -
2.200 zł, długowłose, rodowodowe. Wrocław, tel. 
071/327-99-92, 0607/62-50-63 
OWCZAREK NIEMIECKI długowłosy, szczenięta rodowo
dowe, po rodzicach bez dysplazji, szkolonych, 2.5-miesięcz- 
ne, czarne - podpalane, pieski i suczki, - 1.200 zł. Wro
cław, tel. 071/785-79-50, 0501/82-37-40 
OWCZAREK NIEMIECKI krótko- i długowłose - 200-1200 
zł. Wrocław, tel. 316-17-77
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta, rodowodowe, po uty
tułowanych rodzicach, pełne niemieckie pochodzenie, ład
nie zbudowane, odrobaczone* zadbane, - 1.000 zł. Wro
cław, tel. 341-48-43, 0601/75-82-22 
OWCZAREK NIEMIECKI suczka 6-tygodniowa, jedyna w 
miocie, czarna, z rudymi miejscami na pysku i łapach, po 
bardzo dużym i mocno zbudowanym ojcu, bardzo żywa i 
wesoła, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/364-50-27, 
0608/58-32-07
OWCZAREK NIEMIECKI szczenięta oraz pies i suka 9-mie- 
sięczne, cena 600 zł i 800 zł/szt. Września, tel. 
061/436-07-69
OWCZAREK NIEMIECKI 10-tygodniowy pies, czamy pod
palany, - 200 zł. Żerniki Wrocławskie, tel. 071/311-33-18 
OWCZAREK SZETLANDZKI miniatura owczarka collie, 
rodowodowe szczenięta, książeczka zdrowia, szczepione, 
odrobaczone - 900 zł/szt. Wroclaw.tel. 071/353-80-11 
OWCZAREK SZETLANDZKI SHELTIE piękne suczki ro
dowodowe, po czempionie i medalistce, rodzice z obcym 
pochodzeniem, renomowana hodowla, książeczka zdrowia, 
wyprawka, możliwość hotelu i rat, pełny serwis informacyj
ny, cena 850-1.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-49-31, 
0600/27-26-46
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE szczenięta biało-czarne, 
biało-rude, popielate, szczepione, odrobaczone, - 250 zł. 
Wolsztyn, tel. 0607/58-08-33 
OWCZAREK SZKOCKI-COLLIE wspaniałe, wybitnej kla
sy szczenięta, rodowodowe, po pięknych czempionach, z 
obcym pochodzeniem, renomowana hodowla, książeczka 
zdrowia, wyprawka, 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 tricolor, szczenięta 8-ty- 
godniowe, zaszczepione, odbrobaczone, - 300 zł. Zielona 
Góra. tel. 068/320-24-93
OWCZAREK ŚRODKOWOAZJATYCKI suka z rodowodem 
czeskim, poszukuje psa do reprodukcji. Zielona Góra, tel. 
068/320-47-34
OWCZARKI KAUKASKIE szczenięta 7-tygodniowe, wilcza- 
ste, mocnej budowy, po rodzicach z rodowodem, - 450 zł. 
Boguszów-Gorce, teł. 074/844-75-15 
OWCZARKI NIEMIECKE długowłose i gładkowłose, szcze
nięta grubej kości (rodzice do wglądu) • 450 zł. Ścinawa, 
tel. 076/843-95-96, 0609/41-47-73 
PAPUGA z klatką, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/326-90-63 
PAPUGA KAKADU oswojona, 4 lata. - 5.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-26-28, 071/785-61-67 
PEKIŃCZYK suczki 2-miesięczne, zaszczepione, umasz- 
czenie biało-kremowe i rude, • 400 zł. Oleśnica, tel. 
0503/51-94-88
PINCZER szczenięta, - 400 zł. Długołęka, tel. 
071/314-94-37
PINCZER MINIATUROWY szczenięta rodowodowe, po 
multiczempionie - 700 zł. Radochów k. Lądka Zdr., tel. 
074/814-69-72 - ,
PITT BULL TERRIER 10-miesięczne, pręgowane, po bar
dzo dobrze ułożonych rodzicach, - 700 zł. Lubin, tel. 
076/841-20-31
PRZYJMĘ CHARTA AFGAŃSKIEGO suczkę, do pół roku. 
Świdnica, teł. 074/852-53-29
PRZYJMĘ COCKER SPANIELA sukę, do lat 4, rudą lub 
czarną, dobre warunki. Wojcieszyn, tel. 076/877-54-81 
PRZYJMĘ DOBERMANA lub owczarka niemieckiego, 
szczeniaka. Brzeg, tel. 077/411-57-24, 0600/24-52-56 
PUDEL szczenięta, czarne - 250 zł/szL Świebodzin, tel. 
0607/66-35-45
RATLEREK szczenięta, czarne podpalane, po małych ro
dzicach, szczepione, odrobaczone - 500 zł. Świebodzice, 
tel. 074/854-07-63, 074/854-50-33 
RATLEREK szczenięta miniaturki, .sarenki1, czarne pod
palane, cena od 350 do 600 zł, 4 reproduktory czekają na 
suczki. Wałbrzych, tel. 074/845-08-05, 0606/92-75-53 
RATLEREK 8-tygodniowy szczeniak, czamy podpalany, 
średni, książeczka zdrowia, odrobaczony, - 250 zl. Wro
cław, tel. 071/354-11-70
ROTTWEILER szczenięta, zaszczepione, odbrobaczone, 
książeczka zdrowia, mocnej budowy, 220-270 zł. Bojano
wo. tel. 065/543-09-45
ROTTWEILEf? 4-miesjęczne. szczenięta, zaszczepione, - 
300 zł. Cieśle, gm. Oleśnica, tel. 071/315-41-03 
ROTTWEILER szczenięta, mocna budowa, książeczka 
zdrowia, bez rodowodu, - 280 zł. Legnica, tel. 
076/721-66-06, 0608/01-55-98 
ROTTWEILER szczenięta, po matce z rodowodem - 250 
zł/szt. Legnica, tel. 076/855-35-73 
ROTTWEILER 8-miesięczny, suka po wszystkich badaniach 
i szczepieniach, grubej kości, ułożona, wychowana wśród 
dzieci, - 500 zł. Mirków, tel. 071/315-11-28 
ROTTWEILER szczenięta po rodowodowych rodzicach, 
zaszczepione, odrobaczone, książeczka zdrowia, odbiór
10.07.2001 r, • 400 zł. Namysłów, tel. 0604/24-52-89 
ROTTWEILER szczenięta po rodowodowych rodzicach, 
grubej kości, odrobaczone, ks. zdrowia - 350 zł. Oława, 
tel. 0503/97-02-58
ROTTWEILER szczenięta 7-tygodniowe, odbrobaczone, 
zaszczepione, matka rodowodowa, oraz 4-letni pies, - 220 
zł /szt. Pępowo, tel. 065/574-11-^0 
ROTTWEILER 2-miesięczny pies, odbrobaczony, po czem
pionach, - 350 zł. Sobótka, tel. 0608/37-64-97 
ROTTWEILER 2-miesięczne szczenięta - 250 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/346-45-03
SETER IRLANDZKI szczenięta - 400 zł/szt Bolków, tel. 
075/741-31-47, 075/741-37-75 
SETER SZKOCKI (gordon), szczenięta po importowanych 
rodzicach, odbiór po 29.06.2001 r. Wrocław, tel. 
071/348-77-13, 0606/47-36-24 
SETERY SZKOCKIE Gordon, poleca hodowla Nefelin, do
skonałe pochodzenie, budowa, potomstwo z poprzednie
go miotu, sprawdzone wystawowo i użytkowo - 1.200 zł -
1.400 zł. Wrocław, tel. 071/348-77-13, 0606/47-36-24 
SHAR PEI szczenięta 4-miesięczne, zaszczepione, odbro
baczone, -1.300 zł. Lasocice, tel. 065/533-83-63

SHAR PEI suczka, czarna, mocno fałdowana, szczepiona, 
odrobaczona - 850 zł. Świebodzice, tel. 07-4/854-07-63, 
074/854-50-33
SHIH-TZU 13-miesięczna .suczka, biało-złota, z rodowo
dem, -1.000 zł. Gajków, tel. 071/318-52-67 .
SHIH-TZU, szczenięta, suczki 14-tyg., po dobrych rodzi
cach, tylko w dobre ręce - 550 zł/szt. Głuszyca, tel. 
074/845-65-59, 0602/86-07-85 
SHIH-TZU szczenięta rodowodowe, - 850 złv Nowy Kisie- 
lin, gm. Zielona Góra, tel. 068/320-94-62 ;
SHIH-TZU 8-tygodniowe szczenięta, zaszczepione; - 500 
zł. Rudnipa. gm. Stoszowice, tel. 074/818-60-59* 
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 zo
baczyć 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 białó-złote, po doskonałych rodzicach, rodowo
dowe, zaszczepione, odbrobaczone, 10-tygodniowe, • 500 
zł. Wrocław, tel. 071/785-44-22 
SHIH-TZU z rodowodem, 7 miesięcy, ładny, - 750 zł. Wro
cław, tel. 071/372-26-28, 071/785-61-67 
SUCZKI jednoroczne, średniej wielkości, 20 kg, chowane 
w mieszkaniu, idealne do pilnowania dómu. Bógu- 
szów-Gorce, tel. 074/844-98-77 
SYBERIAN HUSKY szczenięta rodowodowe, po czempio
nach, psy, - 1.000 zł. Opole, tel. 077/455-07-74 
SYBERIAN HUSKY szczenięta, błękitne oczy, b. ładne, - 
500 21. Świdnica, tel. 074/640-63-95 - 
SYBERIAN HUSKY suczka 5-tygodniowa, wilczasta, po 
suczce Arnika Furia, po dobrych rodzicach, • 1.200 zł. Wro
cław, tel. 0601/51-08-90
SYBERIAN HUSKY szczenięta niebieskookie, bez rodo
wodu, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/354-22-84 
SZNAUCER MINIATUROWY maść „sól i pieprz", szczenięta 
z rodowodem, zaszczepione, odbrobaczone, - 800 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-63-34
SZNAUCER MINIATUROWY czarno-srebme szczenięta, 
zaszczepione, odrobaczone, po czempionach, rodowodo
we • 800 zł/szt. Świdnica, tel. 0603/52-07-53 
SZNAUCER MINIATUROWY czamo-srebmy i czarny, bez 
rodowodu, wychowane w domu, do odebrania około
05.05.2001 r, - 500 zł. Świdnica, tel. 074/852-31-36, 
0601/94-85-60
SZNAUCER OLBRZYMI czamy, oczekuje suki, wielokrot
ny zwycięzca rasy, wystawy, zwycięzca best in show. Świd
nica, tel. 074/852-31-36, 0601/94-85-60 
SZNAUCER OLBRZYMI szczenięta, bez rodowodu, czar
ny, wspaniały obrońca i przyjaciel rodziny, pojętny przy 
szkoleniu, bardzo dobra psychika, - 400 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-19-82, 0600/25-63-47 
SZNAUCERY rodowodowe i bez rodowodu - 400 Zł -1.400 
zł. Roztoka, gm. Dobromierz, tel. 0605/34-85-97 
TERIER ROSYJSKI 4-miesięczna suka, czarna, po czem
pionach, mocnej budowy, doskonała psychika, tylko w do
bre warunki, - 1 700 zł. Michałowice, tel. 075/761-75-77 
TERIER SZKOCKI szczenięta, rodowodowe, po francuskim 
psie, wystawowe, cżame suczki • 1.500 zł/szt. Kamieniec 
Wrocł., tel. 071/318-55-31, 0603/63-52-45 
TERIER SZKOCKI szczenięta rodowodowe, po doskona
łych rodzicach, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/328-73-31 
TERIER WALIJSKI szczenięta, cena - 200 zł/szt. Brożec 
koło Strzelina, tel. 071/796-14-26 
TERRARIUM dla węża lub gekona, -150 zł. Wrocław, tel. 
0502/87-41-67
TURECKI PIES PASTERSKI półroczny, duży, - 300 zł. Wiń
sko, tel. 071/389-83-54
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER suczki, rodowodowe, 
po utytułowanym psie, cena 1.600 -1.800 zł. Czaplice, gm. 
Wińsko, tel. 071/389-05-21
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER - szczenięta 8-tygo
dniowe, pieski z rodowodem + wyprawka, po sławnym ojcu 
.James Bond 007", doskonałe eksterierowo, chętnie przy
szłym wystawcom, • 2.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-72-41
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 6-miesięczny pies, 
rodowodowy, po czempionie, b. ładny, - 2.000 zł. Wrocław, 
tel. 0608/04-29-15
WHIPPET szczenięta po czempionie, zaszczepione, odro
baczone, 3-miesięczne, brązowe i srebrne, pręgowane, - 
800 zł. Strzelin, tel. 071/392-12-75 
WIEWIÓRKI KOSZETNICZKI młode, cztery szt. • 35 zł za 
sztukę. Nieciszów, gm. Oleśnica, tel. 399-04-61 
WYŻEŁ NIEMIECKI krótkowłosy, rodowodowy, po rodzi
cach polujących, - 700 zł. Smolec, tel. 071/316-84-39 
YORKSHIRE TERRIER szczeniak po rodowodowym ojcu, 
zaszczepiony, książeczka zdrowia, - 900 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-18-43
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, cena 900 zł. Otyń, tel. 
068/355-08-84, woj. lubuskie 
YORKSHIRE TERRIER szczeniaki, -1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-26-28, 071/785-61-67 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta odrobaczone, zaszcze
pione, książeczka zdrowia, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/355-66-58 po godz. 20
YORKSHIRE TERRIER piesek 3-miesięczny, zaszczepio
ny, odbrobaczony, mały, ładny, - 900 zł. Lubin, tel. 
076/749-30-50
YORKSHIRE TERRIER 2-letni piesek, miniaturka, rodowo
dowy, po doskonałych rodzicach, czeka na suczki do po
krycia. Dzierżoniów, tel. 074/831-18-43 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta i dorosłe - 900 zł/szt. 
Komprachcice, tel. 077/464-63-65 po 18 
YORKSHIRE TERRIER, suczka 4-mies., szczepiona, ksią
żeczka zdrowia, - 700 zł. Nysa, tel. 077/433-60-45 
YORKSHIRE TERRIER szczenięta, zaszczepione, ksią
żeczka zdrowia -1.000 zł/szt. Opole, tel. 077/466-10-32 
YORKSHIRE TERRIER piesek, po rodzicach, ojciec 1,10 
kg, matka 1,70 kg - 1.100 zł. Świebodzice, tei. 
074/854-07-63, 074/854-50-33 
YORKSHIRE TERRIER dwa reproduktory - młodzieżowy 
czempion Polski, czempion Polski, zwycięzca rasy i wystaw, 
pochodzenie obustronnie po czempionach oraz drugi - wie
lokrotny zwycięzca wystaw i rasy, syn młodzieżowego zwy
cięzcy świata 1996 r., Europy 1999 r. czempion 9 krajów, 
oczekują na suczki do krycia. Wrocław, tel. 071/328-91-70, 
0603/31-21-86
YORKSHIRE TERRIER szczeniak, rodowodowy, • 1.300 
zł. Wrocław, tel. 071/373-73-18 
YORKSHIRE TERRIER 9-tygodniowy piesek, po małej i b. 
ładnej suce i ojcu z rodowodem, odbrobaczony, zaszcze
piony, książeczka zdrowia, - 1.100 zł. Wrocław, tel. 
071/786-77-30
YORKSHIRE TERRIER 10-tygodniowe suczki, odrobaczo
ne, zaszczepione, z książeczkami, -1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/341-28-4!
YORKSHIRE TERRIER 9-tygodniowe szczenięta, zaszcze
pione, książeczka zdrowia - 1.000 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/341-28-41, 0502/60-04-29 
YORKSHIRE TERRIER suczka i 6-tygodniowy piesek, od
robaczone i szczepione, z rodowodem, po dobrych rodzi
cach, po czempionie (Polski), odbiór po 25.06, • 1.800 zł. 
Ziębice, tel. 074/819-13-83 rano i wieczorem, 815-45-84 
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

ZAGINĄŁ PIES MYŚLIWSKI płochacz niemiecki, w okoli
cach Obornik Śl., brązowy, kręcony włos, długie uszy, zna
kowany, nagroda za odnalezienie. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-30-96, 0600/34-29-25.

ZDROWIE 
I URODA

APARAT DO AKUPUNKTURY prądem firmy Zepter, - 260
zł. Bolesławiec, tel. 075/644-10-10, po 16
APARAT DO INHALACJI THOMEX L2 ultradźwiękowy, -
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/352-40-60
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA KRWI Marshall
MB-70, lekarski, samopompujący, nadgarstkowy, s 190 zł.
Wrocław, tel. 0503/31-71-77
APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA KRWI „Huger, elek
troniczny, cyfrowy, fabrycznie nowy, Sprowadzony z Nie
miec, automatyczny, b. dokładny, montaż na lewym nad
garstku, zasilany na 2 baterie .paluszki", możliwość wysył
ki pocztą, - 220 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
APARAT SŁUCHOWY zauszny, nowy, nie używany, - 320 
zł. Lubin, 1el. 076/849-34-27
APARAT SŁUCHOWY z ładowarką baterii, - 800 zł. Wro
cław, tel. 071/346-40-90, 0606/52-56-03 
APARAT SŁUCHOWY GEERS, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/787-31-96
AUTOMAT ODDECHOWY APEX TX 40 ciśnieniomierz! głę-
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bokościomierz, -1.600 zł oraz drugi SCUBAPRON D 400, 
MK 20 ciśnieniomierz i przewód infiltera, • 1.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/89-72-84
BUTLA TLENOWA z tlenem .medycznym + reduktor, z na
wilżaczem i odsysaczem, podwójny, nowy, dla astmatyka - 
450 zł. Wrocław, tel. 071/784-45-10 
CHCESZ UZYSKAĆ IDEALNĄSYLWETKĘ PRZED URLO- 
PEM? Zadzwoń!. Bolesławiec, tel. 0501/62-4045 
DIETA „GOLD” schudniesz do 5 kg w ciągu tygodnia. Je
dlina Zdrój, tel. 074/845-52-05, 0502/23-40-12 
FEROMONY damskie i męskie - od 120 zł. Wrocław, tel. 
0501/97-96-25
KULE ORTOPEDYCZNE lekkie -150 zł, tutor .łuska Ada
ma’  -100 zł, wózek inwalidzki zwykły -150 zł. Wrocław, 
tel. 0502/96-70-48
KUPIĘ FOTEL KOSMETYCZNY najchetniej .Pisarski".
Wrocław, 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. Wrocław,
tel. 0607/43-22-11
LAMPA LECZNICZA BIONIC-ZEPTER 50% taniej, -1.072 
zł. Wrocław, tel. 071/323-54-36 do godz. 18,0608/30-37-66 
LAMPA LECZNICZA, • 1.400 zł. Legnica, tel. 
076/856-15-61
LEKARSTWO : Deca-Durabolin • 45 zł/amp., Omnadren 
250 - 50 zł/opak., Metanabol - 49 zł/100 tabl., Prolonga- 
tum - 36 zł/op., Meta (prod. polskiej) -19 zł/100 tabl., Pro- 
pionicum, 50 mg - 55 zł/10 amp., Clenbuterol - 95 zł/100 
tabl, możl. wysyłki. Głogów, tel. 0605/28-0545 
LEKARSTWO AKATINOL i Exelon 1:5 mg, przeciw choro
bie Alzheimera - 200 DEM. Wrocław, tel. 071/354-31-15 w 
godz. 18-21
LEKARSTWO CITROSEPT wyciąg z pestek grapefruta, 
tanio (cena w aptece 80 zł) - 40 zł oraz mleko szybkoroz- 
puszczalne - sojowe, gryczane, owsiane - 25 zł/kg. Wro
cław, tel. 0603/51-97-48
O  LEKARSTWO CLENBUTEROL Niemie. 100 tab. - 

90 zł, Ganabol 50 mg -190 zł, Nerabolil 25 mb • 
45 zł, Metanabol 100 tab. - 45 zł, TesŁ Proplonat 
10 amp. - 50 zł, Genatropina 16IV - 350 zł, Win- 
strol • 24 zł, Bioganadyl, B, 12, Prolongatum 250 
mg, Proviron, Nolvadex, również wysyłka. Polko
wice, tel. 0503/69-07-96 84020011 

LEKARSTWO DHEA 25 mg, 60 sztuk w opakowaniu -150 
zł/op., oryginalne, sprowadzone z UŚA. Oława, tel. 
071/313-45-49
LEKARSTWO OMNADREN - 45 zł/opak. ., tel. 
0602/89-52-84
O  VIAGRA - lekarstwo dla mężczyzn, oryginalna ta

bletka z USA, cena 100 mg - 55 zł, 50 mg - 42 zł. 
Wysyłka na cały kraj, dyskrecja zapewniona. Ka> 
towice, tel. 0501/34-19-17 03003311 

O  VIAGRA - tabletka dla mężczyzn, z USA, 100% 
skuteczności. Cena 100 mg • 55 zł, 50 mg • 42 zł. 
Dyskrecja zapewniona. Wysyłka na cały kraj. Ka
towice, tel. 0607/07-06-69 03003321

LEKARSTWO VIAGRA 100 mg - 65 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/363-20-69
LEKARSTWO VIAGRA 100 mg - 60 zł, możl. sprzedaży 
wysyłkowej^ Wrocław, tel. 0601/77-15-10 (k00034) 
LEKARSTWO VIAGRA 50 mg, • 50 zł. Wrocław, tel. 
071/364-34-75, 0603/21-87-52 
LEKARSTWO WINSTROL DEPOT 50 mg, firmy Zambon z 
Hiszpanii - 25 zł/szt. Lubin, tel. 0501/43-05-58 
ŁÓŻKO DO MASAŻU do profesjon. zabiegów, stan b. do
bry, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/340-65-42 do godz. 16, 
0601/71-57-78
MASZYNKA DO STRZYŻENIA HAPPY KING 48 W, nowa, 
w pudełku, - 10 zł. Wrocław, tel. 071/342-58-90, 
0601/81-82-12
MATERAC GORCZYCOWY zdrowotny, atest instytutu le
ków, możliwość wysyłki - 51 zł. Częstochowa, tel. 
090/67-06-10
MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY płynna regulacja na
pełniania powietrzem, nie używany, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/782-88-20
MATERAC PRZECIWREUMATYCZNY gorczycowy, nowy, 
- 51 zł. Częstochowa, tel. 090/67-06-10 
MOTOROWER INWALIDZKI TRAWELUX SKUTER, 2000 
r., 4-kołowy, przystosowany dla inwalidy, z alarmem, kie
rownica regulowana do przodu i do tyłu, regulowany fotel, 
-12.000 zł. Janów, gm. Olszanka, tel. 0609/03-20-81 
NERKA LUDZKA. Ze względu na tragiczną sytuację finan
sową jestem zdecydowany na jej sprzedaż, Dam prowizje 
za pomoc w jej sprzedaży. Opole, tel. 0609/36-92-86 
grzecznościowy
OSPRZĘT STOMATOLOGICZNY lampa Siemens - 500 zł;

unit Ritter - 500 zł; unit Emda -1.000 zł; skaler + przeglą
darka - 500. zł; -spluwaczka - 300 zł. Oleśnica, woj. wro
cławskie, tel. 0605/91t76-17
PAS WIBRACYJNY do odchudzania, pojedynczy - 250 zł: 
Wrocław, tel. 071/352-60-67 po godz. 19 
PERFUMY oryginalne, znanych marek, ceny od 120 zł. 
Legnica, tel. 0608/85-69-28.
PERFUMY oryginalne, damskie i męskie, dużo nowości, 
od 90-260 zł. Wrocław, tel. 0607/85-01-37 
O  PERFUMY ROBESPIERRE damskie i męskie, od

powiedniki nr 1 w Europie, m.in. Dior, Kenzo, 
Boss, Davidoff, Lancome, C.K. Gwarancja trwa
łości 8-16 godzin. Producent poszukuje przed
stawicieli i dystrybutorów w Polsce. Zaintereso
wanym wysyłamy listę zapachów. Sprzedaż hur
towa detaliczna, wysyłkowa - 36 zł/szt.. Wrocław, 
tel./fax 071/359-07-17, w g. 8-9, tel. 0603/65-05-26 
02026051

PODUSZKA DO MASAŻU nowa, nie używana, w.oryginal- 
nym opakowaniu, - 50 zł. Spalona 43, tel. 076/857-51 -85 

Jub 0601/06-03-43
PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA ROHOprod. ame
rykańskiej, nowa, pełne wyposażenie, - 850 zł. Wrocław, 
tel. 071/785-06-08, 0501/23-30-50 
PRZYRZĄD DO MASAŻU STÓP elektryczny. 220 V, 110 
W, 3 rodzaje masażu, 4-wymienne wkłady, -150 zł. Ża
gań, tel. 068/377-02-68
PRZYRZĄD DO USUWANIA OWŁOSIENIA WOSKIEM do 
usuwania owłosienia, na aplikatory, stan b. dobry, • 200 zł. 
Oleśnica, tel- 071/398-42-50, 0609/51-30-50 
SAUNA wolno stojąca, nowa, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/329-75-23, 0602/21-23-32 
SAUNA FIŃSKA wolno stojąca, 145x80 cm, piec Harvia, 
220 V, kamienie, kabina drewniano-akrylowa, możl. insta
lacji prysznica w kabinie, składane drewniane ławy, + wy
posażenie, - 3.800 zł. Wrocław, tel. 071/359-51-42 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - 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, 
tel. 059/842-14-76, 0603/55-77-35 81013381

O SOLARIA profesjonalne, renomowanych firm. Er
goline, wszystkie modele od 35/300/600, Avan- 
garde, Uwe, Miami Sun, Sunal i inne. Do każde
go zakupu solarium - transport na terenie całe
go kraju, montaż oraz el. zegar sterujący gratis. 
Zapewniamy serwis, akcesoria kosmetyki, lam
py, części zamienne. Sprzedaż wysyłkowa, deta
liczna. Słupsk, tel. 059/842-14-76, 0603/55-77-35 
81013371

SOLARIA nowe i używane, części" zamienne, lampy, od
2.000 zł. Niemcy, tel. 0049/17-17-58-57-61, 
0049/41-06-62-29-97
O  SOLARIA ERGOLINE używane, typ 44/5,100 W, 

klimatyzacja - 22.000 zł, typ 58/5,160 W, klimaty
zacja -18.000 zł, typ Ekran 3 x 2000 W • 3.000 zł, 
typ 44/30,160 W - 23.000 zł, typ 50/3, Ultra 100 W 
• 24.000 zł, typ 500 Clasic, 160 W, UTP - 22.900 
DEM, typ 40/2 Ultra T 160 W - 22.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-31-96 > 01035701 

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. 
dobry., tel. 0603/66-97-06 01034881

O SOLARIA PROFESJONALNE najlepszych firm • 
Ergoline, UWE i innych. Ceny konkurencyjne, 
transport gratis, obsługa od „A” do „Ż” , gwaran
cja, serwis pogwarancyjny. Również sauny do
mowe oraz sprzęt do klubów fitness i siłowni. 
Wrocław, tel. 071/363-31-96 01035711

O  SOLARIA!!! SUNSTORE - optymalne i bezpiecz
ne opalanie, solaria nowe i używane, forma za
płaty dowolna. Dowóz, montaż, sterownik gratis! 
Lampy, kosmetyki, akcesoria, środki do dezyn
fekcji, fachowe doradztwo. Zadzwońl. Poznań, 
tel. 061/849-24-03, 0501/64-06-00 01034681

O  SOLARIA!!! SUNSTORE • solaria nowe i używa
ne, najnowszej generacji. Dogodne formy płat
ności. Transport, montaż, sterownik gratisl Lam
py, akcesoria, kosmetyki, środki do dezynfekcji 
i pielęgnacji urządzeń. Fachowe doradztwo. Ceny 
konkurencyjne - zadzwoń. „SUNSTORE” , Po
znań, te l. 061/849-24-03, 0501/64-06-00 
01034691

SOLARIUM ALISUN 28 lamp (100 W), 3 lampy (400 W), 
stan b. dobry, - 8.500 zł. Lubin, tel. 076/846-59-68 po 
godz. 16
SOLARIUM ALISUN 28/3, el. sterowane, • 1.800 zł. Dłu
gołęka. tel. 0501/00-74-40
SOLARIUM ERGOLINE. 35/3, zamykane ręcznie. - 5.500 
zł. Wałbrzych, tel. 074/846-19-48 w godz. 9-18 
SOLARIUM ERGOLINE używane, 26 lamp, 3  wzmocnie
nia na twarz, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/340-65-42 do 
godz. 16, 0601/71-57-78
SOLARIUM ERGOLINE profesjonalne, regulowany fotel, 
zasilanie 3-fazowe, moc 3000 W, stan b. dobry, -10.000 
zł. Wrocław, tel. 0607/47-53-34 
SOLARIUM ERGOLINE 35/3,2 szt., turbo i zwykłe, w ce
nie 3500-4000 zł, możliwość wynajmu lub zamiany na auto. 
Wrocław, tel. 0605/51-55-38
SOLARIUM KETLER 7436E 2200W, 220V, 20 lamp. 4 
wentyaitory, - 700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
SOLARIUM MIAMI SUN 32-łampowe, kupione w .kraju, -
2.600 zł. Leszno, tel. 065/520-53-19, 0601/83-65-55 
SOLARIUM MIAMI SUN 33/3 100 V, 3 lampy na twarz, -
2.500 zł. Zdzieszowice, tel. 077/484-73-61 
SOLARIUM MIAMI SUN, 1996 r. 35/4, stan dobry, - 2.800 
zł. Długołęka, tel. 0501/00-74-40 
SOLARIUM SOJ.AR SUN łóżko, używane w domu, stan b. 
dobry, 3 wzmocnienia na twarz, • 1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/349-23-05. 0503/65-70-70 
SOLARIUM SOLTRON 26-lampowe, wzmocnienie na 
twarz, 2 nawiewy, elektrycznie opuszczane, wyłącznik cza
sowy, -2.700 zł. Bolesławiec, tel. 0604/91-92-27 
SOLARIUM SOLTRON 26-lampowe, wzmacniacz na twarz, 
2 nawiewy, el. opuszczane, wyłącznik czasowy, - 2.700 zł. 
Bolesławiec, tel. 0604/91-92-27 
SOLARIUM UVE BRONSAUNE 34/3, stan b. dobry, mało 
używane (tylko do celów prywatnych), • 4.000 zł. Lubin, 
tel. 076/846-13-68, 0604/08-68-46 
SOLARIUM UWE 32 lampy, 3 wzmocnienia, automatycz
nie opuszczane, sterownik zewn., pełnosprawne, 2 szt. •
4.000 zł. „  tel. 074/842-67-32
SOLARIUM VITA SUN 28/3 lampy, automat, - 2.200 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/846-19-48 w godz. 9-18 
SPRZĘT KOSMETYCZNY + meble kosmetyczne, - 5.400 
zł. Międzybórz, tel. 062/785-69-92, 0606/38-96-67

STERYLIZATOR DO BUTELEK NIEMOWLĘCYCH AVENT 
parowy,-. 150 zł. Wrocław, tel. 360-36-60,-339-41-77, 
0600/85-32-15
O  SUPERSOLARIUMI SUPERCENA! Ergoline 43/4 

od 5.000 DEM, Ergoline 50/3 od 9.000 DEM, Er
goline 600 od 24.000 DEM, Uwe Black Power V 
121 od 12.000 DEM. Transport i montaż gratisl., 
tel. 0501/64-06-00 01034701

SUSZARKA DO WŁOSÓW KRUPS fryzjerska, zawiesza
na, 220 V, 800 W, - 200 zł. Gromadka, tel. 076/817-25-97, 
0606/31-99-35
SUSZARKA DO WŁOSÓW, • 10 zł. Wrocław, tel. 
071/355-65-56 - '
O  ŚWIATŁOLECZNICTWO : przy źle gojących się 

ranach, oparzeniach, złośliw ych żylakach, 
ostrych, przewlekłych nieżytach dróg oddecho
wych, zapaleniach zatok, stawów, hemoroidach, 
bólach kręgosłupa, po przeszczepach skóry, przy 
problemach z prostatą, łuszczycy, trądziku - 20 
zł. Wrocław, tel. 0501/62-47-08 02029131

URZĄDZENIA DO HYDROMASAŻU 3SA OZONOMATIC, 
- 1.625 zł. Wrocław, tel. 323-54-36 do godz. 18, 
0608/30-37-66
WALKĄ Z BÓLEM również onkologicznym,, bezpłatnie 
udzielę informacji. Biała, tel. 034/361-00-42 
WODY TOALETOWE typu Boss, Escape, GK, Joop, Ca- 
charel, Armani, Hugo i inne, 100 ml, dla hurtowników i w 
detalu^ 60 zł/szt. Wrocław, tel. 0501/15-41-80 
WÓZEK INWALIDZKI prod. niem., mało używany, rozkła
dany, dla osoby dorosłej, stan b. dobry - 400 zł. Kąty Wr., 
tel. 071/316-62-89
WÓZEK INWALIDZKI do nauki chodzenia (hulajnoga) 4-ko- 
łowa z ham. - 450 zł. Oleśnica, tel. 071/398-.51-61 
WÓZEK INWALIDZKI używany, stan b. dobry, - 300 zł. 
Namysłów, tel. 077/410-1
WÓZEK INWALIDZKI prod. niemieckiej, regulowane opar
cie pleców i nóg + kule aluminiowe, stan b. dobry, - 300 zł. 
Sułów, tel. 071/384-71-51
WÓZEK INWALIDZKI BALTICAR akumulatorowy, prod. 
angielskiej, 4-kołowy, światła, kierunkowskazy, nowy aku
mulator, - 3.000 zł. Włodzice Małe, gm. Lwówek Śląski, tel. 
075/784-10-19
WÓZEK INWALIDZKI standardowy, prod. niemieckiej, stan 
b. dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/785-96-08 
WÓZEK INWALIDZKI składany, mało używany, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-91-70
WÓZEK INWALIDZKI nie używany, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/362-81-19
WÓZEK INWALIDZKI, • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/782-69-11, 0504/90-55-62 

. WÓZEK INWALIDZKI, 2000 r. akumulatorowy, wysokiej 
klasy, - 3.000 zł. Lubnica, gm. Wielichowo, tel. 

. 061/443-32-90 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w 
Internecie pod numerem -AC0238 www.autogielda.com.pl) 
WÓZEK INWALIDZKI MEYRA nowy, koła na szybkozłą
cza, hamulce dla osób towarzyszących, - 1.600 zł. Wro
cław, tel. 071/785-96-08
WÓZEK INWALjDZKI MEYRA standardowy, składany, stan 
idealny, ściągane podnóżki i podłokietniki, - 350 zł. Wro-

i. cław, tel. 071/785-96-08, 0501/23-30-50 
WÓZEK INWALIDZKI SOPUR lekki, nowy, koła na szyb
kozłącza, hamulce dla osób towarzyszących, regulowana 
wysokość, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/785-96-08 
WYPOSAŻENIE GABINETU KOSMETYCZNEGO, - 2.000 
zł. Zgorzelec, tel. 0603/28-52-95 
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO, - 2.900 zł. 
Międzybórz, tel. 062/785-69-92, 0606/38-96-67 
WYPOSAŻENIE ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO używane 6 
mies, - 3.000 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-69-94, 
0503/36-35-34

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 HOHNER11 registrów, 120 basów, czamy, -
1.300 zł. Boleścin, gm. Świdnica, tel. 074/850-19-10 - 
AKORDEON HOHNER guzikowy, 96 basów - 1.000 zł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/592-05-66 .
AKORDEON HOHNER 40 basów, - 500 zł. Strzelin, tel. 
071/392-08-98
AKORDEON HOHNER CONCERTO IV 8 registrów, 120 
basów, -1.400 zł. Żary, tel. 068/375-95-82 . 
AKORDEON HOHNER-ATLANTIC 120 basów, mało uży
wany, - 2.500 zł. Gostyń, tel. 065/572-34-67 
AKORDEON KUJAWIAK, 60 basów, 3 chóry, 7 + 2 regi
stry, - 250 zł lub zamiana na większy. Tomaszów, gm. War
ta bolesławiecka, tel. 076/818-04-77 po 16 
AKORDEON SCANDALI prod. włoskiej, 120 basów, czer
wony, 8 registrów - 850 zł, lub zamienię oraz drugi akorde
on Delicja 80 basów, nowy model • 450 zł. Oława, tel. 
071/302-76-12, 0607/11-84-32 
AKORDEON WELTMEISTER 96 basów, zadbany, w fute
rale, mało używany, - 950 zł. Bielawa, tel. 0608/37-21-41, 
074/645-71-52, po 16
AKORDEON WELTMEISTER .Amigo", 16 registrów, 120 
basów, wiśniowy, -1.100 zł. Boleścin, gm. Świdnica, tel. 
074/850-19-10
AKORDEON WELTMEISTER 80 basów, model Contasi- 
na, stan b. dobry, futerał, • 1.200 zł. Głoska, gm. Miękinia, 
tel. 071/396-30-44
AKORDEON WELTMEISTER 40 basów - 350 zł, saksofon 
tenor Weltklang • 550 zł, klarnet, system niemiecki - 500 zł 
oraz kamera pogłosowa ADS 1000, - 250 zł. Legnica, tel. 
0605/56-91-58, 0605/56-91-59 
AKORDEON WELTMEISTER 96 basów -1.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/592-05-66
AKORDEON WELTMEISTER 120 basów, 16 registrów,
4-głosowy, z wibratorem, stan b. dobry, - 600 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-71-96
AKORDEON WELTMEISTER 80 basów, • 550 zł. Żaiy, tel. 
068/375-95-82
ARANŻACJE UTWORÓW GM SMF 0.1 profesjonalne, 
nowości .polskie, światowe hity, przeboje biesiadne, dan
cingowe, ponad 20 tys. tekstów piosenek, ceny od 1 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-63-32
COMBO GITAROWE MARSHALL 5275. 1983 r. 75 W, -
1.000 zł. Wrocław, tel. 0502/93-25-31 
EFEKT GITAROWY „MRX" DISTORTION PLUS (kostka), 
prod:. USA, • 350 zł. Wrocław, tel. 0502/93-25-31 ;
FLET POPRZECZNY YORK stan b. dobry, - 1.500 zł. Le
gnica, tel. 0603/22-24-29
FORTEPIAN ERNST ROSENKRANZ TRAUGOTT 
BERNDT z 1937 r., niesprawny, -1.000 zł. Polanica zdrój, 
tel. 074/868-29-63, 0502/89-68-04 
FORTEPIAN GROTRIAŃ STEINWEG współczesny, dł. 168 
cm, czarny poliester, stan idealny, - 27.500 zł. Wrocław, 
tel. 0601/83-75-49
FORTEPIAN WENZEL Breslau • 1.500 zł. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/592-05-66
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GITARA prod. hiszpańskiej, • 350 zł. Ostrzeszów, tel. 
0608/06-26-82
GITARA AKUSTYCZNA OEFIL, stan dobry. - 80 zł. Lubiń;- 

JP tel. 076/724-84-67
GITARA AKUSTYCZNA zachodnia, futerał, stan b. dobry, 
-100 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po 20 
GITARA BASOWA YAMAHA PB N-4 gwarancja, stan b. 
dobry, - 1.350 zł. Wrocław, tel. 071/328-87-16 
GITARA ELEKTROAKUSTYCZNA HOHNER, - 390 zł. Wro
cław. tel. 071/355-80-14
GITARA ELEKTRYCZNA IBANEZ EX czarna, 22 progi, stan 
b. dobry. • 600 zł. Bolesławiec, tel. 076/817-27-97 
GITARA ELEKTRYCZNA + pokrowiec, wzmacniacz gita
rowy Dynacord 60 W + pokrowiec, efekt gitarowy Coda, 
okablowanie, replika Fendera, ciemnowiśniowa, Death 
Metal, Coda, kable, tuner do strojenia, stan b. dobry, pil
ne, • 1.400 zł. Kamienna Góra, tel. 075/645-55-63 
GITARA ELEKTRYCZNA zachodnia, wzmacniacz 40 W, 
stroik, futerał, stan dobry, - 700 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-22 po 20
GITARA ELEKTRYCZNA KRAMER mostek Floyd Rose, 
przystawki Seymor Duncan, blokada strun na główce, - 600 
zł. Sława, tel. 068/356-72-71
GITARA ELEKTRYCZNA Witkowski, czarna, 22 progi, dwu
stronne wibro, mikrostrojenie, blokada strun + pasek, miękki 
futerał, • 600 zł. Strzelin, tel. 071/392-28-71 
GITARA ELEKTRYCZNA YAMAHA Pacifica 604 W, mo
stek i blokowane klucze Wilkinson, 2 single, 1 humbucker 
z przełącznikiem, kolor wiśniowy, - 1.350 zł. Wrocław, tel.
345-44-28, 0502/83-40-87
GITARA ELEKTRYCZNA SEGOVIA wzór Fender Strato- 
casster, czarna, stan b. dobry, 3 przetworniki, mikrostroiki, 
pokrowiec, - 500 zł: Wrocław, tel. 071/361-41-50 
GITARA ELEKTRYCZNA ROCKWOOD BY HOHNER, + 
Fuza Haeve Metal, 2 kable o dł. 4 m, pokrowiec, - 570 zł. 
Wrocław, tel. 0503/94-26-01
GITARA ELEKTRYCZNA TEDDYS MUSIK, 1972 r., prod. 
japońskiej, replika Gibsona SG-Standard, stan idealny, -
1.200 zł. Wrocław, tel. 0502/93-25-31 
GITARA EPIPHONE. kopia Gibsona, Les Paul Standard, 
futerał, stan b. dobry, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
0501/24-83-00
HARMONIZER WOKALNY DIGITECH VHM 5 • 800 zł. 
Schodnia, gm. Ozimek, tel. 077/465-18-28 

^  HARMONIZER WOKALOWY 3-głosowy, - 1.000 zł. Wro
cław, tel. 349-13-88, 0602/75-99-30 
KEYBOARD KORG JS-50 - 3.300 zł oraz Roland G-800 -
4.300 zł. Oleśnica, tel. 071/314-14-28 po godz. 18, 
0607/40-11-81
KEYBOARD KORG I4S z „aranźami" i wbudowanymi
2-drożnymi głośnikami, stan techniczny i optyczny dobry, 
dodatkowo instrukcja oraz dyskietki, - 2.300 zł. Polanica 
Zdrój, tel. 074/868-11-69
KEYBOARD KORG I30 HD z twardym dyskiem + twardy 
futerał, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0601/74-66-28 
KEYBOARD ROLAND MC 303 GROOVEBOX gwarancja, 
-1.150 zł. Opole, tel. 0604/85-13-65 
KEYBOARD TECHNICS KN 6000 nowy, • 7.500 zł. Graje
wo, tel. 086/272-34-91
KEYBOARD TECHNICS KN 1400 + statyw, stacja dysków 
GM (cena sklepowa 4500 zł), - 2.300 zł. Wrocław, tel. 
071/346-62-99, 0603/76-66-34 
KEYBOARD YAMAHA PSR 340 nowy, stacja dysków, dy
namiczna klawiatura, futerał, statyw, instrukcja w jęz. pol
skim, -1.450 zł. Legnica, tel. 0605/56-91-58,0605/56^91-59 
KEYBOARD YAMAHA PSR-740 nowy, najwyższy model, 
na gwarancji, z instrukcją, w j. polskim, - 4.200 zł. Lubin, 
tel. 076/846-53-32, 0603/75-82-03 
KEYBOARD YAMAHA PSR-410 pełne wyposażenie, stan 
b. dobry, - 1.500 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-16-64 
KEYBOARD YAMAHA PSR 530, - 1.550 zł. Wrocław, tel. 
0603/33-89-77
KEYBOARD YAMAHA CS-1X, -1.180 zł. Wrocław, tel. 
0603/33-89-77
KOLUMNY ESTRADOWE 300 W, 8 ohm, narożniki, osło
ny na głośniki, gniazda na statywy, obite szarym materia
łem, 2 szt, -1.050 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-73-32, 
0603/55-34-93
KUPIĘ AKORDEON guzikowy, z barytonami lub bez, 

#^0-120  basów, może być prod. rosyjskiej, w cenie do 900 
zł, pilnie. Legnica, tel. 076/850-63-08, 0603/95-43-97 
KUPIĘ ENSONIQ ESO-1, SQ-80, ASR-10, R8, R8 MKII. 
Wałbrzych, tel. 074/665^65-30 prosić Roberta 
KUPIĘ SAKSOFON ALTOWY. Byczyna, tel. 077/413-47-92, 
0601/92-10-49
KUPIĘ SAKSOFON TENOROWY. Wrocław, tel. 
071/328-71-14
KUPIĘ SAKSOFON ALTOWY oprócz Amati i Weltklang. 
Gorzów Śl., tel. 034/359-44-82 lub 0604/82-41-82 
KUPIĘ WALTORNIĘ - stan obojętny. Wrocław, tel. 
0501/55-48-12
KUPIĘ WZMACNIACZ COMBO do basu. Bizeg Opolski, 
tel. 077/435-84-79
KUPIĘ WZMACNIACZ BASOWY HARTKE model 3500 lub 
5000, oraz kolumnę 2x10” lub 4x10* firmy Hartke (.trans
porter), SWR. Wałbrzych, tel. 0603/09-78-21 
MIKROKOMPOZER ROLAND MC 500, - 400 zł. Wrocław, 

■ tel. 0600/65-07-96
MIKSER FOLIO 18/2 kolumny Road Works Hughes, 2 x 
300 W + Yamaha 2 x 250 W, końcówka 2 x 600 W, • 7.100 
zł. Wrocław, tel. 071/346-62-99, 0603/76-66-34 
MIKSER INKEL 8CH stereo, Mx880 E + Digital Delay.Line 
DDL 0.6 .SEEA", - 600 zł. Wrocław, tel. 071/339-08-18 
MIKSER MIXING CONSOLE M21.16, 16 wejść, 2xAUX + 
kable Pyton (ponad 10 m), - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/339-08-18
MULTIEFEKT ZOOM 505, - 400 zł. Wrocław, tel. 345-44-28, 
0502/83-40-87
MULTIEFEKT GITAROWY DIGITECH RP1, - 800 zł. Wro
cław, tel. 071/349-40-15 - -
MULTIEFEKT GITAROWY ZOOM 505, - 400 zł. Wrocław, 
tel. 345-44-28, 0502/83-40-87 

fe.. ORGANY BONTEMPI w mahoniu, profesjonalne, podwój- 
^  ne klawiatury ręczne i nożne, pedał siły głosu, wiele efek

tów muzycznych, cała klawiatura zamykana żaluzją drew
nianą, -1.350 zł lub zamienię na 6amochó<j osobowy- Bo
lesławiec, tel. 075/734-57-52 
ORGANY CASIO WK-1200 nowe, 6 oktaw, pamięć, duży 
wyświetlacz, możliwość nagr. utworów, idealne do nauki 
gry, -1.100 zł. Tabor Wielki, tel. 062/781-26-04- ' 
ORGANY FARFISA 611/C-E. 230 V, 50 Hz, - 450 z l Ja
nusz Kostrzewski, 57-451 Świerki, gm. Nowa Ruda, ul. 
Główna 129
ORGANY GEM F10 2 rzędy klawiszy, elektroniczne, -150 

. zł. Kłodzko, tel. 074/867-80-49
ORGANY RIVOLI elektroniczne, 2 rzędy klawiszy, • 120 zł. 
Kłodzko, tel, 074/867-80-49
PERKUSJA AMATI zestaw podstawowy, werbel, ride Po- 
muz, - 300 zł. Lubin, tel. 076/842-48-50 
PERKUSJA PEARL 22" duży zestaw + talerze Paiste, au
tomatyczna perkusja, przystawka Simons, wzmacniacz 
Regent 1040, 100 W, - 2.000 zł. Marcinkowice, gm. Oła
wa, tel. 071/302-86-51
PERKUSJA PEARL EXPORT bębny: stopa 22", werbel 14", 
dwa tomy, kocioł 16", wszystkie obustronnie zamknięte, 
blachy: ride 22", crash 16" i h-h 14" Magie - czyste, jaskra
we jazzowe brzmienie, splash 10" paiste, 3 statywy nieła- 
•nane, stopa, stołek, membrany remo, - 3.000 zł. Wrocław, 

%  tel. 071/328-99-61
PERKUSJĄ PEARL WX 22D5 czarna, 12", 13", 16", 22",

werbel 14", 3 Statywy (dwa łamane), hi-hat, podwójna sto
pa, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-92-93 
PERKUSJA POWER BEAT komplet podstawowy, podwój
ny pedał do stopy Power Beat, rocznik 2000, stan idealny,
- 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-94-38 po południu 
PERKUSJA SZPADERSKI pełny zestaw (werbel, kocioł, 
centrala, 2 tomy, 2 talerze Hi-Hat) + 2 tomy, pokrowce na 
bębny, stan b. dobry, -1.300 zł. Mirków, tel. 071/315-15-17 
PIANINO z metalową płytą, po nastrojeniu, - 1.200 zł. 
Brzeg, tel. 0607/31-64-15
PIANINO, stan idealny, metalowa płyta, 3 pedały, na licen
cji USA, nowe - 3.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-41-88, 0606/22-86-42 
PIANINO poniemieckie, brązowe, z metalową płytą, na
strojone, stan b. dobry, • 3.000 zł. Szczytna, tel. 
074/868-34-60, 0601/47-81-85 
PIANINO A  Janiszewski", przedwojenne, czarne, z meta
lową płytą, do nastrojenia i poprawek, -1.200 zł. Wrocław, 
tel. 071/793-53-00
PIANINO BIAŁORUŚ 3 pedały, mahoń, połysk, - 2.500 zł. 
Wrocław, tel. 343-01-53
PIANINO BIAŁORUŚ wysoki połysk, z metalową płytą, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-23-34 
PIANINO CALISIA 3-pedałowe, metalowa płyta, • 2.500 
zł. Wrocław, tel. 071/346-40-90, 0606/52-56-03 
PIANINO H. ROLOFF • HENBRNUBENHURG stare, nie
mieckie. z drewnianą płytą, • 2.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-41-12
PIANINO LEGNICA używane • 2.000 zł. Legnica, tel. 
0601/84-79-57
PIANINO LEGNICA, 1986 r. ciemnodębowe, stan idealny,
- 2.000 zł. Głogów, tel. 076/834-39-05
PIANINO OFFBERG, 1983 r. ciemny mahoń, stylizowane
- 7.500 zł. Wrocław, tel. 071/325-06-96
PIANINO STEINBERG, poniemieckie, płyta'metalowa, 2 
pedały, klawisze kość słoniowa, nagrodzone 6 medalami -
2.500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-05-90 
PIANINO TRAUTWE1N - BERLIN, płyta metalowa - 3.900 
zł. Wrocław, tel. 071/788-91-44 
PIANINO YOLKENHAUER przedwojenne, w pełni spraw
ne, b. ładne brzmienie, czarne, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/341-41-54
PIANINO przedwojenne, stan dobry, - 1.000 zł. Duszniki 
Zdrój, tel. 0607/12-78-03
PIANINO, - 50Q. zł. Leszno, tel. 065/520-83-00, 
0605/06-97-09
PIANINO eklektyczne, z metalową płytą, • 1.200 zł. Wro
cław. tel. 0609/25-11-16
PIANINO DINUSTABERG lata 20-te, 30-te, dębowe, płyta 
stalowa, • 1.000 zł. Zgorzelec, tel. 0601/23-26-80 
PŁYTY CD składanki dyskotekowe (Dream Dance, Viva 
Hits, Club Rotation i inne), możliwa wysyłka -12 zł/szt. 
Jelenia Góra, tel. 0605/06-84-08 
POWER MIKSER 100 W + 2 kolumny (zestaw Vermona) • 
650 zł; końcówka mocy LDM 2x200 W stereo • 320 zł, gita
ra basowa Jakubiszyn Fender Jazz Bas - 650 zł; mikser 
Boss, cyfrowy, 8-kanałowy, - 750 zł. Legnica, tel. 
0605/56-91-58, 0605/56-91-59 
PUZON WELTKLANG z kwart wentylem -1.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/592-05-66
SAKSOFON, tenor, B-S, stan b. dobry - 2.500 zł. Kłodzko, 
tel. 074/867-05-90
SAKSOFON ALTOWY AMATI -1.200 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/592-05-66
SAKSOFON SOPRAN Weltklang, stan b. dobry • 1.800 żł. 
Ostrów Wlkp., tel. 062/592-05-66 
SAKSOFON TENOROWY oraz altowy, - 1.400 zł. Wał
brzych, tel. 0503/35-63-82
SPRZĘT MUZYCZNY: power mixer Studiomaster 12-ka- 
nałowy, equalizer, kamera, końcówki mocy 2x250 W, AUX, 
monitor oraz wiele innych, wszystko w jednym • 4.000 zł; 
efekt wokalny Digitech midi wocalist • 2.000 zł; gitara solo
wa Hohner - 400 zł, efekt gitarowy Zoom - 400 zł.keyboard 
Yamaha PSR 195 - 600. Byczyna, tel. 077/413-47-92, 
0601/92-10-49
SYNTEZATOR YAMAHA FB 01. -150 zł. Wrocław, tel. 
0600/65-07-96
SYNTEZATOR KORG M1 karta brzmień, futerał, instruk
cja obsługi w jęz. polskim, stan b. dobry, • 1.900 zł. Świdni
ca, tel. 0600/87-89-97
SYNTEZATOR ROLAND D-50 stan b. dobry, dodatkowa 
karta barw - 900 zł, nagłośnienie wokalno-instrumentalne 
merki Gran, 2 x 100 W + wzmacniacz Eltron, stan b. dobry 
-1.000 zł. Retków, gm. Grębocice, tel. 0600/68-57-54 
WIOLONCZELA kompletna, po korekcie, + smyczek i fute
rał, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/315-94-72 
WZMACNIACZ ESTRADOWY 2x100 W, 8 omów, + kolum
ny starszego typu, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/339-08-18 
WZMACNIACZ GITAROWY LABOGA RADULI 50 W, peł
na lampa, głośnik Celestion, przestrzenny, reverb, na 4 
kołach, - 1.250 zł. Legnica, tel. 0605/56-91-58, 
0605/56-91-59
WZMACNIACZ GITAROWY COMBO FENDER 40 W, z 
przesterem i reverbem, stan b. dobry - 400 zł. Żary, tel. 
068/375-95-82
WZMACNIACZ GITAROWY ARBITER lampowy, angielski, 
6 lamp, moc 100 W, 2 omy, stan b. dobry, -1.100 zł. Lubin, 
tel. 0606/13-19-21
WZMACNIACZ GITAROWY do gitary elektrycznej .Head", 
lampowy, profesjonalny, moc 100 W, - 500 zł. Oborniki Ślą
skie, woj. wrocławskie, tel. 0605/65-06-10 
WZMACNIACZ GITAROWY combo. Acoustic, prod. USA, 
100 W, 4 głośniki 10", master, reverb, korektor, unikat, •
2.200 zł. Żagań, tel. 068/478-46-68 do 16 
ZAMIENIĘ AKORDEON WELTMEISTER Contasina 96B, 
czerwony, na akordeon guzikowy. Wrocław, tel. 
071/339-08-18
ZESTAW INSTRUMENTALNO-WOK „SOUND DIGITECH” 
prod. USA, 210 W, małe rozmiary, znakomite brzmienie, 
Super Bass System-STS, - 1.150 zł. Wrocław, tel. 
0502/93-25-31

ANTYKI
O  ANTYCZNE MEBLE KUPIĘ, a także wszelkie inne 

stare przedmioty: obrazy, zegary, porcelanę itp. 
Wrocław, te l. 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: WKŁAD DOSEKRETERY bogato intercjowańy, 
lustro eklektyczne, kryształowe 2x1 m, stolik żeliwny, ogro
dowy na trójnogu z głowami Lwów, ceny od 1.000 zł. Le? 
gnica, tel. 0602/89-09-97
BAGNET krótki i długi, 2 szt., do Lebela oraz 2 szt. do 
Mosina, jeden typu Jatagan WZ1869 i inne, cena od 50 zł. 
Wrocław, tel. 0602/46-13-71
BIBLIA LUTERAŃSKA z 1904 r., w j. niemieckim (gotyk), 
ilustracje, Stary i Nowy Testament, - 500 zł. Lubin, tel. 
076/749-06-06
BIELIŹNIARKA sosnowa, do małej renowacji, - 400 zł. Bie
lawa, tel. 0604/44-05-98
BIELIŹNIARKA, - 650 zł. Wrocław, tel. 0607/22-77-2Ó

BIURKO dębowe, po renowacji, - 1.500 zł. Wrocław, tei. 
0604/30-37-21
BIURKO z nadstawką (sekretarzyk), -1.000 zł. Ząbkowice 
Śląskie, teL 074/810-53-62 po godz. 17, 815-76-12 do 
godz. 15. 0603/&09-74 #  ■
BIURKO SECESYJNE b. ładne, -1.900 zł; .Wrocław, teł. 
0607/22-77-20 ,  .
BRYCZKA KONNA przedwojenna, - 2.000 zł oraz druga 
DOKARD 2-kołowa, - 1.000 zł. Koźmin Wlkp., tel. 
062/721-92-80
BRYCZKA KONNA przedwojenna, - 3.000 zł. Zielona Góra,
tel. 068/323-42-76, 0601/65-42-56
BUFET cały intarsjowany - 3.000 zł. Karpacz, tel.
075/761-87-42, 0601/42-43-05
HEŁM wzór 40/50, kompletny, stan idealny -1 5  zł/szt.,
hełmofon czołgowy, kompletny, stan idealny - 35 zł/szt.
Wrocław, tel. 0603/76-55-05
HEŁM POLSKI WZ 31 oraz kilka hełmów niemieckich, stan 
b. dobry, cena od 50 zł. Wrocław, tel. 0602/46-13-71 
KAFLE Z ORNAMENTEM poniemieckie, stan b. dobry, 
bardzo ładne, okazja, pilne, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/789-62-75 po godz. 18
KANISTRY NA PALIWO z okresu li wojny światowej, -100
zł. Wrocław, tel. 071/329-23-03
KĄTNIK BAROKOWY i biedermeierowski oraz sekretarzyk
ludwikowski, - 8.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-51-30,
0605/42-36-39
KOŁA DREWNIANE okute, z osiami, do wozu, dębowe, 
kpi, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/353-52-21 
KREDENS dębowy, rzeźbiony, XIX w., po renowacji, - 6.000 
zł. Lubin, tel. 076/842-56-55
KREDENS przedwojenny, ciemny, z nadstawką, stan do
bry, - 350 zł. Oława, tel. 0503/83-33-69 
KREDENS przedwojenny, pokojowy, -1.200 zł. Trzebnica, 
tel. 071/312-01-24
KREDENS EKLEKTYCZNY wysoki mahoń, bogato rzeź
biony, z głębokimi rzeźbami zwierząt, ok. 100-ietni, po re
nowacji bardzo ładny, po bokach 2 gryfy, piękne • 9.000 zł. 
Brzeg Opolski, tel. 077/416-20-71 
KREDENS EKLEKTYCZNY orzechowy, wys. 2.5 m, b. ład
ny i inne, -10.000.zł. Wrocław, tel. 071/341-85-03 
KRZESŁA EKLEKTYCZNE 6 szt., orzech włoski, wykoń
czone rafią - 230 zł/szt. Oława, tel. 0605/67-67-58 
KRZESŁA Z MUSZELKĄ 6 sztuk, komplet, -1.300 zł. Wro
cław, tel. 0607/22-77-20
KUPIĘ KREDENS kuchenny, stary, do lub po renowacji, 
maksymalna długość 120 cm, wys. 180 do 210 cm oraz 
łóżko metalowe, dł. 200 cm, szer. 180 cm. Wrocław, tel. 
071/367-79-18, 0602/64-90-74 
KUPIĘ MEBLE stare, do renowacji, naprawy, do remontu. 
Kłodzko, tel. 0603/16-55-95
KUPIĘ MEBLE stare, mogą być do renowacji. Wałbrzych, 
tel. 074/847-37-54
KUPIĘ MEBLE stare, różne. Wrocław, tel. 071/387-21-53 
KUPIĘ MEBLE i inny sprzęt. Wrocław, tel. 0601/41-48-96 
KUPIĘ MUNDUR OFICERSKI polski, na 175 cm, z baret
kami. Wrocław, tel. 071/345-20-42 
KUPIĘ SERWANTKĘ. Wrocław, tel. 071/364-54-28 
KUPIĘ SZAFY łóżka. Wrocław, tel. 071/387-21-53 
KUPIĘ SZAFY stoły, stoliki, niciaki, krzesła, zegary. Wro
cław, tel. 0601/07-88-09
LUSTRO EKLEKTYCZNE z konsolą, - 1.700 zł. Wrocław, 
tel. 0607/22-77-20
MAGIEL ręczny, powojenny, 2-wałkowy, stan dobry, • 200 
zł. Bielawa, tel. 0604/44-05-98 
MAGIEL przedwojenny, 3 wałki, technicznie sprawny, - 500 
zł. Milicz, tel. 071/384-05-97
MAGLOWNICA ręczny, wyprodukowany we Wrocławiu w 
1921 r., P. Pletz, oryginalny stan, • 300 zł. ., tell 
077/463-48-40
MASZYNA DO SZYCIA VICTORIA poniemiecka, z ozdob
ną szafką, stan dobry, - 400 zł. Lubomierz, tel. 
075/783-36-94,0607/34-30-21 
MASZYNA DO SZYCIA na stelażu żeliwnym, przedwojen
na, na pedał, .American-Ankudowicz', na stoliku dębowym, 
chowana do środka, - 270 zł. Ścinawa, tel. 076/843-6845,
843-60-59
MASZYNA PAROWA z okresu międzywojennego, technicz
nie sprawna - 6.000 DEM. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
MEBLE z okresu międzywojennego, szafa bieliźniarka -100 
zł, kredens kuchenny • 100 zł, 2 łóżka -150 zł, stan b. 
dobry. Dzierżoniów, tel. 074/646-14-48 
MEBLE do renowacji - szafa 2-drzwiowa, kredens, bieliź
niarka, szafka, • 1.200 zł. Wińsko, tel. 071/389-80-63 
MEBLE przedwojenne, do renowacji -100-600 zł. Ząbko
wice Śląskie, tel. 074/810-53-62 po godz. 17, 815-76-12 
do godz. 15, 0603/46-09-74
MEBLE przedwojenne, stan dobry - biblioteka + pomoc
nik, stół na 12 osób, • 2.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/321-25-69
MEBLE: BIURKO EKLEKTYCZNE z nadstawką, orzecho
we - 1.500 zł; witryna Biedermeier, na kolumnach, kolor 
czereśniowy • 1.800 zł. Bytom Odrzański, tel. 
068/388-48-19
MEBLE: STÓŁ na 12 osób + 4 krzesła, cena - 500 zł oraz 
szafa 2 i 4-drzwiowa. Leszno, tel. 065/520-83-00, 
0605/06-97-09
MEBLE : SZAFA i bieliźniarka kpi. - 450 zł, kpi. 2 łóżka i 
szafa - 400 zł, 2 kredensy kuchenne • 300 zł i kredens 
pokojowy - 900 zł. Gajków k. Wrocławia, tel. 071/318-52-47 
MEBLE: SZAFA - 400 zł, magiel ręczny - 200 zł, maszyna 
przedwojenna kpi., sprawna^ drewniana obudowa + obu
dowa metalowa - 200 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-30-91, 
MEBLE : SZAFA 2-drzwiowa • 300 zł; łóżka 2 szt. - 200 
zł/szt.; komoda - 200 zł; lustro z 1885 r. -1.500 zł; kredens 
pokojowy 100-letni -1.000 zł; kredens modrzewiowy -1.000 
zł. Oleśnica, woj. wrocławskie, tet. 0605/91-76-17 
MEBLE ANTYCZNE komody, stoły, .krzesła, szafy, kreden
sy, bieliźniarki, sofy, biurka, kołowrotek, maszyny do szy
cia, szafki, żyrandol, ramy, prowadzimy prace renowacyj
ne - od 100 zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-51-66, 
0602/43-32-11
MEBLE DĘBOWE do sypialni, łóżko, szafa, toaletka, szaf
ki nocne, marmurowe blaty, stan idealny, dowóz gratis, -
1.350 zł. Jutrosin, tel. 0608/70-15-12 
MEBLE LUDWIK FILIP sosnowe, szafa, witryna, komoda,
- 800 zł. Wrocław, tel. 071/345-54-99
MILITARIA: HEŁM NIEMIECKI, menażka, manierka, sa
perka, ładownica, bagnet, chlebak wojskowy, pas skórza
ny i parciany, telefon połowy* łącznica, rękawice, szelki; 
kombinezon OP1 i OP2 i inne militaria, ceny od 5 do 40 zł. 
Wrocław, tel. 0603/76-55-05
MILITARIA: BAGNETY do KBKAK, noże szturmowe, heł
my wojskowe i obrony cywilnej, kaski .ORMO", „ZOMO", 
tarcze milicyjne i inne akcesoria wojskowe oraz kabury dó 
P08, P38, hełmy, bagnety, szyldy i tablice emaliowane, nie
mieckie, z okresu II wojny światowej, gazety do 1945 Y. 
Wrocław, tel. 0603/76-55-05
MŁOCKARNIA zabytkowa, prod. niemieckiej, - 1.600 zł. 
Ciechanowice, gm. Marciszów, tel. 075/741-06-97, 
0609/58-37-57
OBRAZY OLEJNE 2 szt., pejzaże, 1932 r. • 1.500 zł/szt. 
Paczków, tel. 0608/32-23-46
PAPIEROŚNICE srebrne, prod. angielskiej, z lat 30.. 2 szt,
- 9.000 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00
PIEC KAFLOWY z wkładem żeliwnym, marki Buderus, cena 
1700-3000 zł. Marciszów, tel. 075/741-02-28 
PIEC KAFLOWY stojący, przedwojenny, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 0502/87-41-67

PIEC KAFLOWY przedwojenny, -1.300 zł. Ząbkowice ślą
skie. tel. 074/810-53-62 po godz. 17, 815-76-12 do 
godz. 15, 0603/46-09-74»
PIEC ŻELIWNY, 1929 r., prod. niem., emaliowany, zadba
ny - 3.500 zł. Oborniki Śląskie, tei. 071/310-20-92 po 
godz.20
PIECE KAFLOWE pałacowe, XIX-wieczne, korony, meda
liony, kafle porcelanowe, złocone (24-karatowe złoto), 
drzwiczki ażurowe, kominki, cena od 1000 zł. Legnica, tel. 
0602/89-09-97
POMOCNIK orzechowy, - 550 zł. Wrocław, tel. 
0607/22-77-20
RADIO MIŃSK, -100 zł. Wrocław, tel. 0602/89-72-84 
ROWER SIMSON, 1950 r. bez dokumentacji, niekomplet
ny, -90 zł. Brzeg, tel. 0603/21-82-78 
SERWANTKA czereśniowa, do renowacji - 2.000 zł. Pacz
ków, tel. 0608/32-23-46
SKRZYNIA, • 500 zł. Wrocław, tel. 0607/22-77-20 
SKRZYPCE wyk. przez krakowskiego lutnika, stan b. do
bry, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 071/780-66-84 
STÓŁ CHIPPENDALE'A rozkładany, na lwich łapach, -
2.300 zł. Wrocław, tel. 0607/22-77-20 
STÓŁ DĘBOWY prostokątny, poniemiecki, do renowacji, 
stan dobry, - 440 zł. Wrocław, tel. 071/321-36-91 wieczo
rem
STÓŁ EKLEKTYCZNY dębowy, rozkładany, na 10 osób, 1 
blat stały i dwa rozsuwane, po renowacji, - 1.300 zł. Wro
cław, tel. 0501/81-15-38
SZAFA BAROKOWA sosnowa • 3.000 zł. Paczków, tel. 
0608/32-23-46
SZAFA LUDWIK FILIP 1-drzwiowa, - 450 zł. Bielawa, tel. 
0606/47-23-57
TELEWIZOR ALGA z lat 60-tych, sprawny, - 500 zł. Złoto
ryja, tel. 0601/53-93-11
TOALETKA I SZAFA EKLEKTYCZNA orzechowa i dębo
wa, cena - 850 zł/sztuka. Wrocław, teł. 0607/22-77-20 
WANNA przedwojenna, po renowacji, stan b. dobry, - 3.500 
zł. Legnica, tel. 0607/59-92-86 
ZEGAR stojący, 3 ciężary - 5.900 zł. Karpacz, tel. 
075/761-8742, 0601/4243-05 
ZEGAR wiszący, stary, cena od 370 zł/szt. Leszno, tel. 
065/526-1143, 0600/35-13-43 
ZEGAR GUSTAW BECKER wiszący, tarcza porcelanowa, 
• 500 zł. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-46-78, 
0600/19-76-82
ZEGAR WISZĄCY skrzynkowy, stary, z mechanizmem, kolr 
ciemny - 300 zi. Oława, tel. 0503/83-33-69 
ZEGARKI KIESZONKOWE 150- i 350-ietni, złoty i srebr
ny, - 7.000 zł. Namysłów, tel. 0603/77-24-00 
ŻELAZKO na węgiel, po renowacji, cena: 25-80 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/362-65-93, 0605/76-57-97

RÓŻNE 
KUPIĘ

AUTOMAT ZAROBKOWY zręcznościowy, typu Pinball (po
ker), na monety, banknoty. Leszno, tel. 0609/37-09-94 
O  BUTELKI MONOPOLOWE różne, po piwie, winie, 

oranżadzie oraz 0.751; kupię różne transportery 
oraz kegi. Polkowice, te l. 076/847-90-32, 
0603/33-65-95 84016881

BUTELKI MONOPOLOWE po piwie, winie i napojach oraz 
różne transportery. Wrocław, tel. 071/345-68-79, 
0601/7549-59
CZASOPISMA na temat marketingu np. .Businessmann 
Magazin", .Marketing i rynek", .Badania marketingowe". 
Wrocław, tel. 0501/09-89-58
FOLIA LDPE-PP względnie czystą. Wrocław, tel.
071/315-37*26, 0503/98-58-04
KLEJ do szyb. Wrocław, tel. 0609/46-11-37
KOMIKSY stare np. .Żbiki", Janosiki", .Tytusy", .Żbiki", .Ja-

nosiki", .Kłosy", .Relaxy", .Tytusy" i inne. Opole, tel. 
0503/72-50-07
KSIĄŻKA „POKÓJ ZBRODNI" autorstwa Agathy Christie 
(nr 7 serii dostępnej obecnie w sprzedaży), -10 zł. Lubin, 
tel. 0604/38-24-00
KSIĄŻKI do nauki jęz. angielskiego Enterprise 2, 3, 4, w 
dobrym stanie, z Zielonej Góry, tanio. Zielona Góra, tel. 
0502/23-70-17
MECHANIZM ZEGARA STOJĄCEGO starego, z wagami, 
średnica tarczy 28 cm. Komorniki, gm. Środa Śląska, tel. 
071/317-27-22
MIENIE PRZESIEDLEŃCZE. Lubin, tel. 0502/68-20-55 
O  MONETY pocztówki, karty telefoniczne, bankno

ty, medale itp., stoisko kolekcjonerskie, D.H. Fe
niks, Rynek, IV piętro, najlepsze ceny., tel. 
0601/51-08-90 w godz. 10-18 02029181 

NASZYWKI NARAMIENNE i stopnie wojskowe U.S-Army, 
również z nazwiskami, najchętniej z akcji .Pustynna Bu
rza" i nie tylko oraz książkę na ten temat., -tel. 
0502/85-73-97
ODPADY folii PE, belowane oraz butelki PET, belowane. 
Wrocław, tel. 071/788-66-80, 0602/19-69-87 
ODPADY FOLII butelki, transportery i inne tworzywa. Wro
cław, tel. 0602/67-94-98
ODZIEŻ WOJSKOWA U.S.ARMY bluzy, spodnie, kurtki, 
pasy, ładownice i inny ekwipunek wojskowy. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
OLEJ OPAŁOWY, ROPA 1.0001, w rozsądnej cenie. Trzeb
nica, tel. 0604/77-5242
OLEJ NAPĘDOWY ok. 4001 na raz albo mniejsze ilości. 
Kłodzko, tel. 0502/23-04-30
OPRAWY OŚWIETLENIOWE awaryjne. Miękinia, woj. wro- 
cławskiertel. 0601/5747^77
PODKŁADY KOLEJOWE drewniane, 30 sztuk: Niemodlin, 
tel. 077/460-80-39
PRZEKAŹNIKI RTS-61, RTO-60, styczniki TSM-1, styczni
ki ID-1, ID-2, ID4, ID-7. Nysa, tel. 0607/51-99-75

STÓŁ DO GRY typu .Piłkarzyki". Środa Śl., tel. 
0607/04-70-00
STYCZNIKI SA 110, SA 200,220 V, odłączniki OZK 600 A, 
1000 A, 1500 A. Kamieniec Ząbk., tel. 074/817-80-89 
STYCZNIKI JD i JDX, różne typy. Nysa, tel. 077/433-76-07 
STYCZNIKI, PRZEKAŹNIKI, WŁĄCZNIKI i inne podzespoły 
elektrotechniczne oraz części elektroniczne. Wrocław, tel. 
071/333-70-00
TKANINY podszewki bawełniane, poliestrowe, wiskozowe 
i inne. Łęka Opatowska, tel. 062/781-86-46,0607/77-25-09 
TKANINY KRAWIECKIE kieszeniówka, poliester, matera- 
cówka, rękaw i inne. Kępno, tel. 0608/24-07-66 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki, dla bliźniaków, stan dobry. 
Wrocław, tel. 071/341-29-07
ZAMELDOWANIE W NIEMCZECH tymczasowe. Wrocław, 
tel. 0501/93-11-35
ZBIORNIK po cemencie, 25-tonowy. Ostrzeszów, tel. 
062/731-51-55 wieczorem
ZBIORNIK ALUMINIOWY lub?CV, poj. 10-15 m3. Wro
cław, tel. 0601/72-63-23
O  ZŁOM STALOWY I METALI KOLOROWYCH, ka

bli, silników, transformatorów i spawarek. Zapra
szamy do stałej współpracy. PHU „DUAL” , tel. 
0607/38-85-21 01031611

RÓŻNE
O „AMEBA” ZŁOM METALI KOLOROWYCH, kabli, 

silników, transformatorów, spawarek, linek - sku
pujemy, oferujemy wysokie cenyl Również wiór 
żeliwny. Zapraszamy do stałej współpracy. Płat
ność przelewem lub gotówką. Przedsiębiorstwo 
Obrotu Surowcami. Syców, tel. 062/785-44-58, 
0604/47-60-55 81013351

AUTOMAT ZAROBKOWY maszyna zręcznościowa, typu 
.Łapka", na maskotki, - 4.000 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-69-86
AUTOMAT ZAROBKOWY fliper, model .Jocker", 1989 r, -
1.100 zł. Wrocław, tel. 071/339-85-60, 0605/51-94-24 
AUTOMAT ZAROBKOWY .PIŁKARZYKI" nowe i używa
ne, cena od 1.000 - 2.000 zł. Żmigród, tel. 0608/21-15-03 
AUTOMATY ZAROBKOWE typ .bujak", na monety 1 zł lub 
2 zł, różne figury, z melodiami, cena 3.000-6.000 zł. Ja
wor, tel. 076/870-2341 po godz. 20 
AUTOMATY ZAROBKOWE gry zręcznościowe .owoców
ki" -1.500-2.500 zł oraz telewizyjne 21-28" - 500-1.500 zł. 
Legnica, tel. 076/852-34-08, 0609/41-37-44 
AUTOSYSTEM CARION odstąpię bez prowizji przyznany 
kredyt 37.000 zł na zakup auta, spłata w 34 lub 49 miesię
cy, do odpisu VAT, -18.000 zł. Wrocław, tel. 071/36143-31, 
0602/47-72-87
AUTOSYSTEM DAEWOO UNOS, - 5.500 zł. Wrocław, tel. 
071/373-51-73
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ wpłacone 18 rat + wpi
sowe, - 3.000 zł. Bierutów, tel. 071/314-61-78, 
0601/71-99-01
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ wpłacone 9 rat + wpiso
we, - 1.700 zł. Komorniki k. środy SI., tel. 0602/15-38-18 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ 28 rat, oprocentowanie 
1.2% w skali roku, - 7.500 zł. Legnica, tel. 0604/7841-23 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ możliwość zmiany mo
delu, wpłacone 28 rat po 300 zł, wartość 8.400 zł, - 5.900 
zł. Wrocław, tel. 071/787-38-55 
AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ wpłacone 17 rat, na kwo
tę 4100 zł, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0602/37-75-08 
AUTOSYSTEM POLONEZ CARO możliwa zmiana mode
lu, wpisowe - 650 zł, talon promocyjny - 650 zł, wpłacone 5 
rat, • 8.800 zł. Wrocław, tel. 0602/52-0643 
AUTOTAK FIAT PALIO wpłacone 36 rat + ostatnia z moż
liwością zamiany na Punto, wartość 21.000 zł, sprzedam 
za 12.000 zł. Wrocław, tel. 0608/67-67-76 
AUTOTAK FIAT PUNTO wpłaconych 41 rat, na sumę
21.000 zł, możliwość zmiany modelu, -15.500 zł! Wrocław, 
tel. 071/324-27-87, 0600/35-33-87

BASEN średnica 360 cm, wys. 92 cm, sztywne ścianki, 
drabinka, pompa wodna, filtr, nowy, - 850 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0502/66-86-84, 074/832-09-60 
BASEN średnica 450 cm, wys. 90 cm, drabinka, filtry, środki 
chemiczne, przykrycie, • 2.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/321-33-36, 0605/46-97-23 
BECZKA OCYNKOWANA poj. 20001, mało używane - 500 
zł/szt. Kamienna Góra, tel. 0604/34-18-82,0602/5046-20 
BECZKI METALOWE 2001, prod. zachodniej, z grubej bla
chy, stan idealny - 20 zl/szt Wrocław, tel. 071/34141-54, 
0602/57-34-19
BECZKI PLASTIKOWE .boryszew", zakręcane i hoboki, 
do celów spożywczych - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/339-72-81
BECZKI PLASTIKOWE 200 litrów, - 40 zł. Wrocław, tel. 
071/344-81-91, 0503/78-88-26 
BILET NA KONCERT KAYAH w Warszawie lub Pile, moż
liwość wspólnego zdjęcia razem z artystką - 100 zł, plakat 
z autografem - 50 zł, -100 zł. Wrocław, tel. 782-69-80 
BRANSOLETKI ZŁOTE damskie, cienka i grubsza; sygnet 
damski, łańcuszek, wszystko 30 zł za 1 gram, • 340 zł; 
Wałbrzych, tel. 074/665-23-22 lub 0608/10-50-92 
BUDZIKI sterowane falami radiowymi, nowe - od 60 do 90 
zł. Wrocław, tel. 0503/31-71-77 
BUTELKI 0.33 I, 1 I - 15 gr/szt., transportery -  1 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/324-27-86
BUTELKI PO ATRAMENCIE poj. 30 ml. ok. 30 tys. sztuk, -
4.000 zł. Wrocław, tel. 341-50-24 lub 0502/82-7446 
BUTY DAMSKIE sandały, większa ilość, wszystkie nume
ry, 1 para - 8 zł. Wrocław, tei. 071/346-40-90, 
0606/52-56-03
BUTY DAMSKIE skórzane, brązowe,, rozm. 37. na wyso
kich koturnach, oryginalny wygląd, jesienno - zimowe, - 80 
zł. Wrocław, tel. 071/363-87-99 
BUTY DAMSKIE klapki białe, skórzane, na b. wysokich 
koturnach, rozmiar 37, - 35 zł. Wrocław, tel. 071/363-87-99 
BUTY MĘSKIE U.S.ARMY piechoty morskiej, czarne, sznu-. 
rowane, nowe, rozmiar 43.5 -200 zł, buty Marines, z mem

SORT CENTRUM "MIKATUN" Sp. z o.o. Import-Eksport
Chwalibożyce 39a, k. Oławy, tel. 071/301-47-60
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Sprzedaż od pon. do piąt. w godzinach od 8°° do 15°°, 
w środę od 8°° do 18°°.
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braną Gore-Tęx, czarne, skórzane, wysokie, sznurowane, 
rozmiar 44, nowe - 300 zł. Wrocław, tel. 0603/76-55-05 
CHODZIK DZIECIĘCY prod. polskiej, używany miesiąc, 
stan idealny, - 45 zł. Wrocław, tel. 071/78/-97-94 
CHODZIK DZIECIĘCY CHICCO, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52-56
CHODZIK DZIECIĘCY PER-PEREGO, rok używany, cena skle
powa 280 zł, - 80 zł. Wrocław, tel. 071/342-35-36, po 
godz. 20
CHOMĄTO jako ozdoba, 4 szt. - 50 zł/szt. Lipnica k. Środy 
Śl., tel. 071/317-33-88
CZASOPISMO EROTYCZNE 30 szt., nie zniszczone, nowe 
• 60 zł wszystkie albo 2.50 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
075/753-34-03
CZASOPISMO D U  DZIECI • 1 zł/szt. Zielona Góra, tel. 
0605/23-51-77
CZASOPISMO EROTYCZNE z 2001 r. • 2 zł/szt., czasopi
sma z płytą-4 zł/szt., wieksze ilości • 1 zł/szt. Zielona Góra, 
tel. 0605/23-51-77
CZASOPISMO EROTYCZNE 150 szt., całość -100 zł. Zło
toryja, tel. 0601/53-93-11
CZASOPISMO „COSMOPOLITAN” wszystkie numery - 4 
zł/szt. Jelenia Góra, tel. 075/767-82-57 
CZASOPISMO „DETEKTYW” (miesięcznik), z ostatnich 10 
lat, ponad 100 sztuk, -100 zł. Leszno, tel. 0605/37-41-96 
CZASOPISMO „EASY ENGLISH" 29 numerów, z kaseta
mi, -100 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-27-49 
CZASOPISMO „EASY PC” numery od 1. do 46., w 2 se
gregatorach, stan idealny • 50 zł lub zamienię na akceso
ria komputerowe. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
CZASOPISMO „LOTNICTWO” i .Technika Wojskowa', kil
ka roczników, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/781-41-54 wieczo
rem. 0605/53-78-75 -
CZASOPISMO „MOTOR" tygodniki 1983-1986 r., 250 szt
- 60 zł. Kłodzko, tel. 074/867-58-21
CZASOPISMO „NOW” angielskie: .OKI’ , .Now\ .Hello*, 
oraz francuskie: .Voila\ .Gala' • 2,50 zł/szt; Wrocław, tei. 
071/363-87-99
CZASOPISMO „ŚWIAT WIEDZY" numeiy 1-221 + 4 nu- 
mery specjalne, 9 segregatorów, - 600 zł. Legnica, tel. 
076/721-78-16 po godz. 17
CZEK NA ZAKUP SAMOCHODU PEUGEOT 406 w dniach 
od 18.06 do 31.07, z rabatem 6.000 zł, - 500 z ł. ., tel. 
0503/30-91-64
CZYŚCIWO BAWEŁNIANE bez dodatków syntetycznych - 
2.46 zł/kg, od 50 kg dowóz gratis, w granicach Wrocławia. 
Wrocław, tel. 071/781-71-94 w godz. 9-17 
DIODY 200A, z radiatorami - 25 zł. Wrocław, tel. 
0606/73-75-45
DRES nowy, z nadrukiem .MKS Juvenia Wrocław”, kolor 
czerwono-biały, rozmiar M, - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/373-98-64
DRES ADIDAS Nike, Reebok, różne rozmiary, najnowsze 
modele, cena -140 zł oraz koszulki, spodnie dresowe, 
spodenki, koszulki .polo*, oryginalne, cena 30-60 zł. Wro
cław, tel. 0502/84-10-08
O  DREWNO KOMINKOWE - 100 zł/m3; drewno opa

lowe • 50 zł/m3. Transport powyżej 20 m3. Wilk* 
szyn, te l. 0609/27-44-22, 0601/46-21-46 
80014711

DREWNO KOMINKOWE pocięte - 80 zł/m3. Bielany Wro
cławskie, tel. 071/389:98-10
DREWNO KOMINKOWE dębowe, brzozowe - 95 zł/m3. 
Legnica, tel. 076/854-78-45
DREWNO KOMINKOWE pocięte, porąbane, olcha • 80 
zł/m3. Lubin, tel. 076/847-30-20 
DREWNO KOMINKOWE różne długości, możl. transport, 
cena od 10 zł. Trzebnica, tel. 071/312-74-54 
DREWNO KOMINKOWE -110 zł/m.3, transport gratis. Mi
rosław Pasieka, Wrocław-Leśnica, ul. Dolnobrzeska 61 c/1, 

- tel. 071/349-21-69 
DREWNO OPALOWE liściaste i iglaste, kominkowe, drobn 
rąbane, pakowape, transport do klienta - 45 zł + transport. 
Małomice, tel. 068/376-99-38 
DREWNO OPAŁOWE oraz kominkowe, możliwy transport, 
cena • 80 zł/m3. Sobótka, woj. wrocławskie, tel. 
0601/89-49-58
DREWNO OPAŁOWE pocięte -100 zł/m3. Świdnica, tel. 
0607/38-99-70
DREZYNA DL2 2-osobowa z 1958 r., na silnik motocyklo
wy, dla hobbisty, - 700 zł. Legnica, tel. 076/818-42-53 
ENCYKLOPEDIA BIOLOGICZNA 13 t, wyd. Opres z 
1998-2000 - 520 zł. Wrocław, tel. 0503/79-18-51 
ENCYKLOPEDIA GEOGRAFICZNA 10 t, wyd. Opres z 
1997 r. - 350 zł. Wrocław, tel. 0503/79-18-51 
ENCYKLOPEDIA GUTENBERGA 21 tomów, 2 suplemen
ty, indeks, 11 aktualizacji +1 tom rekordów sportowych + 2 
tomy świat, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0608/85-90-75 
ENCYKLOPEDIA ZDROWIA DZIECKA kompletna, 3 se
gregatory - 250 zł. Wrocław, tel. 071/338-27-62, 
0605/24-41-20
FARTUCH ROBOCZY cena 5 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15, 0606/73-39-15 
FARTUCH SPAWALNICZY skórzany, nowy. Wrocław, tel. 
071/363-87-99
FONTANNA Z PIASKOWCA wys. 150 cm, - 2.500 zi. Cza
ple, gm. Pielgrzymka, tel. 076/877-53-58 
FUTRO Z NOREK nowe, modny krój, rozm. 40, nie używa
ne, - 3.500 zł. Głogów, tel. 076/834-48-38 
GARNITUR KOMUNIJNY rozmiar 140,2-kolorowy • 80 zł. 
Borek Strzeliński, tel. 071/796-15-98, 0608/46-30-93 . 
GARNITUR MĘSKI, - 60 zł. Wrocław, tel. 071/373-55-13 
HUŚTAWKA POKOJOWA ze stelażem, nowa, granatowa
- 65 zł. Wrocław, tel. 368-17-21
KALKA w rolce, 90 g/m2, - 90 zł. Kępno, tel. 
062/583-01-16, 062/786-11-09 
KALKUUTOR CASIO z drukarką, nowy, - 100 zł. Legni
ca, tel. 0604/77-80-59
KAMIZELKA KULOODPORNA prod. USA, - 350 zł. Kłodz
ko, tel. 0608/87-13-57
KASETON REKLAMOWY VAILLANT 2-stronny. - 400 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61
KASETON REKUMOWY podświetlany,'2-stronny, - 350 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
KASETON REKUMOWY podświetlany, stan idealny, dł. 
2 m, szer. 0.6 m, - 450 zł. Wrocław, tel. 0501/05-21-77 
KATALOGI MODY prod. zachodniej, na rok 2001, ponad 
300 szt, -150 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 
KLOCKI LEGO PUYMOBIL serie Turtles, Transformers, 
Dinoraiders, gry, el. klawiatura dla dzieci (do muzyki), plu
szowe zabawki, resoraki i inne zagraniczne, dla dzieci 3-15 
lat, stan idealny. Wrocław, tel. 071/343-66-26 
KOCE GAŚNICZE duży format, z futerałami, do celów spa
walniczych i jako wyposażenie przeciwpożarowe i ewaku
acyjne, - 45 zł. Wrocław, tel. 071/342-05-45 
KOLEJKA ELEKTRYCZNA MEHANO TRAIN LINE mało 
używana, sprawna, z wagonami, • 210 zł. Wądroże Wiel
kie, tel. 076/887-44-86, 0600/30-22-22 
KOLEKCJA TROFEÓW ŁOWIECKICH 120 parostków sar- 
ny, 35 poroży jeleni i dwa ślimy muflonów, - 50.000 zł. Je
lenia Góra, tel. 0602/49-57-78'
KOŁYSKA DZIECIĘCA FOX, • 200 zl. Wrocław, tel. 
0609/49-48-91
KOMODA DO PRZEWIJANIA VOX niebieska, komplet 
Nawigator, • 400 zł. Środa Śląska, tel. 071/317-08-28, 
0502/39-80-70
KOMPUTER SZACHOWY KASPAROV, - 200 zł. Bielany 
Wr., tel. 071/311-26-08, 0607/46-37-25

KONTENER ALUMINIOWY wym. 5.9 x 2.5 x 2.5 m. możli
wość transportu, - 5.000 zł. Brzeżno, gm. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-61-74
KONTENER ALUMINIOWY - meblowóz, -1.500 zł. Opole, 
tel. 0601/40-11-86
KONTENER CHŁODNICZY wym. 6 x 2.40 x 2.40 m, - 25C,
• 9.300 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-12-20 
KONTENER CHŁODNICZY transoceaniczny, wym. 
13.5x2.4x2.2 m, do -25 st. C, agregat elektryczny, • 10.000 
zł. Zielona Góra, tel. 068/454-96-00, 0607/27-58-34 
KONTENER OCEANICZNY 20-stopowy, stan dobry, dł. 6 
m, - 4.300 zł. Wrocław, tel. 071/350-76-92 po godz. 20, 
0603/13-91-01
KOŃ NA BIEGUNACH, - 150 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
KOŃ NA BIEGUNACH stan b. dobry, -100 zł. Wrocław, 
tel. 0503/96-88-00
KONWIE ALUMINIOWE poj. 251,30 szt., na miód lub mle
ko - 50 zł/szt. Wrocław, tel. 357-10-93 
KOSZULKI POLO HUGO BOSSA jeansy, sweterki, od 
90-260 zł. Wrocław, tel' 0607/85-01-37 
KOTWICA przedwojenna, 3-ramienna, waga ok. 200 kg, •
1.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-48-05 
KRZESEŁKO DO KARMIENIA dziecka, składane, na no
gach, stabilne, białe - 45 zL Jaworzyna SI., tel. 
074/858-86-90
KSIĄŻKI romanse dla kobiet, dużo tytułów - od 2 zł/szt.
Zielona Góra, tel. 0502/23-70-17
KSIĄŻKA SEKRETY WINDOWS 98 1000 stron. Wrocław,
tel. 071/342-58-90, 0601/81-82-12
KSIĄŻKA WIELKI SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI i
polsko-angielski, Stanisławskiego, -150 zł. Wrocław, tel.
071/352-40-60
KSIĄŻKA LEKARSKA prod. niemieckiej, - 50 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-55-13
KSIĄŻKI stare, niemieckie i rosyjskie, 7 szt, • 55 zł., tel. 
0503/74-46-12
KSIĄŻKI z serii .Tygrys’ , 40 szt. -10 zł., tel. 0503/74-46-12 
KSIĄŻKI .Wielka encyklopedia rosyjska*, 50 tomów, stan 
idealny, - 12.000 zł. Bogatynia, tel. 075/773-27-96 
KSIĄŻKI oraz kasety z bajkami, dla dzieci 3-15 lat, w j. 
polskim, niemieckim, angielskim, serie książek popular
no-naukowych dla dzieci, słowniki (wielkie i podręczne) j. 
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hisz
pańskiego i inne, cena od 8 zł. Wrocław, tel. 071/343-66-26 

-KSIĄŻKI 3D STUDIO wyd. Helion, 3 szt., .Wersja 4,0 dla 
zaawansowanych*, .Animacja* - 40 zł/kpi., .Wprowadze
nie do algorytmów*, 1100 stron. Wrocław, tel. 
071/342-58-90, 0601/81-82-12 
KSIĄŻKI w jęz. niemieckim, z lat 30, stan dobry, możli
wość wysyłki, 2 szt. - 50 zł/szt. Zielona Góra, tel. 
0502/23-70-17
KUCHNIA POLOWA przewoźna, kpi. wyposażenie, rozkła
dany stolik, termosy, brytfanny, - 2.000 zł. Kościerzyce, gm. 
Lubsza, tel. 077/412-67-44, 077/412-68-27 
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla początkujących + Sita 
Mini, walkman, - 800 zł. Sława, tel. 068/356-67-76 
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ESKK dla początkują
cych, 22 lekcje z kasetami, • 50 zł. Wrocław, tel. 
0642244488 (pager)
KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO ESKK dla początkują
cych, kasety, - 200 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-37-43 w 
godz. 9-17
KURTKA SKÓRZANA ADIDAS czamo-czerwono-biała, z 
łatek, sportowy krój, krótka, • 100 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/39-33-54
KURTKA SKÓRZANA damska, brązowa, stan dobry, fa
son z lat 80-tych, rozmiar M, - 35 zł. Wrocław, tel. 
0504/86-62-37
KURTKA SKÓRZANA rozmiar XXL, czarna, używana - 500
zł. Wrocław, tel. 071/345-48-00
KURTKA SKÓRZANA .ramoneska*, czarna, na 182 cm,
mało używana, stan b. dobry, - 300 zł. Wrocław, tel.
357-97-42
KURTKA SKÓRZANA typu .ramoneska*, nowa, damska,
• 150 zł. Zielona Góra, tel. 0602/46-87-52 
KURTKA.WOJSKOWA z Gore-Texu, kolor • zielone plamy 
maskujące + czarne ramiona, przedłużony tył, rozmiar M, 
idealna na rower, - 350 zł. Wrocław, tel. 0501/81-60-04 
LAMPY JARZENIOWE różne typy, około 2000 szt., cena 
30-60 zł/szt. Cybinka, tel. 068/391-13-02, 0606/82-31-53 
UMPY JARZENIOWE neonówki, wiszące, podwójne, dł. 
120 cm, - 50 zł. Wrocław, tel. 357-28-45 .
LEŻACZEK DZIECIĘCY CHICCO nowy, na gwarancji, -180 
zł. Wrocław, tel. 071/787-39-99
LINKA STALOWA śr. 7 mm, ocynkowana, 300 mb. Wro
cław, tel. 341-03-55
UŃCUSZKI ZŁOTE waga 60 g, wykonane na zamówie
nie, - 1.600 zł. Kłodzko, tel. 074/865-88-64 
MAPA WOJSKOWA niemiecka z 1925 r., okolice Jawora, 
Ujazd Dolny, Górny, Kowary itd. - 70 zł. Strzegom, tel. 
0607/53-87-68
MATERIAŁ, 5 zł/m. Wrocław, tel. 071/788-14-08, 
0602/21-23-32
MIENIE PRZESIEDLEŃCZE, - 2.500 zł. Zbytowa, gm. Bie
rutów. tel. 071/315-70-67
MIENIE ZABUŻAŃSKIE o wartości 600.000 zł, sprzedam 
za. - 250.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-98-09 
MIENIE ZABUŻAŃSKIE. Wrocław, tel. 0504/97-12-61 lub 
071/781-02-54
MILITARIA : kurtka wojskowa USA, saperki, maski prze
ciwgazowe, kamizelki, manierki, .MMS Komandos* -16 szt., 
latarki - od 5 do 130 zł., tel. 0503/74-46-12 -
NAGROBKI - od 1.500 zł/szt. .. tel. 074/858-81-07, 
0606/23-43-67
NAUSZNIKIPRZECIWHAUSOWE cena 7 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/353-62-54 po godz. 15, 0606/73-39-15 
NAWIĄŻĘ KONTAKT z osobą, która pomoże rfii w wyjeź- 
dzie na stałe za granicę, posiadam dókument potwierdza
jący, iż mam pochodzenie niemieckie, tylko poważne ofer
ty. Pudliszki, tel. 065/573-84-80 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE Alpinus, do 15 kg, ze stelażem • 
230 zł, Chicco, od 3 do 8 kg, na szelkach, noszone na 
przodzie • 90 zł. Środa śląska, tel. 071/317-08-28, 
0502/39-80-70
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE CHICCO 2 szt., najnowsze mo
dele, od 0 do 13 kg, z budką, funkcja fotelika samochodo
wego, wyp. dodatkowe - przekrycie na nóżki, wkładka pod
trzymująca główkę noworodka, stan idealny, - 200 zł. Wro
cław, tel. 071/325-18-86, 0602/50-^2-27 
NOSIDEŁKO DZIECIĘCE (kołyska), Maxi-Cosi, do 10 kg, 
z funkcją fotelika samochodowego, .niania elektroniczna* 
(podsłuch do pokoju dziecka), - 150 zł. Wrocław, tel. 
071/341-20-22, 0503/94-25-12 
NOŻYKI DO MASZYNEK GILETTE - od 22 zł/10 szt. Wro
cław, tel. 0606/9641-09
ODSTRASZACZE KOMARÓW, - 15 zł. Wrocław, tel. 
071/333-70-00
ODZIEŻ ROBOCZA oraz wojskowa, importowana, od 12 
zł. Wrocław, tel. 071/781-71-94 w godz. 9--17 
ODZIEŻ UŻYWANA 500 kg. z Niemiec - 2.000 zł. Syców, 
tel: 0606/82-51-12
ODZIEŻ WOJSKOWA U.S.ARMY bluza Woodland, cena 
od 35 zł/szt., bluza .Pustynna Burza", cena od 50 zł/szt., 
spodnie Woodland, cena od 50 zł/szt., plecak Alice - 200 
zł, manierka, ładownica, szelki, pas, od 20 zł, idealne dla 
wędkarzy, myśliwych, na biwaki, obozy. Wrocław, tel. 
0603/76-55-05
OKUCIA ozdobne do skrzynek drewnianych !ub kuferków,

H U R T O W A  S P R Z E D A Ż  
ODZIEŻ UŻYWANA 
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stylowe, kol. miedzi, w kpi. 2 zawiasy i zamknięcie • 1 zł/kpi. 
lub zamienię na wyrówniarkę, lub wiertarkę. Paczków, tel. 
077/431-78-21
OKUURY PRZECIWSŁONECZNE 12 tys. sztuk -1 zł/sztu
kę. Wrocław, tel. 0606/44-73-62 
OLEJ HYDRAULICZNY 200 I - 2,45 zł/l. Wrocław, tel. 
071/781-45-82
OPRAWY ŚWIETLÓWKOWE jarzeniowe, 30 sztuk, 2 x 20 
W - 5 zł/szt. Dzierżoniów, tel. 074/646-14-48 
PALETY DREWNIANE różne - 10 zł. Wiązów, tel. 
0605/51-22-39, 0607/60-82-64 
PAPIER XEROX formatu A0, w rolce, 75 g/m2, 841x175 
mm, -130 zł. Kępno, tel. 062/583-01-16, 062/786-11-09 
PARALIZATOR 300.000 V, mały, nie wymaga zezwolenia, 
idealny dla kobiet, - 250 zł. Wrocław, tel. 0504/99-13-58 
PISTOLET GAZOWY prod. niemieckiej, 2 magazynki, ka
bura, - 500 zł lub zamienię na telefon GSM. Wrocław, tel. 
0501/97-96-25
PISTOLET GAZOWY ROHM rewolwer, 9 mm, prawie nowy,
- 300 zł. Wrocław, tel. 071/311-46-87
PUN „WYSTAWEK” 15 szt. -150 zł/szt. Wrocław, tel. 
0604/52-72-11
PUN „WYSTAWEK” 86 miejscowości, • 40 zł. Kamionki, 
gm. Pieszyce, tel. 074/836-57-11 
PUNY „WYSTAWEK" na cały rok, około 160 miast, spraw
dzone terminy - 50 zł. Legnica, tel. 0605/39-24-64 
PUSZCZ DAMSKI wiosenno-jesienny, na wzrost 165 cm,
- 60 zł. Wrocław, tel. 071/355-65-56 ..
PUSZCZ DAMSKI czamy, wiosenno-jesienny, firmy Zara, 
przywieziony z Francji, rozmiar 38, futrzany kołnierz, mod
ny krój, - 290 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26

SORT Z HOLANDII. 
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PUSZCZ MĘSKI prochowiec, kolor jasny, nowy, modny 
fason, rozmiar 56/58 (cena sklepowa 1.000 zł), - 400 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-98-64
PŁASZCZ MĘSKI SKÓRZANY rozm. 3/4, na wzrost 
176-178 cm, stan idealny, nie używany, pilne, -100 zł. Wro
cław, tel. 071/781-39-30
PODRĘCZNIKI SZKOLNE do I klasy gimnazjum, cena od 
8 zł/szt, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/373-98-64 
POJEMNIK 1000 I, na palecie, w koszu, stan b. dobry, • 
300 zł. Wrocław, tel. 0602/57-34-19 
POMNIK z wizerunkiem papieża, wys. 240 cm, popiersie 
wys. 70 cm, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 373-86-31 do 10 
POSZUKUJĘ ŚWIADKÓW KOLIZJI samochodów (min. 
kremowa taksówka) na skrzyżowaniu ul. Skłodowskiej/pi. 
Grunwaldzkiego, dnia 1.06.2001 r., o godz. 18.10. Wro
cław, tel. 348-50-06, 0601/76-37-32 
POSZUKUJĘ PRACY atrakcyjny mężczyzna, wzrost 182 
cm, waga 80 kg, pełna dyspozycyjność, 28 lat, zapewni 
miłe towarzystwo paniom w wieku do 50 lat. Legnica, tel. 
0600/18-96-40
POSZUKUJĘ SPONSORA który wyposażyłby mnie w od
powiedni sprzęt - początkujący kolarz, dziennie prze
jeżdżam ok. 70 km. Lwówek śląski, tel. 075/782-34-50 
POZNAM ATRAKCYJNĄ PANIĄ b. szczupłą, w wieku do 
25 lat Wrocław, tel. 0504/96-14-12 
POZNAM PANIĄ do 32 lat, uczciwą, bez nałogów, jestem 
kawalerem, posiadam mieszkanie, nowy samochód. Ka
mienna Góra, woj. jeleniogórskie, tel. 0607/36-85-33

P ltrw u a  firma w  Polsce, realizująca kompleksowa 
uaługl ślubna w  ayatamie ratalnym np. 
strojenie kościołów, gra na skrzypcach Ave Maria, 
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POZNAM PANIĄ do 32 lat, jestem kawalerem, posiadam 
mieszkanie i samochód, szukam kobiety uczciwej, bez nało
gów. Kamienna Góra, tel. 0607/36-85-33 
POZNAM PANIĄ w wieku do 25 lat, prosić Darka. Legnica, 
tel. 076/847-15-69 do godz. 15 
POZNAM PANIĄ atrakcyjną, możliwość sponsorowania. 
Wrocław, tel. 0503/97-17-35
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ mąż na rencie (choro
ba kręgosłupa), jestem bez pracy, bez prawa do zasiłku, 
mamy dwoje dzieci, zalegam z opłatami za światło i gaz, 
dziękuję bardzo ludziom dobrego serca, nr konta PKO BP 
O/Swidnica 3310205138-532902769.
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ każda złotówka ma dla 
mnie ogromną wartość, potrzebuję Państwa pomocy, dzię
kuję, BSK W-w 10501575-2248500221.
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ jesem w ciężkiej sytu
acji, bez pracy, wychowuję 3-letniego syna, nie poddaję 
się i wiem, że są ludzie, którzy chcą pomóc, nr konta BZ w 
BKSA O/Gubin 10901548-41638-170-4.
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ na operację plastyczną 
dla naszej 4-letniej córeczki, która uległa ciężkiemu popa
rzeniu. My z jedną pensją nie jesteśmy w stanie nic zrobić. 
Wierzymy, że są jeszcze ludzie dobrego serca, którzy zro
zumieją nas i pomogą, nr konta: Bank Zachodni Oleśnica 
4405-4710-0489-5708. .
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ młode małżeństwo z 
dzieckiem, nr konta Bank Zachodni o/Oleśnica 
11201678-331133-201114-170-4. .
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ ludzi dobrego serca. Ja 
i żona jesteśmy bez pracy, mamy na wychowaniu dziecko. 
Grozi nam eksmisja. Nie mamy żadnej pomocy. Za wspar
cie serdecznie dziękuję, nr konta: Banfc PKO SA I o/Czę
stochowa 12401213-20072072-2700-211112. Adam Woj- 
tala, 42-200 Częstochowa, ul. Al. NMP 40/30 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ dla chorego syna na 
białaczkę, za wszelką pomoc bardzo dziękuję, nr konta: 
BSK-RCO-Łódż 10501461-222-5520911. Paweł Juszczak,
90-357 Łódź, ul. Sienkiewicza 85 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ Mojego męża deporto
wano, nie mamy z dzieckiem środków do życia, zbieramy 
na bilety lotnicze, aby móc polecieć do męża na stałe, pro
simy o pomoc, Lukas Bank o/Wałbrzych, nr konta: 
19401076-47037287. Wałbrzych, tel. 074/849-23-56 
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ na leczenie chorego 
syna i męża. Mamy tylko jedną pensję, która nie wystarcza 
nawet na życie. Nie mamy swojego mieszkania, nie stać 
nas na wynajęcie sublokatorki. Dziękujemy za każdą po
moc, nr konta: BSK RC0 10501575-2239086479 Wrocław. 
Wrocław, tel. 0503/67-35-86
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ ludzi dobrego serca,.

jestem w trudnej sytuacji, mam syna 5-letniego, po opera
cji przepukliny rdzeniowo-mózgowej, w tym roku miał do
datkowo operację na 2 nóżki i teraz musi korzystać z reha
bilitacji, które są niestety odpłatne, za każdą złotówkę będę 
bardzo wdzięczna, nr. 10501575-2239701713 BSK RCO. 
Wrocław
PROSZĘ O POMOC FINANSOWĄ na operację mojej ma
łej córki, chorej na „artogripozis”, żyjemy nadzieją, że są 
ludzie o dobrym sercu, którzy ruzumieją nasz ból i cierpie
nie, nr konta I oddział PKO SA Zielona Góra 
12402018-00742346-2700. Zielona Góra, ul. Wiejska 1/2 
PRZEKAŹNIKI R15 3 PD, 4 PD + podstawy -15 zł/szt + 
RTOX - 20 zł/szt. Wrocław, tel. 071/353-81-85 po godz. 21 
PRZYJMĘ DREWNÓ OPAŁOWE każdą ilość, nieodpłat
nie. Wrocław, tel. 071/324-27-86 
PRZYJMĘ KONIE DO PENSJONATU doskonałe warunki, 
wybiegi, boksy, tereny leśne - 350 zł/konia. Dziuplina, gm. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-46-01 po godz.20 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DOM wolno stojący, ściana o 
pow. 40 m2, na trasie Świdnica-Sobótka. Strzelce, gm. 
Marcinowice, tel. 0605/03-24-65 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy trasie Opole - 
Racibórz, dobra widoczność z obu stron -120 zł/mies. Dłu- 
gomiłowice, woj. opolskie,, tel. 0600/62-36-06 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ na trasie Wrocław - 
Trzebnica - Poznań -150 zł/miesiąc. Ligota Piękna, tel. 
071/312-46-50
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA DZIAŁKĘ przy głównej trasie. 
Wrocław, tel. 0603/85-13-62 '
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA PAWILON o wym. ok. 17 m2, w 
b. atrakcyjnym miejscu • 1.000 zł/mies. lub inne propozy
cje. Wrocław, tel. 071/788-20-31, 0606/55-50-80 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Opel Ascona, prze
bieg ok. 3000 km/mies. Krakówkowice, gm. Otmuchów, tel. 
.077/435-32-70 wieczorem, 0608/64-33-33 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Seat Ibiza z 95 r., 
tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 0503/06-12-89 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Polonez Caro, zie
lony metalic, ok. 2.500 km/mies., po okolicach Zielonej Góry. 
Zielona Góra, tel. 0605/23-51 -77 
PRZYJMĘ REKLAMĘ NA SAMOCHÓD Fiat Cinquecento, 
zielony metalic, ok. 1000 km/mies., po Zielonej Górze. Zie
lona Góra, tel. 0502/23-70-17 
PRZYJMĘ UBRANKA na 2-letniądziewczynkę, rozmiar 86 
i większe oraz buciki rozmiar 23 • nieodpłatnie. Brzeg, tel. 
077/416-66-61
RAPIDOGRAFY firmy Rotring, komplet (3 szt.), 0.15,0.25, 
0.50 mm, stan idealny, używane 2 razy, - 80 zł. Zielona 
Góra, tel. 0603/40-14-77
REKLAMA DWUSTRONNA o konstrukcji stalowej, 2 x 6  
m, mieszcząca się przy autostradzie między Legnicą a 
Wrocławiem, opłacona na 4 lata, - 8.000 zł + VAT. Legnica, 
tei. 076/850-67-88
RĘKAWICZKI SKÓRZANE, - 100 zł. Legnica, tel. 
0608/82-95-68
SASZETKA SKÓRZANA, • 10 zł. Wrocław, tel. 
071/355-65-56
SKÓRA Z ZAJĄCA 3 sztuki, - 20 zł. Wałbrzych, tel. 
0605/39-33-54
SPODNIE CIĄŻOWE .ogrodniczki*, 2 szt. -35 zł/szt. Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-34-38 
SPODNIE CIĄŻOWE na wzrost 160 cm, - 60 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-97-94
SPODNIE CIĄŻOWE stan idealny -120 zł. Wrocław, tel. 
071/787-39-99
SPODNIE LEE, - 90 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
STACJA POGODOWA FUNK nowa -190 zł. Wrocław, tel. 
0503/31-71-77
STERYLIZATOR DO BUTELEK AVENT dla niemowląt, 
elektryczny, stan b. dobry, • 120 zł. Wrocław, tel. 
071/321-19-55
STYCZNIKI ELEKTRYCZNE różne, - 20 zł /szt. Wrocław, 
tel. 0606/73-75-45
STYCZNIKI SLA 711, 1211 - 10 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/353-81-85 po godz. 21
SUKIENKA KOMUNIJNA + dodatki (wianek, torebka, buty 
I inne), -100 zł. Strzelin, tel. 071/392-25-20 
SUKNIA ŚLUBNA kolor ecru, na wzrost 164 cm, na szczu
płą osobę, model francuski, z salonu La Mirage, odkryte 
ramiona, odpinany krótki tren, gorset wiązany z przodu, 
ozdobiona czerwonymi różyczkami i koronkami + dodatki, 
raz Używana, po czyszczeniu, stan idealny, - 950 zł lub 
wypożyczę. Bolesławiec, tel. 0502/32-23-38 
SUKNIA ŚLUBNA stan b. dobry, typ .Basia Serce*, z atła
su, wiele dodatków, z długimi rękawami, • 500 zł. Bystrzy
ca Kłodzka, tel. 074/813-92-68, 0603/13-91-78 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 42, na wzrost 162-164 cm, na 
kole, z różyczkami, po czyszczeniu chemicznym, stan b. 
dobry, welon, stroik, różyczki do włosów, - 500 zł. Grod
ków. tel. 077/415-70-18
SUKNIA ŚLUBNA CYMBELINE model lxia, kolor ecru, roz. 
36/38, po czyszczeniu, dodatki (rękawiczki, welon, halka 
na kole, stroik), -1.000 zł. Jelenia Góra, tei. 0607/60-46-01 
SUKNIA ŚLUBNA biała, jeden raz używana, po czyszcze
niu, rozm. 40/42, na wzrost 170 cm, krótki rękaw, góra z 
gipiury, dół z atłasu włoskiego, na kole, • 400 zł. Kępno, 
tel. 0608/20-26-27
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38-40, z dodatkami (welon, stro
ik, rękawiczki), • 550 zł. Kłodzko, tel. 074/867-72-25 
SUKNIA ŚLUBNA biała, krótki rękaw, wzrost 168 cm, zdo
biona różami, - 400 zł. Legnica, tel. 076/878-76-94 
SUKNIA ŚLUBNA oryginalny włoski wzór, biała, góra z gi
piury, dół z satyny, krótki rękaw, rozmiar 36/38, raz używa
na, możliwość wysłania zdjęć pocztą elektroniczną, - 500 
zł. Legnica, tel. 0601/84-68-26 
SUKNIA ŚLUBNA biała, prosta i elegancka, rozmiar 38/40, 
z salonu Mademoiselle, model «2001, góra z gipiury, dół z 
atłasu, z krótkimi rękawami, dodatki gratis, - 550 zł. Legni
ca, tel. 076/723-04-13, 0606/38-74-04 
SUKNIA ŚLUBNA kupiona w czerwcu, cena sklepowa -
3.000 zł, kol. ecru - 1.500 zł. Legnica, tel. 0602/69-28-86 
SUKNIA ŚLUBNA biała, góra z gipiury, na 3 szelkach, 6 
halek, rękawiczki, welon, - 600 zł. Lubin, tel. 076/749-48-46 
SUKNIA ŚLUBNA z trenem, rozmiar 36, - 500 zi. Lubin, 
tel. 076/846-69-20

- SUKNIA ŚLUBNA + bolerko z żakardu i półmatowej saty
ny, fason francuski, elegancka, bez zdobień, rozmiar 38-40, 
po czyszczeniu, - 500 zł. Lubin, tel. 076/722-67-37, 
0605/52-18-43
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36-38, firmy Emilie Costa Data,
biała, dodatki, stan b. dobry, • 700 zł. Milicz, tel.
071/383-16-16, 0607/66-07-69
SUKNIA ŚLUBNA wzr. 160 cm, obw. w pasie 70 cm, • 200
zł. Nadolice Małe. tel. 071/318-99-54 s
SUKNIA ŚLUBNA wzrost 176 cm, - 300 zł. Oleśnica, tel.
071/398-51-61
SUKNIA ŚLUBNA biała, góra z gipiury, dół bogato zdobio
ny, rozm. 38/40, elegancka, po czyszczeniu + dodatki, - 
450 zł. Oława, tel. 071/313-36-57 
SUKNIA ŚLUBNA, długość 165 cm, długie rękawiczki, 
welon, góra haft, sztywny dół, dodatki, - 400 zł. Polkowice, 
tel. 076/846-32-18
SUKNIA ŚLUBNA, biała, rozmiar 36/170 cm, góra w for
mie gorsetu, wiązana z tyłu, gładka spódnica na halkach, 
rękawiczki, stan idealny, buty 37, - 750 zł. Sobótka, tel. 
0600/14-20-24
SUKNIA ŚLUBNA wzrost 185 cm, krótki rękaw, b. bogato 
zdobiona od góry do dołu, góra dopasowana, dół rozsze
rzany, 1 raz używana + rękawiczki, welon, wianek • 1.800

zł nowa - 500 zł. Strzeganowice, gm. Kąty Wrocławskiwe, 
tel. 071/391-16-26
SUKNIA ŚLUBNA biała, elegancka, 2 koła, stroik pó czysz
czeniu, rękawiczki, krótki rękaw, rozmiar 147-150 cm, na 
szczupłą osobę, • 600 zł. Ścinawa, tel. 076/843-77-58 
SUKNIA ŚLUBNA biała, rozm. 42-44, wzrost 176 cm, góra 
z gipiury, dekolt caro, rękaw 3/4 dł., dół z organtyny bez 
koła, ozdabiana białymi różami, czyszczona chemicznie, 
raz używana + welon, - 600 zł. Świdnica, tel. 074/640-26-54 
SUKNIA ŚLUBNA, z niebieskimi dodatkami, szerokie ra- 
miączka, rozm. 38-40, wzr. ok. 178 cm, po czyszczeniu + 
różyczki do włosów, stroik do welonu i długie rękawiczki, - 
550 Zł. Świdnica, tel. 074/852-14-71 
SUKNIA ŚLUBNA, rozm. 36/38, na wysoką osobę, krótki 
rękaw, góra gipiura, stroik, rękawiczki, buty 38, • 300 zł. 
Świdnica, tel. 0606/96-34-29 
SUKNIA ŚLUBNA szyta na wzór z kolekcji włoskiej, rozm. 
38/40, wzrost 170-180 cm, gorset haftowany, dół zdobiony 
haftem, reszta z tafty, długi rękaw ♦ stroik, - 600 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-24-88,0605/85-03-07,0607/24-34-72 
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 36, na ramiączkach + dodatki, 
bardzo ładna, możliwość poszerzenia (cena sklepowa 1300 
zł), - 600 zł. Trzebnica, tel. 0604/30-29-71 
SUKNIA ŚLUBNA rozm.40, stan idealny, krótki rękaw, stro
ik, welon, rękawiczki - 400 zł. Wrocław, tel. 329-24-86, 
0501/47-49-01
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 42/44, wzrost 170 cm, biała, ide
alna na ciążę, krótki rękaw, góra • gipiura, dół na kole, uży
wana 1 raz, krótki welon, - 550 zł. Wrocław, tel. 
0603/91-50-81
SUKNIA ŚLUBNA, • 300 zł. Wrocław, telr 0607/15-75-12 
SUKNIA ŚLUBNA firmy Cymbeline, na wzrost 170 cm, roz
miar 38, rękaw 3/4, sznurowana na plecach, duży dekolt, 
na kole, welon, buty, -1.300 zł. Wrocław, tel. 071/788-27-27 
SUKNIA ŚLUBNA model 2000 r., włoski projekt, z trenem, 
odkryte plecy, szyta z klinów, pełny klosz, biafa, na wzrost 
170 cm, rozmiar 40 + szal, welon, długie rękawiczki i buty 
prod. włoskiej, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/324-63-80 
SUKNIA ŚLUBNA, nowa, półmatowa satyna, rozm. 36-38, 
wzrost 170 cm + dodatki- - 750 zł. Wrocław, tel. 
0602/86-10-06
SUKNIA ŚLUBNA na wzrost 162 cm, stan b; dobry, pro
sta, bez koła, krótki rękaw, welon do pasa ze stroikiem, - 
650 zł. Wrocław, tel. 071/322-95-22 
SUKNIA ŚLUBNA biała, z szyfonu, rozmiar 36/160 cm, bez 
rękawów, na ramionach róże, gorset, na kole, z atłasu, - 
500 zł. Wrocław, tel. 071/782-97-64 
SUKNIA ŚLUBNA na wzrost 180 crrf; klasyczna, z dodat
kami, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/357-27-73 '
SUKNIA ŚLUBNA z podwójnym kołem, podpinany tren, 
góra z gipiury, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/360-16-26 
SUKNIA ŚLUBNA dla osoby w ciąży, stan b. dobry, dodat
ki, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/354-12-35 
SUKNIA ŚLUBNA 178 cm, bez ramiączek, .od szczęśliwej 
panny młodej’ , - 400 zf. Wrocław, tel. 0501/93-48-22 
SUKNIA ŚLUBNA, długa, klasyczna, rękaw 3/4, wzrost 
160-170 cm, na kole, rękawiczki, kwiatek do włosów, - 450 
zł. Wrocław, tel. 071/789-13-21 
SUKNIA ŚLUBNA firmy Cymbeline, model Leone, rozm. 
38, ecru, bez pleców, dół - warstwa podwójna - materiał i 
na niej szyfon. Wrocław, tel. 0501/76-67-69 
SUKNIA ŚLUBNA firmy Cymbeline (oryginalna), rozm. 38, 
biała; dekolt .karo*, rękaw 3/4, przód gładki, tył ozdobny, 
tren + halka, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/326-05-50 
SUKNIA ŚLUBNA kolor kremowy, rozmiar L, bardzo ele
gancka, z dodatkami, - 300 zł. Wrocław, tel. 787-29^69 
SUKNIA ŚLUBNA firmy Cymbeline, wytłaczany jedwab, 
sztywny gorset, stan b. dobry, rozm. 36-38, • 890 zł. Wro- 
cław, tel. 071/350-05-32
SUKNIA ŚLUBNA biała, wiązana w gorset, dół na kole, 
góra z gipiury, niebieskie dodatki, • 450 żł. Wrocław, tel. 
0602/76-41-04
SUKNIA ŚLUBNA biała, atłasowa, prosta i elegancka, na 
wzrost 164-170 cm, stan idealny, z salonu La Mirage, we 
Wrocławiu, buty, + dodatki gratis, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0608/16-37-64, 0503/82-85-77 
SUKNIA ŚLUBNA ecru, z francuskiego rypsu, rozmiar 38, 
na wzrost 170 cm + buty rozm: 39, - 500 zł. Wrocław, tel.

- 071/355-98-03 po godz. 18
SUKNIA ŚLUBNA CYMBELINE góra z gipiury, gorset sznu
rowany z tyłu, dół z tafty z trenem + halka na kole, rozmiar50 
40, - 800 zł. Wrocław, tel. 0605/31-63-52 
SUKNIA ŚLUBNA biała, satynowa, ozdabiana perełkami, 
dół na kole, z krótkimi rękawami, rękawiczki, welon, - 300 
zł. Wrocław, tel. 0607/41-34-01 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36-38, tren odpinany, raz użyta, 
góra wiązany gorset z gipiury, opuszczane ramiona, dół 
szantung, łososiowe różyczki, - 650 zł. Wrocław, tel. 
0607/14-95-24
SUKNIA ŚLUBNA kolor ecru, rozmiar 36-38, na wzrost 160 
cm, 2-częściowa, góra - żakardowy gorset wiązany z tyłu, 
spódnica z szantungu, welon, halka na kole, po czyszcze
niu, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/789-07-67, 0601/80-97-93 
SUKNIA ŚLUBNA, rozm. 44, gorset i rękawki z włoskiej 
koronki, spódnica gładka, odkryte ramiona, 2 halki, ele
gancka, model 2001 r., stroiki na głowę, welon, rękawiczki, 
możliwość obejrzenia w Bielawie lub Wrocławiu, • 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/372-99-86
SUKNIA ŚLUBNA, może być na kole, krótki rękaw, na 
wzrost 164-174 cm, rozm. 40-42, rękawiczki, welon, białe 
buty, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/793-48-54 
SUKNIA ŚLUBNA HERVE rozmiar 36/38, wzrost 166 cm, 
z atłasu i argandyny, gorset i spódnica na kole, ramiączka 
zdobione różyczkami, czyszczona • 650 zł. Wrocław, tel. 
0608/51-10-52
SUKNIA ŚLUBNA rozmiar 38-40, dla wysokiej dziewczy
ny, 2-częściowa, z francuskiego materiału, po czyszcze
niu, używana raz, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/780-85-33 
SUKNIA ŚLUBNA typ .Józefinka', długa, z trenem, góra z 
gipiury, kolor ecru, rozmiar 38, prod. francuskiej, welon gra
tis, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/330-06-54 
SUKNIA ŚLUBNA rozm. 36-38, z krótkimi rękawami, zdo
biona różami + halka na kole + welon (dł. 80 cm), stroik do 
włosów, długie rękawiczki, • 400 zł. Zebrzydowa, woj. jele
niogórskie, tel. 0600/16-47-98 
SUKNIA ŚLUBNA na karczku, ciążowa, rozm. 38-40, 
wzrost 172 cm + stroik, - 300 zł. Żmigród, tel. 0608/60-54-39 
SUKNIA ŚLUBNA, 2000 r., model Cymbelline, rozm. 38, 
gorset na grubych ramiączkach, z tyłu sznurowany, mały 
tren, halka gratis, możliwość dokupienia welonu, rękawi
czek i butów nr 38, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/322-23-40, 
071/330-14-05 od lipca
ŚWIECZNIKI mosiężne oraz inne akcesoria, cena od 20 
zł. Strzegom, tel. 074/855-41-23 
ŚWIETLÓWKI UV - 20 i 18 W. nowe, z obudową, -100 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-77-47
TABLICA REKLAMOWA 3 x 2 m, rama - profil aluminiowy 
100 x 100, panele - blacha ocynkowana 0,75 mm, efek
towny wygląd, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-62-45, 
071/318-03-43
TŁUMACZ ELEKTRONICZNY CAMBRIDGE kieszonkowy. 
14 języków europejskich, • 700 zł. Jugowice, tel. 
074/845-33-64
TOALETA PRZENOŚNA ABRYŚ stan b. dobry, • 2.000 zł. 
Góra, tel. 065/543-37-18
TRANSPORTERY plastikowe, monopolowe, po winie i 
wódce, około 200 szt., cena 1 zł/szt. Herby, tel. 
034/357-41-32
TWORZYWO SZTUCZNE Hostafbrm, 800 kg, cena - 4 zł/kg. 
Brzeg, tel. 077/416-44-30
TWORZYWO SZTUCZNE AGLOMERAT P t  bezbarwny i
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kolorowy -1.10 -1.60 zł/kg. Wrocław, tel. 071/788-66-80, 
0602/19-69-87
TWORZYWO SZTUCZNE GRANULAT PE biały i czamy, 
cena -1.60 zł/kg. Wrocław, tel. 0607/18-05-93 

► TWORZYWO SZTUCZNE LDPE rożdmuch, wtrysk, PP, PS, 
PĆV, przemiał - od 1.3-2 zł. Wrocław, tel. 071 /315-37-26, 
0503/98-58-04
TWORZYWO SZTUCZNE przemiał oraz oryginał, w ilości 
ok. 1.5 t, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/354-23-37, 
0603/76-55-42
TWORZYWO SZTUCZNE POLIETYLEŃ - 1.2-1.8 zł/kg, 
wtrysk i rozdmuch. Wrocław, tel. 071/788-66-80, 
0602/19-69-87
UBRANKA DZIECIĘCE wózki, zabawki, buciki i inne • od 
1 zł do 200 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/444-14-96 
UBRANKA DZIECIĘCE od 0-15 miesięcy, prod. zachod
niej, dla chłopca i dziewczynki, tanio. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-34-38
UBRANKA DZIECIĘCE od 0-5 mies., prod. angielskiej, stan 
b. dobry, od 5 zł. Wrocław, tel. 071/373-51-73 
UBRANKA DZIECIĘCE od 0 do 6 mies., firmowe oraz dla 
dzieci od 2 do 4 lat, stan idealny, od 20 zł. Wrocław, tel. 
071/787-39-99
UBRANKA DZIECIĘCE od 0-7 m -  od 1 zł/szt, podgrze
wacz do butelek - 25 zł, stelaż do baldachimu • 5 zł, odcią
gacz Avent, nowy -100 zł, buteleczki - po 0.50 zł. Wro
cław, tel. 0601/05-56-02
UBRANKO DO CHRZTU spodnie, marynarka, czapka, stan 
idealny - 35 zł. Jaworzyna śl., tel. 074/858-86-90 
WAGON KOLEJOWY luksusowy, mieszkalny, ogrzewany, 
pełne wyposażenie, dł. 8.3 m, pow. 21.5 m2, - 15.000 zł. 
Wrocław, tel. 0601/08-44-59
WAGON KOLEJOWY przystosowany na domek letnisko
wy, posiada podwozie, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/355-31-12, 0605/07-77-88 
WORKI nadające się na zboże, ok. 1500 szt., śruty zbożo
wej - 0,40 zł/szt. Prochowice, tel. 076/858-47-73 
WORKI NA ZIEMNIAKI i zboże, a 50 kg, 500 szt. • 0.60 
zł/szt. Legnica, tel. 076/857-02-15 
WORKI POLIPROPYLENOWE - 40 gr/szt Wrocław, tel. 
0604/36-07-42
WÓZEK DZIECIĘCY KRASNAL 2-funkcyjny, granatowy, 
przekładana rączka, usztywnione siedzisko, osłona na nogi, 
okienko, kosz na zakupy, - 250 zł., tel. 076/876-19-09 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, 2-osobowy, • 150 zł. Gro- 

v madka, tel. 076/817-25-97, 0606/31-99-35
WÓZEK DZIECiĘCY głęboki ze spacerówką-100 zł. Jele
nia Góra, tel. 0607/82-89-97, 075/641-81-53 
WÓZEK DZIECIĘCY granatowy w kratkę, 3-funkcyjny, fo
lia przeciwdeszczowa, stan bardzo dobry, 230 zł. Lesz
no, tel. 0607/21-77-33
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, żółto-granatowy + para
solka, - 50 zł. Leszno, tel. 065/526-78-26 lub 0503/50-25-17 
WÓZEK DZIECIĘCY głęboki + spacerówka, nosidełko, stan 
b. dobry, -150 zł. Lubin, tel. 076/749-07-32 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA BALESTRINO .niebieska 
łączka', górna część regulowana, odpinana z siatką wen- 
tylactyjną, koszyk na zakupy, + torba, regulowany zagłó
wek, koła szprychowe, duże, chromowane, mało używany, 
stan b. dobry, - 600 zł. Modliszów, tel. 074/850-98-29 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA atrakcyjny model, mało 
używany, stan idealny, - 420 zł. Nysa, tel. 077/433-72-97 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK kolor granatowo-zielony, 
kosz, profilowana rączka, koła terenowe, obrotowe, stan 
b. dobry, - 250 zł. Oława, tel. 071/303-01-27 po godz. 16, 
0503/13-45-52
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO, spacerowy, skrętne koła, 
folia, pokrowiec, duży kosz, szybka, rozkładany do spania, 
używany 2 mies., stan b. dobry, - 260 zł. Oława, tel. 
071/313-81-30
WÓZEK DZIECIĘCY, 3-funkcyjny, torba, folia, koszyk + 
wanienka dla dziecka do kąpania, stan wózka b. dobry, - 
230 zł. Ścinawa, tel. 076/843-66-58 
WÓZEK DZIECIĘCY 2-funkcyjny, kolorowy, dla dziecka 
powyżej 6 mies. -160 zł oraz huśtawka stojąca, dla dziec
ka powyżej 12 mies. - 50 zł. Świdnica, tel. 0602/44-63-74 
WÓZEK DZIECIĘCY wielofunkcyjny, - 200 zł. Świdnica 
Polska, tel. 071/795-19-27
WÓZEK DZIECIĘCY COSCO dla bliźniaków, spacerowy, 
jedno za drugim, prod. amerykańskiej, ubranka, buciki, 
kombinezony zimowe, • 450 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-53-53
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO dla bliźniaków, z nosidełkiem 
dla noworodków, stan b. dobry, - 600 zł. Trzebnica, tel. 
071/312-44-16, 0606/92-96-56 
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, spacerowy, .jeden za 
drugim', rozkładane siedzenia, 2 daszki, skrętne koła, stan 
b. dobry - 250 zł. Twardogóra, tel. 071/315-05-08 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA niebieski, budka, plan
deka, typ .parasolka”, b. lekki, stan b. dobry, - 300 zł. Wał
brzych, tel. 074/846-81-21, 0602/81-92-94 
WÓZEK DZIECIĘCY, 3-funkcyjny, pokrowiec, śpiwór, folia 
przeciwdeszczowa, siatka, - 150 zł. Wrocław, tel. 
0502/85-33-53
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN wielofunkcyjny, mało używa
ny, żółto-zieiony, przekładana rączka, koszyczek, stan b. 
dobry, - 280 zł. Wrocław, tel. 071/350-96-18,0608/46-29-97 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO VOYAGER spacerowy, z bud
ką i pałąkiem, ciemnozielony, pasy, rozkładany do spania, 
duże koła (skrętne), kosz na zakupy, osłona na nogi, folia 
przeciwdeszczowa, śpiwór, stan dobry, - 250 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-33-10 prosić Dagmarę 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK LA BOMBA granatowy w bia
łe misie, 2-funkcyjny, nadaje się dla noworodka, stan do
bry, - 350 zł. Wrocław, tel. 0502/24-92-17 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, podkładka do przewija
nia, huśtawka, - 250 zł. Wrocław, tel. 0609/49-48-91 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, -130 zł. Wrocław, tel. 
071/372-62-99

- WÓZEK DZIECIĘCY GRACD WOYAGER, model 2000 r., spa
cerowy, z budką I pokrowcem na nogi, kosz na zakupy, folia 
przeciwdeszczowa, automatycznie składany, stan b. dobry,
- 250 zl. Wrocław, tel. 071/342-35-36, po godz. 20 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, niebieski w kra
tę, amortyzatory na kołach, pokrowiec, reguł, oparcie, skęt-

Ą i"  ne koła, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/350-06-11
WÓZEK DZIECIĘCY roczny, 3-funkcyjny, granatowy - 300 
zł. Wrocław, tel. 071/326-07-73 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO, kosz, skrętne koła, • 250 zł. 
Wrocław, tel. 368-17-21
WÓZEK DZIECIĘCY KRASNAL 3-funkcyjny,, pokrowiec, 
stan dobry, -150 zł. Wrocław, tel. 071/364-46-49 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO spacerowy, materac, śpiwór,
- 280 zł. Wrocław, tel. 071/336-95-07
WÓZEK DZIECIĘCY CHICCO spacerowy, granatowy, - 90 
zł. Wrocław, tel. 071/325-30-68 
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO spacerowy, typ .para
solka', granatowy w kratkę, budka z okienkiem, koszyk, 
folia przeciwdeszczowa, stan b. dobry, - 270 zł. Wrocław, 
tel. 071/784-88-22
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, szeregówka, nowy, 
prod. niemieckiej, - 800 zł. Wrocław, tel. 071/785-76-94, 
0602/81-52-87, 0604/71-66-24 
WÓZEK DZIECIĘCY 3-funkcyjny, przekładana rączka, re
gulowane oparcie, • 185 zł. Wrocław, tel. 071/326-04-30, 
0603/21-77-12
WÓZEK DZIECIĘCY dla bliźniaków, głęboki, 3-funkcyjny, 
z pokrowcem przeciwdeszczowym, stan idealny, - 300 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-18-86, 0602/50-3^-27 

Ą. WÓZEK DZIECIĘCY Gracco, spacerowy, dla dwójki dzie

ci, niezależne siedziska rozkładane do spania - jeden obok 
drugiego, składany, banjzo lekki, • 400 zł. Wrocław, tel. 
071/330-31-60, po 17
WÓZEK DZIECIĘCY MIKADO głęboki + spacerowy, dżin
sowy z dodatkami, w biało-niebieską kratkę, kosz na zaku
py, torba, śpiworefc + leżaczek gratis, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-54-82 po godz. 17, 0606/65-29-71 
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO prawie nowy, na gwa
rancji, najnowszy wzór, spacerowy, funkcja głębokiego, 
przekładana rączka, torba, kosz - 730 zł, nosidełko Bebe 
Comfort, na gwarancji • 280 zł. Wrocław, tel. 071/787-39-99 
WÓZEK DZIECIĘCY PEG PEREGO głęboka spacerówka, 
nadaje się dla noworodka, granatowy, śpiwór, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/353-81-96 po godz. 17 
WÓZEK DZIECIĘCY INGLESINA typ .parasolka’ , rozkła
dany do spania, regulacja podnóżka, budka, pokrowiec 
przeciwdeszczowy, koszyk, pałąk, stan b. dobry -180 zł 
oraz drugi firmy CAM, bez budki, rozkładany, stan b. dobry 
-110 zł. Wrocław, tel. 071/781-94-74, 071/786-49-44 
WÓZEK DZIECIĘCY PER-PEREGO, 3-funkcyjny, stan do
bry, - 600 zł. Wrocław, tel. 0600/92-25-52 
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO głęboki i spacerowy, grana
towy, 3 pozycje leżenia, koła skrętne podwójne, przekła
dana rączka, folia przeciwdeszczowa, torba, - 300 zł. Wro
cław. tel. 071/789-07-67, 0605/20-32-32 
WÓZEK DZIECIĘCY ROAN 3-funkcyjny, W czerwono-zie- 
loną kratkę, ciemnozielony stelaż, ze śpiworem i parasol
ką, -180 zł. Wrocław, teł. 071/353-86-67, 0501/43-54-81 
WÓZEK DZIECIĘCY granatowy w misie, prod. polskiej,
3-funkcyjny, ze śpiworem, folia przeciwdeszczowa, mate
racyk, • 150 zł. Wrocław, tel. 071/353-81-85 
WÓZEK DZIECIĘCY PER PEGRO 3-funkcyjny, w zieloną 
kratkę, z daszkiem, budką i torbą w kolorze wózka, stan b. 
dobry. Wrocław, tel. 0501/65-06-33 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK przekładana rączka, dwie 
pozycje leżenia, pokrowiec, bucika, • 160 zł. Wrocław, tei. 
0606/99-35-86
WÓZEK DZIECIĘCY GRACO ALEXIS spacerowy, z funk
cją głębokiego, model z 2000 r., dużo funkcji, kosz na za
kupy, osłona na nogi, używany 6 mies., ładny, zadbany 
(cena sklepowa 800 zł), - 550 zł. Wrocław, tel. 
071/338-27-62, 0605/24-41-20 
WÓZEK DZIECIĘCY parasolka, koła na resorach, rozkła
dany do spania, stan dobry, - 110 zl. Wrocław, tel. 
071/350-99-87
WÓZEK DZIECIĘCY kolor stalowy, 2-funkcyjny, - 350 zl. 
Wrocław, tel. 071/333-97-54
WÓZEK DZIECIĘCY duże koła, przekładana rączka,
3-funkcyjny, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/343-75-93 
WÓZEK DZIECIĘCY HAUCK spacerowy, z przekładaną 
rączką- 200 zł, spacerowy typu .parasolka' -100 zł, 2-funk- 
cyjny, Inglesina Cross • 450 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22, 
0503/94-25-12
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, Graco, Chicco, wózek typu 
.parasolka*, ceny 100-270 zł, wózek 3-ftinkcyjny, lekki -400 
zł. Wrocław, tel. 071/333-52-56 
WÓZEK DZIECIĘCY spacerowy, z budą regulacja, prze
kładana rączka, kolor liliowy - 220 zł, typ .parasolka”, Chic
co, stan b. dobry, ceny 80-240 zł. Wrocław, tel. 
071/357-23-54, 0604/68-43-49 
WÓZEK DZIECIĘCY, 1997 r. granatowy z białymi wstaw
kami, spacerowy, prod. niemieckiej, z przekładaną rączką, 
duże koła, kosz na zakupy, folia przeciwdeszczowa, stan 
b. dobry, • 250 zł. Wrocław, tel. 071/353-66-92 do godz. 20 
WÓZKI DZIECIĘCE HAUCK. CHICCO. GRACO duże koła, 
nowe modele, stan idealny, - 220 zł. Świdnica, tel. 
074/852-19-69
WSKAŹNIKI przekaźniki, czujniki i inne, cena do negocja
cji. Świdnica, tel. 0607/38-99-70 
WYŁĄCZNIKI ŁK 15 • 10 zł/szL Wrocław, tel. 
071/353-81-85 po godz. 21
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI oświetlenie i nagłośnienie, 
kpi., mało używane, stan b. dobry, • 8.500 zł. Wiązów, tel. 
071/393-14-05, 0609/05-20-68 
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI stroboskop, oświetlenie, - 
1.458 zł. Wrocław, tel. 071/323-54-36 do godz. 18, 
0608/30-37-66
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI: nagłośnienie, oświetlenie, 
różne elementy, ceny od 250 zł. Wrocław, tel. 
0605/46-18-55
WYPOSAŻENIE DYSKOTEKI nagłośnienie, oświetlenie, 
różne elementy - od 250 zł. Wrocław, teł. 0605/46-18-55 
WYROBY ODZIEŻOWE prod. zachodnich firm, końcówki 
partii, ceny 6-12 zł. Wrocław, tel. 0601/55-25-43 
WYROBY ŚRUBOWE nowe • 0.75 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/355-31-12, 0605/07-77-88 
ZABAWKA GOKART KETTCAR prod. niemieckiej, siedze
nie przesuwane, 3-8 laty, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0605/85-47-08
ZABAWKA KONIK NA KOŁACH 1-osobowy, -180 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-51-61
ZABAWKA MOTOREK 3-kołowy, 6 V. - 250 zł. Oleśnica, 
teł. 071/398-51-61
ZABAWKA MOTOREK 3-kołowy, dla dzieci. - 400 zł. Szpro
tawa, tel. 068/376-37-05
ZABAWKA MOTOREK .POLICJA” 3-kołowy, od 2-5 lat, 
stan b. dobry, - 240 zł. Wrocław, tel. 0501/43-45-55 
ZABAWKA SAMOCHODZIK dla 3-latka, VW Garbus, na 
akumulator 6V, - 550 zł. Oleśnica, tel. 071/314-98-47 
ZABAWKA SAMOCHODZIK cross, 4-kołowy, 6 V, 1-oso- 
bowy, • 350 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
ZAMIENIĘ AUTOSYSTEM DAEWOO 14 rat - 10.300 zł - 
na Cinquecento, Uno, Tico, 1996/97 r. Nowa Sól, tel. 
068/387-55-08
ZAMIENIĘ AUTOSYSTEM DAEWOO MATIZ wpłacone 35 
rat, wartość 15.374 zł - na Fiata Cinquecento, poj. 900 ccm, 
Fiata Seicento, Opla Corsę, Skodę Felicię, Forda Fiestę, 
od 3-5 lat, -15.374 zł. Świdnica, tel. 074/640-44-57 
ZAMIENIĘ BRYCZKĘ KONNĄ na kuca szetlandzkiego lub 
fiorda. Leszno, tel. 0609/39-50-07, 0608/71-09-57 
ZAMIENIĘ CZASOPISMO „SECRET SERVICE” od nr. 1. 
do 42. - na procesor AMD 233 MHz MMX. Wierzchowice, 
tel. 076/887-45-05
ZBIORNIK ALUMINIOWY 1.0001, waga 150 kg, -1.000 zł. 
Wrocław, tel. 0603/54-37-38
ZBIORNIK BLASZANY z blachy kwaśoodpomej, poj. 
30.0001, - 9.500 zł. Kamienna Góra, tel. 075/746-20-48, 
0608/89-78-45
ZBIORNIK PLASTIKOWY na olej opałowy, poj. 1500 I - 
900 zł, 20001 -1.100 zł. Marciszów, tel. 075/741-02-28 
ZBIORNIK STALOWY 22.5 m3, waga 5 1, grubość blachy 
14 mm, wym. 2.2 x 6.5 m, - 3.000 zł. Nowa Sól, tel. 
0606/77-88-99
ZBIORNIK STALOWY 11.5 m3, waga 3.31, grubość bla
chy 14 mm, wym. 2 x 4 m, - 2.500 zł. Nowa Sól, tel. 
0601/76-83-54
ZBIORNIK STALOWY 55.000 I - 40 gr/kg. Oława, tel. 
071/313-19-72
ZBIORNIK STALOWY gumowy, wewnątrz, przecięty na pół,
dł. 8 m, wys. 3,4 m, - 6.000 zł. Oława, tel. 0600/38-30-72
ZBIORNIK STALOWY po oleju, poj. 24000 I, - 2.400 zł.
Strzelniki, tel. 077/412-59-24
ZBIORNIK STALOWY przeznaczony na szambo, 5 m3,
krąg betonowy fi 1200 mm, - 700 zł. Wrocław, tel.
0601/51-68-16
ZBIORNIK STALOWY 1-płaszczowy, po materiałach pęd
nych, zbiornik 20 m3 izolowany, stan b. dobry, - 2.500 zł. 
Andrzej Tołyż, Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-13-43 w 
godz. 7-15
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ZBIORNIKI KWASOODPORNE 300 i 1000 I - 430 zł/szt 
Wrocław, tel. 071/354-12-58. 0601/97-23-58 
ZBIORNIKI PLASTIKOWE 1.000 I - 300 zł/szt Wrocław, 
tel. 071/363-40-66 w godz. 10-16 
ZBIORNIKI SPOŻYWCZE poj. 12.5 tys. litrów lub na szam
bo - 2.000 zł/szt. Ziębice, tel. 074/819-31-50 
O ZBIORNIKI STALOWE 15 m3,20 m2,25 m2, zbior

niki kwasoodporne 2.5 m3, 3 m3, 6 m 3,10 m3, 
wiata szer. 12 m, wys. 3 m - 4.500 zł/1 segment o 
szer. 12 m i dł. 4.5 m, z dachem z blachy alumi
niowej i ścianami ocieplonymi, z blachy alumi
niowej., 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 
internecie pod numerem -AC0232 www.autogielda.com.pl) 
ZBIORNIKI STALOWE w kształcie walca, poj. od 7 do 2.800 
litrów, idealne na szmba, ceny od 1.500 do 2.500 d/sztu
ka. Lubin, tel. 0502/60-93-39 
ZBIORNIKI STALOWE 7000 i 10000 I -  1.400 i 1.600 zł. 
Oława. tel. 071/313-19-72
ZEGAREK CASIO G-SHOCK, -150 zł. Ostrzeszów, tel. 
0605/53-50-88
ZEGAREK CASIO G-SHOCK męski, notes telefoniczny. Ilu
minacja, dane osobiste i inne funkcje podstawowe, stan b. 
dobry, • 160 zł. Wrocław, tel. 071/321-75-20 prosić Darka 
ZEGAREK ETERNA prod. szwajcarskiej, damski, koperta 
♦ bransoleta, z 18-karatowego złota, waga 28,5 g, - 2.800 
zł. Wołów, tel. 071/389-33-06 
ZEGAREK LONGINES automatic, chronograf, męski, mo
del: Lindberg Spirit - ok. 4.800 z ł. ., tel. 0601/91-36-60 
ZEGAREK MĘSKI zloty, z bransoletą, produkcji szwajcar
skiej, 64.5 grama, -1.800 zł. Ziębice, tel. 074/819-22-84 
ZGUBIONO LEGITYMACJĘ STUDENCKĄnr 75311, uczci
wego znalazcę proszę o zwrot Bielawa, tel. 074/833-46-10 
ZGUBIONO LEGITYMACJĘ nr 86138. Uczciwego znalaz
cę proszę o zwrot. Zielona Góra, tel. 068/326-00-30 
ZGUBIONO LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ Wyższej Szko
ły Zarządzania .Edukacja', na nazwisko Kołcz Małgorzata, 
uczciwego znalazcę proszę o zwrot. Namysłów, tel. 
0604/66-22-34
ZGUBIONO LEGITYMACJĘ STUDENCKĄ Uniwersytetu 
Wrocławskiego, nr 90064. Wrocław, tel. 0503/73-51-67

FOTO
APARAT CANON-EOS-300 + obiektyw Sigma 28-105 
UG-III + batery pack BP-200, nowy, na gwarancji, instr. w 
jęz. polskim - 1.600 zł. Lubin, tel. 076/846-53-32, 
0603/75-82-03
APARAT CANON 50 E obiektyw 28-80 Ultra sonie, pilot - 
sterowanie, mało używany, stan idealny, - 2.400 zł. Niem
cy, tel. 0049/36-16-53-26-08 po godz. 21, 
0049/17-39-71-90-82
APARAT CANON EOS 300 obiektyw 28-80 mm, f=3.5-5.6, 
nowy, gwarancja, instrukcja w języku polskim + 3 nagaty- 
wy, -1.340 zl. Oława, tel. 071/313-72-98 lub 0603/96-83-11 
APARAT CANON EOS 50 z obiektywem Tamron 2880, -
1.400 zł. Wrocław, tel. 071/372-65-81 p. Przemka, 
0502/90-27-19
APARAT CANON EOS 30 + obiektyw 28-90 mm, - 2.050 
zł. Wrocław, tel. 0502/15-37-07 
APARAT CANON EOS 300 + obiektyw Canon 28-80 mm. 
stan idealny, - 1.290 zł. Wrocław, tel. 0600/15-62-75 
APARAT CANON EOS 300 obiektyw 2840 mm, stan ide
alny, - 1.280 zł. Wrocław, tel. 0600/15-62-75 
APARAT CANON EOS 500 N z obiektywami 2840 i 80-200 
mm, stan bardzo dobry, w oryginalnych opakowaniach, -
1.500 zł. Wrocław, tel. 0607/53-75-56 
APARAT CANON EOS 500 N data. obiektyw Sofigor28-300
14.0-6.3, instrukcja w j. polskim, stan b. dobry, -1.800 zł. 
Wrocław, tel. 071/351-74-09 prosić Krzyśka 
APARAT CANON EOS 300 + obiektyw 28-80 mm. nowy. 
cena - 1.300 zł oraz inny sprzęt Canon, Nikon. Wrocław, 
tel. 0602/15-37-07
APARAT CANON EOS 300 obiektyw 28-80 mm -1.370 zł; 
Olympus IS-200 -1.130 zł; .Miju II”, z datownikiem - 560 zł 
oraz Olympus Super Zoom 700, - 370 zł. Wrodaw, tel. 
387-13-75, 0606/77-92-47
APARAT CANON PRIMA, - 350 zł. Wrocław, tel.
071/325-45-92, 0603/94-02-16
APARAT KODAK ADVANTIX 3 formaty zdjęć, automat
nowy, w zgrzewce, -150 zł. Wrocław, teL 071/344-81-35
APARAT KODAK RETINA III, 1956 r., - 250 zł. Nysa. tel.
0605/29-58-36
APARAT MINOLTA 8000IDYNAX + obiektyw 75-300 mm -
1.800 zł, Minolta 600 Si Dynax+ obiektyw24-50 mm -1.400 
zł łub całość (taniej). Świdnica, tel. 074/640-24-34 
APARAT MINOLTA DYNAKS 505SI SUPER obiektyw 
28-105, przesłona 3.8-5.6 Sigma, na gwarancji, instrukcja 
obsługi w j. polskim, -1.800 zł. Wrocław, tel. 0602/17-08-63 
APARAT MINOLTA VECTłS 25 zoom 35-75, datownik, pa
norama, portret, zdjęcia nocne, redukcja czerwonych oczu, 
samowyzwalacz - 480 zł. Wrocław, tel. 071/325-45-92, 
0603/94-02-16
APARAT NIKON F70 obiektyw Nikkor 35-80,1:4-5.60, fil
try, pudełko, dokumenty, dodatki, - 1.7Q0 zł lub zamienię 
ńa aparat cyfrowy lub kamerę DV. Jelenia Góra, tel. 
0607/15-57-78
APARAT NIKON F60 nowy, czamy, lustrzanka, obiektyw
28-80 , instrukcja w języku polskim, pudełko, oryginalne 
dokumenty, -1.400 zł. Kowary, tel. 075/718-31-29 
APARAT NIKON F-60, obiektyw Sigma 28-80 mm, instruk
cja obsługi, torba, stan idealny, - 1.350 zi. Wrocław, tel. 
071/339-85-60,0605/51-94-24 
APARAT NIKON F-70 obiektyw 35-80 mm, torba, instruk
cja, lampa błyskowa, - 1.800 zł. Wrocław, tel. 
071/342-49-49, 0605/40-05-06 
APARAT NIKON FSO z obiektywem Nikkor 28-80D, naj
nowszy model, nowy, fabrycznie zapakowany, instrukcja w 
języku polskim, gwaranqa 1 rok, - 2.400 zł. Wrocław, teł. 
0603/47-27-44
APARAT OUMPUS 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, teł. 0600/65-07-96 
APARAT OLYMPUS IS 200 nowy, zoom x150, -1.050 zł. 
Legnica, tel. 0608/85-69-28
APARAT OLYMPUS IS-3000 topowa lustrzanka, all in one, 
z 5-krotnym zoomem, nowa, w pudełku, instrukcja obsługi, 
• 2.050 zł. Wrocław, tel. 0602/29-36-54 
APARAT POLAROID stan b. dobry, -100 zł. Legnica, tel. 
0604/77-80-59
APARAT POLAROID 636 CLOSE UP. - 60 zł. Szklarska 
Poręba, tel. 075/717-42-81
APARAT POLAROID SUPERCOLOR 635 a ,  - 300 zł. Wą
droże Wielkie, teł. 076/887-44-86, 0600/30-22-22 
APARAT PRAKTICA BCA + etui, obiektywy. 28, 50 i 135

mm, lampa błyskowa automatyczna, tofba. akcesoria, - 700
zł. Wałbrzych, tel. 0603/35-70-19
APARAT PREMIER BF 500 auto focus, pełny automat stan
b. dobry - 90 zł. Wrocław, tel. 071/355-27-39
APARAT SMENA 8 stan b. dobry. - 50 zł. Lubin, tel.
076/7494)6-06
APARAT ZENU 122 + lampa błyskowa Sunpak 1600A, 
dodatkowy obiektyw, futerał na aparat, stan b. dobry, - 300 
zł. Lubań, teł. 075/722-67-07 
APARAT ZENIT 12 XP stan bardzo dobry, -150 zł. Wał
brzych. tel. 0605/68-86-10
APARAT CYFROWY HEWLETT-PACKARD nowy, w opa
kowaniu, 1280 x 960,1^ megapikseła, 4,5 cm LCD, 8 MB, 
-1.100 zł. Gubin, tel. 068/359-55-75 
APARAT CYFROWY OLYMPUS 990 1600x1200 pikseli, 
zoom optyczny i cyfrowy, karta pamięci 8 MB, ekran kon
trolny LCD, nowy, - 2.400 zł. Jawor. teł. 0503/66-18-92 
APARAT CYFROWY OLYMPUS C9001,3 miliona pikseli, 
zoom optyczny x3, karta Smartmedia 16 MB, ekran, łado
warka, akumulator, zasilacz, pokrowiec' instrukcja, -1.500 
zł. Namysłów, tel. 077/410-15-36, 0604/89-65-56 
APARAT CYFROWY OLYMPUS 3000 3x zoom opt, 3,3 
Mpixeł, 8 MB, akumulatorki, ładowarka, gwarancja ł  rok, 
(w sklepie ok. 6.000 zł), -  3.500 zł. Wrocław, tel. 
071/342-56-90, 0601/81-82-12 
FOTOLAB COLENTA HSV 60 prod. niemieckiej, do wywo
ływania zdjęć i filmów, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-60-09
KARTY PAMIĘCI COMPACT FLASH oraz Smart Media, 
do aparatów cyfrowych -  od 200 zł. Wrocław, tel. 
0604/86-52-29
KUPIĘ AKUMULATORY do flesza Braun 500, Braun 915 
oraz o sie do 45, do aparatu Practica. Zielona Góra, teł. 
068/320-40-40
KUPIĘ APARAT MINOLTA RIVA ZOMM 125 kompaktowy 
lub podobny Riva Zomm 150, w cenie do 500 zł. Wrocław, 
tel. 0600/35-58-07
KUPIĘ LAMPĘ BŁYSKOWĄ do Minołty Oynax 6000Si, z 
dedykacją oraz statyw Profi. Zielona Góra, tel. 
068/320-40-40
KUPĘ LAMPĘ BŁYSKOWĄ do aparatu Practica LTL oraz 
VLC 2. Zielona Góra, teł. 068/320-4040 
KUPIĘ OBIEKTYW FLEKTOGON 20 do Praktid LTL oraz 
Super Angulon 53 do Linhofa. Zielona Góra, tel. 
068/32040-40
KUPIĘ OBIEKTYW SUPER ANGULON 53 do Linhofa 6x9 
oraz Flektogon 20 do Praktici LTI. Zielona Góra, tel. 
068/320-40-40
KUPIĘ TELEOBIEKTYW do aparatu Zenit do 100 zł. VMo- 
cław, tel. 0604/81-68-69
LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE Miniab Noritsu 801 
Lafot FS., formaty od 9 x 13 do 13 x 18, w pełni sprawne -
29.000 zł lub zamienię. Niemcza, tel. 074/837-18-86 
LORNETKA TASCO 20x50, nowa. futerał. -150 zł. Wro
cław. tel. 0501/93-98-58
MINILAB HOPE LIBERTY 234 w pełni sprawny, tara w eks
ploatacji. 550 szt/h, format 9x13 - 13x18, inne propozy
cje. - 7.000 zł. Wrocław, teł. 0501/10-95-45 
MINILAB KONICA 502 komplet maszyn do zdjęć, 4 for
maty, - 32.000 zł. Lubań, tei. 0608/86-95-78 
NEGATYWY FUJI 200/36 - 10 zł/szt. Oława. tel. 
071/313-72-98 lub 0603/96-83-11 -
OBIEKTYW szerokokątny, 20 mm/4, gwint M-42, flektogon 
- 350 zł. Oleśnica, tel. 0608/67-38-13 
OBIEKTYW DANUBIA 500 inn. przysłona 8/22, średnica 
72 mm, uchwyt bagnetowy wymienny, - 350 zł. Spalona 
43, tel. 076/857-51-85 lub 0601/06-03-43 
OBIEKTYW FED 4 2.8/55, Industar 61, stan idealny, - 30 
zł. Lubin, tel. 076/7494)64)6
OBIEKTYW MINOLTA AF 35-70 mm - 350 zł. AF 70-210 
mm - 850 zł, stan b. dobry, za całość 1.100 zł. .. tel. 
0608/01-75-70 po godz. 18
OBIEKTYW SIGMA 70-300 mm. F 4-5,6 DL, makro, do 
aparatu Canon, -1.000 zł. Oleśnica, teł. 0601/63-35-13 
OBIEKTYW SIGMA 28-70/2.8 EX. do aparatu Nicon AF-D. 
nowy, na gwarancji, - 1.500 zł. Zielona Góra, tel. 
068/327-09-27, 0608/29-29-82 
OBIEKTYW TAMRON 177D ogniskowa 28-80 mm. do apa
ratu Minolta, z gwarancją, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/329-02-35 wieczorem
PARAT CYFROWY CASIO QV-10A. 96 zdjęć w rozdziel
czości 640x480, - 700 zł. Spalona 43, woj. legnickie, teł. 
0603/19-51-39
POWIĘKSZALNIK DURST LABORATOR 184 -  5.500 zł. 
Wrocław, teł. 071/783-78-04
POWIĘKSZALNIK KROKUS 3 zegar, maskownice i tonę, 
całość -150 zł. Złotoryja, teł. 0601/53-93-11 
PROJEKTOR FILMOWY RUŚ SUPER 8 mm x 8 mm. -100 
zł lub zamienię na powiększalnik. Wrocław, tel. 
071/789-34-51
TELEOBIEKTYW MC M T011 CA, 1000 mm. profesjonal
ny, do Zenita i Praktiki. filtry, rękojeść, torba, - 500 zł. Wro
cław, tel. 071/348-53-78
TELEOBIEKTYW MC-MTO 11CA 1000 mm. do Zenita i 
Practicy, filtry, rękojeść, torba, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/348-53-78
WYWOŁYWARKA DO FILMÓW Wallner WPC 404. na pod- 
grzane powietrze, bardzo mało używana, - 600 zł. Leszno, 
teł. 0604/93-74-52

TELEFONY  
I AKCESORIA

AKCESORIA DO TELEFONÓW GSM ładowarki stacjonar- 
ne - 27 zł. ładowarki samochodowe -15 zł, pokrowce -14 
zł, uchwyty samochodowe - 20 zł, zestawy słuchawkowe - 
12 zł. Wrocław, teł. 0503/36-38-35 
AKCESORIA DO TELEFONU ALCATEL CLUB zestaw słu
chawkowy, uchwyt konektor antenowy, antena zewnętrz
na 5 dB - 100 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
AKCESORIA DO TELEFONU NOKIA 3210: przewody M2 
BUS, do toga, SMS-ów, net monitora, SIM locków- 30 zł/szt 
Wrocław, tel. 0607/53-33-69
AKUMULATOR DO TELEFONU NOKIA 5110.6110. z wi
bracją, 1150 mAh - 90zł, nimh 900 mAh, z wibracją- 65 zł. 
do Nokii 3210.1100 mAh - 82 zł. do NokM 3310.850 mAh 
• 75 zł, - 90 zł. Lubin. tel. 0607/53-38-16 
CZĘŚCI DO TELEFONÓW komórkowych z demontażu, 
telefony komórkowe uszkodzone (ok.100 sztuk), różne 
marki Wrocław, teł. 321-28-39,0501/82-02-37 
DIODY DO TELEFONÓW GSM niebieskie. 10 szt, aukcje

Ihurtownia akcesoriów !
[GSM PI OM AR s .c . 
ul.Czajkowskiego 93, Karłowice 

Wrodaw owmJ 
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gsm.com, wysyłka, cena - 5.49 zł/szL lu b  komplet (100 szt), 
cena - 4.99 zł/szt Wrocław, teł. 0501/95-61-78 
DZWONKI DO TELEFONU Siemens (ponad 200), Nokia 
(ponad 200), Ericsson (ponad 500) -10 zł, opis netmonito- 
ra Nokia (40 stron A4) - 20 zł, kody -  5 zł. Zielona Góra, teł. 
0605/91-57-62 ,
KABEL DO TELEFONU NOKIA 3210 MBUS, FBUS - 60 zł. 
możliwość wysyłki. Jawor, teł. 0503/66-18-52 
KABEL DO TELEFONU NOKIA do usuwania SIM locków z 
różnych modeli, profesjonalnie wykonany, z oprogramowa
niem, możliwość wysyłki -  260 zl. Wrocław, tel. 
0501/60-76-46
KABEL DO TELEFONU NOKIA COM1. mbus/fbus, dwie 
wtyczki, do modefi 3210,5110,6110. -  60 zł. Waferzych, 
tel. 0503/40-22-22
KABEL MBUS, FBUS DO TELEFONU Nokia 3?10, możli
wa wysyłka, - 60 zŁ Jawor, lei. 0503/66-18-92 
KABEL TELEFONICZNY 10 par, z linką nośną -1  zł/mb. 
Świdnica, teł. 0607/38-99-70 
KABLE DO TELEFONU do usuwana SM locka, kodu apa
ratu, wgrywania logo itp. box + 26 końcówek - 560 zł oraz 
bax+9 końcówek-290 zł. Zielona Góra, teL 0501/60-76-46

LUKA
TELEFO NY KOMÓRKOWE  

S K U P  • SP R Z E D A Ż  • SE R W IS
- karty startowe SIMPLUS, POP
- karty uzupełniające 30/50/J 00/150
- SIM locki 30-60 zł
- aktywacje 0-609475474
- naprawa serwisowa 0-604222 759
- fachowe doradztwo

uL Ruska 49 
tel. 071/344-12-20 

ul. Strzegomska 208, stoisko 83 
JHALA STRZEGOMSKA’ Nowy Dwór 

tel. 071/373-64-68 wew. 383 
tel. 071/373-65-93 wew. 383

S P R Z E D A Ż  H URTOW A I D ETA LIC ZN A  
AKCESORIÓW DO T E L . KOMÓRKOWYCH
- pokrowce kolorowe i czarne oraz skórzane 
(6-30 zł)

- ładowarki samochodowe i stacjonarne 
(11 -40 2ł)

- adaptory 0 P012310
- zestawy słuchawkowe
- kable do komputera
- obudowy do Nokii 3210 i 3310 
^baterie

ul. Raska 49 
tel. 071/344-12-20. 0-604 222 759 

0-604 222 759, 0-609 475 474

KARTA UHERCOM działa w Polsce - 60 zL Wrocław, tel 
071/372-99-56
KARTA POP STARTOWA nowa, łatwy numer, - 40 zi. Ole
śnica, teł. 071/793-39-93. 0503/71-0300 
KARTA POP na koncie 65 zł. ważna przez 1 rok, -  80 z t 
Wrocław, teł. 0501/2^64-95
KARTA POP 0 zł na koncie + kupon uziq)ełniafący 20 zł. -
30 zł. Wrodaw. teł. 0502/894)1-60
KARTA POP nowa, zapakowana, 15 zł na koncie ♦ 10 zł
na kuponie, możliwość wysyłki, -  35 zł. Wrodaw, teł.
071/343-12-95, 0503/99-55-23
KARTA POP Idea, nowa, na koncie 15 zł +10 zł portfefik.
wizytówki, - 40 zł. Wrocław, teł. 071/342-67-11,
0501/94-75-89
KARTA POP Idea, nowa, na koncie 15 zł, -  40 zł. Wrodaw,
teł. 071/788-55-83, 0501/94-29-26
KAR1A POP STARTOWA nowa, 15 zł na koncie ♦  10 zł na
kuponie, moS. wysyłki,-35 zł. Wrodaw, teł. 071/783-77-45.
0503/99-06-99
KARIA POP ze stanem 85 zł. Wtocław, teł. 0502/04-27-46 
KARTA SIMPLUS STARTOWA 30 zł na koncie, nowa, za
pakowana, - 60 zł. Głogów, teł. 0605/954)9-99 
KARTA SIMPLUS STARTOWA 6 zł na koncie, ważna do 9 
ripca. - 25 zł. Legnica, teł. 076/855-204)5 
KARTA SIMPLUS startowa, nowa, zapakowana -  55 zł. 
Oleśnica, teł. 071/793-39-93, 0503/71-034)0 
KARTA SIMPLUS nowa. na koncie 33 zł. moż&wa wysył
ka. - 50 zł. Wrodaw. teł. 071/783-77-45.0503/994)6-99 
KARTA SIMPLUS nowa. na koncie 33 zł. - 50 zł. Wrodaw. 
teł. 071/788-55-83, 0501/94-29-26 
KARTA SIMPLUS na koncie 35 zł. ważna do 6 miesięcy, 
nowa. - 46 zl. Wrodaw. teł. 0501/28-64-95 
KARTA SIMPLUS STARTOWA 30 zł na konde. cena 55 zł. 
nowa, oryginalnie zapakowana. Wrocław, teł. 322-20-18, 
0503/67-754)2
KARTA SHIPLUS nowa, nie używana, ważna 4 miesiące, 
oryginalne opakowanie, ze Wszystkimi kodami i instrukcja
mi, cena - 27 zl. kupony doładowujące do Simplus (30), 
cena - 28 zł, Tak Tak (29). cena - 27 i i ,  i karty POP. nowe. 
cena • 35 zł. Wrodaw. tel. 0503/36-38-35 
KARTA SIMPLUS nowa, na koncie 33 z ł,-49 zł. Wrodaw, 
tel. 071/342-67-11, 0501/94-75-89 
KARTA SIMPLUS STARTOWA nowa. 33 zł na koncie, możl. 
wysyłki, - 50 zł. Wrodaw. teł. 071/783-77-45.0503/994)6-99 
KARTA TAK TAK zerowe konto - 50 zł. Legnica, tel. 
0603/43-95-84
KARTA TAK TAK startowa, nowa, zapakowana -  90 zł. 
Oleśnica, teł. 071/793-39-93,0503/71-03-00 
KARTA TAK TAK na koncie 55 zł, ważna do 6 miesięcy, - 
80 zł. Wrocław, teł. 0501/28^4-93 
KARIA TAK TAK STARTOWA 50 zł na koncie, cena 100 
zł. Wrodaw. teł. 322-20-18, 0503/67-75-02 
KARTATAKTAK STARTOWA nowa. zapakowana, na kon
de 50 zł, możliwość wysyłki -  85 zł, karta Simplus, starto
wa, nowa, zapakowana, 30 zł na koncie, możliwość wysył
ki -  50 zł. Wrocław, tel. 071/343-12-95.0503/99-55-23 
KARTA TAK TAK STARTOWA nowa, 50 zł na koncie, możl. 
wysyłki. - 85 zł. Wtocław, tel. 071/783-77-45,0503/994)6-99 
KARTA TAK TAK startowa, nowa, 50 zł na koncie, możli
wa wysyłka-85 zł, karta SIM płus. startowa, nowa, na kon
cie 33 zł. możliwa wysyłka - 50 zł, karta POP, startowa, 
nowa, 15 zł na koncie +10 zł na kuponie, możłiwa wysyłka 
-  40 zł. Wrocław, teł. 071/783-77-45.0503/99-06-99 
KARTY STARTOWE : POP. na koncie 15 zł - 45 zł, Sim- 
płus, natarcie 3 zł - 35 zł, Simpłus, na koncie 30 zł - 60 zł,
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Simplus, na koncie 33 zł - 63 zł, Simplus, na koncie 53 zł -
83 zł, TAK TAK, na koncie 50 zł -110 zł. Legnica, tel.
0603/84-85-36, 0607/82-34-20
KARTY SIMPLUS STARTOWE - od 39 zł, Tak Tak - od 59
zł oraz POP - od 39 zł. Wrocław* tel. 387*13-75,
0606/77-92-47
KARTY SIMPLUS, POP STARTOWE nowe, zapakowane, 
cena od 30 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
KLAPKA DO TELEFONU SIEMENS C35I tylna, możliwa 
wysyłka, - 30 zł. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 
0503/99-06-99
KLAWIATURA do wiadomości SMS Ericsson T10, T1018 - 
10 zł/szt Jawor, tel. 0603/48-89-02 
KUPIĘ KARTY STARTOWE Tak Tak, Pop, Simplus, nowe i 
używane. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
KUPIĘ AKUMULATOR DO TELEFONU SIEMENS S6 nowy 
lub używany. Wrocław, tel. 071/782-98-70, 0608/08-13-65 
KUPIĘ AKUMULATOR DO TELEFONU NOKIA 8110 cien
ką, może być używana, w cenie do 40 zł. Wrocław, tel. 
0605/91-96-72
KUPIĘ AKUMULATOR DO TELEFONU NOKIA 3310 
litowo-jonową, tanio. Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62 ' 
KUPIĘ INSTRUKCJĘ DO TELEFONU SAGEM RC 712. 
Lubin, tel. 0601/28-59-72 i  
KUPIĘ KABEL do usuwania SIM locków z telefonów No
kia 3310 - do 40 zł i Siemens, uniwersalny - do 30 zł lub 
zlecę zrobienie. Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62 
KUPIĘ KARTĘ SIMPLUS, TAK TAK, POP z ważnym nu
merem. Wrocław, tel. 0503/37-20-42 
KUPIĘ KARTY POP, SIMPLUS, TAK TAK STARTOWE. 
Wrocław, tel. 0605/91-62-00
KUPIĘ KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE POP o wartości 50 i
100 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75
KUPIĘ KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE POP, SIMPLUS, TAK
TAK. Wrocław, tel. 0605/91-62-00
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU SIEMENS C25.
Wrocław, tel. 0608/74-02-47
KUPIĘ ŁADOWARKĘ DO TELEFONU Ericsson T10s, GF 
768. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
KUPIĘ OBUDOWĘ DO TELEFONU Nokia 6250. Leszno, 
tel. 0607/21-77-33
KUPIĘ OBUDOWĘ DO TELEFONU MOTOROLA V 3690 
w kolorze srebrnym, bez klapki. Zielona Góra, tel. 
0501/60-76-46
KUPIĘ OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOC- 
KA wgrywania loga itp. do telefonów GSM. Zielona Góra, 
tel. 0605/91-57-62
KUPIĘ PŁYTKĘ GŁÓWNĄ DO TELEFONU SAGEM MC 
939 lub cały telefon z uszkodzonym wyświetlaczem. Zielo
na Góra, tel. 0501/60-76-46
KUPIĘ TELEFON GSM z SIM iockiem ERY lub bez SIM
locka. Kłodzko, tel. 0602/33-63-17
KUPIĘ TELEFON GSM faks. Lwówek Śląski, tel.
0608/34-51-30
KUPIĘ TELEFON GSM nowy lub używany. Wrocław, tel. 
071/351-25-34
KUPIĘ TELEFON GSM Nokia, Ericcson, Siemens, może
być bez osprzętu. Wrocław, tel. 0504/78-85-00
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501. Wrocław, tel.
071/783-77-45, 0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501, Siemens C35i,
M35i, Panasonic GD93, Sony CMD J5. Legnica, tel.
0602/71-50-63
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 GF 768. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON GF 768, T 10s, T 28s, 
może być niekompletny. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON PF 768. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON R320 I R380S. Wro
cław, tel. 0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20 T 28, T 10, może 
być bez ładowarki. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez SIM locka.
Zielona Góra, tel. 0502/39-13-72
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28 S, T 10S, T 20S.
Wrocław, tel. 071/783-77-45, 0503/99-06-99
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T-10, T-20. Legnica,
tel. 0600/92-49-84
KUPIĘ TELEFON GSM ERICSSON T20S, T28S. Wrocław, 
tel. 0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA 3xxx, T2288 V2288. 
Wrocław, tel. 071/361-68-43, 0503/67-01-42 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA CD 160. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 M 3288,3588, 
.3689, 3888, T 2288, V 2288, CD 930, V 3688, V 3690, 
Ericsson GA 628, GF 768, S868, A 1018s, T 10ś, T 28s, T 
20s, A2618s, R320, Nokia 3110,5110,5130,6110,6150, 
3210, 3310, 6210, 8210, 8850, Siemens C25, S25, C35i, 
M35, S35. Wrocław, tel. 0607/78-78-93 
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA D 520 • do 70 zł, M 
3288, 3588, 3688, 3888 - do 100 zł, T 2288, V 2288 - do 
150 zł, CD 930 - do 170 zł, Ericsson GA 628- do 60 zł. GF 
768 - do 100 zł, S 868 - do 100 zł, A 1018 - do 100 zł, T 10s

- do 200 zł, T 28s - do 500 zł, A 2618 - do 170 zł Nokia 
3110 - do 90 zł, 5110 - do 160 zł, 3210 - do 230 zł. Wro
cław, tel. 0603/83-88-61 -
KUPIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 lub V 3690, 
bez SIM locka lub działający w Erze, z polskim menu. Opole, 
tel. 0602/43-70-85
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110, 3210, 3310, inne.
Kłodzko, tel. 074/867-92-98, 0607/18-24-35
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 w cenie do 200 zł lub
3310 w cenie do 320 zł, 5110 do 130 zł, 6110 do 200 zł.
Świdnica, tel. 074/845-32-80, 0608/83-17-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA na gwarancji. Wrocław, tel.
0501/96-97-75
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA najchętniej kompletny. Wro
cław, tel. 0600/36-02-24
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA nowy. Wrocław, tel. 
344-16-79, 0609/40-88-33
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA lub inny. Wrocław, tel. 
387-13-75, 0606/77-92-47
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110,3210,3310 oraz inne, 
może być bez ładowarki. Wrocław, tel. 0601/50-17-33 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 200 zł, 5110 - do 
150 zł, 6110 - do 250 zł, 3310 - do 360 zł, 2110 - do 30 zł, 
najchętniej z SIM Iockiem Plusa lub bez. Zielona Góra, tel. 
0605/91-57-62
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3210,5110 oraz inne, 
nowe i używane. Żary, tel. 0608/59-65-31, 0606/63-58-02 
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 5,25, 
J5, Mitsubishi Aria. Wrocław, tel. 0606/57-95-13 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3110. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - 200 zł, 3310 - 320 
zł, Siemens C35i - 270 zł, M35 - 320 zł, S35 - 500 zł, - 200 
zł. Lubin, tel. 0607/53-38-16
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 Nokia 3310, 5110, 
5130,6110, 6130,6150, 7110,8210,8810, 8850, Motoro
la V 50, V 3688, V 3690, Siemens C25, C35, M35, S35, 
SL45, Ericsson T 10, T 18, T 20, T 28, R 320, Panasonic 
GD92, GD93, Sony J5, Mitsubishi Trium Aria, mogą być 
uszkodzone. Oława, tel. 0606/40-71-37 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 Nokia 3310, 5110, 
6210,7110,8210,8310,8850,8890, Siemens SL45, C35, 
C25, Motorola V 50, V 3690, V 3688, nowe, używane, 
uszkodzone, niekompletne, możliwy dojazd. Oława, tel. 
0502/99-08-87
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 - do 230 zł, 6110 - do 
250 zł, 3310 - do 420 zł, 6210 - do 900 zł, Siemens C25 - 
do 150 zł, S25 - do 270 zł, C35i - do 300 zł, M35 - do 350 
zł, S35 - do 550 zł; Panasonic G 520 • do 80 zł, GD30 • do 
160 zł, GD50 • do 190 zł. Bosch 909 - do 220 zł 509 - do 
60 zł, Alcatel Club, Easy, Max, View - do 50 zł. Wrocław, 
tel. 0603/83-88-61
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, w ce
nie do 150 zł. Wrocław, tel. 0607/73-56-42 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 , 3310,6210, 7110 i 
5110. Wrocław, tel. 071/783-77-45, 0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310 lub inny. Lu
bin, tel. 0601/44-95-30
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310. Wrocław, tel. 
071/361-68-43, 0503/67-01-42 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310, 6110, 7110, 
8210,6210 8850, Ericsson T10s, T20s, T28s, Motorola V 
3688, V 3690, V50, Panasonic GD90, GD92, GD93, Sie
mens C25, C35, M35 i inne. Wrocław, tel. 0607/77-93-56 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210, 3310, 6210 7110, 
5110 Ericsson T20, T28s, Alcatel 501. Wrocław, tei. 
071/783-77-45, 0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210,5110. Wałbrzych, tel. 
074/867-92-98. 0607/18-24-35
0  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 złr 301 • 240 zł, 501 do 360 zł. 
Wrocław, tel. 0501/29-09-13 02028831

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 400 zł i inne. Jele
nia Góra, tel. 0603/50-42-03
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowe, kilka sztuk. 
Lubań, tel. 0603/12-38-26
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 do 410 zł, Nokia 3210,
5110, 6210, Ericsson T 28, T20, Siemens C 35i - 300 zł i
inne. Lubin, tel. 0603/16-79-74
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, bez
polskiego menu, w cenie do 300 zł. Wrocław, tel.
0503/39-10-84
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel.
071/788-55-83, 0501/94-29-26
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 - nowe, 10 szt, oraz
Nokię 6210. Wrocław, tel! 0606/16-76-49
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel.
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 Siemens C35i, M35i,
S35i. Wrocław, tel. 0603/07-66-43
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310. Wrocław, tel.
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 3210, 511.0, może
być bez ładowarki. Wrocław, tel. 0502/39-10-89
KUPIE TELEFON GSM NOKIA 3310 ,3210 lub 5110 oraz
inne. Zary, tel. 0606/63-58-02, 0608/59-65-31
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3210 Siemens C-35i,
Ericsson T-Z8. Lubin, tel. 0604/96-86-78
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310,3210 lub inne, nowe
1 używane, z Zielonej Góry i okolic. Zielona Góra, tel. 
0607/75-59-98

W szystkie modele !
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KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310, 3210, 5110. Legni
ca, tel. 0600/92-49-84
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310, 3330, 6210. Lubin, 
tel. 0604/65-37-51
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 płytę główną, w ce
nie do 60 zł, technicznie sprawną. Legnica, tel. 
0605/05-44-21
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5130, 6130, 5110, 6110, 
3210, 3310, Siemens C35, C25, może być niekompletny. 
Wrocław, tel. 0501/96-97-75
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 5130, 6130, 5110, 6110, 
3210, 3310, Siemens C35, C25, mogą być niekompletne. 
Wrocław, tel. 0501/96-97-75
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6110 .kameleon", z pol
skim menu i ładowarką, • 300 zł. Legnica, tal. 
0605/63-76-79
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210 z promocji, bez SIM
locka lub w sieci Era. Trzebnica, tel. 0608/16-04-79
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210 w rozliczeniu może
być Nokia 3210 + dopłata, • 270 zł. Wrocław, tel.
071/338-02-78, 0601/67-73-07
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210. Wrocław, tel.
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 6210, 3210, 5110, 3310 
nowy. Wrocław, tel. 0606/16-76-49

op 2 TELEFONY
sprzedaż KOMÓRKOWE 
zamiana .  n v n v
usuwanie blokad .  SIMPLUS
akcesoria - pop
Wrocław, ul. Gen. Hallera 3, tel. 071/782-86-24

KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8110, 8148. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka lub z 
SIM Iockiem Plusa. Opole, tel. 0607/11-87-33 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210, 8850. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA 8890 Nokia 8850, 8310, 
8210.7110.6210.5110.3310,3210, Siemens SL45, C35. 
C25, Motorola V 50. V 3690, V 3688. nowe, używane, za
blokowane, uszkodzone, zniszczone, niekompletne, moż
liwy dojazd. Oława, tel. 0603/42-81 -56 
KUPIĘ TELEFON GSM NOKIA, SIEMENS, ERICSSON 
nowy lub używany. Oleśnica, tel. 071/793-39-93, 
0503/71-03-00
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC G520 GD30, 50,90, 
92. 93. Bosch 509, 909, 909 Dual S, Alcatel Club, Easy, 
Max, View, DB, 302, 501, Mitsubishi Trium Aria. Wrocław, 
tal. 0607/78-78-93
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD50. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM PANASONIC GD92 pudełko, ła- 
dowarka, z SIM Iockiem, zadbany, • 600 zł. Lubin, tel. 
0603/16-79-74
KUPIĘ TELEFON GSM PHILIPS OZEO. Wrocław, tel. 
071/783-77-45. 0503/99-06-99 
KUPIĘ TELEFON GSM SAGEM z serii 9. Wrocław, tel. 
071/361-68-43, 0503/67-01-42
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S K U P
NOKIA. 3310 430 ZŁ.
NOKIA 3210 320 ZŁ.
SIEMENS 03S 340 ZŁ.
SIEMENS O 25 200 ZŁ
MOTOROLA 3888 1 70 ZŁ-
MOTOROLA N/.T2288 1 70 ZŁ.
MOTOROLA TA 1 80 7 0  ZŁ i
ERICSSON T28 500 ZŁ
ERICSSON T20 -4-50 ZŁ i
ARIA 240 ZŁ
SIEMENS A36 220 ZŁ
ERICSSON A2618 220 ZŁ
ERICSSON R320 3 5 0  ZŁ
I IN N E  F A B R Y C Z N IE  N O W E

3ODANE CENY SACENAMI ORIENTACYJNYMI l MOGĄ ULEC ZMIANIE

SPRZEDAZ TELEFONOW KOMORKOWYCH
-N O W E  i U Ż Y W A N E  - N A J W I Ę K S Z Y  W Y B Ó R  
-TELEFONY NA KARTĘ TAK TAK SIM PLUS POP
-DO KAŻDEGO APARATU W KOMPLECIE JEST ŁADOWARKA I INSTRUKCJA 

-NAJNIŻSZE CENY -FACHOWE DORADZTWO 
-STARE APARATY PRZYJMUJEMY W ROZLICZENIU (ZAM IANA)
-Z KAŻDEGO ZAKUPIONEGO TELEFONU

Pokrowce czarne I kolorowe 15 zł 
pokrowce skórzane boczne 29 zł 
pokrowce skórzane z klipsem 25 zł 
pokrowce przezroczyste 18 zł 
ładowarki samochodowe 18 zł 
ładowarki sieciowe 29 zł 
adapter 220/12 25 zł 
zestawy słuchawkowe 29 zł 
kable komunikacyjne tel-pc od 59 zł 
panele nokla 3210 29 zł 
panele nokia 3310 35 zł 
obudowa siemens c35 49 zł 
baterie od 69 zł
antenki wymienne 19 zł 0P011235

KARTY STARTOWE s e r w i s
-TAK TAK stan konta 50 9 9  Z Ł  WYŚWIETLACZE
-SIM PLUS stan konta 33 5 9  Z Ł  N o k i a  5 1 1 0  
-SIM PLUS stan konta 53 7 9  Z Ł  
-POP MAŁY stan konta 15 4 5  Z Ł

KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE
JEŻELI KUPISZ U NAS TELEFON 
KARTĘ STARTOWĄ MOŻESZ KUPIĆ 10% TANIEJ!!!

KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS uszkodzony lub bez pol
skiego menu. Bolesławiec, tel. 0608/36-03-83 
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, Mitsubishi Trium Aria, z ładowarką lub bez, może 
być uszkodzony. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25, €35. Legnica, tel. 
0600/92-49-84
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25, C35I Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35 lub inny. Wrocław, 
tel. 0503/37-20-42 -
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35 M35, C25, może 
być bez ładowarki. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I lub inny. Wrocław, 
tel: 0608/09-33-19
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35L Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS M35I. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS S10 stan b. dobry. Lu- 
Jtłin, tel. 0503/32-22-43
KUPIĘ TELEFON GSM SIEMENS S25. Wrocław, tel. 
0605/91-62-00
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 TELEFON GSM/DCS ERICSSON T20 S. Wrocław, 
tel. 0604/06-55-32
KUPIĘ TELEFONY NOKIA 5110 do 150 zł, Nokia 3210 - 
do 240 zł, Nokia 3310 - do 350 zł, Siemens C25 - do 150 
zł, Siemens C30 - do 180 zł, Siemens C35 - do 250 zł, 
Alcatel 301,302 - do 200 zł, Alcatel 501 - do 350 zl, Erics
son T10s - do 150 zł, T20s • do 350 zł i inne. Legnica, tel. 
0603/84-85-36, 0607/82-34-20 
KUPIĘ TELEFONY GSM ALCATEL 501 Nokia 3310, Sie
mens C35i lub inne. Legnica, tel. 0602/71-50-63 
KUPIĘ TELEFONY GSM NOKIA Ericsson, Siemens i inne, 
z aktualnych promocji, z Dolnego Śląska, nowe i używane. 
Lwówek Śląski, tel. 0608/19-39-91 - 
KUPIĘ TELEFONY GSM NOKIA 3210 5110, 3310, 6110, 
Ericsson T 10, 768,1018,868, Siemens C35, C25, M35, 
Panasonic C30, 50, 90, mogą być bez ładowarek. Wro
cław, tel. 0607/18-20-26
KUPIĘ TELEFONY GSM NOKIA 3210, 3310, 7110 Sie
mens C35, Panasonic GD 30, GD 50. Wrocław, tel. 
071/788-55-83, 0501/94-29-26 
KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE TAK TAK zapakowane, o war
tości 149 zł -140 zł, wartości 99 zł - 95 zł, wartości 30 zł - 
27 zł. Wrocław, tel. 0501/93-75-98 
KUPONY UZUPEŁNIAJĄCE TAK TAK, nominał H 9 zł - 
135 zł, nominał 99 zł • 89 zł. Wrocław, tel. 0606/16-76-49 
LICZNIK TELEFONICZNY rozlicza w złotówkach, liczy czas 
i impulsy, sumuje w miesiącu, nowy - 75 zł. Wrocław, tel. 
0503/31-71-77
ŁADOWARKA DO TELEFONU MOTOROLA D 520 Moto
rola V 3688, Nokia 3110, cena 20 zł/szt. Kłodzko, tel. 
0605/15-11-96
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA samochodowa, - 20 
A. Lubin, tel. 0604/16-52-85 
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA oryginalna, - 25 zł. 
Wrocław, tel. 0608/09-33-19
ŁADOWARKA DO TELEFONU MOTOROLA CD 930 - 25 
zł. Wrocław, tel. 071/328-99-61 
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 3210 -15 zł. Wro
cław, tel. 071/328-71-07
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA5HO sieciowa, oryg. 
- 29 zł. Wrocław, tel. 071/328-13-47, 0503/50-86-33 
ŁADOWARKA DO TELEFONU Siemens 025, C35i, samo
chodowa, nie używana, -10 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 3210 domowa i sa
mochodowa, - 40 zł. Wrocław, tel. 071/781-41-54 wieczo
rem, 0605/53-78-75
ŁADOWARKA DO TELEFONU Nokia 3210 i 3310, orygi
nalne, cena 40 zł. Wrocław, tel. 071/324-90-89, 
0501/99-09-00
ŁADOWARKA DO TELEFONU NOKIA 3210 nowa, zapa
kowana • 35 zł, lub zamienię na ładowarkę do telefonu 
Siemens C25, C35. Zgorzelec, tel. 0607/73-80-14 
ŁADOWARKI DO TELEFONU sieciowe - od 35 zł, samo
chodowe - od 20 zł, zestawy słuchawkowe - od 25 zł, klip
sy do paska - od 5 zł, pokrowce - od 20 zł. Legnica, tel. 
0603/84-85-36, 0607/82-34-20 
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA net 
monitor - opis, gry do Nokii 3210,2 linia, wibracja, dzwon
ki, logo, SMS-y graficzne, generatory i dużo innych, możl. 
wysyłki -15 zł/CD. Trzebnica, tel. 0609/08-88-16 
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA logo, 
dzwonki, także do telefonu Nokia 3310, Siemens S3, Erics
son 2618s i innych, blue light (jak 8850), wibracja, dodat
kowe gry, kody i wiele innych, na CD, ponad 1 GB, aukcje 
gsm. com, wysyłka, - 69 zł. Wrocław, tel. 0501/95-61-78 
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA do te
lefonów Nokia 3310, Nokia 3210, Nokia 5110, logo - 250 zł 
oraz kable - 300 zł. Wrocław, tel. 071/352-30-97, 
0503/32-24-72 ,
OPROGRAMOWANIE DO USUWANIA SIM LOCKA secu
rity code, wgrywania logo, net monitor, dodatki, dzwonki, 
loga, vibra 3210, T10, T18, języki, generatory kodów Sim
plus, Tak-Tak, Pop, flasher Nokii, nowe softy, możliwa wy
syłka - 20 zł/CD. Wrocław, tel. 0604/08-97-81 
OPROGRAMOWANIE DO UZUPEŁNIANIA KONTA na kar
tach Simplus, POP, Tak Tak, wysyłka, -240 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0609/58-62-26
OPROGRAMOWANIE DO UZUPEŁNIANIA KONTA w kar
tach Simplus, TAK TAK, POP, możliwa wysyłka, - 240 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0609/58-62-26 
PAKIETY STARTOWE SIMPLUS, POP nowe, zapakowa
ne.  ̂od 30 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
PANEL DO TELEFONU NOKIA 3210 oryginalny, zielony i 
żółty - 25 zł, do tel. Nokia 5110 oryginalny, granatowy i

SKUP I SPRZEDAZ 
TELEFONÓW GSM
KUPIMY KAŻDY TELEFON NOWY 
I UŻYWANY ORAZ Z PROMOCJI

SKLEP - KOMIS OP010475

Ś w id n ica , u l. W ałbrzyska 5 
tel. 0604 30 20 40

szary (logo PLUS)- - 20 zł, czerwony -10 zł. Legnica, tel. 
0603/84-85-36, 0607/82-34-20 
PROGRAMATOR PHOENIX Smartmouse (GSM/DTV) - od 
200 zł, reaktywacja na Fuli Packet, nieaktywnych kart DTV.
Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78.... ........ ..........
PROGRAMATOR PHOENIX do kart, TV Sat - 200 zł, JDM 
PIC + EPROM -100 zł. Legnica, tel. 0502/65-29-24 
PUDEŁKA DO TELEFONÓW Nokia 3210, z instrukcją, 
3310 z instrukcją, 8850, kompletne. Zebrzydowa, tel. 
0601/08-44-70
RADIOTELEFON FM 300315 W, 2 kanały 145550,145500 
-100 zł, FM 3031 • 80 zł, antena Yagi Radmor, 6-elemen- 
towa • 50 zł, przy zakupie całości zasilacz 24V gratis. Wał
brzych. tel. 074/847-32-77
O S „SIMLOCK" USUWANIE z tel.: Nokia, Ericsson, 

Siemens, Alcatel, Bosch, Panasonic, Sagem, Mo
torola, Philips, Mitsubishi, kasowanie kodu apa
ratu, wgrywanie języków menu, logo, net moni
tor, gry do Nokii 3210 - od 10 zł, możliwy dojazd, 
karty startowe POP (15) • 35 zł, Simplus (30) - 50 
zł, Tfck Tak (50) - 85 zł, boxy, przewody, emmi. 
boxy, oprogramowanie do, usuwania SIM locków, 
możliwa wysyłka, W-w, te l. 071/783-77-45, 
0503/99-06-99 02029391

SEKRETARKA AUTOMATYCZNA PANASONIC na dwie 
duże kasety, do telefonu, z zasilaczem, -150 zł. Wrocław, 
tel. 071/344-81-35 _
SŁUCHAWKI DO TELEFONU PHILIPS HP 090 nowe, - 30 
zł. Wrocław, tel. 071/328-71-07 
TELEFAKS AMSTRAD, z sekretarką, wyświetlacz cyfro
wy, obcinarka, papier blokowy, po przeglądzie serwisowym, 
atrakcyjny wygląd, skrócona instrukcja obsługi, - 400 zł. 
Wałbrzych, tel. 0602/38-72-71 
TELEFAKS CANON Multipass C-20 drukarka kol., ska- 
ner-kopiarka, - 620 zł. Wrocław, tel. 0501/75-13-72 
TELEFAKS, -160 zł. Wrocław, tel. 071/347-69-72 
TELEFAKS JOFFORTS (Jofax 95 A), nowy, kupiony w 
Niemczech, - 800 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86, 
0600/30-22-22
TELEFAKS PANASONIC PANAFAX UF-S2 mało używa
ny, w pudełku, cyfrowa sekretarka, instrukcja obsługi, - 750 
zł. Kluczbork, tel. 077/418-48-79 lub 0606/42-70-24 
TELEFAKS PANASONIC KX-F130, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0607/55-33-23 .
TELEFAKS PANASONIC Panafax UF-V60, w pełni cyfro
wy, automatyczna sekretarka, kopiarka, faks, telefon, stan 
bardzo dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 0501/30-87-90 
TELEFAKS PANASONIC KXF 3550 sekretarka, na papier 
termiczny, gwarancja, -450 żł. Wrocław, tel. 071/345-24-60, 
0501/32-68-16
TELEFAKS PANASONIC KXF 90 sekretarka, gilotyna, na 
papier termiczny/ instrukcja w j. polskim, - 350 zł. Wrocław, 
tel. 071/345-24-60, 0501/32-68-16 
TELEFAKS PHILIPS MAGICstan b. dobry, - 500 zł. Brzeg, 
tel. 0503/72-50-07
TELEFAKS PHILIPS Magie 2 Vox ze skanerem, nowy, w
pudełku, - 680 zł. Legnica, tel. 076/854-28-70
TELEFAKS PHILIPS HFC 111 nowy. gwarancja, - 550 zł.
Świdnica, tel. 0601/71-64-22
TELEFAKS SHARP F0-2100 automatyczny podajnik ECM,
copy, 6 języków, gilotyna • 245 zł. Wrocław, tel.
071/347-69-72
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC Panaphone 
KXT 96082, cena 150 zł. Kamieniec Ząbkowicki/teł. 
074/817-87-76
TELEFON BEZPRZEWODOWY SIEMENS GIGASET 201Ó 4 
2 szt - 250 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-44 
TELEFON BEZPRZEWODOWY SCHNEIDER kolor czar
ny, zasięg 400 m, nowy akumulator, -100 zł. Świdnica, tel. 
0600/20-24-17
TELEFON BEZPRZEWODOWY PANASONIC KX-T 9000 
BSH, czarny, mały, -120 zł; Wrocław, tel. 0503/33-04-89- 
TELEFON BEZPRZEWODOWY BOSH oddzielna baza, 
bardzo dobry zasięg, czarny, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0503/33-04-89
TELEFON PANASONIC biurowy, Wielofunkcyjny, stan b. 
dobry. Wrocław, tel. 071/363-87-99 
TELEFON SIEMENS 815 S EUROSET sprzedam, nowy, 
nie używany, -120 zł. Wrocław, tel. 0607/76-66-65 
TELEFON DCS ERICSSON PH 388 ładowarka, cena 100 
żł. Wrocław, tel. 322-20-18, 0503/67-75-02 
TELEFON DCS NOKIA 5130 ładowarka + uchwyt samo
chodowy, zestaw słuchawkowy, pokrowiec, karta POP waż
na do 06.2002 r. (4 zł na koncie), stan b. dobry, -190 zł. 
Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
TELEFON DCS NORTEL 1822 ładowarka, dodatkowa ba
teria (obie baterie Li-lon), bez SIM locka, -150 zł. Wro
cław, tel. 0603/29-77-84
TELEFON DCS SIEMENS S8 ładowarka, pokrowiec, dzia: 
ła w Idei, • 50 zł. Bielany Wrocławskie, tel. 0503/66-01-64 
TELEFON GSM ALCATEL kpi., mały, bez SIM locka -150 
zł, Alcatel, z klapką, kpi. -100 zł. Jawor, tel. 0603/48-89-02 - 
TELEFON GSM ALCATEL SIM lock ERA, pudełko, gratis 
skórzany pokrowiec, -160 zł. Kłodzko, tel. 0602/33-63-17 
TELEFON GSM ALCATEL 302 ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK, zestaw gło
śno mówiący, najnowszy model, b. mały, stan idealny, - 
270 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM ALCATEL 501 kupiony w salonie ERY, 
nowy, pudełko, dokumentacja, gwarancja jeszcze nie wy
pisana, w komplecie ładowarka i futerał, SIM lock ERA,

6 9  zł 
Nokia 3 2 1 0  - 9 9  zł 
Nokia 3 3 1 0  - 119 zł 
Nokia 7110  - 139  zł 
Nokia 8 2 1 0  - 119 zł 
Nokia 6 2 1 0  - 129  zł 
wymiana wyświetlacza -19 zł

T A K Ż E  S P R Z E D A Ż  W Y S Y Ł K O W A
S IM -L O C K A  U S U W A M Y  G R A TIS O T W A R T E g Z S Z W s

m (071)78- 18-656

USUWANIE
SIM-LOCKOW 
KODÓW APARATÓW u u
WGRYWANIE JĘZYKÓW M l i
MOTOROLA USUWAMY SIM-L0CKI 
WGRYWAMY JĘZYK AKITffl/UJEMY ZEGAREK 00 RĘKI!!
SIEMENS, ALCATEL, ERICSSON od 29 zl
JĘZYK NOKIA -99 ZŁ (CZAS DO 14 DNI)
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bardzo dużo funkcji, WAP, wybieranie głosowe, dyktafon, - 
500 zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/25-30-92 
TELEFON GSM ALCATEL 501, nowy, - 460 zł tub zamie
nię na Nokię 3210. Oleśnica, tel. 071/793-39-93, 
0503/71-03-00
TELEFON GSM ALCATEL 501 najnowszy model, b. mały, 
ład. sieciowa, nowy, na gwarancji, 2-systemowy, idealny 
do TAK TAK, zestaw głośno mówiący, stan idealny, • 490 
zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB ład. sieciowa, na gwa
rancji, idealny na kartę TAK TAK, zestaw głośno mówiący, 
stan idealny, b. długi czas czuwania. - 90 zł. Wrodaw, teł. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM ALCATEL CLUB bez SIM locka, pokro
wiec, klips, - 95 zł. Wrocław, tel. 071/321-74-03, 
0608/65-93-58
TELEFON GSM ALCATEL CLUB niebieski, stan bardzo 
dobry, z klapką, ładowarka, cena 110 zł. Wrocław, tel.
322-20-18, 0503/67-75-02
TELEFON GSM ALCATEL CLUB, futerał + ładowarka - 
100 zł. Zielona Góra. tel. 0604/66-60-47 
TELEFON GSM ALCATEL CLUB zielony metalic. futerał, 
ładowarka, -100 zł. Zielona Góra. tel. 0604/66-60-47 
TELEFON GSM ALCATEL DB bez SIM locka, cena 160 zł. 
Wrocław, tel. 0502/304)1-13
TELEFON GSM ALCATEL EASY SIM lock Era. podświe
tlany z przodu, idealny do TAK TAK, stan b. dobry, łado
warka, oryginalne opakowanie, możliwość wysyłki, -130 
zł. Bielawa, tel. 074/645-70-86, po 18 
TELEFON GSM ALCATEL EASY OB nowy. bez SIM loc
ka, z ważną kartą Simplus, pełen osprzęt, wbudowany ze
staw głośno mówiący, zegarek, data, długa żywotność ba
terii, mały, lekki - 200 zł. Jawor, tel. 0600/58-32-59, 
0603/48-67-67
TELEFON GSM ALCATEL EASY OB nowy. bez SIM loc
ka, z ważną kaitą Simplus, zestaw głośno mówiący, zegar, 
data, mały, lekki. - 200 zł. Jawor, tel. 0603/48-67-67 
TELEFON GSM ALCATEL EASY ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, 2-systemowy, na kartę TAK TAK, zestaw głośno 
mówiący, stan idealny, -140 zł. Wrodaw, tei. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB pomarańczowy, pu
dełko, instrukcja obsługi, ładowarka stacjonarna, stan b. 
dobry, -120 zł. Wrocław, tel. 0608/38-90-04 
TELEFON GSM ALCATEL EASY DB nowy, działa w Era 
GSM, -180 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM ALCATEL MOVI STAR bez SIM locka. bez 
polskiego menu. ładowarka, uszkodzony (rozłącza), - 40 
zł. Świdnica, tel. 0602/80-49-36 
TELEFON GSM ALCATEL ONE TOUCH ładowarka, po
krowiec, -180 zł. Wrodaw, tel. 0608/66-75-67 
TELEFON GSM ALCATEL ONE TOUCH CLUB z SIM loc- 
kiem Era, na kartę TAK TAK, ładowarka - 90 zł, Motorola D 
520, z SIM lockiem Pius, na kartę Simplus, ładowarka - 80 
zł. Wrocław, tel. 0608/09-33-19

ZESTAWY STARTOWE 
POP, SIMPLUS, TAK TAK

POP - 29 zł 
SIMPLUS - 34 zł 
TAK TAK-65  zł 
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teł. SIEMENS C-30 
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PPHU .GAMA" w 
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TELEFON GSM ALCATEL ONE TOUCH CLUB ładowar
ka, z kartą lub bez, cena - 80 zł. Wrodaw, teł. 0503/37-20-42 
TELEFON GSM ALCATEL ONE TOUCH MAX mało uży
wany, działa w Erze, ładowarka, - 90 zł. Wrodaw, tel. 
0608/76-94-58
TELEFON GSM ALCATEL OTC Plus. bez SIM locka - od 
100 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
TELEFON GSM ALCATEL VIEW DB z ważną 5 mies. kar
tą Tak-Tak, pełen osprzęt, zegar, data, zestaw głośno mó
wiący, duży wyświetlacz, długa żywotność baterii, mały, 
lekki, stan b. dobry - 200 zł. Jawor, teł. 0600/58-32-59, 
0603/48-67-67
TELEFON GSM ALCATEL VIEW ładowarka. - 80 zł. Wto- 
cław. tel. 0502/39-10-89
TELEFON GSM ALCETEL EASY bez poskiego menu. bez 
SIM locka, uszkodzony, - 40 zł. Świdnica, tel. 0602/80-49-36 
TELEFON GSM ALCETEL EASY DB bez SIM locka, łado
warka. -160 zł. Wrocław, teł. 0608/67-2345 
TELEFON GSM BOSCH 509 działa w Plusie -130 zł, Erics
son A1018S, działa w Erze -150 zł, Ericsson A2618S, działa 
w Erze, nowa bateria Li-Jon, 1500 mAh -  220 zł,. Motorola 
D 160, działa w Erze - 60 zł, Alcatel Club, bez SIM locka - 
110 zł, Alcatel View, bez SIM locka -120 zł. Legnica, tel. 
0603/84-85-36, 0607/82-34-20 
TELEFON GSM BOSCH 509 dwuzakresowy, świecąca 
pomarańczowa obudowa + ładowarka, bez SIM locka, 
wszystkie kody. Leszno, tel. 065/526-78-26 lub 
0503/50-25-17
TELEFON GSM BOSCH 509 I właściciel, bez SIM locka.
2-systemowy, ładowarka , dokumenty, stan b. dobry, -100
zł. Wrocław, teł. 0501/364)0-32
TELEFON GSM BOSCH 509 ładowarka, instrukcja, -100
zł. Wrodaw, tel. 0603/53-67-60
TELEFON GSM BOSCH 509 ładowarka sieciowa, stan b.
dobry, 2-systemowy, działa w Plusie, Simplusie, zegar, data,
cena -109 zł. Wrodaw. tel. 0503/36-38-35
TELEFON GSM BOSCH 608 bez SIM locka, kompletny,
stan b. dobry, • 110 zł. Wrodaw, tel. 0609/40-88-33
TELEFON GSM BOSCH 608 ładowarka, - 80 zł. Wrocław,
tel. 0502/39-10-89
TELEFON GSM BOSCH 909 ład. sieciowa, nowy, na gwa
rancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i Sim-

plusa, 2-systemowy, stan idealny, • 250 zł. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM DANCALL HP 2711 bez SIM locka, ideal
ny na kartę TAK TAK, Simplus, - 70 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 0503/62-67-34
TELEFON GSM ERICSSOMN T 10S kolor niebieski, bez 
SIM locka, pudełko, instrukqa obsługi, ładowarka, - 200 zł. 
Wałbrzych, tel. 0607/71-41-30 
TELEFON GSM ERICSSON 2618 ładowarka sieciowa, 
wybieranie i odbieranie głosem, kalkulator, WAP, stoper, 
zegar, data, budzik, czuwa 200 h, stan idealny, - 200 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S ład. siedowa, pu
dełko, bez SIM locka, stan b. dobry, mało używany, -180 
zł., tel. 0503/74-46-12
TELEFON GSM ERICSSON A1018S ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, POP i 
Simplusa, pudełko, 2-systemowy, -140 zł. Wrodaw, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON A 1018S stan idealny, ład. sie
ciowa, prosty w obsłudze + zestaw słuchawkowy, • 130 zł. 
Wrocław, tel. 0607/18-20-26
TELEFON GSM ERICSSON A1018S pokrowiec, kpi. -100 
zł. Złotoryja, tel. 076/878-42-85, 0501/60-77-39 
TELEFON GSM ERICSSON A 1018s -110 zł. Legnica, tel. 
0600/92-49-84
TELEFON GSM ERICSSON A 1018s ładowarka sieciowa, 
bez SIM locka, wibracje, klips, zegar, budzik, kalkulator, - 
215 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618 bez SIM locka, • 199 
zł. Wrocław, tel. 0604/29-93-59 
TELEFON GSM ERICSSON A 2618 nowy, folia na wyświe
tlaczu, ładowarka, cena 250 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
TELEFON GSM ERICSSON A 2618S bez blokad, - 210 zł. 
Wrocław, tel. 0609/40-88-33
TELEFON GSM ERICSSON C 25 bez SIM locka, pudełko, 
ładowarka, dokumentacja, 220 dzwonków, futerał, 2-sys- 
temowy, -170 zł lub zamienię na Nokię 5110,6130,8110, 
inne. Wrocław, teł. 0604/64-02-45 
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ład. sieciowa, bez SIM 
locka. idealny do TAK TAK i Simplusa, zadbany, - 90 zł. 
Wrocław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON GA 628 ładowarka sieciowa. 
SIM lock ERA, nowa bateria, klips, -110 zł. Wrocław, tel. 
0606/61-35-60
TELEFON GSM ERICSSON GA 628, - 100 zł. Wrocław, 
teł. 0602/80-44-53
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 ład. siedowa. bez SIM 
locka, idealny do TAK TAK i Simplusa, pudełko, instrukcja, 
na gwarancji, mały, z klapką, zadbany, -150 zł. Wrocław, 
tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON GF 768, bez SIM locka. łado
warka, instr. w jęz. polskim, stan b. dobry, -170 zl. Wro
cław, tel. 0502/83-74-89
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 bez SIM locka, łado
warka, instrukcja, klips, stan idealny, -170 zł. Wrocław, teł. 
0501/96-97-75
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 zadbany, w dobrym 
stanie, futerał, klips, pudełko, ładowarka, -120 zł. Wro
cław, tel. 0602/85-81-42
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 granatowy, ładowar
ka, cena 165 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-754)2 
TELEFON GSM ERICSSON GF 768, - 150 zł. Wrocław, 
tel. 0602/80-44-53
TELEFON GSM ERICSSON GF 768 niebieski, ładowarka 
domowa, -100 zł. Zielona Góra, tel. 0604/66-60-47 
TELEFON GSM ERICSSON GH688 Plus, ERA, - 80 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-77-45, 0503/994)6-99 
TELEFON GSM ERICSSON HA 628 ładowarka, stan b. 
dobry, - 80 zł. Kłodzko, tel. 0603/64-04-23 
TELEFON GSM ERICSSON R 310S nowy, na gwarancji, z 
SIM lockiem Era, wibracja, b. dużo funkcji, • 580 zł lub za
mienię na Ericsson R 320s. Wrocław, tel. 071/363-28-84, 
0600/62-77-21
TELEFON GSM ERICSSON R 320, - 349 zł. Wrocław, tel. 
0604/29-93-59
TELEFON GSM ERICSSON R 320S z SIM lockiem Era. na 
gwarancji, ład., pokrowiec, • 390 zł lub zamienię na T 28s. 
Legnica, tel. 0606/58-64-67
TELEFON GSM ERICSSON R 320S na gwarancji, wibra
cja, WAP, instrukcja, futerał, - 250 zł. Wrocław, tel. 
0604/75-67-47
O  TELEFON GSM ERICSSON R 380S fabrycznie 

nowy, na gwarancji, menu w j.  polskim, bez SIM 
locka, wszystkie funkcje, palmtop, najlepszy 
model -1.450 zł, Motorola V 3690, menu w j.  pol
skim, bez SIM locka • 1.000 zł, V 3688, menu w j. 
polskim, bez SIM locka • 700 zł, Panasonic GD 
93, bez SIM locka -  720 zł, Sony J5 • 720 zł, Erics
son T20 - 460zł. Możliwość zamiany na inne, Wro
daw, tel. 0501/47-70-47 80014131 

TELEFON GSM ERICSSON S 868 ład. sieciowa, 2-syste- 
mowy, bez SIM locka, idealny na kartę POP, Simplus i TAK 
TAK, zadbany, -140 zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM ERICSSON S 868 stan dobry, - 80 zł lub 
zamienię na inny, z dopłatą. Wrodaw, teł. 0504/86-62-37 
TELEFON GSM ERICSSON S 868 pudełko, ładowarka sie
dowa, instrukcja, menu w j. polskim, działa w Plus, Sim
plus, Era, Tak Tak, Idea, POP, posiada zegar, datownik, 
budzik, kalkulator, cena - 109 zł. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
TELEFON GSM ERICSSON T 10 kpi. - 200 zł. Ericsson 
T20, nowy - 430. Ericsson 2618, ERA, nowy - 250 zł, Erics
son R320 • 400 zł. Jawor, tel. 0603/48-89-02 
TELEFON GSM ERICSSON T 10 stan bardzo dobry, bez 
SIM locka, wybieranie głosowe • 250 zł. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
TELEFON GSM ERICSSON T 10S bez SIM locka. menu T 
18s, ład. stacjonarna i samochodowa, niebieski, - 200 zł., 
tel. 0602/11-38-80
TELEFON GSM ERICSSON T 10S menu T18s, bez SIM 
locka, głosowe wybieranie numerów, alarm wibracyjny, 
zegar, data, budzik, kalkulator, pudełko, klips do paska, 
instrukcja obsługi, gwarancja, kolor granatowy, stan ideal
ny, - 250 zł. Bolesławiec, tel. 0604/82-59-70 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S, ładowarka sieciowa, 
IDEA, wibracja, POP, - 255 zł. Bolesławiec, tel.

, 075/732-72-01, 0603/634)7-97 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S gwarancja, pudełko, 
ładowarka sieciowa, etui, wibracja, wybieranie głosowe, 
menu od T18s,hez SIM locka (Era, Plus, Idea), - 260 zł lub 
zamiana na droższy GSM. Gostyń, tei. 0603/0749-38 
TELEFON GSM ERICSSON T10S menu od modelu T 18, 
w pudełku, wybieranie głosowe, niebieski, bez SIM locka,
- 250 zł. Trzebnica, tel. 0606/53-26-57 
TELEFON GSM ERICSSON T10S ład. siedowa, nowy. na 
gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, Simplusa i 
POP, wibraqa, 2-systemowy, klapka, - 230 zl. Wrocław, tel. 
0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON T10S roczny, ładowarka, instr. 
w jęz. pdskim, pudełko, z SIM lockiem Idea, stan idealny, - 
250 zł. Wrocław, teł. 071/788-15-92. 0501/09-17-18 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S z klawiaturą do SMS, 
pokrowiec - 20 zł. Wrodaw, tel. 0503/73-69-63 
TELEFON GSM ERICSSON T10S wibracje, klapka, data, 
budzik, zegarek, ład. stacjonarna, małe gabaryty, dodat
kowo obudowa, -180 zł. Wrodaw, tel. 0607/18-20-26 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S niebieski, ładowarka.

Skup, sprzedaż, zamiana
te lefonów kom órkowych na kartę i innych 

serwis GSM, usuwanie blokad SIM lock
OP005660

Legnica, ul. Gwiezdna 35t/1 
076/854-34-62, 0-603 45 08 75

klawiatura do wiadomośd SMS, pokrowiec, - 250 zł. Wro
cław, tel. 0503/99-83-33
TELEFON GSM ERICSSON T10S ładowarka, gwarancja, 
menu od T18s, bez SIM locka, ideały do POP-a, TAK TAK-a, 
Simplusa, - 220 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
TELEFON GSM ERICSSON T10S, ład. sieciowa, bez SIM 
locka, stan dobry, wybieranie głosowe, akumulator z wi
bracją, -170 zł. Wrocław, tel. 0609/15-60-18 
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka, -209 zł. 
Wrocław, tel. 0604/29-93-59
TELEFON GSM ERICSSON T 10S funkcje T 18, stan b. 
dobry, - 250 zł. Wrodaw, tel. 071/321-75-79,0608/16-76-17 
TELEFON GSM ERICSSON T 10S bez SIM locka, pudeł
ko, 2 ładowarki, zestaw słuchawkowy, instrukcja, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/50-17-33
TELEFON GSM ERICSSON T10S bez SIM locka, stan b. 
dobry, - 220 zł lub zamienię. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM ERICSSON T10s, 2000 r. roczny, bez SIM 
locka, bateria wibrująca, - 250 zł. Paczków, tel. 
0600/85-2648
TELEFON GSM ERICSSON T 18 bez SIMIocka, aktywna 
klapka, instrukcja, ładowarka, - 290 zł. Wrocław, tel. 
0604/89-37-72

SKUP
TELEFO NÓ W  

NOWYCH I UŻYWANYCH 
1 TEL. 071/321 .SS-S3

TELEFON GSM ERICSSON T 20 - 450 zł. Legnica, tel. 
0600/9249-84
TELEFON GSM ERICSSON T 20 nowy, bez SIM locka, • 
450 zł. Wrodaw, tel. 0603/18-50-09 
TELEFON GSM ERICSSON T 20 nowy, • 510 zł. Wrodaw. 
tel. 0502/53-18-09
TELEFON GSM ERICSSON T 20S bez SIM locka. nowy. - 
500 zł lub zamienię. Kłodzko, tel. 074/867-77-30, 

'0605/32-69-00
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, na gwarancji, z 
SIM lockiem. - 460 zł. Nowa Ruda. tel. 0606/45-87-50 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S mało używany, SIM lock

OPOLE
SKUP, SPRZEDAŻ, ZAMIANA 

USUWANIE BLOKAD SIM LOCK 
AKCESORIA 

KARTY TAK TAK, POP, SIMPLÓS 
Opole, ul. Krakowska 25 

obok „DZIUPLI” §
tel. 077/456-42-51 =

0-609 385 777, 0-602 584 089 »

SKUP ■ SPRZEDAZ • ZAMIANA
TELEFO NÓ W  GSM NO W YCH I UŻYW A N YC H

-  u s u w a n ie  b lo k a d  
S I M  l o c k - o d  18  z ł
W YŚW IETLACZE LCD z  w ym ianą  
nazw a a rty k u łu
wyświetlacz + klapka 
Motorola V3688 250 zł
wyświetlacz + klapka 
Motorola V3690 275 zł
wyświetlacz Nokia 5110 60 zł

- karty aktywacyjne -od 30rt 
-akcesoria
- podstawki pod telefon - 3,90 zl brutto/ szt. 

S E R W IS  # NAPRAW A
TELEFONÓW

Wrocław, ul. Bogusławskiego 46 
(obok sklepu ALPINUS)

tel./fax 071/332-62-93
tel. 0-501 932-783, 0-606 533 392

Idea, stan idealny, pudełko, gwarancja, - 450 zł. Opole, 
tel. 0502/52-0548
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, SIM lock Idea, 
bateria wibracyjna, stan idealny - 440 zł lub zamienię na 
Nokię 3310. Trzebnica, tel. 0503/034)1-46 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, nie używany, bez 
SIM locka, wibracje, aktywna klapka, WAP, gry i inne, - 460 
zł. Wałbrzych, teł. 0603/34-94-66 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, na gwarancji, 
Idea, - 400 zł. Wrocław, tel. 786-75-67, 0502/10-16-74 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę TAK TAK, 
POP i Simplus, 2-systemowy, bez SIM locka, stan idealny, 
- 500 zł. Wrodaw, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, gwarancja, bez 
SIM locka, cena 460 zł. Wrodaw, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM ERIC8SON T 20S nowy. SIM lock Idea, 
ładowarka, instrukcja, pudełko, na gwarancji, mało używa
ny, dużo funkcji, - 450 zł. Zgorzelec* tel. 0503/02-33-79 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, gwarancja, bez 
SIM locka, w pudełku - 540 zł. Wrocław, tel. 0502/304)1-13 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S stan idealny, wybiera
nie głosowe, wibracja, zegarek, bez SIM locka, dużo funk
cji - 470 zł. Kłodzko, tel. 0600/93-1542 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S pudełko, instrukcje, ła
dowarka stacjonarna i samochodowa, dużo funkcji, bez SIM 
locka, - 470 zł. Kłodzko, tel. 0605/15-11-96 .
TELEFON GSM ERICSSON T 28S, - 490 zł. Legnica, tel. 
0600/9249-84
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, folia na wyświe
tlaczu, na gwarancji, pudełko, • 500 zł. Oława, tel. 
0603/42-81-56
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, folia, na wyświe
tlaczu, na gwarancji, litowa bateria, wibracja, wybieranie 
głosowe, aktywna klapka, 2-systemowy, pełna dokum., 
instr., ład. sieciowa, pudełko, stan idealny - 550 zł lub za
mienię na Nokię 3210 lub 5110. Paczków, tel. 
0606/59-29-16
TELEFON GSM ERICSSON T 28S nowy, na gwarancji, 2 
ładowarki, z SIM lockiem Era, stan b. dobry, - 470 zł. Po
lkowice, tel. 0604/30-2042
TELEFON GSM ERICSSON T 28S mały, ład. sieciowa, 
nowy, na gwarancji, bez SIM locka, idealny do TAK TAK, 
Simplusa i POP, wibracja, 2-systemowy, klapka, - 490 zł. 
Wrocław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM ERICSSON T 28S bez SIM locka, - 450 zł. 
Wrocław, tel. 0605/37-15-65

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

TELEFON GSM MOTOROLA 3688 stan b. dobry, SIM lock 
Era, -160 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30, 0605/32-69-00 
TELEFON GSM MOTOROLA C 160 pudełko, zasilacz, etui, 
działa w Idei, - 60 zł. Wrocław, tel. 784-30-17 
TELEFON GSM MOTOROLA C 930 ładowarka, pudełko,
2-systemowy, -180 zł. Wrocław, tel. 0503/37-2042 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 160 DUAL. -120 zł. Wro
cław, tel. 0602/80-44-53
TELEFON GSM MOTOROLA CD 920 na częśd. Wrocław, 
tel. 071/361-89-55, 0501/84-36-38 
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 ład. sieciowa, nowy, 
nie używany, na gwarancji, w pudełku, 2-systemowy, na
grywanie rozmów, wibracja, dyktafon, wibracja, idealny na 
kartę POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, - 200 zł. Wro
daw, tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM MOTOROLA CD 930 na częśd, silniczek

rororowe
sprzedaż •  zamiana /f8a*ai13
komis • s e r w is *

P0KR0UJCC SKÓRA 25zŁ
POKROWCE UIKSUSOUIC 55 zł
ŁAD. SA M O CH O D O M  30 zł
UCHWYTY DO SAM0CH. od 20 zł
ANTCNKIUIYHUCNNC od 20 zł 
SIM L0CHI od 
KODY APARATU 
KURTY STARTOUIf 
Z NUMCRCM (N0Uf€)

30 zł
od 20 zł

od 40 zł

pokrowiec lub ładom ram.

S K U P  K O M Ó R E K
ERICSSON R320s............... 360 ZŁ.
ERICSSON T20s................420 ZŁ.
ERICSSON T28s .......470 ZŁ.
NOKIA 3310................. ...... 410 ZŁ.
SIEMENS C35I   340 ZŁ.
TRIUM ARIA....................... 250 ZŁ.

I inne, tylko nowe - nieużywane I 

>0996612 W R O C Ł A W  
0 604 63 77 00 0 602 68 45 49

TELEFON GSM ERICSSON T 28S, - 500 zł. Zebrzydowa, 
woj. jeleniogórskie, tel. 0604/97-29-13 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S stan idealny, w karto
nie, ładowarką samochodowa, bez SIM locka - 500 zł. Ze
brzydowa, teir0601/0844-70, woj. jeleniogórskie 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S działa w Era GSM, stan 
b. dobry, • 480 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM ERICSSON T 28S stan b. dobry, - 480 zl. 
Żary, tel. 0608/59-65-31
TELEFON GSM ERICSSON T 20S nowy, na gwarancji, 
pudełko, 2-systemowy, akumulator z wibracją, bez SIM loc
ka, na kartę POP, Tak Tak, Simplus, pilne, - 500 zł. Wro
daw, tel. 0604/84-62-62
TELEFON GSM ERICSSON T18S, 2 ładowarki, 2 zestawy 
słuchawkowe, etui, klips z kartą POP, konto .0", ważna do
02. 2002 r, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/78141-54 wieczo
rem, 0605/53-78-75
TELEFON GSM ERICSSON T28S na części. - 200 zł. Wro
daw, tel. 071/783-7745, 0503/99-06-99 
TELEFON GSM HAGENUK ładowarka siedowa i samo
chodowa, pokrowiec, komplet, - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/339-96-67, 0601/73-30-21 
TELEFON GSM HAGENUK bez SIM locka - 80 zł. Wro
cław, tel. 0608/76-28-06
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM MARS WAP wibra
cja, rozbudowana grafika, • 370 zł. Wrocław, tei. 
0603/23-10-07
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM GEO WAP wibracja, 
nowy, zapakowany, - 370 zł. Wrocław, teł. 0603/23-10-07 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA ład. siedowa, 

- nowy, na gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny na kartę 
TAK TAK, POP i Simplus, 2-systemowy, stan idealny, - 290 
zł. Wrodaw, tel. 0603/83-88-61 
TELEFON GSM MITSUBISHI TRIUM ARIA nowy, gwaran
cja, cena 300 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM MOTOROLA serii V, bez SIM locka, biały, 
dwa panele, na gwarancji, zetaw słuchawkowy, radio, in
ternet, WAP, - 210 zł. Dzierżoniów, tel. 0605/93-31-90 
TELEFON GSM MOTOROLA pełne wyposażenie, gwaran
cja, SIM lock ERA, • 160 zł. Kłodzko, tel. 0602/33-63-17

SKUP NOWYCH TELEF0N0W
ERICSSON T 2 0 ................... 380 zł
ERICSSON R 3 2 0 ............ 360 zl
NOKIA 3210.......................... 310 zł
ALCATEL 501 ...................... 370 zł
ERICSSON T 2 8 s ................. 470 zł
NOKIA 3310.......................... 410 zł
oraz inne telefony z promocji OP002774

I W ro c ła w  i K o tlin a  K ło d zk a  I
tel. 0-603 539 090

wibracji, wyświetlacz, dobra bateria, ładowarka. Wrocław, 
tel. 071/328-99-61
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 działa w sieci PLUS, 
w bardzo dobrym stanie + skórzany pokrowiec i ładowar
ka, stan baterii idealny. • 90 zł. Wrocław, tel. 0607/6845-67 
TELEFON GSM MOTOROLA D 520 ładowarka, • 80 zł. 
Wrocław, tel. 0502/39-10-89
TELEFON GSM MOTOROLA M 3288 dual band, 2-syste
mowy, bez SIM locka, działa w każdej sied i na każdą kar
tę, 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 stan bardzo dobry, 
cena 140 zł, ładowarka. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
TELEFON GSM MOTOROLA M 3688 Era, kpi. + pokro
wiec, idealny do TAK TAK, -150 zł. Zielona Góra, tel. 
0605/91-57-62
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 na gwarancji, łado
warka, mało używany, futerał, działa w sieci Plus, -130 zi. 
Oleszna, gm. Łagiewniki, tel. 071/346-19-24 po godz. 16, 
0609/07-25-33
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 etui. ładowarka, stan 
idealny, -100 zł. Świdnica, tel. 0606/87-59-74 
TELEFON GSM MOTOROLA M 3888 nowy. bez SIM loc
ka, -170 zł. Wrocław, tel. 0603/18-504)9 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC 130 pokrowiec, • 
429 zł. Wrocław, teł. 0604/29-93-59 
TELEFON GSM MOTOROLA STAR TAC ład. sieciowa, - 
250 zł. Wrodaw, tel. 071/361-52-50, 0601/55-2045, 
0601/55-20-51
TELEFON GSM MOTOROLA T 180 nowy -170 zł oraz 
Sony CD 5', - 170 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-31-53. 
0603/18-9549
TELEFON .GSM MOTOROLA T 2288 SHARK ładowarka 
siedowa, stan dobry, 2-systemowy, działa w sieci Idea, 
WAP, na kartę POP, na gwarancji, -160 zł. Głogów, teł. 
0502/36-20-44
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SHARK ład. siecio
wa, nowy, na gwarancji, w pudełku, internet, 2-systemowy, 
idealny na kartę POP, Simplus, TAK TAK, stan idealny, - 
180 zł. Wrocław, tel. 0606/57-95-13 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 SIM lock Idea (moż
liwość usunięcia), ładowarka, stan b. dobry, -180 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 0609/40-88-33 
TELEFON GSM MOTOROLA T 2288 na gwarancji, bez 
SIM locka, internet, pudełko. -185  zł. Wrocław, tel. 
071/352-6041
TELEFON GSM MOTOROLA TIMEPORT 250 akumulator
li-ion, polskie menu, oprogramowanie, ładowarka siecio
wa, podczerwień, zestaw słuchawkowy, pudełko, instruk
cja, gwarancja - 530 zł, oryginalny głośno mówiący zestaw 
samochodowy - 370 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
TELEFON GSM MOTOROLA TIMEPORT 7389 podczer
wień, płyta CD, ładowarka, gwarancja, nieużywany, - 450 
zł. Wrodaw, teł. 071/361-00-61, 0501/75-664)3 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 biały, bez SIM locka, 
dwa panele, zasilacz domowy, zestaw słuchawkowy, ra
dio, internet, WAP, na gwarancji, w pudełku, - 200 zł. Dzier
żoniów, tel. 0605/93-31-90
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 internet, radio, dzia
ła w Idei, - 140 zł. Modła, tel. 076/817-22-19, 
0600/52-57-36, woj. legnickie 
TELEFON GSM MOTOROLA V 2288,2000 r. srebrny, stan 
idealny, ładowarka, na gwarancji, internet, radio, zestaw 
słuchawkowy, instrukcja, pudełko, • 200 zł. Oława, tei. 
0601/44-71-19
TELEFON GSM MOTOROLA V 288 nowy -180 zł. T288, 
kpi., bez SIM locka -180 zł, 3888, Plus, na gwarancji -150 
zł, CD930, bez SIM locka -100 zł, -180 zł. Jawor, tel. 
0603/48-89-02
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 ładowarka, zadbany, 
bez SIM locka, menu w j. polskim, pudełko, - 750 zł. Lubin, 
tel. 0603/16-79-74
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 polskie menu. bez 
SIM locka. - 730 zł. Osiecznica, tel. 075/731-23-84 lub 
0607/06-07-81
TELEFON GSM MOTOROLA V 3688 mało używany, grafi
towy, bez SIM locka, polskie menu, ładowarka, - 740 zł. 
Wrocław, tel. 0607/77-93-56
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowy, z SIM lockiem 
Era, wybieranie głosowe, pokrowiec, z zestawem słuchaw
kowym, - 970 zł. Nowa Ruda, tel. 0606/45-87-50 
TECEFON GSM MOTOROLA V 3690ł fabrycznie nowy, 
srebrny panel, zapakowany, dyktafon, zegarek, wygodne 
programowanie menu, wybieranie głosowe i wiele innych 
funkcji, - 970 zł. Wrocław, tel. 0606/4349-18 
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowy, na gwarancji,
-1.099 zł lub zamienię na komputer Pentium III z dopłatą. 
Wrocław, tel. 0604/29-93-59
TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 ładowarka, etui, bez 
SIM locka, - 900 zł. Wrocław, tel. 0503/90-55-68
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TELEFON GSM MOTOROLA V 3690 nowa, nie używana, 
gwarancja, bez SIM locka, cena 1000 zł. Wrocław, tel. 
0502/30-01-13
TELEFON GSM NOKIA używany, pokrowiec, net monitor, 
bez SIM locka, - 450 zł. Legnica, tel. 0603/51-65-69 
TELEFON GSM NOKIA bez SIM locka, -450 zł. Opole, tel. 
077/421-57-80, 0606/53-42-15 
TELEFON GSM NOKIA granatowy, .kameleon”, bez SIM 
locka, ładowarka, net monitor, logo, zadbany, kupiony w 
salonie, • 550 zł. Opole, tel. 0602/64-47-28 
TELEFON GSM NOKIA na gwarancji do końca roku, in
strukcja, pudełko, SIM lock ERA, • 260 zł. Opole, tel. 
0604/85-47-03
TELEFON GSM NOKIA ładowarka, menu w jęz. polskim, • 
800 zł. Wołów, tel. 0602/30-32-26 
TELEFON GSM NOKIA bez SIM locka, wibracja, net mo
nitor, kabelek do PC, - 320 zł. Wrocław, tel. 0609/58-56-95 
TELEFON GSM NOKIA bez SIM locka, stan b. dobry, ład. 
sieciowa, pudełko, • 250 zł. Wrocław, tel. 0605/60-38-78 
TELEFON GSM NOKIA 1610 2 akumulatory, polskie menu, 
ładowarka sieciowa, pudełko, instrukcja + oryginalny gło* 
śno mówiący zestaw samochodowy -170 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-98-77
TELEFON GSM NOKIA 3110 pudełko, instrukcja, ładowar
ka, futerał, mało używany, - 80 zł. Rawicz, tel. 
0609/47-07-25
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 bez SIM locka, kompletny, - 
140 zł. Wrocław, tel. 0504/87-26-96 
TELEFON GSM NOKIA 3110 stan dobry, bez SIM locka, 
ładowarka sieciowa, -110 zł. Wrocław, tel. 0609/40-88-33 
TELEFON GSM NOKIA 3210 paanel, etui, ładowarka, in
strukcja, • 300 zł lub zamiana na Siemens C35i lub Alcatel 
501/302 + dopłata. „  tel. 0606/85-75-28 
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji do 2002 r., stan 
idealny, • 330 zł lub zamienię. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0609/52-74-54
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, - 250 zł. Choj
nów, tel. 076/818-17-90 wieczorem, 0609/35-40-98 
TELEFON GSM NOKIA 3210ład., instr. obsługi, karta Sim
plus - 280 zł oraz karta Simplus startowa, ważna 3 mies. • 
30 zł. Głogów, tel. 0605/93-92-75 
TELEFON GSM NOKIA 3210 uszkodzony - „gubi’ zasięg, 
stan idealny, -140 zł. Jawor, tel. 0502/55-96-30 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, instrukcja, - 300 
zł. Kłodzko, tel. 0603/64-04-23 
TELEFON GSM NOKIA 3210 zapasowa bateria, (nowa), 
zestaw słuchawkowy, na gwarancji, • 320 zł. Kłodzko, tel. 
0600/87-13-57
TELEFON GSM NOKIA 3210, - 350 zł. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, ładowarka, - 
250 zł. Legnica, tel. 0503/56-15-51 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan dobry, - 320 zł. Legni
ca, tel. 0603/51-65-69
TELEFON GSM NOKIA 3210 • 270 zł. Legnica, tel. 
0600/92-49-84
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, - 350 zł. Le
gnica, tel. 0602/28-65-74
TELEFON GSM NOKIA 3210 na części - 60 zł. Lubin, tel. 
0603/48-39-16
TELEFON GSM NOKIA 3210 z SIM Iockiem, pokrowiec, • 
230 zł. Lubin, tel. 0603/48-39-16 
TELEFON GSM NOKIA 3210 na gwarancji, instrukcja, pu
dełko, zestaw słuchawkowy, ładowarka samochodowa, etui, 
bez SIM iocka, stan b. dobry, - 330 zł. Namysłów, tel. 
077/410-15-36, 0604/89-65-56 
TELEFON GSM NOKIA 3210 mało używany, ładowarka, 2 
panele, bez SIM locka, - 300 zł. Oleszna, gm. Łagiewniki, 
tel. 071/346-19-24 po godz. 16, 0609/07-25-33 
TELEFON GSM NOKIA 3210 używany, stan b. dobry, bez 
SIM locka, ład. sieciowa, instr. w jęz. polskim, pudełko, - 
260 zł. Oława, tel. 0502/99-08-87 
TELEFON GSM NOKIA 3210 kpi. dokumentacja, pudełko, 
na gwarancji, stan b. dobry, - 300 zł. Oława, tel. 
0603/07-66-43
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, z SIM Iockiem
Era, • 240 zł. Opole. tel. 0604/62-87-98
TELEFON GSM NOKIA 3210 nowy, bez SIM locka, - 280
zł. Paczków, tel. 0600/85-26-48
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, 2 panele, stan
b. dobry, ładowarka - 290 zł. Świdnica, tel. 074/845-32-80,
0608/83-17-13
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 nowy, nie używany, na gwa
rancji, pudełko, ładowarka, - 350 zł. Wałbrzych, tel. 
0600/29-33-57
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, w pudełku, 
ładowarka, stan b. dobry, • 230 zł. Wrocław, tel. 
0504/78-85-00
TELEFON GSM NOKIA 3210 ład. sieciowa, pudełko, na 
gwarancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, bez SIM 
locka, 2-systemowy, stan idealny, - 260 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 3210 + panel, - 250-zł. Wrocław, 
tel. 0609/26-80-64
TELEFON GSM NOKIA 3210 • 220 zł lub zamienię na te
lefon Ericsson T 10s. Wrocław, tel. 0604/69-99-65 
TELEFON GSM NOKIA 3210 2 szt. - 440 zł/szt., Nokia 
5110, stan b. dobry • 200 zł, Siemens C25, stan b. dobry - 
170 zł, wszystkie bez SIM locka. Wrocław, tel. 
0504/87-26-96
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, pudełko, •
280 zł. Wrocław, tel. 0604/85-63-33
TELEFON GSM_NOKIA 3210 +_panel, ładowarka, etui, r
200 zł.'Wrocław, tel. 0502/60-42-89
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan dobry, gwarancja, - 300
zł. Wrocław, tel. 0604/07-05-67

TELEFON GSM NOKIA 32t0 bez SIM locka. stan bardzo 
dobry, ładowarka - 280 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan bardzo dobry, bez SIM 
locka, cena 280 zł, ładowarka, dodatkowy panel. Wrocław, 
tel. 322-20-18, 0503/67-75-02 
TELEFON GSM NOKIA 3210 2 obudowy, ład. sieciowa, 
pudełko, - 299 zł. Wrocław, tel. 0501/57-37-00 
TELEFON GSM NOKIA 3210 gwarancja, - 280 zł. Wro
cław, tel. 0604/29-93-59
TELEFON GSM NOKIA 3210 kompletny, - 350 zł. Wro
cław, tel. 071/339-96-67, 0601/73-30-21 
TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka sieciowa, w pu
dełku, działa w Plus, Simplus, Era, Tak Tak, Idea, Pop, atrak
cyjny wygląd, budzik, zegar, kalkulator, - 250 zł lub zamie
nię. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan idealny, bez SIM locka,
- 270 zł. Wrocław, tel. 0502/60-03-97
TELEFON GSM NOKIA 3210, • 280 zł. Wrocław, tel. 
0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 3210 bez SIM locka, ładowarka, 
pudełko - 250 zł. Wrocław, tel. 0607/76-04-81 
TELEFON GSM NOKIA 3210 stan b. dobry, nowy, działa 
w Era GSM, - 320 2ł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM NOKIA 3310, • 380 zł. „  tel. 0607/40-09-52 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, bez SIM lócka, łado
warka, pudełko, stan idealny, - 440 zł. Chojnów, tei. 
076/818-17-90 wieczorem, 0609/35-40-98 
TELEFON GSM NOKIA 3310 menu w jęz. polskim, bez 
SIM locka, wybieranie głosowe, alarm, kalendarz, pudeł
ko, kpi, - 430 zł lub zamienię. Głogów, tel. 0602/88-51-25' 
TELEFON GSM NOKIA 3310 ładowarka, pudełko, • 450 
zł. Głogów, tel. 0605/95-09-99 
TELEFON GSM NOKIA 3310 SIM lock ERA, nowy, etui, 
gwarancja, ładowarka, pudełko, instrukcja, - 400 zł. Głub
czyce, tel. 0602/32-17-98
TELEFON GSM NOKIA 3310 - 460 zł. Jelenia Góra, tel. 
0607/15-57-78
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, - 420 zł. Je
lenia Góra, tel. 0603/09-72-74 
TELEFON GSM NOKIA 3310, - 490 zł. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30 '
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. na gwarancji, - 550 zł. 
Legnica, tel. 0602/28-65-74
TELEFON GSM NOKIA 3310 • 430 zł. Legnica, tel. 
0600/92-49-84
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, SIM lock Plus, karta 
wstępu do klubu Nokia, - 460 zł. Legnica, tel. 0603/33-35-62 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy - 440 zł, Nokia 3210 - 
300 zł, Siemens C35i - 350 zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, w pudełku, na gwa
rancji, - 390 zł. Nowa Ruda, tei. 0607/62-79-33 
TELEFON GSM NOKIA 3310 fabrycznie nowy, na gwa
rancji, - 470 zł lub zamienię na Nokię 3210. Oleśnica, tel. 
071/793-39-93, 0503/71-03-00 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, - 490 zl. Oleśnica, tel. 
0603/95-97-69
TELEFON GSM NOKIA 3310 oryg. panel, z klapką Big Star, 
ładowarka, • 450 zł. Oława, tel. 0501/44-49-26 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, folia na wyświetlaczu, 
pudełko, na gwarancji, instr. w jęz. polskim, ład. sieciowa, 
• 460 zł. Oława, tel. 0502/99-08-87 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, kom
pletny, pudełko, - 460 zł. Oława, tel. 0603/42-81-56 
TELEFON GSM NOKIA 3310 w pudełku, na gwarancji, kpi. 
dokumentacja, stan idealny, - 440 zł. Oława, tel. 
0603/07-66-43
TELEFON GSM NOKIA 3310 na gwarancji, ładowarka, bez 
SIM locka, • 400 zł. Opole, tel. 0602/76-46-46 
TELEFON GSM NOKIA 3310 folia na wyświetlaczu, - 450 
zł. Pieńsk, tel. 0609/44-48-69 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, pudeł
ko, ładowarka, instrukcja, wibracja, wybieranie głosowe, 
stan b. dobry, - 470 zł. Trzebnica, tel. 071/387-08-90, 
0607/10-95-50
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, ładowarka, stan ideal
ny, • 450 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-23-22 lub 
0608/10-50-92
TELEFON GSM NOKIA 3310 pudełko, gwarancja, nowy, 
stan idealny, - 370 zł. Wrocław, tel. 0607/86-30-74 
TELEFON GSM NOKIA 3310 ład. sieciowa, pudełko, na 
gwarancji, idealny do TAK TAK, Simplusa, POP, bez SIM 
locka, 2-systemowy, wibracja, wybieranie głosowe, stan 
idealny, - 450 zł. Wrocław, tel. 0608/11*60-25 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, - 500 zł. Wrocław, tel. 
0502/53-18-09
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, stan idealny,
- 450 zł lub zamienię na Nokia 6210. Wrocław, tel. 
0502/82-36-96
TELEFON GSM NOKIA 3310 roczna gwarancja, -150 zł. 
Wrocław, tel. 0503/89-71-31
TELEFON GSM NOKIA 3310 2-miesieczny, SIM lock Idea, 
ładowarka, instrukcja, pudełko, - 440 zł. Wrocław, tel. 
0606/16-76-49
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan bardzo dobry, bez SIM 
locka - 460 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan bardzo dobry, cena 390 
zł, ładowarka. Wrocław, tel. 322-20-18, 0503/67-75^02 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, na gwarancji, akumu
lator z wibracją, pudełko, • 460 zł. Wrocław, tel. 
0501/57-37-00
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, - 420 zł. Wro
cław, tel. 0502/60-03-97
TELEFON GSM NOKIA 3310 ład. sieciowa, - 400 zł. Wro
cław, tel. 0607/28-20-82
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, folia na wyświetlaczu, 
pudełko, na gwarancji, -400 zł. Wrocław, tel. 0503/04-69-47 
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy. - 460 zł. Wrocław, tel. 
0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan idealny - 420 zł, GSM 
Nokia 3210 - 260 zł. Wrocław, tel. 071/788-55-83, 
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 bez ładowarki, uszkodzony,
- 200 zł. Wrocław, tel. 0601/50-17-33
TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, w opakowaniu, na 
gwaracji, - 440 zł. Zielona Góra, tell 0502/39-13-72 
TELEFON GSM NOKIA 3310 SIM lock Plus, stan b. dobry, 
w pudełku - 400 zł. Zielona Góra, tel. 0609/42-43-81 
TELEFON GSM NOKIA 3310 z SIM Iockiem Plusa, nowy,
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z dokumentacją, na gwarancji, kpi, - 440 zł. Zielona Góra, 
tel. 0605/91-57-62
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, stan idealny, 
• 460 zł. Zielona Góra. tel. 0502/10-83-41 
TELEFON GSM NOKIA 3310 bez SIM locka, folia na wy
świetlaczu, ładowarka, stan idealny, - 400 zł. Złotoryja, tel. 
0502/62-87-97
TELEFON GSM NOKIA 3310 2 szt, - 850 zł. Złotoryja, tel. 
0601/53-93-11
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, • 450 zł. Żary, 
tel. 0608/59-65-31
TELEFON GSM NOKIA 3310 stan b. dobry, nowy, działa w 
Era GSM, • 450 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM NOKIA 3310,2001 r., • 480 zł lub zamie
nię. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0609/52-74-54 
TELEFON GSM NOKIA 5110 instukcja, ładowarka, -190 
zł. Gostyń, tel. 0603/07-49-38 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, bez SIM locka + 
kabel MBUS-PC. - 220 zł. Jawor, tel. 0601/55-09-32 
TELEFON GSM NOKIA 5110 kpi. -180 zł. 3310, nowy • 
430 zł, 3210, bez SIM locka - 280 zł. Jawor, tel. 
0603/48-89-02
TELEFON GSM NOKIA 5110 SIM lock, ładowarka, stan b.
dobry, -180 zł. Kalisz, tel. 062/502-53-18
TELEFON GSM NOKIA 5110 Simlock Plus, bez ładowarki,
-170 zł. Kłodzko, tel. 0603/64-04-23
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, ładowarka,
idealny do Tak Tak, Pop, Plus GSM, - 230 zł. Kłodzko, tel.
074/867-77-30, 0605/32-69-00
TELEFON GSM NOKIA 5110 - 180 zł. Legnica, tel.
0600/92-49-84
TELEFON GSM NOKIA 5110 pudełko, ładowarka, 2 x instr.
obsługi, bez SIM locka, zestaw słuchawkowy + karta Pop,
ważna do marca 2002 r. - 185 zł. Legnica, tel.
076/721-74-39, 0503/64-18-76
TELEFON GSM NOKIA 5110, • 180 zł. Nowa Ruda, tel.
0607/62-79-33
TELEFON GSM NOKIA 5110 nowy, Plus GSM, 2 panele. 
2 pokrowce, ładowarka, pudełko, instrukcja, - 220 zł. Obor
niki Śląskie, woj. wrocławskie, tel. 0605/65-06-10
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UL. SZCZYTNICKA 26 |
TEL. (071) 327 70 07, 0 602 49 23 51 §

TELEFON GSM NOKIA 5110 pokrowiec, ładowarka, bez 
SIM locka, -160 zł. Oława, tel. 071/303-70-24 
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, bez SIM loc
ka, ład. sieciowa, instr. w jęz. polskim, pudełko, -170 zł. 
Oława. tel. 0603/42-81-56
TELEFON GSM NOKIA 5110, nowy, mało używany, etui, 
panel, bez SIM locka, ładowarka - 200 zł lub zamienię na 
Siemensa C25. Strzegom, tel. 0601/05-19-42 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ład. sieciowa, pudełko, ide
alny do TAK TAK i Simplusa, bez SIM locka, mało używa
ny, zadbany, na gwarancji, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0608/11-60-25
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, instr. w jęz. pol
skim, z SIM Iockiem Era, stan b. dobry. Wrocław, tel. 
071/788-15-92
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, bez SIM locka, - 
180 zł. Wrocław, tel. 0503/79-74-97 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, -180 zł. Wro
cław, tel. 0504/79-37-99
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka. ład. siecio-
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panel, ładowarka, cena 200 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
TELEFON GSM NOKIA 5130 bez blokad, > 120 zł. Wro
cław, tel. 0609/40-88-33'
TELEFON GSM NOKIA 5130 bez polskiego menu. z po
krowcem, -100 zi. Wrocław, tel. 0601/48-58-45 
TELEFON GSM NOKIA 6110 „kameleon", stan b. dobry, 2 
ładowarki - stacjonarna i samochodowa, bez SIM locka, - 
250 zł. Legnica, tel. 076/866-46-74, 0607/83-06-25 
TELEFON GSM NOKIA 6110 kameleon, z SIM Iockiem Plus 
GSM, Simplus, ład. sieciowa, pokrowiec, stan b. dobry, - 
360 zł lub zamienię na Nokię 3310, z dopłatą. Lutynia, gm. 
Miękinia, woj. wrocławskie, tel. 0607/82-60-10 
TELEFON GSM NOKIA 6110 ład. sieciowa, pudełko, ide
alny do TAK TAK i Simplusa, mało używany, zadbany, bez 
SIM locka, • 270 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 6110 .kameleon’ , ładowarka, ba
teria li-jon, bez SIM locka, logo operatora, net monitor, - 
280 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
TELEFON GSM NOKIA 6130 bez SIM locka, instrukcja, 
podczerwień, kalendarz, • 200 zł lub zamienię na inny. 
Wrocław, tel. 0604/64-02-45
TELEFON GSM NOKIA 6130 bez SIM locka. kompletny, 
pokrowiec gratis, stan b. dobry, • 210 zł. Wrocław, tel. 
0609/40-88-33
TELEFON GSM NOKIA 6130 pudełko, ładowarka, stan ide
alny, bez SIM locka, logo operatora, net monitor, - 220 zł. 
Wrocław, tel. 0501/96-97-75
TELEFON GSM NOKIA 6130 ładowarka, pudełko, stan b.
dobry, -190 zł. Wrocław, tel. 0607/77-93-56
TELEFON GSM NOKIA 6150 stan dobry, działa w Plusie, -
370 zł. Bielawa, tel. 0603/69-28-05
TELEFON GSM NOKIA 6150 bez SIM locka, Net Monitor,
logo, - 430 zł lub zamienię na M35, C35, Ericsson R 320S,
Nokię 3110. Ruszów, tel. 0608/71-11-80
TELEFON GSM NOKIA 6150 kpi, - 370 zł. Zielona Góra,
tel. 0605/91-57-62
TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka, • 800 zł. Kąty
Wrocławskie, tel. 0601/71-61-71
TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka. kompletny,
stan b. dobry - 850 zł; Nokia 3310, nowy - 460 zł; Nokia
3210, bez SIM locka, stan idealny - 280 zł; Panasonic
GD50, kompletny, stan idealny • 200 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
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wa, 3 panele, 2 klawiatury, stan b. dobry, -190 zł. Wro
cław, tel. 071/346-00-10 wewn. 112, 0503/13-63-63 
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, bez SIM locka, - 
180 zł. Wrocław, teł. 0501/81-61-47 
TELEFON GSM NOKIA 5110 SIM lock Plus GSM, menu w 
jęz. polskim, ładowarka sieciowa, stan idealny, -190 zł. 
Wrocław, tel. 0603/85-00-55
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, z zestawem 
słuchawkomwym i nowym futerałem, stan bardzo dobry, • 
200 zł. Wrocław, tel.U603/37-73-88 
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan bardzo dobry, ładowar
ka - 200 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 5110, • 179 zł. Wrocław, tel. 
0604/29-93-59
TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry, • 190 zl. Wro
cław, tel. 0502/60-03-97
TELEFON GSM NOKIA 5110 kompletny, - 210 zł. Wrocław, 
tell 0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez blokad. -190 zł. Wro
cław, tel. 0609/40-88-33
TELEFON GSM NOKIA 5110 2 panele, ładowarka stacjo
narna i samochodowa, zadbany, -150 zł. Wrocław, tel. 
0601/97-67-46
TELEFON GSM NOKIA 5110 ładowarka, niebieski panel, 
atrakcyjny wygląd, cena 200 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02

-TELEFON- GS»l NOK1A.5M0- ber SIM- locka,-pokrowiec,- 
ładowarka sieciowa, ładowarka samochodowa, - 230 zł. 
Wrocław, tel. 0606/42-31-77
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, ład. siecio
wa. 2 panele. • 160 zł. Zgorzelec, tel. 0607/82-72-60 
TELEFON GSM NOKIA 5110 bez SIM locka, stan b. do
bry. • 230 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM NOKIA 5110,1999 r. bez SIM locka. łado
warka. gry, kalkulator, panel, stan idealny, • 300 zł. Modła, 
tel. 076/817-22-19. 0600/52-57-36 
TELEFON GSM NOKIA 5130 ładowarka, menu w j. an
gielskim, stan b. dobry, -110 zł. Wrocław, tel. 0503/89-71-31 
po oodz. 12
TELEFON GSM NOKIA 5130 stan idealny, bardzo ładny

i Simplus, 2-systemowy, bez SIM locka, stan idealny, - 950
zł. Wrocław, tel. 0603/83-88-61
TELEFON GSM NOKIA 6210 srebrny, bez SIM locka, kpi,
- 950 zł: Wrocław, tel. 0603/18-50-09
TELEFON GSM NOKIA 6210 stan b. dobry • 950 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 0600/42-07-93 
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy, na gwarancji, - 950 zł. 
Wrocław, tel. 0602/17-08-63
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowa, gwarancja, bez SIM 
locka • 950 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM NOKIA 6210 nowy, pudełko, - 999 zł lub 
zamienię na Nokia 8210. Wrocław, tel. 0604/29-93-59 
TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka, stan idealny,
- 880 zł. Wrocław, tel. 0502/60-03-97

TELEFON GSM NOKIA 6210 bez SIM locka, 2 szt - 900 
zł/szt. Zebrzydowa, woj. jeleniogórskie, tel. 0604/97-29-13 
TELEFON GSM NOKIA 6210, • 900 zł. Zebrzydowa. tel. 
0601/08-44-70
TELEFON GSM NOKIA 6210, - 750 zł lub zamienię. Zgo
rzelec, tel. 0601/15-61-35
TELEFON GSM NOKIA 6210 używany 2 tygodnie, pokro
wiec, hologram na szybce, zestaw słuchawkowy, bez SIM 
locka, na gwarancji, • 890 zł. Zielona Góra, tel. 
0502/39-13-72
TELEFON GSM NOKIA 6210 mało używany, zapakowany 
w pudełku, na gwarancji, stan idealny, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 0602/66-44-44
TELEFON GSM NOKIA 7110 ładowarka, stan idealny, - 
700 zł lub zamiana na Nokia 3310 i 300 zł dopłata. Kłodz
ko, tel. 0607/77-39-96
TELEFON GSM NOKIA 7110, - 890 zł. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
TELEFON GSM NOKIA 7110 ład. sieciowa, pudełko, na 
gwarancji, idealny do TAK TAK, Simplusa i POP, bez SIM 
locka, 2-systemowy, wibracja, aktywna klapka, stan ideal
ny, - 700 zł. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka, aktywna klap
ka, wibracja, menu w jęz. angielskim, - 700 zł lub zamienię 
na Nokię 3310. Wrocław, tel. 0606/41-17-88 
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka, bez polskie
go menu, - 630 zł. Wrocław, tel. 0606/41-19-88 
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka, wibracja, pod
czerwień, wgrany net monitor, aktywna klapka - 700 zł lub 
zamienię na Nokię 8810, 8210,. z dopłatą. Wrocław, ter. 
0501/26-73-37
TELEFON GSM NOKIA 7110 stan idealny, bez SIM locka, 
bez polskiego menu, nowy soft, - 580 zł. Wrocław, tel. 
0603/53-90-90
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka, polskie menu, 
na gwarancji, pudełko, stan b. dobry, - 690 zł. Wrocław, 
tel. 0607/77-93-56
TELEFON GSM NOKIA 7110 bez SIM locka i polskiego 
menu, stan b. dobry - 550 zł, Nokia 3210, bez SIM locka, 
stan idealny - 280 zł, Nokia 3210, bez Slm locka • 260 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-77-45, 0503/99-06-99 
TELEFON GSM NOKIA 8110 ładowarka, zestaw samocho
dowy, -190 zł. Bogatynia, tel. 0602/57-63-45 
TELEFON GSM NOKIA 8110, - 180 zł. Wrocław, tel. 
0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 8148 z SIM Iockiem Idea. - 200 zł. 
Wrocław, tel. 0602/80-44-53
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, menu w jęz. 
polskim, ład. sieciowa, ład. samochodowa, stan b. dobry, 
kolor niebieski, - 950 zł. Kamieniec Ząbkowicki, tel. 
0605/15-12-04
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowy, na gwarancji, bez SIM 
locka, pudełko, instr. w jęz. polskim, ład. sieciowa, -1.100 
zł. Oława, tel. 0603/42-81-56 
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, kompletny, w 
pudełku, stan b. dobry - 880 zł lub zamienię na inny, moż
liwa dopłata. Oława, tel. 0606/40-71-37 
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowy, wzięty z promocji, Sim 
Lock Pius, kompletny, gwarancja, • 1.050 zł. Szprotawa, 
tel. 0601/16-85-79
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, stan dobry. - 
870 zł. Wrocław, tei. 0605/34-54-18 
TELEFON GSM NOKIA 8210 niebiesku, nowy, kompletny, 
-1.200 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0609/40-88-33 
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowa, gwarancja, bez SIM 
locka -1100 zł. Wrocław, tei. 0502/30^01 -13 
TELEFON GSM NOKIA 8210 nowa, na gwarancji, • 950 z!. 
Wrocław, tel. 0607/86-77-86
TELEFON GSM NOKIA 8210 bez SIM locka, ładowarka, 
panel czerwony, stan b. dobry - 850 zł lub zamienię na 
Ericsson T 28s, z dopłatą. Wrocław, tel. 0607/76-04-81 
TELEFON GSM NOKIA 8810, - 159 zł. Wrocław, tei. 
0604/29-93-59
TELEFON GSM NOKIA 8850 niebieskie podświetlenie, 250 
wpisów, mało używany, -1.570 z ł. ., tel. 0603/32-36-27 
TELEFON GSM NOKIA 8850 nowy, na gwarancji, bez SIM 
locka, pudełko, instr. w jęz. polskim, ład. sieciowa, -1.750 
zł. Oława, tel. 0603/42-81-56 
TELEFON GSM NOKIA 8850 polskie menu i dokumenta
cja, stan b. dobry, ładowarka, - 1.550 zł. Trzebnica, te!. 
0607/30-62-32
TELEFON GSM NOKIA 8890 nowa, gwarancja, bez SIM 
locka -1800 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM PANASONIC nowy, pudełko, instrukcja, 
na gwarancji, z SIM Iockiem Idei, -1.100 zł. Wrocław, tei. 
0501/00-73-67
TELEFON GSM PANASONIC 4092 nowy, z SIM Iockiem 
Plusa, idealny do Simplusa, • 540 zł. Zielona Góra, tei. 
0605/91-57-62
TELEFON GSM PANASONIC 4520 kpi. + zestaw głośno 
mówiący i z zestawem słuchawkowym, pokrowiec, -190 
zł. Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62 
TELEFON GSM PANASONIC EB-BS 450 bez SIM locka, 
ładowarka sieciowa, stan dobry, -  90 zł. Kudowa Zdrój, tel. 
074/866-42-66 Wiktor
TELEFON GSM PANASONIC G450 ładowarka sieciowa, 
stan b. dobry, -  150 zł. Jelenia Góra, tel. 075/755-46-70, 
0601/56-78-57
TELEFON GSM PANASONIC G450 działa w Plus GSM, 
Simplus, ładowarka sieciowa, stań b. dobry -105 zł. Wro
cław, tel. 0605/26-44-91
TELEFON GSM PANASONIC G450 bez SIM locka, łado
warka sieciowa, stan b. dobry, -130 zł. Wrocław, tel. 
0609/40-88-33
TELEFON GSM PANASONIC G450 z SIM iockiem Plus, 
ładowarka, pokrowiec, instr. w jęz. polskim, stan b. dobry, • 
110 zł. Wrocław, tel. 0605/37-33-75 
TELEFON GSM PANASONIC G520 SIM lock Era, idealny 
do Tak-Tak, ładowarka, pudełko, książki, pokrowiec, bate
ria wibracyjna, bogate menu, długa żywotność baterii, 
możliwa wysyłka - 160 zł. Jawor, tel. 0600/58-32-59, 
0603/48-67-67
TELEFON GSM PANASONIC G520 alarm wibracyjny, pu
dełko, instrukcja obsługi, pokrowiec, ładowarka, działa w 
Era GSM, -100 zł. Kłodzko, tel. 0605/15-11-96
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TELEFON GSM PANASONIC G520 działa w sieciach Plus, 
Era, wibracje, atrakcyjny wygląd, -140 zł lub zamienię. Wro
cław, tel. 0503/86-34-69
TELEFON GSM PANASONIC G520 ładowarka, pokrowiec, 
karta POP, -140 zł. Wrocław, tel. 0503/9^83-33 
TELEFON GSM PANASONIC G093 Idea. na gwarancji, - 
780 zł. Wrocław, teł. 071/373-36-48 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 ładowarka, pudełko, 
na kartę, stan b. dobry, -190 zł. Opole, tel. 0602/76-46-46 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 srebrny panel, stan 
b. dobry, z SIM łockiem Idea, ładowarka, pudełko, instruk
cja, -  200 zł lub zamienię na Siemens S35i, M35i. Wro
cław, teł. 071/345-41-32, 0503/93-76-64 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 ład. sieciowa, nowy. _ 
na gwarancji, w pudełku, wibracja, animacja, idealny do
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Wrocław id. Łokietka 4 (róg Drobnera)
ta l. 322-97-09, 0501 81-03 B7

TAK TAK, POP, Simplus, 2-systemowy, stan idealny, - 210 
zł. Wrocław, teł. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 ładowarka, futerał, nie- 

\  bieski, bez SIM locka, - 210 zł lub zamienię na droższy z 
dopłatą. Wrocław, teł. 071/784-49-88, 0605/10-18-42 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 ładowarka, pudełko, 
działa w Erze - 200 zł lub zmienię na Mitsubishi Trium Aria, 
z dopłatą do 60 zł. Wrocław, tel. 0606/75-88-52 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 ładowarka sieciowa.
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w pudełku, działa w Era, Pop, Tak Tak, wibracje, stan ide
alny, -190 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM PANASONIC GD30 bez blokad, - 210 zł. 
Wrocław, tel. 0609/40-88-33
TELEFON GSM PANASONIC GD50 na gwarancji. - 200 
zł. Opole, tel. 0604/62-87-98 
TELEFON GSM PANASONIC GD50 ład. sieciowa, nowy, 
na gwarancji, w pudełku, wibracja, animacja, głośno mó-
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wiący, idealny do TAK TAK, POP i Simplusa, 2-systemowy. 
stan idealny, - 250 zl. Wrocław, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM PANASONIC GD90 ładowarka, pudełko,
- 370 zł. Wrocław, teł. 0503/37-2042
TELEFON GSM PANASONIC GD90 ładowarka, - 420 zł.
Wrocław, tel. 0502/39-10-69
TELEFON GSM PANASONIC GD90 mały, 2 kolory pod
świetlania, ład. sieciowa, na gwarancji, w pudełku, anima
cja, TAK TAK, POP, Simplus. 2-systemowy, stan idealny, 
wibracja, animacja, -  450 zł. Wrodaw, tel. 0608/11-60-25 
TELEFON GSM PANASONIC GD90 na gwarancji, SIMIock 
Idea, etui, -  200 zł. Wrocław, tel. 071/329-06-49,- 
0502/59-30-57
TELEFON GSM PANASONIC GD90 bez SIMIocka, instruk
cja, ładowarka, - 390 zł. Wrocław, tel. 0604/89-37-72 
TELEFON GSM PANASONIC GD90 ładowarka, mały, b. 
lekki, - 360 zł. Wrocław, tel. 0503/37-2042 
TELEFON GSM PANASONIC GD90 na gwarancji do 
21.03.2002 r., w pudełku, działa w Idei, Pop, 2-systemo
wy, wibracje, zegar, budzik, podświetlanie na zielono i po
marańczowo, małe gabaryty, waga 79 gram, 3 dni czuwa,
• 400 zł łub zamienię. Wrodaw, tel. 0503/36-38-35 
TELEFON GSM PANASONIC GD92 nowy. folia na wyświe
tlaczu, nie używany, roczna gwarancja, cena - 650 zł. Wro
cław. teł. 0607/77-93-56
TELEFON GSM PANASONIC GD93 kompletny, -1.100 zł. 
Wrocław, tel. 071/368-78-20 po godz. 18, 0606/81-24-53 

_ TELEFON GSM PANASONIC GD93 pudełko, instrukcja. 
\  gwarancja, Era. - 900 zł. Wrocław, tel. 0606/81-24-53 

TELEFON GSM PANASONIC GD93 nowy- 850 zł lub zmie
nię na Nokię 6150, 3310, 6210 łub inne z dopłatą. Wro
cław, teł. 0502/60-03-97
TELEFON GSM PHIUPS DIGA bez blokad, - 80 zł. Wro
cław, tel. 0609/40-88-33
TELEFON GSM PHIUPS GENIĘ ładowarka sieciowa, ory-
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ginalna, małe gabaryty, waga 90 g, działa w sieciach Plus, 
Era, bogate menu, - 249 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
0503/86-34-69
TELEFON GSM PHIUPS GENIE ładowarka, pudełko, ERA,
- 230 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81
TELEFON GSM PHILIPS OZEO nowy, z gwarancją, dobry 
akumulator, karta TAK TAK w komplecie, - 380 zł. Wał
brzych, tel. 0604/49-97-17 ..
TELEFON GSM PHILIPS OZEO ład. sieciowa, nowy, na 
gwarancji, w pudełku, wibracja, idealny do TAK TAK, POP i 
Simplusa, 2-systemowy, niebieski wyświetlacz, stan ideal
ny, - 350 zł. Wrocław, tel, 0603/83-88-61 - 
TELEFON GSM PHILIPS TWIST bez SIM locka, komplet
ny, stan b. dobry - 80 zł lub zamienię na inny + dopłata, 
Wrocław, tel. 0609/40-88-33
TELEFON GSM SAGEM 815 SIM lock Plus GSkCpiideł- 
ko, ładowarka, - 170 zł. Kłodzko, tel. 074/867-77-30, 
0605/32-69-00
TELEFON GSM SAGEM 835 SIM lock Plus, ładowarka, 
radio, budzik, zegar, data, - 200 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-77-30, 0605/32-69-00 
TELEFON GSM SAGEM MC 815 ładowarka, wibracja, wbu
dowany zestaw głośno mówiący, kalkulator, przelicznik wa
lut, bez SIM locka, cena -170 zl lub zamienię na telefon 
Nokia 3210, możliwa dopłata. Strzelin, tel. 0607/47-39-51, 
071/392-38-23
TELEFON GSM SAGEM MC 815 ładowarka, zestaw słu
chawkowy, gwarancja, -180 zł. Wrocław, tel. 0608/66-75-67 
TELEFON GSM SAGEM MC 815 bez blokad, -120 zł. Wro
cław, tel. 0609/40-88-33 

, TELEFON GSM SAGEM MC 820 bez ładowarki, SIM lock 
sieti ONE, - 40 zł. Jawor, tel. 0601/55-09-32 
TELEFON GSM SAGEM MC 835 FM radio. wibrada. po
krowiec, słuchawki, -150 zł. Brzeg, tel. 0501/72-35-77 
TELEFON GSM SAGEM MC 922 bez SIM locka, bateria 
wibracyjna, ładowarka, etui, - 170 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-96-41, 0501/35-82-42 
TELEFON GSM SAGEM MC 922 bez SIM locka + pokro
wiec, kpi., idealny do Tak Tak, Simplusa, Popa, - 220 zł. 
Zielona Góra. tel. 0605/91-57-62 
TELEFON GSM SAGEM MC 930 bez SIM locka. polskie 
menu. gry, zestaw głośno mówiący, kalkulator, przelicznik 
walut, kompozytor, ładowarka, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0503/12-83-84
TELEFON GSM SAGEM MC 939 bez SIM locka, aktywna 
klapka, zestaw głośno mówiący, skórzane etui - 200 zł. Zie
lona Góra, tel. 0609/42-43-81 
TELEFON GSM SAGEM RC 715 stan b. dobry, Plus, -100 
zł. Zgorzelec, tel. 0605/76-16-67 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2100 ładowarka, stan b. 
dobry, • 420 zł lub zamienię. Wrodaw, tel. 0607/77-93-56 
TELEFON GSM SAMSUNG SGH 2100 - 700 zł. Siemens 
S40 -1.250 zł, Siemens C30 - 420 zł, Siemens S35i - 700 
zł, Ericsson R 380 -1.800 zł, Ericsson T 28 - 500 zł, Bosch 
909 - 280 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-75, 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 2400 2-systemowy, nowy, 
w pudełku, na gwarancji, mały, kolor szampański, bez SIM 
locka, aktywna klapka, budzik, wywołanie głosowe, dykta
fon, - 700 zł + zestaw słuchawkowy i ładowarka. Bielawa, 
tel. 074/833-15-40, 0606/66-92-29 
TELEFON GSM SIEMENS 125 bez SIM locka, ładowarka, 
panel -160 zł. Wrocław, tel. 0605/38-16^58 
TELEFON GSM SIEMENS A36 ład. siedowa, akumulator 
z wibracją, kolor srebrny, panel, bez SIM locka, karta POP, 
stan idealny, - 300 zł. Wrocław, tel. 0602/78-07-12 
TELEFON GSM SIEMENS C25 SIM lock Era, ładowarka 
sieciowa, pokrowiec, pudełko, stan b. dobry, - 200 zł. Bole
sławiec, teł. 0608/28-34-88
TELEFON GSM SIEMENS C25 nowy, SIM lock ERA, etui, 
ładowarka, pudełko, -180 zł lub zamiana na Nokia 3210, 
może być z SIM lock ew. dopłata. Chojnów, tel. 
076/818-60-10, 0600/51-10-62 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, idealny do 
Plus GSM, POP, Tak Tak. - 220 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-77-30, 0605/32-69-00 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, pudełko, 
ładowarka, instrukcje, futerał, stan b. dobry, -180 zł. Kłodz
ko. tel. 0605/15-11-96
TELEFON GSM SIEMENS C25 pudełko, stan b. dobry, • 
180 zł. Legnica, tel. 0603/43-95-84 
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka, pokrowiec, ide
alny do TAK TAK, stan b. dobry, - 190 zł: Lubin, tel. 
0604/16-52-85
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka, pokrowiec, ide
alny do TAK TAK, stan b. dobry, -170 zł. Lubin, tel. 
076/749-43-56
TELEFON GSM SIEMENS C25 na gwarancji do listopada, 
ładowarka, pokrowiec, instrukcja, pudełko. SIM Lock Idea, 
stan idealny, - 190 zł. Oleśnica, tel. 071/398-31-35, 
0503/77-25-94
TELEFON GSM SIEMENS C25 2-systemowy, bez SIM loc
ka, ład. sieciowa, instr. w jęz. polskim, pudełko, • 170 zł. 
Oława, tel. 0603/42-81-56
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, kompletny 
-180 zł; Siemens C35, bez SIM locka, nowy - 350 zł; Erics
son T28 - 480 zł; Ericsson T 10, bez SIM locka, kompletny 
• 230 zł; Panasonic GD92, nowy - 690 zł; Panasonic GD93, 
nowy - 770 zł; Sony J5, nowy - 650 zł; Motorola V 3690, - 
950 zł. Oława, tel. 0606/40-71-37
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TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka, bez SIMIocka,
- 200 zł. Opole. tel. 0602/76-46-46
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka, na gwarancji, 
instr. - 200 zł. Wrodaw. tel. 0503/74-25-59 
TELEFON GSM SIEMENS C25 ład. siedowa, pudełko, 
nowy, na gwarancji, 2-systemowy, idealny do TAK TAK, 
Simplusa i POP, beiz SIM locka, stan b. dobry, • 200 zł. 
Wrocław, tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C25 stan dobry, bez SIM locka, 
ładowarka sieciowa, -160 zł. Wrocław, tel. 0609/40-88-33 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka. ładowarka, . 
instrukcja, -170 zł. Wrocław, tel. 0606/16-76-49 
TELEFON GSM SIEMENS C25 ładowarka, pokrowiec, na 
gwarancji, stan idealny, aktywna karta pop, -180 zł. Wro
cław. teł. 0502/85-72-85
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka. ładowarka, 
instrukcja, -170 zł. Wrocław, tel. 0502/82-36-96 
TELEFON GSM SIEMENS C25 stan idealny, ładowarka, 
cena 190 zł. Wrocław, teł. 322-20-18, 0503/67-75-02 
TELEFON GSM SIEMENS C25 bez SIM locka, pudełko, 
futerał, ładowarka, dokumentacja -180 zł, lub zamienię na

telefon Nokia 5110,6130, 8110, Ericsson T 10s, Motorola 
T 2288, V 2288 albo inny. Wrocław, tel. 0604/64-02-45 
TELEFON GSM SIEMENS C25, - 170 zł. Żary, tel 
0600/85-95-31
TELEFON GSM SIEMENS C25 stan b. dobry, -170 zł. Żary, 
tel. 0608/59-65-31
TELEFON GSM SIEMENS C30 nowy, na gwarancji, SIM 
lock ERA, mały, ergonomiczny, panel podświetlany na czer
wono, nowość, -310 zł. Brzeg, tel. 0604/07-15-02 
TELEFON GSM SIEMENS C30 nowy, menu w f. polskim, 
bez SIM locka, - 330 zł. Wrocław, tel. 0503/89-92-39 
TELEFON GSM SIEMENS C30 nowy, z SIM lockiem Era, - 
320 zł. Wrocław, tel. 0602/80-44-53 
TELEFON GSM SIEMENS C35 kpi., bez SIM locka • 330 
zł, C25, kpi., mały - 190 zł. Jawor, tel. 0603/48-89-02 
TELEFON GSM SIEMENS C35 - 300 zł. Legnica, tel. 
0600/92-49-84
TELEFON GSM SIEMENS C35 kompletny - 280 zł. Wro
cław, tel. 0601/50-17-33
TELEFON GSM SIEMENS C35I zapakowany w pudełku, 
ładowarka, pokrowiec, stan b. dobry, • 350 zł., tel. 
0502/29-72-33 .
TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 300 zł. Chocianów, tel. 
0608/79-01-03
TELEFON GSM SIEMENS C35I 3-misięczny, na gwaran-
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ęji, menu w j. polskim, pudełko, ładowarka, SIM lock, ERA, 
wibracja, internet, kpi, • 320 zł. Krotoszyn, tel. 
0600/17-27-17
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwarancji, ładowarka, 
pokrowiec, SIM lock PLUS, - 330 zł lub zamienię. Legnica, 
tel. 0603/61-40-86
TELEFON GSM SIEMENS C35I nowy, bez SIM locka, pu
dełko, ład. siedowa, instr. w jęz. polskim, - 300 zł. Oława, 
tel. 0502/99-08-87
TELEFON GSM SIEMENS C35I ładowarka, na gwarancji,
- 310 zł. Ostrzeszów, tel. 0605/53-50-88
TELEFON GSM SIEMENS C35I SIM lock ERA, gwaran
ta , ładowarka, instrukcja, pudełko, używany, - 350 zł. Wał
brzych, tel. 0600/24-97-86
TELEFON GSM SIEMENS C35I na częśd, • 50 zł. Wro
daw. tel. 071/783-77-45, 0503/99-06-99 
TELEFON GSM SIEMENS C35I ład. sieciowa, nowy, nie 
używany, na gwarancji, internet, wibracja, 2-systemowy, 
idealny do POP, TAK TAK i Simplusa, stan idealny, - 340 zł. 
Wrocław, tel. 0606/57-95-13
TELEFON GSM SIEMENS C35I stan idealny, ład. samo
chodowa i stacjonarna, instr. w jęz. polskim, • 300 zł. Wro
cław, tel. 0605/78-23-82
TELEFON GSM SIEMENS C35I używany, bez SIM locka. 

. cena 330 zł. Wrocław, tel. 0502/30-01-13 
TELEFON GSM SIEMENS C35I na gwaranqi, - 320 zł. Wro
cław. tel. 0502/60-03-97
TELEFON GSM SIEMENS C35I ładowarka, stan bardzo 
dobry, cena 320 zł. Wrodaw, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
TELEFON GSM SIEMENS C35I pudełko, bez SIM locka, 
ładowarka - 300 zł, Wrocław, tel. 0503/74-25-46 
TELEFON GSM SIEMENS C35I, - 320 zł lub zamienię na 
Nokia 3310.3210. do 120 zł. Wrocław, tel. 0502/60-03-97 
TELEFON GSM SIEMENS C35I bez SIM locka, stan b. do
bry, - 350 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM SIEMENS C35I stan b. dobry, bez SIM 
locka, - 350 zł. Żary, tel. 0608/59-65-31 
TELEFON GSM SIEMENS M35I bez SIM locka, komplet
ny, pudełko, - 380 zł. Oława, tel. 0502/99-08-87

Ą  AKCESORIA
do telefonów GSM 
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TELEFON GSM SIEMENS M35I fabrycznie nowy, roczna 
gwarancja, cena - 460 zł, lub zamienię na 3310, T28i. Wro
daw, tel. 0607/77-93-56
TELEFON GSM SIEMENS S35I, - 750 zł. Oława, tel. 
0608/71-65-20 lub 071/303-74-21 
TELEFON GSM SIEMENS S3512-systemowy, stan dobry, 
na gwarancji, - 60 zł. Wrocław, tel. 0607/82-45-62 
TELEFON GSM SIEMENS S6 bez SIM locka, ładowarka, - 
60 zł. Legnica, tel. 0503/56-15-51 . ,v . ,
TELEFON GSM SIEMENS S6 ładowarka siedowa, futerał
- 70 zł, karta Tak Tak ważna do 08.2001 r., stan konta 4 zł
- 40 zł. Świdnica, tel. 074/850-97-04, 0600/64-38-16 
TELEFON GSM SIEMENS S6 POWER działa w sied ERA, 
podstawka biurkowa, - 70 zł. Wrocław, tel. 0501/28-64-93 
TELEFON GSM SIEMENS S6 zapakowany - 70 zł. Wro
cław, tel. 0503/79-74-97
TELEFON GSM SIEMENS S6 ładowarka, pokrowiec, bez 
SIM locka, działa W Simplusie i TAK TAK, - 60 zł. Wrocław, 
tel. 0501/96-97-75
TELEFON GSM SIEMENS S6 z SIM lockiem Idea, - 70 zł. 
Wrocław, tel. 0602/80-44-53
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TELEFON GSM SIEMENS S8 brak ładowarki, w sieci ERA, 
pokrowiec - 20 zł. Kłodzko, tel. 0605/15-11 -96 
TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowy, folia na wyświetla
czu, na gwarancji, z zestawem słuchawkowym, CD ROM, 
kompletny, pudełko, -1.650 zł. Oława, tel. 0502/99-08-87 
TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowy, na gwarancji -1.700 
zł. Wrocław, tel. 0605/59-57-87 
TELEFON GSM SIEMENS SL45, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0608/38-33-52
TELEFON GSM SIEMENS SL45 nowy, z SIM lockiem Era, 
• 1.650 zł. Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62 
TELEFON GSM SONY CD5 nowy, na gwarancji, nie uży
wany, wibracja, menu, bateria, - 290 zł lub zamienię na 
Nokię 6210. Kłodzko, tel. 0603/52-08-15 
TELEFON GSM SONY CMD SIM lock Idea, mało używa
ny, bateria wibracyjna, kolor srebrny, - 250 zł. Głogów, tel. 
0606/76-74-76
TELEFON GSM SONY CMD C1 z SIM lockiem Era, ład. 
stacjonarna i samochodowa, pokrowiec, pudełko, pełna do
kumentacja, stan b. dobry, - 160 zł. Wrocław, tel. 
0606/18-76-74
TELEFON GSM SONY CMD C1 ładowarka. - 200 zł. Wro
cław, tel. 0502/39-10-89
TELEFON GSM SONY CMD C1 kpi., pudełko, ład., instr, - 
180 zł. Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62 
TELEFON GSM SONY CMD C5 z kartą POP, na koncie 13 
zł, alarm, gwarancja, - 240 zł. Wrocław, tel. 071/350-32-62, 
0503/50-15-23
TELEFON GSM SONY CMD C5 bez SIM locka, menu w 
jęz. polskim, ładowarka, pudełko, wibracja, bateria Li-lon 
(1000 mAh), stan idealny, • 200 zł. Wrocław, tel. 
0501/30-71-27
TELEFON GSM SONY CMD J5, - 690 zł. Chojnów, woj. 
legnickie, tel. 0604/99-56-91
TELEFON GSM SONY CMD J5 nowy, • 750 zł. Pieńsk, tel. 
0608/71-11-86
TELEFON GSM SONY CMD J5 nowy, w pudełku, bez SIM 
locka, WAP, waga 79 g, oryginalna ładowarka samocho
dowa z uchwytem, terminarz, - 790 zł. Wrocław, tel. 
0608/07-55-08
TELEFON GSM SONY CMD J5 nowy, bez SIM locka, -
750 zł. Wrodaw, tel. 0503/89-92-39
TELEFON GSM SONY CMD J5 bez SIM locka, menu w
jęz. polskim, nowy, zapakowany, • 700 zł. Wrocław, tel.
0502/15-93-57
TELEFON GSM SONY CMD J5 nowy, nie używany, w pu
dełku, bez SIM locka, menu w j. polskim, • 700 zł. Zgorze
lec. tel. 0503/36-35-34
TELEFON GSM SONY CMD Z5 nowy, nie używany, w pu
dełku, bez SIM locka, WAP, waga 84 g. ładowarka biurko
wa. -1.200 zł. Wrodaw, tel. 0608/07-55-08 
TELEFON GSM SONY Z5 srebrny, ładowarka, bez SIM loc
ka, pudełko, zadbany, menu w j. polskim, -1.300 zł. Lubin, 
tel. 0603/16-79-74
TELEFON GSM TELITAL GL 220. na kartę Simplus. na
konde 7 zł. pokrowiec, ładowarka, stan b. dobry -120 zł.
Strzegom, tel. 0607/04-07-78
TELEFONY GSM wszystkie modele, mogą być uszkodź.,
na częśd, bez ładowarek także sprawne. Jelenia Góra, tel.
0607/15-57-78
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TELEFONY GSM NOKIA 3110-90 zl, 5110 - 200 zl, Alca- 
tel One Touch Pro - 40 zł. Wąsosz, teł. 0607/64-44-93 
TELEFONY GSM NOKIA 3310 cena - 460 zł, Alcatel One 
Touch Club Rus, bez SIM locka, cena od 100 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0607/15-57-78
TELEFONY GSM NOKIA 3310 cena - 430 zł oraz Nokia 
3210 • 270 zł. Jelenia Góra. tel. 0603/50-42-03 
TELEFONY GSM NOKIA 3310 stan idealny, ładowarka, 
zestaw słuchawkowy - 420 zł oraz Ericsson T 10s, menu T 
18, ładowarka, stan b. dobry - 200 zł. Wrocław, tel. 
0606/49-32-82
TELEFONY GSM PHILIPS OZEO Era, WAP - 340 zł, Mo
torola T 2288, Idea, nowy, gry - 200 zł, Ericsson T 28s, bez 
SIM locka - 430 zł, Ericsson R 320s, bez SIM locka - 470 
zł, Siemens C30, Era, nowy - 300 zł, Nokia 5110, Plus - 
220 zł, Nokia 5110, bez SIM locka - 200 zł, Panasonic G450, 
-120 zł. Jawor, tel. 0603/84-85-36, 0607/82-34-20 
WYŚWIETLACZ DO TELEFONU NOKIA 3210, - 90 zl lub 
zamienię. Zgorzelec, tel. 0607/73-80-14 
WYŚWIETLACZE DO TELEFONU Nokia 3210 - 65 zl, No- 
kia 6110,-5110 - 55 jęł, oryginalne, wymiana -10 zł, - 60 zł. 
Wrocław, teł! 0501/96-97-75 ;
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SONY CMD C1 na Nokię 3210, 
bez SIM locka, ład. siedowa, pokrowiec, stan dobry.., tel. 
0601/45-20-66
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 ładowarka, be^ 
SIM locka, stan b. dobry • 280 zł - na tel. Siemens 35i. 
Legnica, tel. 0503/70-91-89
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ALCATEL 501, na telefon Erics
son T 20s lub T 28. Lubań Śląski, tel. 0604/60-68-62 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C25 z kartą POP na 
telefon Siemens C35. Wrocław, tel. 0501/97-96-25 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 100 najnowszy 
model, dyktafon 3 min., głosowe wybieranie, gry - 820 zł, 
na inny telefon. Wrocław, tel. 0603/18-93-83 
ZAMIENIĘ PAGER MOTOROLA bezabonamentowy, wibra
cja, instrukqa, pudełko - na telefon Ericsson T 10s, Nokię 
3210, inny. Wrocław, tel. 0642244488 (pager)
ZAMIENIĘ TELEFON NOKIA 5110 200 zł, na Sagem 939, 
815,835, w Plus GSM. Jugów, tel. 0608/16-29-59 
ZAMIENIĘ TELEFON SIEMENS C25 bez SIM locka, etui, 
ładowarka, stan dobry -150 zł, na Nokia 3210 lub Mitsubi
shi Trium Aria, z dopłatą, mogą być bez ładowarek. Choj
nów. tel. 076/818-69-62 po 16. 0600/82-79-12

ZAMIENIĘ TELEFON SIEMENS M35Sim Lock Idea. wi
bracje, gry, instrukcja, polskie menu, internet, wodoszczel
ny, stan bardzodobry - ńa Siemensa C25 + dopłata 250 zł, 
bez Sim Locka. Wrodaw, tel. 0503/08-17-71 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON A 2618S zadbany, 
na Nokię 3310, z dopłatą. Namysłów, tel. 077/410-15-36, 
0503/83-07-74
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON R 320S bez SIM 
locka, kpi., na tel. Ericsson T20s, Alcatel 501 * Nokia 3310, 
Siemens M35, Nokia 6150, najlepiej bez SIM locka, stan 
b. dobry lub sprzedam, cena 450 zł. Legnica, tel. 
0603/84-85-36
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T10S • na telefon 
Nokia 3210. Strzelin, tel. 0609/25-58-70 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 10S i Panasonic 
G520 • na Philipsa. Wrocław, tel. 0503/99-83-33

SKUP, SPRZEDAZ, ZAM IANA  
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ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 20 na telefon 
Ericsson T 28. Alcatel 501, Nokię 6210, z dopłatą. Wro
cław. tel. 071/360-16-42, 0503/64-30-40 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S SIM lock Era, 
gwarancja, pokrowiec zestaw głośno mówiący - 650 zl - na 
Nokię 7110, 6210. Kożuchów, woj. zielonogórskie, tel. 
0608/48-74-91
ZAMIENIĘ TELEFON GSM ERICSSON T 28S na gwaran
cji, działa w Erze - na telefon Motorola V 3688 lub V 3690, 
bez SIM locka lub działający w Erze, z polskim menu. Opole, 
tel. 0602/43-70-85
ZAMIENIĘ TELEFON GSM MOTOROLA V 2288 - na No
kię 3310, z dopłatą z mojej strony. Dzierżoniów, tel. 
0605/93-31-90
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3210 6-miesięczny, stan 
b. dobry, działa w Plus GSM, kompletna, pokrowiec, na 
Nokię 3310, z dopłatą 100 zł. Kłodzko, tel. 074/867-92-98, 
0609/36-08-07
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 321 Ona kartę Simplus, 
bez SIM locka, ładowarka, pokrowiec, pudełko, na konso
lę Sony Playstation lub motocykl. Wrocław, tel. 
0607/75-62-88
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 SIM lock Idea,
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2-miesięczny, stan idealny, instrukcja, pudełko, mało uży- 
wany - na Nokię 6210. Wrocław, tel. 0606/16-76-49 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 3310 nowy, w opako
waniu - na Ericssona T 28s. Zielona Góra, tel. 
0502/39-13-72
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 5110 stan b. dobry • 
na telefon GSM Nokia 3210. Wrocław, tel. 0502/60-03-97 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM NOKIA 8210 nowy, pudełko, 
na Nokia 3310, z dopłatą. Wrocław, tel. 0503/56-57-57 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SAGEM MC 815 bez SIM loc
ka, ład. siedowa, zestaw głośno mówiący, na Nokia 3210, 
z dopłatą. Strzelin, tel. 0607/47-39-51 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35 nowy, na tele
fon Siemens C35, bez polskiego menu albo inny. Bolesła
wiec, tel. 0608/36-03-83
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS C35I na Nokia 3310, 
6150, 3210 + 120 zł dopłaty. Wrocław, tel. 0502/60-03-97 
ZAMIENIĘ TELEFON GSM SIEMENS S35I nowy, na gwa
rancji, bez SIM locka • na Sony CMD J5, z dopłatą z mojej 
strony. Oława, tel. 0608/71-65-20 
ZAMIENIĘ TELEFONY GSM NOKIA działające w Plusie. 2 
szt - na rower górski. Wrocław, tel. 071/328-97-45, 
0600/69-04-38
ZESTAW GŁOŚNO MÓWIĄCY do telefonów Motorola se- 
rii Timeport 250,260 itp., profesjonalny, oryginalny, nowy, 
gwarancja • 390 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77
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ZESTAW SŁUCHAWKOWY do tel. Nokia 3210, nowy, - 30 
zł lub zamiana na zestaw do Siemensa M-35. Lubin, tel. 
0608/03-52-36
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do telefonu Motorola - 20 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-99-61
ZESTAW SŁUCHAWKOWY do telefonu Motorola Time Port 
L50 itp., nowy, srebrna słuchawka i mikrofon, - 20 zł. Wro
daw. tel. 0603/80-47-61
ZESTAWY SŁUCHAWKOWE do telefonów Nokia 51xx, 
3210, Sony CM 2000, Sagem, Motorola, Ericsson T 28 ■£ 
30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/321-28-39
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WYPOSAŻENIE BIUR, MIESZKAŃ, 
SKLEPÓW I GASTRONOMII

AUTOMAT DO BITEJ ŚMIETANY Carpigiani - 2.300 zł. Świe
rzawa, tel. 075/713-55-04,0609/42-71-20 
AUTOMAT DO BITEJ ŚMIETANY SWHIP100 poj. 11, - 2.200 
zł. Wrocław, tel. 071/329-73-63 
AUTOMAT DO LODÓW prod. niemieckiej,-przygotowany do 
pracy, - 2.800 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-24-55 
AUTOMAT DO LODÓW GAŁKOWYCH wraz z przechowalni- 
kiem, na 40 kg, - 2.000 zł. Lubsko, tel. 068/372-03-77 
AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH prod. niemieckiej, spraw- 

. ny, - 2.800 zł. Głuchołazy, tel. 077/439-24-55 
AUTOMAT DO LODÓW WŁOSKICH Carpigiani, z pompami 
spieniającymi, stan b. dobry, - 15.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-94-83
AUTOMAT DO POPCORNU nowe, bardzo wydajne, gazowe, 
zasilanie 12 V, -1.600 zł. Zielona Góra, tel. 068/326-15-14 
AUTOMAT DO POPCORNU zasilanie 12 V+gaz, nowy, -1.700 
zł. Zielona Góra, tel. 068/323-42-76,0601/65-42-56
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BAREK ciemnozielony blat, nowy, - 1.000 zł. Wołów, tel. 
071/389-35-62
BATERIA NATRYSKOWA ROCA termostatyczna, z wężem i 
słuchawką, • 380 zł., tel. 0502/30-12-07 
BEMAR1 -komorowy, metal chromowany, 4 wkłady, prod. nie
mieckiej, • 1.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-24-86 
BEMAR 3-komorowy, jezdny, elektryczny, kompl. pojemników i 
przykrywek, 2 lata nie używany, - 2.800 zł. Adam Kwiatkowski, 
Trzebnica, tel. 0609/49-86-70 
BEMAR - 800 zł. Wschowa, tel. 0605/41-77-37 
BIURKO czarne, - 70 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-97-20, 
0600/81-08-86
BIURKO młodzieżowe, komputerowe, nowe, -100 zł. Wrocław, 
tel.793-54-30
BIURKO POD KOMPUTER narożne, kolor jasan sosna, uży
wane w domu, stan b. dobry -150 zł. Wrodaw, tel. 0501/77-93-88 
BOJLER o poj. 120 I, do CO, -100 zł. Krzydlina Mała, tel. 
071/389-02-27
BOJLER ELEKTRYCZNY biały, z termostatem, ocieplony, 140 
I - 250 zł. Bogdaszowice, tel. 071/789-11-17 
BOJLER ELEKTRYCZNY BIAWAR120 litrów, na gwarancji, - 
500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
BOJLER ELEKTRYCZNY VAILLANT 80 litrów, 380V, z termo- 
programatorem na 7 dni, stan idealny, • 700 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16

URZĄDZENIA CHŁODNICZE 
MEBLE SKLEPOWE 

na wymiar - PRODUCENT
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tel. 074/854-04-86

Raty Leasing Seriws 
N a j w i ę k s z y  w y b ó r ,  n i s k i e  c e n y

BOJLER ELEKTRYCZNY mało używany, poj. 401, - 50 zł. Ku- 
raszków, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-28-75 
BOJLER ELEKTRYCZNY co, używany, 1601, - 200 zł. Wro
cław, tel. 071/352-90-26,0601/76-02-51 
CZĘŚCI DO PRALKI AUTOMATYCZNEJ POLAR PS 663 BIO: 
pojemnik na wodę (nowy), obudowa (nowa) oraz cała pralka na 
części. Mirków, tel. 071/315-11-28 
DYWAN nowy, nie używany, o wym. 310x200 cm, mozaika na 
bordowym tle, • 350 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86, 
0600/30-22-22
DYWAN nowy, ładny wzór i kolor, 160x225 -180 zł, 300x220 • 
380 zł. Wrocław, tel. 071/342-58-90,0601/81-82-12 
DYWANY 3-kolorowe, wym. 2x3 m, 3 szL, nowe - 400 zł/szt. 
Legnica, tel. 076/862-84-82
FILTR DO WODY system odwróconej osmozy + mineralizator, 
używany, stan b. dobry, zbiornik 12 I, - 800 zł. Żagań, tel. 
0606/16-82-18
FOTEL 2-osobowy, rozkładany, tapicerka bordowa z czarnymi 
wzorami, pojemnik na pościel, - 150 zł. Wrocław, tel. 
071/349-46-63 po godz. 17
FOTEL dla dzieci, rozkładany, stan dobry, mało używany, scho
wek, • 200 zł. Zebrzydowa, gm. Nowogrodziec, tel. 
075/736-32-10
FRYTKOWNICA gastronomiczna, 111., 2-komorową -1.050 zł. 
., tel. 074/842-67-32
FRYTKOWNICA GASTRONOMICZNA poj. 5 1, do przyczepy 
gastronomicznej, • 400 zł. Bolesławiec, teł. 0605/14-83-79 
FRYTKOWNICA GASTRONOMICZNA duża, - 300 zł. Legnica, 
tel. 076/862-84-82
FRYTKOWNICA gazowa, grill gazowy z rusztem lub patelnią, 
wym. 65 x 55 x 30 cm, -1.300 zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 
0602/72-1940
FRYTKOWNICA 2-komorowa, gastronomiczna - 700 zł. Wscho
wa, tel. 0605/41-77-37
GABLOTA SZKLANA (słupek), 0.55 x 0.55 x 1.5 m, 3-półko- 
wa, zamykana, sześciokątna, podświetlana, - 300 zł. Legnica, 
tel. 076/850-64-25
GABLOTA SZKLANA 5.60 x 1.80 x 0.57 m, 7-segmentowa,

LADY, REGAŁY, 
RÓŻNE SYSTEMY
MEBLE GOTOWE I NA ZAMÓWIENIE, 
BALUSTRADY, GABLOTY, MANEKINY, 

ZAWIESZKI, CENY, 
REGAŁY MAGAZYNOWE

•  Sprzedaż ratalna  -  

0% pierwszej wpłaty
Legnica, ul. Jaworzyńska 199 

tel./fax 076/850-61-86 
tel. 076/850-61-84

CHŁODNICZE
L A D Y ,  W I T R Y N Y
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4-półkowa, zamykana - 2.500 zł + VAT, gablota szklana 1.9 x 
0.5 x 1.7 m, 12 półek, zamykana • 1.000 zł + VAT. Legnica, tel. 
076/850-67-88
GARNEK KAMIENNY poj. 20 I, - 20 zł. Wrocław, tel. 
071/373-55-13
GOFROWNICE 3 szt.+mikser do ciasta, - 200 zł. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-13-63
GRILL GAZOWY płyta do grzania, rożen na 3 kurczaki, uchwyt 
na ryby, • 320 zł. Wrocław, tel. 0607/65-79-79 
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY olejowy, 2 szt., cena • 70 zł/szt. 
Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86,0600/30-22-22 
GRZEJNIK GAZOWY + butla 5 1, stan idealny, • 300 zł., tel. 
0607/48-19-58
GRZEJNIK OLEJOWY 10 i 12 żeberkowe • 50 zł/szt. Wrocław,
tel. 071/342-45-44,0604/31-77-32
GRZEJNIKI OLEJOWE prod. niemieckiej, nowe, 1 l/5g, 4 kW, -
400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37
GRZEJNIKI OLEJOWE, 10-żeberkofoe, -150 zł. Wrocław, tel.
071/333-52-56
GYROS gazowy, 2-palnikowy i 3-palnikowy, od 10-25 kg wsa
du, bemar gazowy, - 1.600 zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 
0602/72-19-40
HYDROFOR 3001, komplet z pompą i silnikiem, używany dwa 
sezony, zakonserwowany, stan-b. dobry,- 400 zł. Legnica, tel. 
076/862-01-72 do godz. 14,856-01-63 wieczórem 
O  IMPORTOWANY NOWY, TANI SPRZĘT AGD do 50% 

ceny, zmywarki, pralki, lodówki, kuchenki gazowe, 
elektryczne, duży wybór grzejników gazowych na olej 
opałowy, okapy kuchenne ze stali szlachetnej, b. duży 
wybór. Zapraszamy w godz. 10-18, w soboty w 
godz. 10*15, Wrocław, ul. Glebowa 4 (boczna Borow
skiej), za wiaduktem kolejowym (60 m w lewo). Wro
cław, tel. 071/367-58-08,071/373-06-74,0501/51-86-90 
80014061

JOGURTOWNICA - 90 zł. Wrocław, tel. 071/328-99-61 
JUNKERS GAZOWY - 350 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
JUNKERS GAZOWY wiszący, 2-funkcy)ny, 27 kW, -1.500 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-88-91,0608/39-81-37 
KALKULATOR KARCĘ KC107 naukowy, 56 funkcji, nowy, w 
pudełku, instrukcja w jęz. polskim, • 40 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-13-23
KANAPA oraz narożnik pokojowy, nowe - 700 zł i 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 343-01-53
KASA FISKALNA ELZAB FIESTA, - 1.200 zł. Strzelin, tel. 
071/392-88-91,0608/39-81-37
KASA FISKALNA OPTIMUS IC, • 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/21-16-29
KASA FISKALNA OTPIMUS JC PC-2000 + zasilacz awaryjny, 
- 2.000 zł. Żórawina, tel. 071/316-55-25,0603/34-24-04 
KASA FISKALNA SAMSUNG ER-350F nowa, -1.000 zł. Twar
dogóra, tel. 071/315-05-08
KASA FISKALNA SHARP ER A435 P, 5 szt., mało używane • 
300 zł/szl + VAT. Legnica, tel. 076/850-64-25 
KASA PANCERNA wys. 120 cm, skarbczyk, -1.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/647-15-67
KASETON REKLAMOWY aluminiowy, podświetlany, wym. 
130x100 cm, - 350 zł lub zamienię. Świdnica, tel. 074/852-15-22, 
0602/28-32-80
KASY FISKALNE ELZAB ALFA SUPER. Optimus, Samsung, 
Total Tax, Euro 1000T, - 300 zł. Wrocław, tel. 323-54-36 do 
godz. 18,0608/30-37-66
KILIM wełniany, ścienny, stan dobry, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/321-36-91 wieczorem
KLIMATYZATOR ŚCIENNY do sklepu, kiosku, do 40 m2, -1.600 
zł. Legnica, tel. 076/818-98-24,0605/35-72-94 
KLIMATYZATORY OKIENNE 2.5 kW - 2.500 zł. 3 kW -1.800 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-21-02,071/318-65-37 
KLOC DO MIĘSA. - 300 zł. Wroęław, tel. 071/354-58-94, 
0604/59-95-18
KOJEC DLA DZIECKA -100 zł, komoda z przewijakiem - 350 
zł. Wrocław, tel. 071/782-20-71
KOJEC DLA DZIECKA składany, - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/329-03-00,0602/80-93-13
KOJEC DLA DZIECKA stan bardzo dobry, uchwyty boczne, 
łatwy w rozkładaniu, cena 150 zł. Wrocław, tel. 321-47-15 
KOJEC DLA DZIECKA 1 x 1 m, bujaczek/nosidełko, prawie 
nowe, -150 zł. Zielona Góra, tel. 068/323-85-20 
KOJEC DLA DZIECKA niemiecki, - 120 zł. Żmigród, tel. 
071/385-22-99
KOMINEK, wolno stojący, 9 kW, na drzewo, węgiel, nowy, -
1.700 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
KOMINEK wolno stojący, 5 kW, na drzewo, węgiel, prod. nie
mieckiej, nowy, - 1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
KOMINEK cena 1700-3000 zł. Marciszów, tel. 075/741-02-28 
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 
O KOMPLET WYPOCZYNKOWY skóra brązowo-zielo- 

na, czarna, na dębowym stelażu, rozkładane do spa
nia, nowe, duży wybór skór oraz naprawy zniszczo
nych kompletów skórzanych, dobre ceny. Wrocław, 
tel. 071/341-58-06,0501/48-28-79 81014471 

KOMPLET WYPOCZYNKOWY czamy, nowy, skórzany, prod. 
niemieckiej, - 3.500 zł. Nysa, tel. 0501/40-80-36 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka, 4 fotele, 2 pufy, - 700 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-46-11 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, skórzany, na stelażu 
dębowym, -1.650 zł. Strzegom, tel. 074/855-41-23 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skórzany, stelaż dębowy, kolor 
grafitowy, -1.700 zł. Strzegom, tel. 074/855-41-23 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY skóra 2+1, stalowy, - 400 zł. 
Sucha Górna 74, tel. 076/847-92-32,076/847-91-26 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY 3+2+1, skórzany, czamy, mod
ny, 3-letni, stan idealny, -2.100 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-01-04 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY narożny, welurowy, w kolorze 
przypalonego brązu, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/372-76-50 po 
godz.18
KOMPLET WYPOCZYNKOWY narożnik, dwie pufy, o wym. 
3.20 x 1.80 cm, stan b. dobry, kolor brązowy z motywem kwia
tów, możliwość transportu na terenie Wrocławia, - 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/390-69-63 po godz. 17,071/390-68-56 
KOMPLET WYPOCZYNKOWY wersalka, 2 fotele, 2 pufy, nowy, 
nie używany, na gwarancji, - 800 zł. Wrocław, tel. 0607/43-23-55 
KOMPLETY WYPOCZYNKOWE 3+2+1, cena od 300 zł. Jele
nia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
KOMPLETY WYPOCZYNKOWE skórzane, pojenowepji.nowa 
skóra < 1.8ÓÓ-3.00Ó zł. Rawicz, tel. 0603/06-91-10 
KOMPLETY WYPOCZYNKOWE fotele, krzesła, ławy, 3+2+1, 
3+2,1+1, cena 50-100 zł. Sucha Górna 74, tel. 074/847-92-32, 
074/847-91-26
KONTENER z hydroklapą, wym! 610x 245x 250, - 7.000 zł. 
Legnica, tel. 0601/78-73-51-
KOSTKARKA GASTRONOMICZNA wydajność 40 kg/doba, -
2.200 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-21-02,071/318-65-37 
KOTŁY KWASOODPORNE śr. 72 cm, gł. 50 cm, z płaszczem 
wodnym i pokrywą, • 250 zł. Wrocław, tel. 0603/54-37-38 
KRAJALNICA DO PIECZYWA stan b. dobry, 2 szt - 3.000 zł/szŁ 
Kłodzko, tel. 0602/75-03-20
KRAJALNICA DO WĘDLIN sklepowa, stan techniczny b. do
bry, - 550 zł. Budzów, tel. 074/818-14-07,0601/89-16-35 
KRAJALNICA SKLEPOWA 220 V - 450 zł, • 2.000 zł. Oleśni
ca, tel. 071/398-51-61
KREDENS GABINETOWY z barkiem, ciemny orzech, dł.320 
cm x wys. 200 cm, ciekawe schowki, bardzo ładne wykończe
nie rzeźbione, - 2.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16
KREDENS POKOJOWY z barkiem, - 40 zł. Wrocław, tel. 
071/373-55-13
KRZESEŁKO do biurka, na kółkach, stan idealny, • 35 zł. Bol
ków, tek 0603/34-90-20
KRZESŁA POKOJOWE tapicerowane, z drewna bukowego,

T E L E F A K S Y n  ■■ A  J | ■
Używane, w  dobrym stanie technicznym, 
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Wózki, szafy BHP, drabiny 
'ALOG", ul. Krakowska 100, tel. 337-39-75

różne kolory tapicerki - 80 zł/szt. oraz stoły rozkładane • 400 
zł/szt. Jawor, tel. 076/870-50-36 
KRZESŁA nowe, tapicerowane, brązowe, drewno, dąb, rusti- 
kal, 6 szt. - 80 zł/szt. Wrocław, tel. 343-01-53 
KSEROKOPIARKA CANON FC2, A4, przenośna, stan ideal
ny, - 400 zł. Legnica, tel. 076/851-29-85 
KSEROKOPIARKA CANON NP 1015 format A3-A4 - 700 zł, 
Xerox 5009, format A4 - 450 zł, Canon PC-7, format A4 - 500 zł, 
Canon FC-200, format A4 - 400 zł (możl. wyst. fakt. VAT). Le
gnica, tel. 0605/39-24-64
KSEROKOPIARKA CANON NP 155 zapasowy toner, - 350 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-08-98
KSEROKOPIARKA DUPLOMAT format B3. • 2.500 zł. Legni
ca, tel. 0601/73-42-70
KSEROKOPIARKA INFOTEC 9048 DZ 48 kopii/min. profesjo
nalna, ekonomiczna, serwisowana, podajnik papieru, sorter, 
duplex, 3 kasety, szafka, możliwa faktura, - 2.400 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-34-39,0501/10-18-38 
KSEROKOPIARKA MINOLTA EP 50, A4, mało używana, bez 
tonera, • 250 zł. Legnica, tel. 076/851-29-85 
KSEROKOPIARKA MINOŁT£EP4233.komRłet dodatkowych 
akcesoriów, serwisowany^Śfan idealny, - 4.200 zł. Złotoryja, tel. 
076/878-41-94,0605/53-18-09
KSEROKOPIARKA NASHUA model 8112, • 200 zł. Wrocław, 
tel. 0601/75-20-85
KSEROKOPIARKA RICOH 5570 44 kopie/min, automatyczny 
podajnik, szafka, A3/A4,'zo6m 66-142, -1.500 zł. Wrocław, tel. 
0501/97-26-87 : ' ’
KSEROKOPIARKA SHARP SF-750, - 150 zł. Wrocław, tel. 
0501/85-48-39
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 1210 nowa, z ruchomym blatem,
- 2.500 zł. Wrocław, tel. 0602/37-75-08 
KSEROKOPIARKA TOSHIBA 5020 pilne, dużo funkcji, sorter 
+ pierestał, możl. faktura VAT, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0603/33-23-19
KSEROKOPIARKA TOSHIBA BD 3110 format A4, na toner, 
możliwość wystawienia faktury VAT, • 700 zł. Wrocław, tel. 
071/345-24-60,0501/32-68-16
KSEROKOPIARKA XEROX XE 62 kolorowa, z nowym, czar
nym tonerem, mało używana, • 1.100 żł. Wrocław, tel. 
071/362-82-41
KSEROKOPIARKA XEROX XC 351, mała, przenośna, stan 
idealny, - 600 zł. Wrocław, tel. 0602/31-26-63 
KUBKI KAMIONKOWE z likwidacji magazynu -1.50 zł/szt., 
powyżej 50 szt. 30% rabatu. Wrocław, tel. 0608/70-56-89 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA WROZAMET, 4-palnikowa, 
220/380 V, -150 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-73-17, 
0608/22-82-64
KUCHENKA ELEKTRYCZNA 4-palnikowa, technicznie spraw
na, - 75 zł. Jaworzyna Śląska, tel. 074/858-80-30 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA, płyta ceramiczna, 220/380V, 
turbo palniki, wielofunkcyjny piekarnik z termoobiegiem, 50 cm, 
nowa. - 1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/23-65-37
KUCHENKAELEKTRYCZNA, 4-palnikowa, z piekarnikiem; 50 
cm, nowa, - 600 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/23-65-37
KUCHENKA ELEKTRYCZNA z blatem ceramicznym, - 550 zł. 
Jelenia Góra, tel. 075/755-47-45,0601/19-69-61 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA prod. niemieckiej, stan b. dobry,
- 350 zł. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86,0600/30-22-22 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA SIEMENS do zabudowy, płyta 
ceramiczna, z piekarnikiem, termoobieg, grill, poszerzane pa
sma grzejne, wbudowana kuchenka mikrofalowa, 380/220 V, 2 
szt., w kolorze białym i brązowym, mało używane, stan b. dobry 
-1.500 zł i 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/355-12-94 po godz. 15 
KUCHENKA ELEKTRYCZNA prod. niemieckiej, 4-palnikowa, 
z piekarnikiem, -100 zł. Wrocław, tel. 0601/39-64-94 
KUCHENKA ELEKTRYCZNO-GAZOWA WROZAMET z elek
trycznym piekarnikiem, stan średni, sprawna, - 90 zł. Legnica, 
teł. 0604/20-19-59 : ■
KUCHENKA GAZOWA, z piekarnikiem, nowa, prod. niemiec
kiej, 50 Cm, - 500 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/23-65-37
KUCHENKA GAZOWA PRMLEG 4-palnikowa, z piekarnikiem 
gazowym, zabezpieczenia, używana 6 mies, • 350 zł. Lubomierz, 
tel. 075/783-36-94,0607/34-30-21 
KUCHENKA GAZOWA 4 palniki, piekarnik, -150 zł. Nysa, tel. 
077/431-13-26,0606/99-80-30
KUCHENKA GAZOWA AMICA z piekarnikiem el., nowa, na
stawnik czasowy, godzina, alarm, budzik, lustrzany piekarnik, 
w sklepie -1460 zł • 750 zł teraz. Prochowice, tel. 0608/70-62-07 
KUCHENKA GAZOWA, -100 zł. Wrocław, tel. 071/322-40-47 
dogodź. 11
KUCHENKA GAZOWA 4 palnikowa, bez piekarnika, biała, stan 
bardzo dobry, cena 150 zł. Wrocław, tel. 321-47-15 
KUCHENKA GAZOWA turystyczna, 2-palnikowa + 2 butle ga
zowe, 2 kg, -130 zł. Wrocław, tel. 071/361-77-41 
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 MOULINEX nowa, nie używa
na, b. dużo funkcji, - 950 zł. Grodzisk Wlkp., tel. 061/443-32-35 
Tomek
KUCHENKA MIKROFALOWA WHIRLPOOLAUM 506/WP/WH, 
nowa, na gwarancji, • 300 zł. Wałbrzych, tel. 074/646-14-48 po 
godz. 16
KUCHENKA MIKROFALOWA, - 350 zł. Wrocław, tel. 339-84-51 
KUCHENKA MIKROFALOWA z grillem, stan b. dobry, • 250 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-54-46,0607/43-23-40 
KUCHENKI GAZOWE WROZAMET, 2 szt, 4-palnikowe, z pie
karnikiem, stan b. dobry - 80 zł/szL Wrocław, teł. 0600/57-86-86 
KUCHENKI MIKROFALOWE SAMSUNG z grillem i bez, re
guł. elektroniczna i mechaniczna, poj. 17-281 - 350-540 zł. Wro
cław, tel. 0603/23-10-07
KUCHNIA WĘGLOWA, nowa, prod. niemieckiej, emaliowana, 
szer. 45 cm, na gwarancji, • 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95,0605/23-65-37
KUCHNIA WĘGLOWA, "rzepicha”, z piekarnikiem, nowa, prod.
niemieckiej, emaliowana, szer. 72 cm, 5 kW, -1.400 zł. Jelenia
Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37
KUCHNIA WĘGLOWA GRUDZIĄDZ z wężownicą, fabrycznie
nowa, - 850 zł. Wrocław, tel. 0607/40-14-63
KUPIĘ KASĘ FISKALNĄ używaną, przenośną, tanio. Lubin,
tel. 0603/54-99-07
KUPIĘ KASĘ PANCERNĄ ogniotrwałą, najchętniej wys. 2 m, 
szer. 1 m. Wrocław, tel. 0601/70-17-36,071/348-34-78 

ś KUPIĘ KASĘ SKLEPOWĄ sprawną, w  cenie do 150 zł. Wro-. 
cław, tel. 071/788-91-12 po godz. 18 
KUPIĘ KSEROKOPIARKI: Agfa, Olivetti, Selex, Panasonic, 
Canon, stan obojętny. Legnica, tel. 0605/39-24-64 
KUPIĘ LODÓWKĘ sklepową, oszkloną lub szafę chłodniczą. 
Wrocław, tel. 071/789-63-17,0606/13-65-72 
KUPIĘ LODÓWKĘ oraz pralkę. Wrocław, tel. 071/351-37-87 
KUPIĘ ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE turystyczne. Wrocław, tel. 
071/788-76-84
KUPIĘ MASZYNĘ DO PISANIA z polską i małą czdonką(Elite 
lub Perełka), najchętniej Erikę, z lat 80-tych. Wrocław, tel. 
0501/16-05-46
KUPIĘ MEBLE DO KUCHNI kserokopiarkę. Lwówek Śląski, 
tel. 0608/34-51-30
KUPIĘ MEBLE DO KUCHNI stoliki, krzesła, wyposażenie klu- 
bo-świetlicy. Wrocław, tel. 071/363-40-66 w godz. 10-16 
KUPIĘ MEBLE DO KUCHNI I SYPIALNI stylizowane, współ
czesne. Wrocław, tel. 071/322-68-21 
KUPIĘ MEBLE MŁODZIEŻOWE nowe lub mało używane. Ząb
kowice śląskie, tel. 074/818-19-02 
KUPIĘ ODKURZACZ PUZZIKARCHER piorący. Wrocław, tel. 
0601/72-24-92
KUPIĘ OPRAWĘ ŚWIETLÓWKI 60-centymetrowej. Wrocław, 
tel. 0603/74-53-51
KUPIĘ PIEC CO GAZOWY do 24 kW, z zasobnikiem o poj. do

120 I, w b. dobrym stanie, na gwarancji. Wrocław, tel. 
071/348-74-48 po godz. 17
KUPIĘ PIECE CO GAZOWE wiszące, Vaillant, Bosch, Junkers, 
jedno i 2-funkcyjne, mogą być niekompletne, uszkodzone, w 
cenie do 400 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
KUPIĘ WYPOSAŻENIE SKLEPU MIĘSNEGO: lady chłodni
cze, lady sklepowe, krajalnicę do wędlin, wagę elektroniczną, 
kasę fiskalną. Radwanice, tel. 071/311-71-96,0609/49-96-15 
KUPIĘ ZAMRAŻARKI do lodów i mrożonek, z rozsuwaną szy- 

* bą (z góry), używane. Oława, tel. 0503/89-92-39 
LADA CHŁODNICZA oraz regał sklepowy, stan b. dobry, -1.000 
zł. Kowary, tel. 075/761-38-60
UDA CHŁODNICZA dł. 1.70 m, rok prod. 1999 • 1.700 zł, dł.
1.40 m, rok prod. 1996 -1.400 zł. Legnica, tel. 076/721-69-41 
LADA CHŁODNICZA dł. 1.6 m, szer. 0.9 m, -1.500 zł. Lubo- 

. mierz, tel. 075/783-31-99,0605/05-59-36 
LADA CHŁODNICZA,.-.100 zł. Wrocław, tel. 071/354-58-94, 
0604/59-95-18
LADA SKLEPOWA biało-marmurkowa, oszklona, przód zaókrą- 

-glony,eter! 120xm, wys. 85 m, gł. 60 cm - 250 zł. Chojnów, tel. 
0606/27-65-33
LADA SKLEPOWA oszklona, nie chłodnicza, biała, wys. 85
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cm, szer. 120 cm, głębokość 60 cm, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/782-69-80
LADY 2x 210 cm, 2x 80 cm. - 400 zł. Legnica, tel. 076/850-64-52, 
0600/69-06-67
LADY CHŁODNICZE - od 1.500 zł. Żagań, tel. 0601/57-25-57, 
0607/26-34-34
LADY SKLEPOWE białe, oszklone, stan dobry >150 zł/szt. 
Legnica, tel. 076/862-32-03
LAMPA stojąca, toczona, z abażurem, wys. 170 cm - 40 zł, sto
jąca czarna, 2 rurki. 1 z lampą halogenową, druga rurka z ża
rówką, stan idealny -100 zł. Bolków, tel. 0603/34-90-20 
LINIA GASTRONOMICZNA gazowa, dł. 175 cm, nowa, okap 
na całej długości, frytkownica 2-komorowa, bemar, patelnia 
beztłuszczowa, ryflowana, grill z rusztem i patelnią, -10.500 zł. 
Przylesie, tel. 077/412-39-78,0602/72-19-40 
LODÓWKA do zabudowy, wys. 120 cm, prod. zachodniej, na 
gwarancji 3 mies, - 370 zł. Wrocław, tel. 071/354-20-76 
LODÓWKA gastronomiczna, 1401, energooszczędna, stan b. 
dobry, -1.200 zł. Złotoryja, tel. 076/878-47-64 
LODÓWKA AMINA 3-szufladowa, z zamrażalni kiem, 1,5-rocz- 
na. -1.200 zł. Strzelin, tel. 071/392-88-91,0608/39-81-37 
LODÓWKA BOSCH mała, do kempingu, 220 V, ? 100 zł. Wro
cław, tel. 071/351-12-06
LODÓWKA MIŃSK z osobnym zamrażalnikiem, -160 zł. Wro
cław, tel. 071/339-84-43
LODÓWKA POLAR mała, stan dobry lub zamienię na pompę 
do centralnego ogrzew. Gryfów Śl., tel. 0601/57-22-41 
LODÓWKA POLAR z zamrażalnikiem, wys. 120 cm, szer. 57

LADY CHŁODNICZE
RATY 0% WPŁATY 
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cm, stan b. dobry, - 350 zl. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86, 
0600/30-22-22
LODÓWKA POLAR -100 zl. Wrocław, tei. 071/322-20-38 
LODÓWKA POLĄR, - 250 zł, Wrocław, tel. 071/322-20-38 
LODÓWKA SIEMENS wys. 60 cm,,do zabudowy, na gwaran
cji, stan idealny, • 600 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62 
dogodź. 14,0604/87-56-91
0  LODÓWKI od 170 zł, niemieckie lodówko-zamrażar- 

ki, zamrażarki, pralki automatyczne od 270 zł, nie
mieckie pralko-suszarki, suszarki. Gwarancja 6-12 
miesięcy, transport w granicach miasta 40 zł. 
0602/89-12-81, Wanda Nowicka. Wrocław-Karłowice, 
ul. Bończyka 32/17 tel. 071/325-37-88. Dobroszyce, 
Sadków 42 • serwis pogwar.., renowacja, zamiana, 
Sadków, tel. 0602/89-12-81 80014311

LODÓWKI niemieckie, 85 x 50 i 85 x 60 - 250 i 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/349-22-47,071/349-30-51 
LODÓWKOZAMRAŹARKA AMICA poj. 1921, na gwarancji. - 
650 zł. Długołęka, tel. 071/315-10^31 
LODÓWKOZAMRAŹARKA BAUKNECHT do zabudowy, wys. 
160 cmrgwarancja, stan b. dobry, - 650 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
LODÓWKOZAMRAŹARKA JUNO nowa, do zabudowy, wys. 
120 cm, gwarancja, stan idealny, - 700 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
LODÓWKOZAMRAŹARKA POLAR CM 345. stan bardzo do
bry, - 350 zl. Wałbrzych, tel. 074/664-83-24 
LODÓWKOZAMRAŹARKA POLAR 246 C. -120 zl. Wrodaw, 
tel. 071/345-55-61
LODÓWKOZAMRAŹARKA PRIVILE6 wys. 170 cm, szer. 50 
cm,-420zl.Wrodaw,tel.071/365-92-76 " 
LODÓWKOZAMRAŹARKA SIEMENS wys. 180 cm, kupiona 
w kraju, 3-letnia - 750 zł. Brzeg Opolski, tel. 077/412-79-63, 
0605/82-10-21
LODÓWKOZAMRAŹARKA SIEMENS do zabudowy, wys. 120 
cm, gwarancja, stan idealny, - 600 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
LAWA dębowa, rozkładana, 150 x 150 cm -150 zł, stół kuchen
ny, nowy, 150 x 50 cm - 70 zł. Polkowice, tel. 076/749-27-74 
LAWA rozkładana, stan bardzo dobry, kolor machoniowy. reg. 
wysokość, cena 100 zł. Wrocław, tel. 321-47-15 
LAWA POKOJOWA prostokątna, szklana, - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/372-76-50 po godz. 18
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE VOX po rozmontowaniu tworzy: tap- 
czanik i komodę, kolor sosna, - 500 zł.., tel. 071/311-48-50 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z materacem oraz wózek 3-funkcyjny 
Perfferego, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po godz. 19 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE, z szfladą, -180 zł. Wrocław, tel. 
784-50-94 i
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE kojec, turystyczne, składane, firmy 
Beyby-Wellt, mało używane - 250 zl. Wrocław, tel. 071/793-52-82 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE z deską do przewijania, kołdra, po
duszka, materac, pościel, • 200 zł. Wrocław, tel. 071/785-06-58, 
071/353-33-59,0605/33-12-01
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE V0X, z materacem Compakt, kom
plet pościeli z baldachimem i ochraniaczami, używane rok, - 
150 zl. Wrocław, tel. 071/342-35-36, po godz. 20 
ŁÓŻECZKO DZIECIĘCE CHICCO, - 190 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52-56
ŁÓŻKA DO SYPIALNI wym. 150 x 200 cm, pojemnik na po
ściel, - 400 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/23-65-37 
ŁÓŻKO DREWNIANE transport gratis, - 380 zł. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
ŁÓŻKO PIĘTROWE sosnowe, stan dobry, - 300 zł. Legnica, 
tel. 0607/47-36-38 -
ŁÓŻKO PIĘTROWE drewniane, z szufladami -150 zł/szt. Za
grodno, tel. 076/877-39-71
MANEKINY SKLEPOWE nowe, 5 szt', • 460 zł. Legnica, tel. 
0502/54-30-22 %
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 PRMLEG elektroniczna, z niemiec
ką czcionką- 130 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
MASZYNA DO PISANIA ŁUCZNIK walizkowa, używana, stan 
b. dobry, - 280 zł. Głogów, tel. 076/835-43-64 
MASZYNA DO PISANIA ADLER elektryczna, z niemiecką 
czcionką, stan b. dobry - 50 zł lub zamienię, - 50 zł. Jawor, tel. 
0608/47-26-97
MASZYNA DO PISANIA elektryczna, dużo elektroniki, korek
tor, - 90 zł. Wrocław, tel. 0607/14-73-77 
MASZYNA DO PISANIA ŁUCZNIK walizkowa, polska czcion
ka, nowa taśma, stan b. dobry, - 150 zł. Wrocław, tel. 
0501/93-98-58
MASZYNA DO PISANIA BROTHER DE LUXE 800 mała, wa
lizkowa, z polską czcionką, czarna i czerwona taśma, -110 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-61-00
MASZYNA DO SZYCIA napęd nożny, do skór, materiałów, -
120 zł. Legnica, tel. 076/862-78-15
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK z szafką, napęd elektryczny
1 nożny, - 250 zł. Nowa Wieś, tel. 076/817-12-30 
MASZYNA DO SZYCIA PFAFF 380 V, stebnówka, • 450 zł. 
Opole, tel. 077/431-86-21
MASZYNA DO SZYCIA el., walizkowa, wieloczynnościowa, 
stan idealny, Amysa -190 zł, Privileg -120 zł. Wrocław, tel. 
071/357-13-91 -
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK elektryczna, wieloczynno
ściowa, walizkowa, nie używana, - 550 zł. Wrocław, tel. 
355-65-56
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK nowa, wieloczynnościowa, • 
280 zł. Wrocław, tel. 071/363-87-99 
MASZYNA DO SZYCIA ŁUCZNIK mało używana, napęd noż
ny, -180 zł. Wrocław, tel. 07t/348-29-11 po godz. 18 
MASZYNY DO SZYCIA : stebnówki, dwuigłówki, owerlocki, 
guzikarki, dziurkarki i inne, cena 500-5000 zł. Wrocław, tel. 
071/315-20-70 po godz. 16,0604/54-05-61 H
MASZYNY DO SZYCIA : Victoria, Privileg, wieloczynnościo
we, ponad 20 funkcji, osprzęt, stan b. dobry, na gwarancji, ceny 
160-250 zł. Wrocław, tel. 071/357-23-54.0604/68-43-49 
MATERACE 80/90/100/140, na sprężynach i na gąbce, stan 
dobry - od 90 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po 20 
O MEBLE niemieckie, używane: kuchenne z zabudowa

nym sprzętem AGD (zmywarka, lodówkozamrażarka, 
kuchenka elektr. z blatem ceramicznym, okapi zlewo
zmywak z baterią), sypialnie (szafy, łóżka 1-12-oso- 
bowe z materacami), jadalnie, meble pokojowe, stoły 
z krzesłami meble do przepokoju. Wrocław, tel. 
0502/34-23-52 magaąyn, 071/788-87-98 dom 
02028561

MEBLE DO KUCHNI ATLAS nowe + wyposażenie Whirpool: 
lodówka, zmywarka, piekarnik, płyta, okap, zlew i bateria Fran
ke, na gwarancji, w kształcie litery U, wym. 1,8x1,5x2,05 m, 3 
części osobne, wolno stojące, kolor buk, -13.500 zł. Wrocław, 
tel. 0503/05-05-87
MEBLE DO KUCHNI ESCHEBACH prod. niemieckiej, nowe + 
wyposażenie: zmywarka, piekarnik, płyta, lodówka, okap firmy 
Siemens, zlew + bateria Franke, na gwarancji, w kształcie „L", 
wym. 2,35x3,20 m, -14.500 zł. Wrocław, tel. 0503/05-05-87 
MEBLE DO KUCHNI ATLAS nowe, fronty drewniane, bukowe, 
bejcowane w kolorze wiśni ♦ wyposażenie Whirpool: piekarnik, 
kuchenka mkrofalowa, lodówka, okap Faber, zlew Franke, wym. 
270 cm (I część), i 120 cm (II część, oddzielna), na gwarancji, -
14.000 zł. Wrocław, tel. 0503/05-05-87 
MEBLE DOTCUCHNI ATLAS nowe, w kolorze olchy, dł. 290 cm 
*  sprzęt Siemens: okap, płyta, zmywarfórzlew i bateria Fran
ke, -12.500 zł. Wrocław, tel. 0503/05-05-87

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 90 spis treści * patrz strona 61 (rozkładowa) 26:06.2001



MEBLE DO KUCHNI 3 szafki górne i 3 dolne, -100 zł. Wro
daw. tel. 0603/29-17-03
MEBLE DO SYPIALNI łóżko 2-osobowe, toaletka z lustrem, 2 
szafki nocne, szafa 4-drzwiowa, 2 półki, -1.700 zł. Strzegom, 
teł. 074/855-41-23
MEBLE DO SYPIALNI, łóżko 2 x 2 m, szafa 24rzwiowa, 3 m, 
komoda, 2 szafki nocne, komoda z lustrem, szafki nocne nad
budówka, komoda z szufladami, -1.500 zł. Warta Bolesławiec
ka, tel. 076/818-90-49
MEBLE DO SYPIALNI białe, komplet, 1-osobowe łóżko,+wy
kładzina dywanowa, o pow. 9 m2, firanka, zasłony, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 071/367-86-72,0607/07-65-77 
MEBLE MŁODZIEŻOWE z biurkiem, białe, z dodatkiem nie
bieskim, - 600 zł. Świdnica, tel. 0602/44-63-74 
MEBLE MŁODZIEŻOWE szafa o wym. 50 x 175 x 55 cm, regał 
o wym. 50 x 175 x 30 cm, biurko o wym. 93 x 175 x 30 cm, - 450 
zł. Wrodaw. tel. 071/357-54-28 
MEBLE POKOJOWE BARABAN II dębowe, z ręcznie rzeźbio
nymi drzwiami, moty jelenia na rykowisku, - 4.000 z ł. ., tel. 
071/311-48-50
MEBLE POKOJOWE ROTTERDAM meblośdanka dębowa, - 
500 zł. Kiełczów, gm. Długołęka, tel. 071/398-81-41 
MEBLE POKOJOWE sofa 2-osobowa, jasna - 250 zł, ławostół, 
czamy, reguł, wysokość i stolik RTV, czamy, obrotowy - 300 zł, 
tapczan 1-osobowy-120 zł. Legnica, tel. 076/850-68-20 
MEBLE POKOJOWE komplet wypoczynkowy, segment, ława 
+ szafki kuchenne, ceny od 70 zł. Legnica, tel. 076/866-17-84 
MEBLE POKOJOWE segment, kolor matowy, okleina dębo
wa, dł. 4.5 m, wys. 2.1 m, - 380 zł. Legnica, tel. 076/862-78-15 
MEBLE POKOJOWE HOLENDERSKIE najtańsze we Wrocła
wiu, duży wybór, komplet wypoczynkowy - od 1.000 zł do 2,500 
zł. Siechnice, uł. Opolska 5 ~ > u
MEBLE POKOJOWE STOŁOWE stół okrągły, rozkładany + 4 
krzesła, dębowe i bukowe, • 450 zł. Sucha Górna 74. tel. 
074/847-92-32,074/847-91-26
MEBLE POKOJOWE segment, wys. 2,4 m, dł. 4 m, z szafą, 
demny brąz -100 zł. Wrodaw, tel. 071/357-75-64 
MEBLE POKOJOWE nowe, zestaw 5-częśdowy: komoda, ko
moda oszklona, witryna oszklona i 2 szafki, • 600 zł. Wrodaw, 
tel. 071/327-70-90 po godz. 18
MEBLE POKOJOWE JAROCIN kolor jasny, szafa, 2 regały, 2 
słupki, szer. 3.60 m, wys. 2.40 m, - 350 zł. Wrodaw, tel. 
071/351-76-99 po godz. 19
MEBLE POKOJOWE kolor czamo-grafitowy, 5-segmentowe (w 
tym 2 szafy), stan b. dobry, - 500 zł. Wrodaw. teł. 0502/31-64-28 
MEBLE POKOJOWE kuchenne oraz do sypialni, szafy, kom
plet wypoczynkowy, stół, ławy, krzesła i narożnik + ew. sprzęt 
AGD oraz RTV, w całośd lub osobno -100-1.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/311-51-95 po godz. 18,0605/07-07-12 
MEBLE POKOJOWE ORNAMO, 4 segmenty, dł. 5 m. wys. 2.40 
m, prod. czeskiej, matowe, stan b. dobry, - 500 zł. Wrodaw, tet. 
071/372-76-50 po godz. 18
MEBLE POKOJOWE STYLOWE bez szafy, wys. 2.2 m. okle
ina dębowa. - 600 zł. Wrodaw, tel. 071/360-16-26 
MEBLE POKOJOWE VICTORIA witryna, szafa, szafka RTV, 
barek, mosiężne uchwyty, - 1.000 zł. Żórawina, tel. 
071/311-49-96
MEBLE SKLEPOWE nowe, do drogerii, 7 szt, - 600 zł. Lubin, 
teł. 0604/34-16-04
MEBLE: wersalka młodzieżowa, nowa - 250 zł, łóżeczko dzie- 
dęce (do 5 lat), drewniane, z materacem - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/347-89-66
MIKSER ZEPTER V-022-K 50% taniej, - 555 zł. Wrodaw. tel. 
071/323-54-36 do godz. 18.0608/30-37-66 
MUSZLA KLOZETOWA z bidetem, mikser fekaliów, wyriąg 6 
m w górę, -1.000 zł. Wrodaw. tel. 071/373-08-44 
NACZYNIA ZEPTER nie używane, w oryginalnych opakowa
niach, - 2.100 zł. Kłodzko, tel. 074/867-83-62 
NACZYNIA ZEPTER 30-częściowy komplet, nowy model, cer
tyfikat, oryginalne opakowanie, cena nominalna 7.000 zł, • 4.900 
zł. Wrodaw, tel. 0501/57-16-65 
NAROŻNIK prawy, rozkładany, • 400 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95,0605/43-73-16
NAROŻNIK KUCHENNY, -100 zł. Kłodzko, tel. 074/867-97-06 
NAROŻNIK KUCHENNY stół. 2 krzesła, sosnowy, bordowe 
obicia, stan b. dobry, - 300 zł. Rawicz, tel. 0603/86-31-12 
NAROŻNIK POKOJOWY rozkładany - 750 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-46-11
NAROŻNIK POKOJOWY beżowo-brązowy, - 300 zł. Wrocław, 
teł. 071/322-21-70
OBUDOWA PRALKI PS 663 BIO kompletna, góra i dół. Wro
daw. tel. 071/344-81-35
ODDAM MEBLE używane, 3-drzwiowa szafa, stół, stolik RTV, 
kredens pokojowy+telewizor. Wrodaw, tel. 071/341-43-13 
ODDAM NAROŻNIK dębowy, tapicerowany, stan dobry. Wro
daw, tel. 071/361-95-60 po godz. 18 
ODKURZACZ KARCHER 3001 piorący, na gwarancji. - 950 zł. 
Wrodaw, tel. 0601/72-24-92
ODKURZACZ KIRBY, - 8.000 zł. Wrodaw. tel. 0501/48-35-56 
ODKURZACZ KIRBY do sprzątania, prania dywanów, nowy, 
gwarancja, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-56-00, 
0605/03-77-56
ODKURZACZ ZELMER stan dobry. • 50 zł. Wrodaw, tel. 
071/346-23-35
ODKURZACZ ZELMER METEOR stan dobry, - 50 zł. Wrodaw, 
tel. 071/321-13-72
ODKURZACZE całe i niekompletne .na chodzie*, Prwileg, 
Bosch, AEG, Philips, cena 15-40 zł. Sucha Górna 74, tel. 
074/847-92-32,074/847-91-26
ODKURZACZE RAINBOW 5 szt., stan b. dobry, wycena serwi
su - 2.600-4.600 zł. Wrocław, teł. 323-54-36 do godz. 18, 
0608/30-37-66
ODWAŻNIKI DO SPRAWDZANIA WAG .dropsy*, 80 sztuk, 2 
tony - 20 zł/szt. Lubań, tel. 075/646-37-31 
OGRZEWACZ WENTYLATOROWY, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-57-78
OPIEKACZ ELEKTRYCZNY gastronomiczny, -150 zł. Wrodaw, 
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 wę
glowych, ogrzewają domki, hale, garaże. 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 

PALNIKI CO OLEJOWE 15-40 kW, używany, prod. niemiec
kiej, - 300 zł. Lubań, tel. 075/721-63-62 po godz. 18 
PATELNIA GASTRONOMICZNA elektryczna, 12 kW, duża, -
1.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-10-31 
PIEC AKUMULACYJNY VAILLANT VCW18-10 gazowy, wi- ,. 
szący, 2-funkcyjny, ze świeczką, pompą, wymiennikiem, naczy
niem rozszerz., stan b. dobry, -> 1.000 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/833-15-40,0606/66-92-29
PIEC AKUMULACYJNY na gwarancji, -1.000 zł. Wrodaw, tel. 
0606/98-69-40
PIEC AKUMULACYJNY bardzo oszczędny, wydajny, stan ide
alny, - 350 zł. Wrodaw, tel. 071/344-81-35 
PIEC AKUMULACYJNY VA1LLANT VCW 280XEV, 1996 r. ga
zowy, wiszący, 2-funkcyjny, elektronicznie sterowany, z modu
lacją płomienia, zabezp. dągu i przegrzania, z pompą, naczy
niem rozszerz, i wymiennikiem, na gaz GZ-50 lub na propan-bfc . 
tan, na gwarancji* instrukcja ♦ serwis, stan idealny, -1.600 A  
Dzierżoniów, teł. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
PIEC CO mato używany, 2,7 kW, pow. grzewcza 200 m2, -1.000 
zł. Malin, (el. 071/312-45-20
PIEC CO DRZEWNY ATMOS nowy, bardzo eknomiczny, - 3.000 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/751-58-00,0601/56-62-98 
PIEC CO DRZEWNY HOLZ-GAZ SCHAFER typ HG 35, ekolo
giczny z bojlerem typ OLS 200, firmy Schafer, prod. niemiec
kiej, nowe, cena kompletu 16.000 zł lub zamienię na samochód 
osobowy lub dostawczy. Ołdrzychowice, gm. Kłodzko, tel. 
074/868-94-57,0608/18-61-34
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 VCW180 XEV 2-funkcyjny, elek
troniczne sterowanie, przeponowe naczynie wzbiorcze, pom
pa, wymiennik ciepła, modulacja płomienia, po regeneracji i 
przeglądzie, z zabezpieczeniem dęgu kominowego oraz VAIL- 
LANT VCW 24-10 wiszący, moc 24-27 kW, 2-funkcyjny, z prze
ponowym naczyniem wzbiorczym, wymiennikiem ciepła, mo
dulacją płomienia, elektronicznie sterowany, po przeglądzie i

regeneracji, możliwość przystosowania na propan-butan, • 1.200 
zł oraz VAILLANT VC 280 XEV TURBO. 1997 r. elektronicznie 
sterowany, najnowszej generacji, jednofunkcyjny, 28 kW, z 
modulacją płomienia, pompa, naczynie wzbiorcze, stan ideal
ny, nie instalowany, panel sterujący na diodach, nie wymaga 
komina. -1.800 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
PIEC CO GAZOWY świebodzicki, jednofunkcyjny, 22 kW, wi
szący, z pompą, z 1988 r., stan b. dobry, po przeglądzie i rege
neracji, - 500 zł. Bielawa, tel. 074/833-15-40,0606/66-92-29 
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN LITOLA LFR 29 kW, zasob
nik Rudocel 1601, sterownik Unomak, - 6.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0605/20-41-81
PIEC CO GAZOWY JUNKERS KS 11, kuchenny, wolno stoją
cy,-1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95  ̂0605/43-73-16 
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN 11 kW, żeliwny, nowy, na 
gwarancji, - 2.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0605/29-70-00 
PIEC CO GAZOWY 2-funkcyjny, c.o., w.c., do ogrzewania pow.. 
do 200 m2, nowy, - 2.300 zł. Lubin, tel. 0502/63-02-21, 
0502/60-93-16

24, 27 kW 250-350 zł/szt. Bielawa, teł. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
PODGRZEWACZE WODY przepływowe, łazienkowy 6 kW, 
kuchenny 3,5 kW, nowe, z wy lewkami -100 zł. Wrodaw, tei. 
0602/65-51-89
POMPA CO 1,2,3,4-biegowe, od 30-1000 W, od 120 zł. Jurków, 
tel. 0605/22-20-47, woj. legnickie 
POMPA CO APOLLO silnik 4 kW, 267 l/min, - 500 zł. Nysa. teł-." 
077/431-13-26,0606/99-80-30
POMPA CO GRUNDFOS różnej wydajności, sterowane elek
tronicznie i ręcznie - od 100 zł. Lubin, tel. 076/844-74-09, 
0606/90-26-53 4
POMPA CO GRUNDFOS UPS 32-30F 1x230 50 Hz - 1.000 zł, 
pompa c.o. Leszno 50 POL 120 A • 1.100 zł. Wrodaw, tel. 
071/783-06-72
POMPY CO obiegowe, firm Grundfós, Vaillant, Villo, 1* 13-bie- 
gowe, ceny 110-150 zł/szt. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29

KUPIMY
używane wyposażenie sklepu 
z częściami motoryzacyjnymi

lady, regały, stojaki, itp.

te l. 0605  095  485 
0502 933 883

PIEC CO GAZOWY BUDERUS grzewczy, 2-funkcyjny, 22-33 
kW,. stojący, • 2.000 zł. Strzelin, tel. 071/392-88-91, 
0608/39-81-37
PIEC CO GAZOWY 2-funkcyjny, 11 kW, - 800 zł. Wolsztyn, tel. 
068/384-22-24
PIEC CO GAZOWY VAILLANT VUW-240-34 24 kW, 2-funkcyj
ny, nowy, na gwarancji, możliwy dowóz, • 2.400 zł. Wołów, tel. 
071/389-57-31,0600/39-53-16
PIEC CO GAZOWY świebodzicki, 2-biegowy, - 300 zł. Wrodaw, 
tel. 071/362-81-19
PIEC CO GAZOWY VIESSMANN idealny do domu o pow. 120 
m2, -1.500 zł. Wrodaw, tel. 0603/21-11-69,071/359-50-06 
PIEC CO GAZOWY CREDAN 24 kW, do ogrzewania pow. ok. 
220 m2, nie używany, -1.200 zł. Wrocław, tel. 071/343-04-68 
O  PIEC CO GAZOWY VAILLANT VCW18-24-28,1996 r. 

nowy model, pełny elektronik, wbudowana pompa, 
naczynie wyrównawcze, ekonomiczny, z pełnym ste
rowaniem pogodowym lub pokojowym. Instrukcja 
obsługi, gwarancja, uruchomienie, możliwy dowóz. 
Zaświadczenie sprawności kotła, gaz G2 35.50 lub 
propan, - 1.600 zł. Brzeg, tel. 0604/97-37-47 
02028581

PIEC CO OLEJOWY SYSTRON 20 pełna automatyka, -1.500
zł. Lasowice Małe, tel. 077/414-82-58
PIEC CO OLEJOWY 19 kW, 5-łetnL kompletny, z osprzętem,
prod. niemiecki, • 2.500 zł. Oborniki śląskie, tel. 0604/82-44-78
PIEC CO OLEJOWY GERC018-32 kW, pełne wyposażenie +
zapasowy palnik oraz piec CO olejowy firmy ,Viessmann*, rok
prod. 1998, kompletny, dodatkowo zasobnik ciepłej wody, • 2.500
zł. Paczków, tel. 0606/67-58-73
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 BUDERUS stojący, nowy, 1.1 - 28 kW, z 
komputerem, • 5.200 zł. Wiązów, powiat Strzelin, tel. 
0600/32-69-05,0604/23-81-68
PIEC CO OLEJOWY. 1997 r. firmy ,Viessman', 18-26 kW, boj
ler 140 I, sterowanie cyfrowe, - 4.700 zl. Paczków, tel. 
0606/67-58-73
PIEC CO STALOWY ruszt wodny, 13 kW, stan b. dobry - 450 zł 
oraz pompa do c.o, -120 zł. Niemcza, teł. 074/837-64-80 
PIEC CO WĘGLOWO-KOKSOWY 1,5 m3,1,5 kW, nie używa
ny - 750 zł. Legnica, tel. 0607/47-36-38 
PIEC CO WĘGLOWY PLESZEW. 1995 r. 70 m3. stan b. dobry, 
na węgiel lub miał węglowy • 7.000 zł. Kąty Wr., tel. 
071/795-19-82
PIEC CO ŻELIWNY na olej opałowy, z bojlerem o poj. 1001, •
5.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-23-72 
PIECE AKUMULACYJNE 3 sztuki, rok prod. 1996, moc mak
symalna 2.25 kW, 3 grzałki, nadmuch, stan b. dobry -150 zł/szt. 
Wrodaw, tel. 071/321-40-42,0607/11-44-53 
PIECE AKUMULACYJNE 1.750 W i 2.250 W, termoobieg, stan 
b. dobry - 200 zł/szt Wrocław, tel. 071/348-42-43,0608/30-98-32 
O  PIECE CO GAZOWE „VA1LLANT” na gwarancji, nie

mieckie, wiszące • od 800 zł, dwufunkcyjny • 1.100 zł, 
dwufunkcyjny elektronik • 1.600 zł, gazowy zasobnik 
wody, 1301 -1.400 zł, elektryczny przepływowy pod
grzewacz wody, 380 V - 300 zł. Fachowe doradztwo, 
montaż pieców, instalacji c.o. i gazowych. SERWIS 
„VAILLANT”, Jelenia Góra, tel. 075/761-01-01 oraz 
Legnica, 076/850-63-92 01029661 

O  PIECE CO • PRODUCENT: stalowe, ekonomiczne, na 
węgiel, drewno, koks, pow. grzewcza 50 - 2000 m2, 
ruszt wodny. Gwarancja, faktury. Transport do 30 km 
gratis. Również zbiorniki na paliwo, szambo. Krze- 
czyn Wielki 42, k. Lubina, tel. 076/840-87-50, 
076/841-53-33,0603/12-68-96 84018881 

O PIECE CO GAZOWE „VAILLANF, „JUNKERS” nie
mieckie, na gwarancji, gaz ziemny lub propan, moc 
8-27 kW, 1-funkcyjne od 800 zł, 2-funkcyjne od 1.200 
zł, z pełną elektroniką od 1.500 zł. Karta gwarancyj
na, zaświadczenie o sprawności, pierwsze urucho
mienie gratis. Fachowe doradztwo i sprawdzenie pra
cy kotła na miejscu. Możliwy dowóz. SERWIS I NA
PRAWY PIECÓW GAZOWYCH, Brzeg, tel. 
0604/97-37-47 02028591 

PŁYTA ELEKTRYCZNA AMICA 4 palniki, jeden szybkogrzeją- 
cy, gwarancja, - 300 zł. Milików, gm. Nowogrodziec, tel. 
075/731-71-78
POCHŁANIACZ PARY kuchenny, 60x40 cm, oświetlenie, 3 
stopniowa regulaqa dągu, - 60 zł. Niemodlin, tel. 077/460-80-39 
PODGRZEWACZ DO MLEKA I HERBATY AVENT, -190 zł. 
Środa Śląska, tel. 071/317-08-28,0502/39-80-70 
PODGRZEWACZ WODY SAUNIER DUVAL przepływowy, naj
nowszy model, na baterie, bez świeczki, używany 3mies., cena 
sklepowa 1.150 zł, na gwarancji, możliwość sprawdzenia lub 
dowozu. - 650 zł. Brzeg, tel. 0604/97-37-47 
PODGRZEWACZ WODY elektryczny, 220 V, poj. 801,1600 W, 
stan b. dobry, - 250 zł. Legnica, teł. 076/862-01-72 do godz. 14, 
856-01-63 wieczorem
PODGRZEWACZ WODY przepływowy, 220 V, 8 kW; do łazien
ki z prysznicem • 100 zł/szt. Łagiewniki, teł. 0605/34-85-69, woj. 
wrodawskie
PODGRZEWACZ WODY AEG przepływowy, 8 kW, 380 V, -100 
zł. Świdnica, tel. 074/853-15-81 
PODGRZEWACZ WODY JUNKERS fabrycznie nowy - 250 zł. 
Wrodaw, teł. 071/789-50-48
PODGRZEWACZ WODY SIEMENS elektryczny, 25 kW, - 400 
zł. Wrodaw, tel. 071/372-19-88 
PODGRZEWACZ WODY przepływowy, mato używany, -150 
zł. Wrocław, tel. 071/341-34-15 po godz. 15 
PODGRZEWACZ WODY SIEMENS przepływowy, 380 V, moc 
21 kW, zapakowany, na gwarancji, - 650 zł: Żarów, tel. 
074/850-71-56 po godz. 17
PODGRZEWACZ WODY kuchenny, 2 kW, -100 zł oraz POD
GRZEWACZ WODY STIBEL18 kW, łazienkowy, - 200 zł. Gro
madka, teł. 076/817-Ź5-97,0606/31-99-35 
PODGRZEWACZE WODY przempływowe, gazowe, Vaillant - 
300 zł oraz elektryczne Vaillant Bosch, Siemens, AEG, Stie- 
bel, Eltom, 220 V2 kW -120 zł, 3 kW-150 zł,080 V 12,18,21,

O PRALKA AUTOMATYCZNA BAUKNECHT otwierana 
z przodu, elektronik, energooszczędna, dużo funkcji 
• 600 zł, Prhrileg, otwierana z przodu, wyświetlanie 
funkcji, energooszczędna, nowy model, reg. wirowa
nia • 700 zł oraz pralki otwierane z góry, 12 mies. 
gwarancji, transport - 550 zł. Lubin, tel. 076/842-17-78 
84019561

O  PRALKA AUTOMATYCZNA prod. zachodniej - 400 zł, 
telewizor kolorowy, z pilotem, prod. zachodniej • 400 
zł, lodówka Bosch, wys. 85 cm • 360 zł, kuchenka 
mikrofalowa, prod. zachodniej • 170 zł, kuchenka elek
tryczna, 4-painikowa, z termoobiegiem • 270 zł, ma- 
glownica elektr. składana, dł. wałka 85 cm - 200 zł, 3 
miesiące gwarancji. Wrocław, tel. 071/354-20-76 
84019481

PRALKA AUTOMATYCZNA INDESIT szer. 60 cm, otwierana 
z przodu, wsad maks. 5 kg, model 2000, reguł, ilość obrotów 
(maks. 1000), system kontrolny DCC i balansu, gwarancja, - 
650 zł. Lubin, tel. 0608/46-21-04 
PRALKA AUTOMATYCZNA SIEMENS 1.000 obr/min, nowy 
model, na gwarancji, stan idealny, - 800 zł. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
PRALKA AUTOMATYCZNA MIELE wąska, otwierana z góry, 
1200 obr., gwarancja, stan idealny, -1.100 zł oraz SIEMENS

PHU *FIRN*s.c. oferuje
URZĄDZ. CHŁODNICZE, 

GASTRONOMICZNE, | 
KLIMATYZACJA i

a także:
- wagi, krajalnice, 
meble sklepowe

- meble
dla gastronomii 

CENY FABRYCZNE 
RATY

Wrocław, pl. Staszica 50 (Dworzec Nadodrze) 
telifax 071/369-37-10, czynne pon.-pŁ 9.00-17.00

1000 obr., nowy model, gwarancja, stan idealny, • 750 A  Obor
niki Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz. 14,0604/87-56-91 
PRALKA AUTOMATYCZNA Polar PS. sprawna. - 50 zł. Oła
wa, tel. 0605/36-95-50
PRALKA AUTOMATYCZNA BÓSCH z góry otwierana, stan 
dobry, - 400 zł. Pęciszów, gm. Zawonia, tel. 071/312-93-73 
PRALKA AUTOMATYCZNA 1,5 r., stan dobry - 420 zł. Środa 
Śląska, tel. 0603/37-81-15
PRALKA AUTOMATYCZNA LUNA stan b. dobry, program ener
gooszczędny, - 300 zł. Trzebnica, tel. 071/312:74-54 
PRALKA AUTOMATYCZNA CANDY wąska, • 700 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-75-91
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR wąska, 4-letnia, - 290 zł. 
Wrocław, tel. 0600/18-20-41
PRALKA AUTOMATYCZNA WHIRLPOOL nowa, na gwaran
cji, nie używana, wąska, 1000 obr/min, • 1.800 zł. Wrodaw, tel. 
0503/30-22-33
PRALKA AUTOMATYCZNA POLAR mato używana, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 0501/14-35-70
PRALKA AUTOMATYCZNA AEG wym. 40 x 60 x 40 cm, 850 
obr./min, stan idealny, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/365-92-76 
PRALKA AUTOMATYCZNA BOSCH WOB 1200 gwarancja, 
ładowanie od góry, - 850 zł. Wrocław, teł. *071/780-66-84 
PRALKA AUTOMATYCZNA ROZA, 1995 r. stan b. dobry, - 350 
zł. Wrodaw, tel. .071/361-92-77 po godz.19,071/346-24-92 do 
godz.18
PRALKA WIRNIKOWA małe gabaryty, stan idealny. Wrocław, 
tel. 071/788-15-92

kie lodówko-zamrażarki. Gwarancja 6-12 miesięcy, 
transport w granicach miasta 40 zł. 0602/89-12-81, 
Wanda Nowicka. Wrocław-Karłowice, ul. Bończyka 
32/17 tel.JW/325-37-88. Dobroszyce, Sadków 42 - 
serwis pogwar.'., renowacja, zamiana, Sadków, tel.

_ "0602/89-12-81 80014321
PRALKI AUTOMATYCZNE Bosch, Zanussi, Privileg, AEG, Sie
mens, Matura, cena 250-280 zi. Sucha Górna 74, tel. 

.074/847-92-32,074/847-91-26 
PRALKOSUSZARKA stan dobry - 620 zł. Środa Śląska, tel. 
0603/37-81-15"
PRALKOSUSZARKA INDESIT nowy model, mało używana, - 
850 zł. Wrocław, tel. 071/785-64-92 
PRALKOSUSZARKA SIEMENS 1300 obr., wyświetlacz, nowy 
model, gwarancja, stan idealny, - 800 zł. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-24-62 do godz. t4 ,0604/87-56-91 
PRALKOSUSZARKI SIEMENS inne, po serwisie, na gwaran
cji, możliwy transport - od 400 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-22 po 20
PRASOWALNICA szer. wałka 55 cm, stan b. dobry, -100 zł. 
Legnica, tel. 0609/17-82-11
PRASOWALNICA dł. wałka 60 cm, stan b. dobry, - 200 zł. Ole
śnica, tel. 071/314-98-47
PRASOWALNICA ELEKTRYCZNA dodskowa, 220 V -150 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61
REGAŁ CHŁODNICZY z agregatem, - 4.500 zł. Oleśnica, tel. 
0601/58-73-01
REGAŁ DRABINKOWY 0.9 x 5.5 x 1.5 m, 78 półek, 18 drabi
nek, - 5.000 zł + VAT. Legnica, tel. 076/850-64-25 
REGAŁ DREWNIANY jasny, nowy, wiszący, nie lakierowany, - 
800 zł. Wrocław, teł. 071/346-40-90,0606/52-56-03 
REGAŁ GARAŻOWY metalowy, - 70 zł. Wrocław, tel. 
0600/35-58-07
REGAŁY rurowe, 3 x 1,0.5 x 2 m, lada, 2 x 0.5 m, kółka i łańcu-. 
chy do ekspozycji towaru, nowe, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/23-54-52
O  REGAŁY ARCHIWALNE, magazynowe, szafy BHP, 

biurowe, narzędziowe, wiszące, stojące, kartoteko
we, stoły warsztatowe, wózki serwisowe, drzwi drew
niane i metalowe - produkuje „Krzyś” , 
www.krzys.com.pl. Wrocław, ul. Krzemieniecka 82, 
tel. 071/357-38-80 (oraz fax), 0501/47-96-46 
01029681

REGAŁY CHŁODNICZE - od 1.600 zł. Żagań, tel. 
0601/57-25-57.0607/26-34-34
REGAŁY MAGAZYNOWE 4 szt., konstrukcja metalowa -120 
zł, chłodziarka- zamrażarka - 600 zł, zamrażarka - 400 zł, waga 
dziesiętna - 300 zł, kasa fiskalna Sharp • 2.800 zł, gabloty szkla
ne od 30 do 80 zł/szt. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-25-00 
REGAŁY SKLEPOWE białe, wys. 200 cm. dł. 90 cm, gł. 37 cm. 
Chojnów, tel. 0606/27-65-33
REGAŁY SKLEPOWE biurko, lada, stolik do kawy, - 3.500 zł. 
Wrodaw, tel. 071/354-56-18
REGAŁY SKLEPOWE 220 ćm x 120 cm x 40 cm, 4 szL -100 
zl/szt. + lady do sklepu przemysłowego. Wrocław, tel. 
071/359-09-78,074/646-49-97
REGAŁY SKLEPOWE białe -150 zł, regały magazynowe, (na 
palety) -120 zł. Wrocław, tel. 071/343-83-55 
REGAŁY SKLEPOWE, 5 szt., 2 lady, -1.400 zł. Wysoka, gm. 
Przemków, tel. 0606/61-45-05
ROZLEWACZ DO PIWA 2-kranowy, z głowicą, kpi, • 900 zł.
Wrodaw. tel. 071/346-40-90,0606/52-56-03
ROZLEWACZ DO SOKÓW i innych płynów, próżniowa prod.
włoskiej, wyd. 4000 butelek/godz., 1988 r. -16.000 zł. Wrodaw,
tel. 071/372-56-34,0602/10-81-81
ROŻEN na kurczaki na 16 sztuk, el. -1.250 zł. Wałbrzych, tel.
0605/36-17-09
ROŻEN frytkownica, kuchenka elektryczna 4-płytowa z czaso
wym piekarnikiem i termoobiegiem, zamrażarka 4-szufladowa i 
inne, - 3.500 zł. Wrocław, teł. 071/357-53-96.0601/68-80-47 
ROŻEN GASTRO TAR, 2000 r. na 12 kurczaków+9, z osprzę
tem, szafka grzewcza, podświetlany, chromowany, nowy, na 
gwarancji + wyciąg oparów, kpi. dokumentaqa, cena sklepowa
15.000 zł. - 7.500 zł. Wrodaw, teł. 071/782-85-60,0607/54-18-91 
ROŻEN ELEKTRYCZNY .GASTRO-TAR* na 12 kurczaków. 
220/380 V. stan idealny, - 2.500 zł. Leszno, tel. 0607/21-76-51 
ROŻEN GAZOWY 2-letni, na 36 kurczaków, palniki ceramicz
ne, bagnety, kosze, - 2.500 zł. Bolesławiec, tel. 0605/14-83-79 
ROŻEN GAZOWY na kurczaki, 45 szt. wsadu, metalowe, uży
wane, 220 V, - 2.500 zł. Iłowa, tel. 068/377-43-20 
ROŻEN GAZOWY na kurczaki, ceramiczny, 6-66 szL wsadu, 
zasilanie 12 V, znak B, -1.900 zł. Przylesie, tel. 077/412-39-78, 
0602/72-19-40
ROŻEN GAZOWY ceramiczny, na 30-36 kurczaków, - 2.200 zł. 
Wąsosz, tel. 0603/04-65-58
SATURATOR MI-500, - 600 zł. Wrodaw, tel. 071/324-27-86 
SEJF o wym. 50 x 45 x 70 cm, pokrętło numeryczne, w środku 
zamknięcie na klucz, 2 półki, - 800 zł. Legnica, tei. 076/850-67-88 
SEJF zamek elektroniczny (6-pozycyjny), szary, wym. 130 x 80 
x 70 cm, waga 350 kg, -1.500 zł. Trzebnica, tel. 071/312-04-49 
SILNIK DO PRALKI AUTOMATYCZNEJ POLAR Luba 385 E.
-100 zł. Krzydlina Mała, teł. 071/389-02-27 
SILNIK DO PRALKI AUTOMATYCZNEJ Polar Bio 663-P, pro
gramator, pompka wodna, kondensator, - 30 zł. Lubin, tel. 
076/749-06-06
SMAŻALNIK TAŚMOWY do hamburgerów, kurczaków, ryb, 
prod. duńskiej, - 90.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-63-37 wie
czorem
SOFA 4-osobowa i 2 fotele, nie rozkładana, kol. zielony w po
pielate wzory, stan b. dobry • 400 zł. Brzeg Opolski, tel. 
077/416-20-71
SOFA firmy Ikea, 4-osobowa, nie rozkładana, beżowa we wzo
ry kwiatowe, stan b.'dobry, • 350 zł. Oborniki Śl., tel. 
071/310-26-75
SOFY 2-3, tapczany, łóżka, cena od 80 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95,0605/23-65-37
SOKOWIRÓWKA SW-3 mato używana, stan b. dobry, -120 zł. 
Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86,0600/30-22-22 
O SPRZEDAŻ MEBLI STYLOWYCH prod. belgijskiej i 

holenderskiej, komplety wypoczynkowe, ze skóry i 
materiału, kredensy, stoły z krzesłami, sypialnie, ławy, 
sekretarzyki, cena od 150 zł, transport gratis. Kobie
rzyce, teL  071/311-18-02, 0503/39-63-26, 
0607/18-50-38 82001211

F IL T R Y  O D W R O C O N E J O S M O Z Y
_ATRAKCYJNA CENA, TEL. 345-45-36, 0-601 751 300 OP01268J

PRALKA WIRNIKOWA mała, • 100 zł. Wrocław, tel. 
.071/361-92-77,071/346-24-92 
PRALKA WIRNIKOWA FRANIA stan b. dobry, • 100 zł. Wro
cław, tel. 071/346-23-35
PRALKA WIRNIKOWA - 50 zł. Wrocław, tel. 071/322-20-38 
O PRALKI AUTOMATYCZNE, pralkosuszarki, zamrażar

ki, lodówki, zmywarki do naczyń, maksimum 5-letnie, 
kuchenki elektryczne ceramiczne. Pralki automatycz
ne małogabarytowe; Otwleranebd góry - 300-600 żł, 
polskie „automaty”  - 250-450 zł. Gwarancja 6 miesię
cy. Skup i naprawa negocjacja 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, pral
kosuszarki, firmy Bosch, AEG i innych, szer. 45-60 
cm, gwarancja, możliwy transport. Lubin, tel. 
076/846-76-02 84020021 

O PRALKI AUTOMATYCZNE zmywarki do naczyń, pral
kosuszarki: AEG, Bosch, Miele i inne, 45 i 60 cm, 
wolno stojące i do zabudowy, gwarancja! Możliwy 
dowóz - od 320 zł! Lubin, tel. 076/846-76-02, 
0605/69-96-37 84019291 

O PRALKI AUTOMATYCZNE od 270 zł, niemieckie pral- 
ko-suszarki, suszarki, lodówki • od 170 zł, niemlec-

SPRZĘT AGD nowy, na gwarancji, tańszy o kilkaset złotych od 
ceny sklepowej. Strzelce, gm. Mardnowice, tel. 0605/03-24-65 
STERYLIZATOR DO BUTELEK AVENT do kuchenki mikrofa
lowej, - 45 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-34-38 
STOJAKI EKSPOZYCYJNE na widokówki, obrotowe, wiszą
ce, stojące - od 20 zł do 100 zł. Wrocław, tel. 071/344-21-79 
STOLIK POKOJOWY, -100 zł. Wrocław, tel. 071/353-23-26 
STOLIK RTV, -100 A  Wrodaw, teł. 071/353-23-26 
ŚTOŁY6 szt.'-10Ózł+-krzesła, 22szt. - 50 zł/szt., żakardowe, 
stan b. dobry. Leśzno, tel. 065/533-82-79,0607/43-01-85 
STOŁY DREWNIANE+taborety otapicerowane, do pijalni piwa, 
komplet, - 300 zł. Lubin, tel. 076/842-37-75,0504/79-54-82 
STOŁY kompletne, 1 duży i 2 małe, do handlu, -150 zł. Wro
daw, tel. 071/793-53-00
STÓŁ DĘBOWY 2 x 1 m, nowy, blat i nogi z litego drewna, - 
920 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-21-65 
STÓŁ rozkładany • 180 zł, okrągły • 150 zł. Wrocław, tel. 
071/352-90-26,0601/76-02-51
SZAFA CHŁODNICZA 2-komorowa, 4-drzwiowa, 220 V, -1.500 
zł. Korzeńsko, gm. Żmigród, woj.-wrocławskie, tel. 
0601/79-47-23
SZAFA CHŁODNICZA 2-drzwiowa, nieprzeszklona, 220 V, -  
500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-42-50,0609/51-30-50 
SZAFA CHŁODNICZA S-147 Bochnia, 2-drzwiowa. na 10 po
jemników, mato używana -1.000 zł. Struga, gm. Stare Boga
czowice, tel. 076/845-24-73
SZAFA CHŁODNICZA oszklona jednostronnie, poj. 7001,380
V, - 700 zł. Wrocław, tel. 071/349-13-91
SZAFA CHŁODNICZA, - 1.000 zł. Żary, woj. zielonogórskie,

tel. 0607/57-11-66
SZAFA PANCERNA na dwa zamki, - 1.000 zł. Wrodaw, teł. 
0603/60-40-07
SZAFA POKOJOWA IKEA, 5-drzwiowa, stan idealny, do sy
pialni, • 1.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/23-65-37
SZAFA POKOJOWA 2-drzwiowa, jasne drzewo, drzwi harmo
nijkowe, z lustrami, szer. 110 cm, • 350 A  Jelenia Góra, tel. 
075/742-31-95,0605/23-65-37
SZAFA POKOJOWA 2-drzwiowa, z nadstawką, jasna, dł. 60 
cm, wys. 240 cm, -180 zł. Legnica, tel. 076/862-78-15 
SZAFA POKOJOWA 3-drzwiowa, • 250 zł. Wrodaw, tel. 
372-85-86
SZAFA POKOJOWA do sypialni, lustra po środku, drzwi prze
suwane, wys. 2.20 m, szer. 2.70 m, gł. 60 cm, elegancka, złote 
okuda, biała, -1.000 zł. Wrodaw, tel. 071/329-06-49 
SZAFA POKOJOWA z olchy, 3-drzwiowa, z lustrem, 2 szufla
dy, stan idealny, - 300 zł. Wrocław, teł. 071/780-66-84 
SZAFA POKOJOWA 3-drzwiowa, szer. 163 cm, wys. 175 cm, 
brązowa, stan b. dobry, • 140 zł. Wrodaw, tel. 071/325-30-68 
SZAFA STALOWA wym. 201x95x41 cm, z zamkiem - 300 zl. 
Wrodaw, tel. 0603/99-98-77
SZAFKA KUCHENNA pod zlewozmywak, szer. 60 cm, dł. 140 
cm (80+60), wys. 80 cm, drzwiczki z drewna sosnowego, - 60 
zł. Wrocław, tel. 071/346-41-12 
SZAFKA ŁAZIENKOWA, - 20 zł. Wrocław, tet. 071/355-65-56 
SZAFKA POD ZLEWOZMYWAK nowa, -100 zł. Wrodaw, tel. 
071/789-42-54,0604/51-39-66
SZAFKA WARSZTATOWA naśdenna, metalowa, 2 szt. - 250
zł/szt Wrocław, tel. 071/352-90-26,0601/76-02-51
SZAFKI KUCHENNE wiszące, 5 szt., jasnobrązowe - 200 zł.
Piława Górna, tel. 074/837-24-42
SZAFKI KUCHENNE wiszące, 5 szt., jasnobrązowe - 200 zł.
Wrocław, tel. 071/351-12-07
SZAFKI METALOWE BHP. 2-skrzydtowe • 10 zł/szL Zielona 
Góra, tel. 0601/24-17-80 .
SZAFY BIUROWE 10 sztuk -  cena-odJOO zł/szL Kalisz, tel. 
062/764-55-33,0601/74-55-33
SZAFY CHŁODNICZE - od 800 zł. Żagań. tel. 0601/57-25-57, 
0607/26-34-34
SZAFY WNĘKOWE cena 300 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/352-12-24
SZATKOWNICA DO KAPUSTY gastronomiczna, na gwaran
cji, - 8.000 zi łub zamienię na samochód. Biedrzychowa, teł. 
076/847-99-17,0608/52-43-06
SZATKOWNICA DO KAPUSTY silnik 220 V, stan b. dobry, •
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/357-54-28 
ŚWIATŁOKOPIARKA format A0, stan idealny, • 1.000 zł. Wro
cław, teł. 0501/10-9545
TABORET ELEKTRYCZNY nowy, • 400 zł. Wrocław, tel. 
071/393-91-31 pogodz. 16
TABORETY GAZOWE na gaz propan-butan i elektryczne - 700 
zi, patelnia elektryczna, uchylna, gastronomiczna - 1.500 zł. 
Wrodaw. teł. 071/348-48-74,0601/31-37-07 
TAPCZAN 1-osobowy, stan b. dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 
071/789-49-89
TAPCZANY 1-osobowe, schowek na pośdel, -120 zł. Sucha 
Górna 74, teł. 074/847-92-32,074/847-91-26 
TAPCZANY HOTELOWE nowe - 230 zł/szŁ Twardogóra, tel. 
071/315-90-50
TERMOMIX gotuje, miksuje, mieli, - 2.500 zł. Leszno, tel. 
065/533-82-79,0607/43-01-85
O  TOALETY PLASTIKOWE 5 szt., stan idealny -1.400 

zł/szŁ, stoły okrągłe, 4 szt, średnica 100 cm +16 krze
seł, kolor czamy, typ rurowy -1.200 zł/kpi., lodówki, 
zamrażarki, waga uchylna, Budziszów Wielki 75,500 
m od autostrady A4, zjazd na. Strzegom, Rawicz, tel. 
076/855-30-50 84018861 

UMYWALKA 55 cm, nowa, biała, mocowana na haki, przysto
sowana do baterii ściennej, - 30 zł. Wrodaw, tel. 0501/77-93-88 
WAGA ELEKTRONICZNA ELZAB 6 mies. na gwarancji, do 15 
kg, -1.200 zł. Bolesławiec, tel. 0602/14-83-79 
WAGA ELEKTRONICZNA mało używana, - 1.000 z ł , możl. 
podłączenia kasy fiskalnej. Chojnów, tel. 076/818-16-81 
WAGA ELEKTRONICZNA MEDESA z drukarką kodów kresko
wych, mało używana, 2 szt, • 5.000 zł. Jelenia Góra, tel. 
0601/58-13-21
WAGA ELEKTRONICZNA do 130 kg, -1.600 zł. Legnica, tel. 
076/818-98-24,0605/35-72-94
WAGA ELEKTRONICZNA, -1.000 zł (możliwość wyst. faktury 
VAT). Lubomierz, tel. 075/783-31-99,0605/05-59-36 
WAGA ELEKTRONICZNA sklepowa. - 1.000 zł. Opole. tel. 
077/410-34-81.077/410-2648
WAGA ELEKTRONICZNA mała, z możliwośdą połączenia z 
kasą fiskalną, 1,5-roczna, -1.000 zł. Strzelin, teł. 071/392-88-91, 
0608/39-81-37
WAGA ELEKTRONICZNA do 15 kg, używana 1,5 roku, - 850 
zł. Wrocław, tel. 071/781-31-57 po godz.19 
WAGA ELEKTRONICZNA EP-15 do 15 kg, legalizowana, za
silanie 220/9V, stan bardzo dobry, • 950 zł. Wrodaw, tel.
781-34-48
WAGA ELEKTRONICZNA, 1991 r. sklepowa, do 15 kg, stan b. 
dobry, z legalizacją na 3 lata, - 900 zł. Świebodzice, tel. 
0605/38-96-43
WAGA MAGAZYNOWA do 1.000 kg, -1.000 zł. Sokolniki, gm. 
Łagiewniki, teł. 071/393-95-36
WAGA SKLEPOWA uchylna, z homologacją, stan b. dobry, - 
220 zł. Wrocław, teL 071/347-89-66,0607/82-23-08 
WAGA UCHYLNA sklepowa, - 2.500 zł. Opole, tel. 
077/410-34-81,077/410-2648
WAGA ZEGAROWA do 500 kg, legalizacja. -1.200 zł. Namy
słów, tel. 0603/77-24-00
WAGA ZEGAROWA do 25 kg, 2 szt, - 500 zł. Świdnica, tel. 
074/852-13-30
WANNAŻELIWNA dł. 140 cm, stan b. dobry, - 200 zł. Wrodaw, 
tel. 0501/3042-07
WENTYLATOR POKOJOWY duży, reg. wysokośćt 3 prędko
ści, obrotowy, 220 V, 60 W, fi 40 cm, -100 zł. Żagań, tel. 
068/377-02-68
WENTYLATOR ŚCIENNY w obudowie, średnica 45 cm, 380 V,
2.700 obr./min, stan b. dobry, - 270 zł. Wrocław, teL 
071/781-64-79
WERSALKA nowa, na gwarancji, - 400 A  Twardogóra, tel. 
071/315-90-50
WERSALKA używana, stan dobry oraz meble Kameleon, ja
sne, • 600 zł. Wrocław, tel. 071/357-98-18 po godz. 19 
WERSALKA 4 m2, narożnikowa, nowa • 800 zł. Wrodaw, tel. 
071/342-29-76
WĘRSALKA stan dobry, • 120 zł. Wrocław, tel. 0608/76-28-06 
WERSALKA nowa, 2-częśdowa, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/35440-18
WERSALKA używana. 2 fotele, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/352-12-24
WIESZAKI OBROTOWE 2 szt., srebrne. • 550 zł. Legnica, tel. 
0502/54-30-22
WIESZAKI SKLEPOWE 5 sztuk, używane, ceny 100-300 zł. 
Wrocław, tel. 071/34548-00
WIRÓWKA DO BIELIZNY TS.66 nowa, nie używana, wys. 35 
cm, średnica 32 cm, - 250 zł. Wądroże Wielkie, tel. 
076/88744-86,0600/30-22-22
WIRÓWKA DO BIELIZNY mała - 100 zł. Wrocław, tel. 
071/346-24*92 do godz: 18r071/361-92-77 pogodz. 19 
WITRYNA CHŁODNICZA pionowa, przeszklona, energoosz
czędna, podświetlana, stan idealny, - 2.200 zł. Chojnów, tel. 
076/818-16-81
WITRYNA POKOJOWA prod. zachodniej, oszklona i podświe
tlana, 5 szklanych półek + lustro pokojowe krystalizowane, • 
300 zł. Wałbrzych, tel. 074/844-72-15 
WITRYNY DO LODÓW GAŁKOWANYCH 2 szt,-1200 zł/szt. 
Wrodaw. tel. 071/327-92-79.0501/48-09-08 
WYPOSAŻENIE BARU frytkownica 5 1, rożen gazowy na 36 
kurczaków, waga elektroniczna, do 15 kg, mikrofalówka na 
gwarancji, lodówka, zamrażarka, okap kuchenny, krzesła, trans
formator do rożna, meble kuchenne, - 6.500 zł. Bolesławiec, 
tel. 0605/14-83-79
WYPOSAŻENIE KAWIARNI 4 stoły, zlew 2-komorowy z ode- 
karką, reklama piwa znanej marki, wym. 1 x 1 m, świetlna, - 300 
zł. Wołów, tel. 071/389-35-62
WYPOSAŻENIE SALONU KOSMETYCZNEGO, - 4.000 zl. 
Złotoryja, tel. 0603/43-32-92
WYPOSAŻENIE SKLEPU lady chłodnicze, szafa chłodnicza.
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oszklona, 2-drzWiowa, krajalnica do wędlin; • 8.500 zł. Kłodzko, 
tel. 074/647-54*08
WYPOSAŻENIE SKLEPU lady i regały, nowe, komplet 8 rega
łów i 3 lady, - 2.500 zł. Lubomierz, tel. 075/783-31-99, 
0605/05-59-36
WYPOSAŻENIE SKLEPU lady przeszklone i pełne, 4 szt, cena 
- 300 zł/szt., lada chłodnicza - 500 zł, waga elektroniczna Hava 
-1.500 zl, szafa chłodnicza, 2-drzwiowa -1.000 zł, szafa chłod
nicza, 1-drzwiowa - 700 zł, zamrażarka na lody - 500 zł, zamra
żarka duża - 600 zł. Wrocław, tel. 0607/47-73-38 
WYPOSAŻENIE SKLEPU regał niklowany (3 m.b.), półki, szkło, 
drewno, lada, 5 elementów, dł. 5 m, półki i stoliki w kolorze wi
śni, • 3.000*21. Złotoryja, tel. 076/878-41-92 
O  WYPRZEDAŻ RZECZY Z WYSTAWKI - sprzęt AGD, 

meble. Polkowice, tel. 076/847-92-32 84019741 
ZABUDOWA MEBLOWA luksusowa, z ladami, wykonana ze 
szkła artystycznego i blachy chromo-niklowej, pod ekspozycję 
towaru lub do galerii, okazja, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 
071/348-34-82
ZABUDOWA WNĘKI, garderoba oraz meble kuchenne, od 1.000 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-49-13 
ZAMRAŻARKA skrzyniowa, 430 litrów, prod. niemieckiej, stan 
b. dobry, - 650 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
ZAMRAŻARKA 4-szufladowa, poj. 1501, stan bardzo dobry, • 
300 zł. Legnica, tel. 076/722-18-89 
ZAMRAŻARKA 3-szufladowa, poj. 1501, stan b. dobry, - 250 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-22-93
ZAMRAŻARKA 3-szufladowa, poj. 1051, - 250 zł. Strzegom, tel. 
074/855-22-93
ZAMRAŻARKA otwierana z góry, wym. 150 x 60 cm, - 200 zł. 
Świdnica,teł. 0602/44-63-74
ZAMRAŻARKA 3251, - 600 zł. Wołów, tel. 071/389-29-79 
ZAMRAŻARKA H 116TK, 1990 r, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/322-22-02
ZAMRAŻARKA 4-szufladowa, stan dobry, -120 zł. Wrocław, tel. 
071/343-93-67 po godz. 15
ZAMRAŻARKA poj. 150 litrów, 4-szufladowa, prod. niemieckiej, 
stan dobry, - 200 zł. Wrocław, teł. 071/315-13-70 
ZAMRAŻARKA ELEKTROLUX 4- i 6-szufladowa, po serwisie, 
na gwarancji - od 300 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po 
20
ZAMRAŻARKA MORS 122 jasnobrązowa, stan b. dobry, otwie
rana od góry, program oszczędnościowy, 1-komorowa, - 200 zł. 
Sobótka, teł. 071/316-23-90
ZAMRAŻARKA MORS 221 otwierana do góry, nie używana, - 
400 zł. Wrodaw, tel. 071/337-19-56 w godz. 8-16,368-78-85 po 
godz. 16
ZAMRAŻARKA MORS poj. 170 litrów, - 250 zł. Zagrodno, tel. 
076/877-39-71
ZAMRAŻARKA POLAR TZ 222 skrzyniowa, stan b. dobry - 250 
zł + nowy agregat-100 zł. Wrodaw, tel. 071/355-30-91 
ZAMRAŻARKA POLAR 4-szufladowa, poj. 140 litrów, stan b. 
dobry, -150 zł. Wrocław, teł. 071/346-23-35 
ZAMRAŻARKA POLAR ZS100,3 szuflady, wys. 85 cm, szer. 
60 cm, głębokość 60 ćm, zużycie energii 0.89 kW/24 h, • 450 zł. 
Wrodaw, tel. 071/351-67-01
ZAMRAŻARKI do lodów i mrożonek, używane, większa ilość, 
cena 350 zł/szt. Oborniki śląskie, tel. 0603/10-46-24 
ZBIORNIK HYDROFOROWY z pompą 3-stopniową, - 300 zł. 
Pszenno, gm. Świdnica, tel. 074/851 -93-58 
ZLEWOZMYWAK CHROMONIKLOWY 1-komorowy, z ocieka- 
czem, 50 fc 100 cm, stan idealny, - 40 zł. Bolków, tel. 0603/34-90-20 
ZLEWOZMYWAK NIKLOWANY ze stali nierdzewnej, 2-komo- 
rowy - 80 zł oraz drugi niklowany, z półką, jednokomorowy 80x60 
cm - 60 zł, - 80 zł. Niemodlin, tel. 077/460-80-39 
ZMYWARKA DO NACZYŃ technicznie sprawna, wym. 80x60 
cm, • 200 zł. Jaworzyna śląska, tel. 074/858-80-30 
ZMYWARKA DO NACZYŃ ARDO, 60 cm, fabrycznie nowa, na 
gwarancji, - 1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 075/742-31-95, 
0605/43-73-16 \
ZMYWARKA DO NACZYŃ BAUKNECHT wyświetlanie funkęji, 
nowy model, szer. 60 cm, do zabudowy - 750 zł, zmywarka Whirl
pool, szer. 45 cm, nowy model - 550 zł, udzielam 12 miesięcy 
gwarancji, transport do 70 km gratis. Lubin, tel. 076/842-17-78 
ZMYWARKA DO NACZYŃ wąskie i szerokie, do zabudowy i 
wdno stojące, na gwarancji, możliwy transport • od 400 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-29-22 po 20 
ZMYWARKA DO NACZYŃ JUNO, nowa, do zabudowy, wys. 60 
cm, na gwarancji, stan idealny, -1.100 zł oraz BOSCH srebrna, 
do zabudowy, 60 cm, gwarancja, stan idealny, - 800 zł oraz 
BOSCH biała, wolno stojąca, 45 cm, gwarancja, stan'idealny, • 
700 zł oraz AEG biała, wolno stojąca, 60 cm, gwarancja, stan 
idealny, - 550 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62 do godz. 14, 
0604/87-56-91
ZMYWARKA DO NACZYŃ MIELE, - 200 zł. Syców, tel. 
062/785-93-25
ZMYWARKA DO NACZYŃ PHILIPS do zabudowy, stan idealny, 
-550 zł. Wrocław, tel. 071/328-99-61 
ZMYWARKA DO NACZYŃ POLAR ZM 605, - 850 zł. Wrocław, 
tel. 071/325-05-54
O ZMYWARKI DO NACZYŃ , pralkosuszarki, zamrażar

ki, lodówki, pralki automatyczne, maksimum 5-ietnie, 
kuchenki elektryczne ceramiczne. Pralki automatycz
ne małogabarytowe, otwierane od góry • 300-600 zł, 
polskie „automaty” - 250-450 zł. Gwarancja 6 miesię
cy. Skup i naprawa Negocjacja cen. Opole, Wałbrzych, 
Wrocław, Świdnica,. Dzierżoniów, Legnica, woj. dolno
śląskie. Wrocław, ul. Kowalska 111 A, tel. 
071/345-68-51, 0503/30-92-42, 0503/74-46-11 
01035031

BIZNES
O  „SUMATOR” - BIURO RACHUNKOWE (licencja MF), 

ul. Tęczowa 57, pok. 108 - pełna księgowość KPIR, 
ryczałt, rejestr VAT, PIT, CIT, porady, wyprowadzanie 
zaległości, rozliczenia roczne - tanio. Telefon 
071/342-70-41 do 49 wewn. 243, po godz. 16. Telefon 
domowy 071/341-20-38. Główny księgowy 
071/351-77-95. 01030941 

O A.A.A...ABSOLUTNIE AUTO-HANDEL „PALCARS” 
Sprzedaż • skup aut powypadkowych i całych. W ofer
cie na placu zawsze ok. 60 aut uszkodzonych. Ceny 
konkurencyjnelil Kupujący nie płaci podatku od kup
na. Zapewniamy tani transport na terenie całego kra
ju. Prowadzimy również SPRZEDAŻ CZĘŚCI UŻYWA
NYCH I CAŁODOBOWĄ POMOC DROGOWĄ I SKUP 
AUT, czynne w g. 8 -17.30. www.palcars.gratka.pl, 
E-mail: palcars@wp.pl, Wrodaw, 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

K R E D Y T Y
BANKOWE, ODSETKI OD 4,2%

N A  M IE S Z K A N IA , D O M Y  
za k u p , re m o n t, b u d o w a  I 
do 100% , do  25 lat 

| K R E D Y T Y  H IP O T E C Z N E  I 
pod zastaw domu, mieszkania 
powyżej 50.000 żł, do 20 lat 
Zdolnoic kredytowa • wymagana 
Możliwość spłaty Innego kredytuj

w ypoiyczalnia
samochodów
dostawczych

POMOC
DROGOWA

OP004285 'i

tel. (071) 346-22-71, 0-601 301-676

W YPOŻYCZALŃ IA  
SAM OCHODÓW  
OSOBOW YCH  

Wrocław, ul. Czajkowskiego 11/13 
325-45-36, 0502 34 24 91

WYPOŻYCZALNIA

www.micar.Dl
O  ABSOLUTNIE REWELACYJNY KREDYT leasing w 

procedurze uproszczonej, nawet do 100% wartości 
pojazdu. Bez zaświadczeń i zbędnych formalności. 
Już od 4,1% procent w skali roku. Sprzedaż, kupno, 
zamiana, samochody osobowe, ciężarowe, dostaw
cze i motocykle. Możliwość zostawienia auta w rozli
czeniu. To co dla innych niemożliwe dla nas wyko
nalne. AUTO-KOMIS „AUTO-BIT” , Jelenia Góra, ul. 
Lubańska 18a, tel. 075/764-79-50, 0607/15-30-04, 
0600/21-55-74 01030331 

O  ABY KREDYT GOTÓWKOWY, bez poręczycieli, miesz- 
kanlowy otrzymać - zadzwońl Błyskawiczne kredyty 
na 14 tygodni do 3.000 zł. „WISTA”, Wrocław, ul. Oł- 
błńska 19,1 piętro, tel. 071/329-31-58 01030321 

O  ATRAKCYJNE USŁUGI FINANSOWE. Otwarty Fun- 
' dusz Emerytalny. Karty kredytowe bez poręczycieli i 

inne usługi bankowe. Współpraca z renomowanym 
bankiem. Tel. 0608/59-43-81. 01033831

KREDYT ODNAWIALNY
do 30 tys. g

z ubezpieczeniem §
0 -6 0 6  7 3 3  7 2 2  o

PIEN IĄ D ZE NA LATA 
Z U B EZP IE C ZE N IEM  
KARTA KREDYTOWA POWAŻNEGO BANKU

OP011889

tel. 0-607 239 890

AUTO-POLONIA
W Y P O Ż Y C Z A L N I A  

S A M O C H O D Ó W  
O S O B O W Y C H ,

Wrocław ul. Szczytnicka 4-5/6 
OT17322-23-37, 327-70-83

AUT0-TRANSP0RT
kraj, zagranica - KONCESJA 5
ład. do 6 ton - ok. 70 m3 f

pomoc drogowa - tad. do 3 aut jednorazowo
tel. 315-40-51, 0-601 95 16 78

KREDYT ODNAWIALNY 
do 30.000 z ł

z  ubezpieczeniem  n a  życie, bez  poręczycieli

tel. 0-501 233 035 opoh963

KREDYT ODNAWIALNY  
DO 30 .000  ZŁ  

Z  UBEZPIECZENIEM  
NA ŻYCIE KREDYTOBIORCY

tel. 0-501 768 441,0-603 953 493 
“ "T!poi7iiiF

KARTA KREDYTOWA 
Z LIMITEM 30 000 ZŁ
i zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia 

na życie kredytobiorcy opoimi3 
t e l .  0 6 0 1  9 8 9  6 7 8

O BIURO RACHUNKOWE z uprawnieniami Świadczy 
kompleksowe usługi księgowe. Wrocław, ul. Purky- 
niego 1, tel./fax 071/343-60-62 wewn. 284, tei. 
0502/50-39-09,0605/76-00-05 01033311 

O  BIURO RACHUNKOWE GRAMAR z licencją MF: PIT-y, 
ZUS, rejestry VAT, KPIR, pełna księgowość, prowa
dzenie spraw kadrowych. Wrocław, tel. 071/341-63-84 
80014781

O  CENTRUM KREDYTOWE. Gotówkowy do 5.000 zł, bez 
poręczenia, 3 osoby - 670 zł ♦ rata • tei. 074/851-35-46. 
Hipoteczny • do 28 lat, do 100% wartości, bez wyce
ny nieruchomości, 7.5% w EUR. Zamieniamy kredyty 
złotówkowe na EUR= ZapreMemy do współpracy! 
developerów, spółdzielnie mieszkaniowe, inwestorów 
budowlanych, biura 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

'  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY z powodu śmierci wła
ściciela, działający, Św. Katarzyna, przy głównej drodze, 250 
m2, rampa, obecnie meblowy, z towarem lub bez. Wrocław, tel. 
071/311-33-35 wieczorem
O  DO WYNAJĘCIA VW LT 28 D zielony, ład. 1100 kg, 

wymiary skrzyni ład., dł. 3 m, szer. 1.8 m, wys. 1.4 m - 
150 zł/doba lub 2.000 zł/mies. Wrocław, tel. 
0607/62-80-53 80015601 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA branża motoryzacyjna, - 
10.000 zł. Wrodaw, tel. 0605/69-23-81

O  FIRMA KURIERSKA poszukuje podmioty gospodar
cze do współpracy, wymagany samochód typu bus 
(blaszak)., tel. 0603/80-47-30 01035871 

JEŻELI SZUKASZ NOWYCH RYNKÓW ZBYTU nasza firma 
pomoże Ci w znalezieniu nowych partnerów za granicą. Kłodz
ko, tel. 074/865-52-20 '
O  KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł, zabez

pieczenie w postaci ubezpieczenia na życie kredyto
biorcy. Wrocław, Legnica, tel. 0607/05-05-89 
80015291

KARTA KREDYTOWA Visa-E z kredytem odnawialnym i ubez
pieczeniem na życie, kredyt 1.000-30.000 zł, bez poręczycieli. 
Legnica, tel. 0605/22-01-08
KARTA KREDYTOWA z limitem do 30.000 zł i zabezp. w po
staci ubezp. na życie kredytobiorcy. Lubin, tel. 0606/46-92-35 
O  KORZYSTNE KREDYTY do 3.000 zł bez poręczycieli, 

bez zgody współmałżonka w 3 dni (do 3.000 zł, 14-ty- 
godniowe). Wrocław, tel. 071/348-12-17, 
0600/82-31-45 02028241 

O  KREDYT GOTÓWKOWY oprocentowanie 16%, bez 
poręczycieli, bez zgody współmałżonka, bez wstęp
nych opłat, w różnych bankach, w 3-9 dni, polisa na 
życie - w pracy na wakacjach za granicą 24 godzJdo- 
bę, gwarantowana wysoka emerytura, pierwsza wpła
ta 50% taniej., tel. 071/322-38-70, 0501/23-42-39 
01035791

KREDYT INWESTYCYJNY do 30.000 zł, warunkiem prowa
dzenie działalności gospodarczej przez conajmniej przez 3 mies. 
Legnica, tel. 0600/88-35-60
KRĘDYT ODNAWIALNY do 30.000 zł, bez poręczycieli, z ubez
pieczeniem. Legnica, tel. 0602/53-12-92 
O KREDYTY 18%, do 5.500 zł bez poręczycieli, powyżej 

z poręczycielem, zatrudnienie 3 miesiące, wiek do 75 
lat, dochód minimalnie 250 zł, bezpłatne otwieranie 
kont osobistych i lokacyjnych. Wrocław, Hotel Mo
nopol, p. 416, tel. 071/343-79-20, 0601/22-95-06 
01031751

KREDYTY na zakup samochodów, materiałów budowlanych, 
mieszkań, oprocentowanie 4.4% w skali roku, możliwość współ
pracy. Wrocław, tel. 071/784-44-57 
O KREDYTY BEZ PORĘCZYCIELI. Wrocław, tel.

071/372-11-68 01035651 
KREDYTY GOTÓWKOWE odnawialne, bez żyrantów, dla pro- 
wadzących działalność gosp., 1.000-30.000 zi. Legnica, tel. 
0605/22-01-08
KREDYTY GOTÓWKOWE dla wszystkich, kredyt hipoteczny. 
Legnica, tel. 076/854-40-81
KREDYTY SAMOCHODOWE budowlane, mieszkaniowe, bez 
poręczycieli i bez zaświadczeń o dochodach. Leszno, tel. 
0600/52-44-01
KUPIĘ KONCESJE na transport ciężarowy do Niemiec. Bole
sławiec, tel. 0606/34-66-92 
KUPIĘ WEKSLE. Wrocław, tel. 0606/19-92-99 
NAWIĄŻE WSPÓŁPRACĘ z dostawcą używanych mebli i art. 
gosp. domowego, sala, pow. 290 m2.' Dzierżoniów, tel. 
074/833-03-26
O NAWIĄŻĘ KONTAKT z właścicielami hoteli, moteli, 

ośrodków wypoczynkowych, kierownikami interna
tów itp. osobami rozpoczynającymi podobną działal
ność. Wrocław, tel. 0607/43-23*55 02029351 

NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z osobą sprowadzającą ciągniki 
siodłowe i naczepy z zachodu, tylko poważne oferty. Legnica, 
tel. 0503/89-92-39
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z dostawcami używanego sprzętu 
AGD, RTV, rowerów. 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 osobami przywożącymi rzeczy z 
.wystawek*. Malczyce, tel. 071/317-97-74 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z importerem używanych zamraża
rek do lodów i mrożonek oraz innego sprzętu, stała współpra
ca. Oława, tel. 0503/89-92-39
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z handlowcami, sprzedaż kotłów 
c.o., miałowych, całodobowych i węglowych. Pleszew, tel. 
0602/64-78-91
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ zfirmą udzielającą kredytów u klien
ta. Radków, tel. 074/871-24-29
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z producentami mebli ogrodowych, 
ogrodzeń, galanterii ogrodowej, szkółkami krzewów, iglaków. 
Radwanice, tel. 0605/61-64-81,0605/05-80-19 
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z lakiernikiem, posiadam pomiesz
czenia oraz sprzęt do lakierowania lub inne propozycje. Trzeb
nica, tel. 071/312-74-54
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 z osobą (firmą), posiadam wędzar
nie, chłodnie, lokal, wszystkie media (wędzenie ryb, inne pro
pozycje), na obrzeżach Wrocławia, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/10-58-36
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ poprowadzę przedstawicielstwo, 
działalność gospodarczą, posiadam atrakcyjny lokal, tel./fax, 
komputer, doświadczenie. Wrocław, tel. 071/361-05-25, 
0603/20-42-30
NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ z importerem sprzętu i materiałów 
budowlanych (okna, drzwi itp.). Żary, tel. 068/374-68-84 
ODSTĄPIĘ DŁUG - 7.500 zł.., tel. 0603/87-31-17 
POSIADAM akcyzy do papierosów, 800 szt. -1 zł/szt. Świebo
dzice, tel. 0604/39-61-37
POSIADAM BUDYNKI GOSPODARCZE murowane,+grunt o 
pow. 5 ha, w Kudowie Zdroju, blisko granicy, poszukuję wspól
nika do przystosowania tych obiektów na cele agroturystyczne 
lub inne propozycje. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-35-06 po 
godz. 18,0603/85-57-89
POSIADAM LOKAL w Lubinie, poszukuję wspólnika do pro
wadzenia biura rachunkowego. Lubin, tel. 0608/45-42-59
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TRANSPORT
pojazdów i ładunków  

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP
Wrocław, ul. Krakowska 15, 
tel/fax.782 84 69. 782 84 68

M A S Z  P R O B L E M
Z WJAZDEM DO KRAJÓW
UNII EU ROPEJSK IEJ? |
PRACOWAŁEŚ NA CZARNO?
ZADZWOŃ - POJEDZIESZ

OP001701

CONSULTING GmbH, 075/751-52-72

WYNAJĘCIA- TANIO
MERCEDES 407 D BLASZAK, DUŻA ŁADOWNOŚĆ 

N A KAT. B, PRZY STAŁEJ WSPÓŁPRACY 
STAWKA DOBOWA NIŻSZA 100 V.

POSIADAM LOKAL użytkowy, pow. 40 m2, w centrum Wrocła
wia, niski czynsz, cena - 500 zl, przyjmę wspólnika z działalno
ścią gosp. albo inne propozycje e-mail valdi53@interia.pl.. Wro
cław, tel. 071/789-63-09
POSIADAM LOKAL handlowy, w centrum Zieloną Góry, 30 m2, 
podejmę współpracę z firmą komputerową lub jnne. Zielona 
Góra, tel. 068/325-44-34
POSIADAM MASZYNY DRUKARSKIE podejmę współpracę z 
drukarnią, wydawnictwem lub ipne propozycje., tel. 
0502/90-87-85
POSIADAM OBIEKT przy trasie Lubin - Rawicz, na działce o 
pow. 1.1 ha, nadaje się na produkcję lub magazyny o pow. 1800 
m2 + budynek mieszkalny o pow. 210 m2, z telefonem, oczeku
ję propozycji. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-13-48

0P012609 Ś W IAD C ZY M Y RÓ W NIEŻ
TANIE USŁUGI TRANSPORTOWE

tel. 071/348 45 39, kom. 0 603 604 684
o PRODUKCJA ŚWIEC ŻELOWYCH ORAZ MEBLI ME- 

TALOWYCH: regały, stoły, krzesła, fotele, wieszaki, 
artystyczne krótkie serie, meble ogrodowe itp. Wro
cław, tel. 071/346-49-02,0609/46-38-81 02029111 

PRZYJMĘ POŻYCZKĘ 50.000 zł na okres 1 roku, na wysoki 
procenL Kędzierzyn-Koźle, tel. 0605/27-22-75 
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w kwocie 10.000 zł, na okres 3 la l 
Namysłów, tel. 077/410-35-15
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ 2.000 zł na okres jednego roku, tylko
umowa. Radków, tel. 074/871-24-29
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 wysokości 20.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/43-81-18
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w kwocie 30.000 zł. Wrocław, tel. 
0606/99-59-54
PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w kwocie 15.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/29-21-01

KARTA KREDYTOWA
BEZ PORĘCZYCIELI OP012340 

tel. 350-87-73 pb godz. 1 8 " ,O 601 94 09 12

POSIADAM SAMOCHÓD OPEL ASTRA II KOMBI oczekuję 
propozycji - nie akwizycja. Wrocław, tel. 071/328-10-42 
POSIADAM STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha oraz grunty pod 
stawy, hodowlę koni i strusi, oraz grunty pod zabudowę miesz- 
kalno-rekreacyjną (6 ha), 20 km od Wrocławia (Czeszów), włą
czone do światowej sieci ochrony jezior .Living-Lakes* • ocze
kuję propozycji lub sprzedam. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
POSIADAM ZASOBY MAGAZYNOWE (części zamienne do 
samochodów ciężarowych i sprzętu budowlanego) wraz z wy
posażeniem, za 30% wartości. Wałbrzych, tel. 0604/11-59-68 
POSZUKUJEMY FIRM LUB BANKÓW do udzielania kredy
tów samochodowych, gotówkowych i innych, prowadzimy biu
ro we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0607/66-69-80,0607/66-69-70 
POSZUKUJĘ DO WYDZIERŻAWIENIA oprzyrządowania sta
cji LPG. Wrocław, tel. 0607/68-62-62 
POSZUKUJĘ DOSTAWCÓW używanych art z wystawek, tj. 
meble, sprzęt AGD, RTV, rowery, kosiarki, dywany, lampy, art. 
sportowe, ogrodowe, zabawki, itp. Trzebnica, tel. 071/387-09-28

PRZYJMĘ POŻYCZKĘ w wys. 5.000 zł, umowa+weksel, na 3 
mies., oddam 8.000 zł. Wrocław, tel. 0608/16-25-78 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO w Jjranży motoryzacyj
nej, posiadam pomieszczenia w centrum Wrocławia., tel 
0608/33-83-71
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO posiadam hale o pow 
250 m2, biuro o pow. 50 m2, w Legnicy. Legnica, tel 
0601/73-42-70
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO lub nawiążę współpra 
cę, posiadam lokal 130 m2 w Oławie, sam. dostawczy. Oława 
tel. 071/313-01-02,0502/31-62-09 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO firmy lub hurtowni zwią
zanej z materiałami budowlanymi lub inne propozycje, posia 
dam halę o pow. 600 m2, w Głogowie. Polkowice, tel 
076/831-10-16,0606/44-30-90
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO materiały budowlane, 
kredyty, inne propozycje. Wrocław, tel. 0501/07-48-58 
PRZYJMĘ PRZEDSTAWICIELSTWO lub pomogę przy zaku-
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ZAPRASZAMY PO KREDYT GOTÓWKOWY
do 10.000 zl łez poręczycieli.

Również Kredyty Samochodowe, Mieszkaniowe 
i  Pożyczki Hipoteczne
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POSZUKUJĘ PARTNERA handlowca, z gotówką20.000 zł, do 
rozpoczętej produkcji. Jawor, tel. 076/870-58-57 
POSZUKUJĘ PARTNERÓW do budowy intratnego biznesu, 
należy zainwestować własny czas i posiadać chęci do nauki., 
tel. 0608/76-97-36
POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW i firm handlowych, dysponuję 
domem handlowym o pow. 500 m2, w centrum Kudowy Zdroju, 
parking na 30 samochodów. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-17-03, 
0603/85-57-89
POSZUKUJĘ PRODUCENTÓW konfekcji damskiej do sklepu 
we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0603/69-03-91 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA z lokalem we Wrocławiu, posia
dam najnowsze kolekcje spodni firmowych sprzedawane wy
łącznie w Niemczech, szeroki wybór, najwyższa jakość, niskie 
ceny, poszukuje inwestora.., tel. 0605/74-67-67 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA handlowca, z gotówką w wys. 
20.000 zł, do już rozpoczętej produkcji, długa współpraca. Ja
wor, tel. 076/870-58-57,0506/51-49-56 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA posiadam działkę w centrum mia
sta, w celu postawienia pawilonu handlowego. Kudowa Zdrój, 
tel. 074/866-35-06,0603/85-57-89 
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA absolwenta dziennikarstwa lub po
lonistyki z reporterskim zacięciem do wspólnego przedsięwzię-' 
cia. Opole, tel. 0605/66-46-28
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA do uruchomienia hodowli królików 
lub kur, posiadam obiekt o pow. 1400 m2. Lubań, tel. 
0602/53-44-03
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA posiadającego sklep motoryzacyj
ny, z częściami do Audi, VW, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
0607/23-46-03
POSZUKUJĘ WSPÓŁPRACY posiadam lokal o pow. 80 m2, w 
Śródmieściu, po usługach ślusarskich, z telefonem i zapleczem 
socjalnym, oczekuję propozycji. Wrocław, tel. .071/345-65-86 
rano i wieczorem
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DAEWOO MATIZA stała współ
praca, bardzo dobre warunki finansowe. Wrocław, tel. 

~ 071/326^00-31
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA SAMOCHODU Star 200, z 
możliwością odkupienia. Wrocław, tel. 0601/79-31-22 
POSZUKUJĘ FIRMY mogącej wykonać paletę 1340 x 920 mm, 
TIR na tydzień. Kłodzko, tel. 0603/52-08-15 
O POŻYCZKI GOTÓWKOWE od 1.000 zl do 10.000 zl, 

również bez poręczycieli, minimalny dochód 600 zł. 
Biuro przy ul. Legnickiej 62 (punkt Idei). Wrocław, tel. 
071/351-08-18 80015251

pie towaru na terenie Niemiec, Holandii, posiadam obywatel
stwo na terenie Unii. Wrocław, tel. 0603/29-93-37 
PRZYSTĄPIĘ DO SPÓŁKI lub przyjmę przedstawicielstwo, 
posiadam halę produkcyjną o pow. 150 m2, wszystkie media. 
Oleśnica, tel. 071/314-98-51
SPÓŁKA Z O.O. zarejestrowana, nie rozpoczęta działalność, -
10.000 zł. Wrocław, tel. 0501/06-57-73
SPÓŁKA Z O.O. bez zadłużeń, rok założenia 1992,1-dsobo-
wa, - 7.900 zł. Głogów, tel. 0602/32-20-31
SPÓŁKA Z O.O. 12-letnia. Legnica, tel. 0602/29-57-43
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SPÓŁKA Z O.O. nowo zarejestrowana, bez obciążeń, wszyst- 
kie działalności, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 0606/88-91-22 
SPÓŁKA Z O.O. przedsiębiorstwo handlowo - usługowe, bez 
obciążeń, w okresie wyrejestrowania, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-21-05
SPRZEDAM DOCHODOWA DZIAŁALNOŚĆ na terenie hiper
marketów. Tel. 0501/63-63-22 
SPRZEDAM PRODUKCJĘ nowoczesnych ogrodzeń zgrze-
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wanych, kompl. maszyn (2 prościarki do drutu, 1 zgrzewarka 
wielopunktowa, 1 przeginarka do paneli i inne wyposażenie) -
130.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15*49 
O  SPRZEDAM KOSZTY., tel. 0600/64-93-79 02028571 
SPRZEDAM KOSZTY. Tel. 0604/55-71-33 .
STOISKO (stolik), na giełdzie komputerowej przy ul. Wyspiań
skiego, -1.400 zł. Wrocław, tel. 0501/96-97-75 
O SUPERKREDYT bez poręczycieli I analizy rodziny. 

Wrocław, tel. 071/343-44-67, 0502/41-11-60 
01030691

O UBEZPIECZYŁEŚ SAMOCHÓD, mieszkanie, dom? 
Zapomniałeś o najważniejszym - o ubezpieczeniu 
własnego życia! Tel. 0608/59-43-81. 01034431

UDZIELĘ KREDYTU bez poręczycieli, od 3.000 do 60.000 zł, 
wymagana umowa o pracę. Wrocław, tel. 0608/65-89-82 
UDZIELĘ POŻYCZKI gotówkowej, bardzo dobre warunki, ni
skie oprocentowanie. Wrocław, tel. 322-38-70,0501/23-42-39 
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw samochodu, mieszkania lub 
domu, inne oferty. Wrocław, tel. 0609/44-20-89 
UDZIELĘ POŻYCZKI pod zastaw auta, mieszkania, domu lub 
inne oferty. Wrocław, tel. 0608/02-40-26 
O  ZADŁUŻONĄ SPÓŁKĘ KUPIĘ, tel. 0602/81-31-10 

03003641
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU w wys. 200.000 zł, potwier
dzony aktem notarialnym, warunki do uzgodnienia lub sprze
dam. Wrocław, tel. 071/319-65-68 
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU z wyrokiem i klauzulą lub 
sprzedam. Złotoryja, tel. 076/878-37-54,0607/43-12-55 
ZLECĘ ZNALEZIENIE FIRMY która postawi odpłatnie tabli
cę reklamową na moim gruncie. Wrocław, tel. 071/368-78-20 
pogodz. 18! 0606/81-24-53
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU lub odsprzedam. Kłodzko, tel. 
0607/40-77-23
ZLECĘ ODZYSKANIE DŁUGU wyrok sądowy, klauzula wy
konalności, bez zaliczek lub sprzedam. Wrocław, tel. 
0501/79-43-50
O  ZLECĘ USŁUGI TRANSPORTU ZŁOMU lub poszu

kuję do wynajęcia samochodu o ład. ok. 4-51. Wro
cław , tel. 0603/31 -62-13 02029341

USŁUGI
UWAGA! W tej rubryce zamieszczamy wyłącznie 
ogłoszenia płatne. Cena -12 zł z VAT. Maksymalna 
długość ogłoszenia - 240 znaków maszynowych. 
Redakcja .Auto Giełdy”

O 1. WYPOŻYCZALNIA CYKLINIAREK1 -fazowych, cy- 
klinowanie, remonty kapitalne cykliniarek. 2. Vlde- 
ofilmowanie profesjonalne, faktury VAT. Wrocław, 
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

OP989316

UIVNI)J€M  
PODNOŚNIKA' 
KOttOUICGO 27m

a r n a *

- wycinka drzew 
• czyszczenie rynien
- awaryjne nap raw y j

tel./fax 071/33 03 091 tel. kom. 0601 703 547

ANTYPTAK
M O N T A Ż  
PROFESJONALNYCH 
Z A B E Z P I E C Z E Ń  
PRZED GOŁĘBIAMI 
NA B U D Y N K A C H

Z B  "R E M E L" 
te l. / fa x  0 7 1 /  3 3 -0 3 -0 9 1  

kom . 0 6 0 1 /  7 0 3 - 5 4 7

OP002900

STUDNIE
tel. 071/327-71-45,0-90 376 374

U SŁU G I SPRZĘTOW O- 
TRANSPORTO W E

O  „ADAMS"- TANI TRANSPORT trasy krajowe, od 1 do 
15 europalet, auta z windami samozaładowczymi. 
Podejmę stałą współpracę. Wrocław, tel. 
0605/24-32-98, 0607/23-97-60, 071/313-12-35 /fax 
81014091

O USŁUGI TRANSPORTOWE w zakresie przewozu osób 
(8 ♦ kierowca) lub towaru (do 1.2 tony + przyczepka). 
Trasy krajowe i zagraniczne. Ceny konkurencyjne, 
rachunki VAT. Usługi wykonujemy szybko, tanio i 
solidnie. Stała współpraca mile widziana. Oława, tel. 
0607/18-86-05,071/302-81-84 /fax 02028261

KOSZOUJY 2 2  m
C E N Y  P R O M O C Y J N E l 
t e J J 7 1 / 3 9 1 ^ 9 W j ^ 6 0 ^ 8 ^ 0 l |

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY
HECO DAILY 30 m , 3,21, plandek: _  

HECO DAILY 28 m’, 2 szl 1,5 (  plandeka 
^przyczepa zestaw od 40 m do 80 ~  " 

*  HECO EUR0CARG0 2 SZt, 35 m 
« kontener+winda 15 auro

Własne 11:12, laktun ła t  koncesla 
0CP przewoźnika do 100.000 USD

ta 12 euro 
lekalOeuro

W ?

Nowoczesne systemy 
grzewcze i sanitarne 

w domkach jednorodzinnych 
sprzedaż - montaż - serwis 

tel. 071/793-56-f8, 0-605 277 348

O  P.H.U. GENETRON OFERUJE : kompleksową reali
zację zamrażalnl, chłodni, przechowalni, klimatyza
tory firmy LG Elektronics, parowe nawilżacze po
wietrza firmy Carel, profesjonalne meble chłodnicze 
firmy JBG, regenerowane sprężarki chłodnicze, 
agregaty różnych wydajności, z roczną gwarancją, 
Instalacje c.o., sprzęt AGO • nowy, tańszy niż. w 
sklepie. Dojazd do, klienta bezpłatny, atrakcyjne 
ceny., tel. 074/858-54-04,0605/03-24-65 01035641 

O PAKOWANIE ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH na 
kartonie, obciągniętych folią, metodą „skin-pack*. 
Opakowania typu „bllster” . Wykrój opakowań z 
twardych folii. Nysa, tel. 077/433-63-52 01035661

U S ŁU G I M O TO R Y Z A C Y JN E

O AUTO-SPAW-PLAST spawanie i naprawa tworzyw 
sztucznych, naprawa wszystkich plastikowych czę
ści samochodów osobowych I ciężarowych, usuwa
nie pęknięć, wgnieceń i ubytków zderzaków, atrap, 
lamp, zbiorniczków, chłodnic, kolektorów, pompek, 
poduszek pow., lusterek, osłon i innych części. Wro
cław, ul. Hubska 52-54, tel. 0605/69-23-81 02029191 

O SOLIDNIE I TANIO AUTOCZYSZCZENIE - czyścimy 
kompleksowo z myciem gratis, szykujemy do sprze
daży, sprzęt firmy karcher, dojazd do klienta gratis, 
z ogłoszenia 10% rabatu, ul. Wysockiego 35 (bocz
n i ul. Mickiewicza). Wrocław, tel. 0607/66-05-04, 
071/328-04-93 02029101

PO DN O ŚN IK  
KO SZO W Y

1 8 m ,4 5 z l/g o d z .  OP011938 

tel. 071/321-14-24,0-601167 787

O  Bus VW T4,1998 r. • przewóz osób (8+1) lub towaru 
(do 1.2 tony), trasy krajowe i zagraniczne, całodobo
wo. Faktury VAT, rachunki, ceny do uzgodnienia. 
Wrocław, tel. 0501/41-87-94 02028081 

O  BUS - TRANSPORT 8 osób lub 1.51, wyjazdy okolicz
nościowe, faktury VAT. ., tel. 071/339-84-54, 
0601/79-08-13 81013691 

O KOPARKO-ŁADOWARKA OSTRÓWEK wykopy pod 
szamba, budynki, niwelacja terenu, transport, wy
wrotki 6-121. Wywóz gruzu, śmieci itp. Wrocław, tel. 
071/787-44-17,0601/85-26-60 02028761 

O  POSIADAM DWA AUTA MARKI: MERCEDES 210, CI
TROEN JUMPER o ład. 1.81, poszukuję stałej współ
pracy, jestem płatnikiem VAT., tel. 0605/07-80-30, 
071/310-22-68,071/310-28-12 02029221 

O PRZEWÓZ OSÓB MIKROBUSEM 8-osobowym, kon- 
kurencyjne ceny, możliwość wystawienia faktury VAT, 
chętnie nawiążemy dłuższą współpracę. Wrocław, tel. 
071/781-65-77,0604/52-23-79 02029121 

O PRZEWÓZ PIASKU, ŻWIRU, wyw6z ziemi, gruzu, 
śmieci, nieczystości pobudowlanych, przewóz pia
sku (tańszego), przywóz ziemi ogrodowej, rozbiórki 
strych budynków i inne. Wykopy pod budynki, szam
ba, załadunek ręćzny lub mechaniczny, posiadam 
koparkoładowarkę Ostrówek i Fadromę oraz samo
chody skrzyniowe, wywrotki, od 6 do 12 ton., tel. 
071/329-54-11,0602/39-27-94 81014601 

O ROBOTY ZIEMNE wynajem koparkospycharki Biało
ruś - 35 zł/godz., tel. 071/785-54-14, 0604/39-65-49 
81014421

O ROBOTY ZIEMNE koparkoładowarki (wykopy, niwe
lacje terenu), Kamazy wywrotki (wywóz ziemi, gruzu, 
przywóz piasku, żwiru, tłucznia I ziemi urodzajnej do 
ogrodu). Wrocław, tel. 0602/23-46-80 02029231 

O ROBOTY ZIEMNE: wykopy pod budynki i domki jed
norodzinne, rozbiórki starych budynków, niwelacje 
terenu, przewóz piasku, żwiru, tłucznia, ziemi urodzaj
nej, wywóz śmieci, gruzu, ziemi. Ładowarki, koparki, 
Kamazy wywrotki. Wrocław, tel. 0502/58-46-83, 
0606/42-87-63 01031541 

O TANI TRANSPORT TOWAROWY w kierunku Warsza
wy, samochody o ładowności od 1.5-30 ton. Wrocław, 
tel. 071/788-89-47,0502/45-12-47 81014581 

O TRANSPORT CIĘŻAROWY OFERUJE: podstawianie 
kontenerów na place budów, wywóz odpadów, gru
zu, szlaki, ziemi itp., przewóz kruszywa. Wrocław, tel. 
071/368-17-62,0601/79-25-59 01029831 

O TRANSPORT CIĘŻAROWY, OSOBOWY ♦ przyczepa, 
kraj i zagranica, przeprowadzki, całodobowo, nawią
żę stałą współpracę z firmami kurierskimi i nie tylko, 
faktury VAT - Tanio I. Wrocław, tel. 071/789-67-95, 
0601/89-28-71 81014611

O  TRANSPORT • MERCEDES SPRINTER MAXI ład. 1,5 
t, kubatura 13,5 m3, dł. 4,20 m, Mercedes 310, konte
ner, szer. 200 cm, dł. 410 cm, ceny konkurencyjne, 
faktura VAT. Wrocław, tel. 071/372-76-33, 
0606/85-04-64 01030311 

O  TRANSPORT - USŁUGI - PRZEPROWADZKI! Samo
chód Daf, b. przestrzenny, kubatura 49 m3» dług. 
skrzyni 720 cm, wys. 280 cm, szer. 245 cm, winda o 
udźwigu 1500 kg, możliwość załadunku 17 europalet 
z towarem. Przeprowadzki biur, mieszkań, przewóz 
ładunków przestrzennych. Możliwość stałej współ
pracy, tel. 0604/66-44-17 01031651 

O TRANSPORT BUS 1.51, Mercedes, szybko, tanio i so
lidnie, 6 lat doświadczenia, kraj, zagranica, możliwość 
stałej współpracy, faktury VAT lub rachunki, dam 
koszty., tel. 071/785-07-94,0601/53-58-28 81014571 

O TRANSPORT SAMOCHODOWY MERCEDES SPRIN
TER MAXI kraj-zagranica, OC przewoźnika, dyspozy
cyjność, przyczepa lub laweta. Wrocław, tel. 
071/346-10-67,0605/05-95-13 (całądobę) 01035621 

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 DŹWIGOWE Star 660, udźwig 6.3 tony, (tele
skopowy)., tel. 071/353-11-29, 0501/25-05-88 
81014541

O USŁUGI TRANSPORTOWE kraj i zagranica, Mercedes 
Vlto + przyczepa, pomoc drogowa, pełna dyspozy
cyjność, przeprowadzki całodobowo, faktury VAT., tel. 
0607/62-51-95 81014621 

O USŁUGI TRANSPORTOWE CIĘŻAROWE auta odkry
te, do 241, dł. 12,8 m oraz kryte, 241, dł. 13,6 m, po
duszki, na 33 europalety, nawiążę stałą współpracę, 
tel. 0601/74-21-43,071/373-95-17 02028921 

O USŁUGI TRANSPORTOWE na terenie kraju, 24 tony, 
33 palety, 31 palet, 2 zestawy. Wiązów, tel. 
071/393-11-56,0602/10-35-92 81014531

ROBOTY ZIEMNE i
Wywóz śmieci, gruzu, ziemi f

dowóz kruszywa, piasku c 
wynajem: ładowarka Ł-200 Bj 

koparka - ładowarka MECALAC 
Wrocław, tel. 311-40-94,0-602 68 32 49

Oleśnica k/Wrocławia 
+48 601 780 184, 071/399-40-49

O USŁUGI TRANSPORTOWE podstawianie kontenera, 
wywóz gruzu, nieczystości stałych, złomu. Transport 
piasku I fy iru  (wywrotka). Wrocław, tel. 
071/327-60-46,0601/71-61-18 02028681 

O WYKONAM PRZEWÓZ SIEDMIU OSÓB w dowolne 
miejsce w Polsce, samochodem Ford Transit (oso
bowy bus). Wrocław, tel. 0501/79-95-40 02029311

U SŁU G I BUDOW LANO- 
_________M ONTAŻOW E________
O ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE - projek

ty budowlane • wielobranżowe, od koncepcji do po
zwolenia na budowę, uzgodnienia. Wrocław, tel. 
071/343-19-59 80015571 

O BEZPŁATNY DEMONTAŻ SZKLARNI, KOTŁOWNI, 
wiat stalowych, ogrodzeń metalowych, pleców c.o. 
oraz skup złomu, własny transport, załadunek. Oła
wa, tel. 071/313-68-78,0600/38-30-72 81013791 

O BUDUJ TANIEJ • usługi ciesielsko-dekarskie oraz 
ogólnobudowlane (budowa domów jednorodzinnych, 
remonty, glazura, montaż płyt G-K, pokrycia dacho
we - blacha, dachówka, gonty). Długołęka, tel. 
071/315-21-99,0600/82-03-95 02029421 

O DEKARSKO-BUDOWLANA FIRMA WYKONA : ocie
plenia wewn., regipsy, sufity podwieszane, malowa
nie, płytki, panele zewn. i wewn., wykonujemy wszyst
kie pokrycia dachowe + blacharka, wykonujemy pra
ce awaryjne, podejmę podwykonawstwo lub współ
pracę z hurtownią na prace dekarskie. Wrocław, tel. 
0608/40-09-71 02029091

O DOCIEPLENIA, tynki strukturalne, akrylowe, mineral
ne, tynki gipsowe, regipsy - kompleksowo, tanio, 
solidnie. Wrocław, tel. 071/321-94-78,0600/36-60-94 
02028291

O  FACHOWIEC PRZYJMIE ZLECENIA na wykończenia 
wnętrz, remonty kapitalne, solidność gwarantowana, 
specjalizacja • adaptacje poddaszy, glazura, panele, 
regipsy, sufity podwieszane., tel. 071/392-14-06 
02029211

O FACHOWIEC PRZYJMIE ZLECENIA na wykończenia 
wnętrz (kafle, technologie regipsowe, panele ścien
ne i podłogowe), specjalizacja - łazienki, adaptacje 
poddaszy. Przy większych zleceniach negocjacja cen. 
Zniżki na materiał budowlany w hurtowni. Wrocław, 
tel. 071/341-34-14 po godz. 16 02027361

TYNKI GIPSOWE MASZYNOWO
solidnie, referencje 
TANIO OP012512 

Opole, 0-605 722 095 
Wr.QCław,_.Q-5Q3 862 850

O FIRMA „WABUD" oferuje kompleksową budowę i re
monty dachów, więżby dachowe, krycie dachówką, 
blachą oraz docieplenia, tynki strukturalne, regipsy, 
gładzie, tynki gipsowe. Wrocław, tel. 071/321-94-78, 
0600/36-60-94 02028301 

O FIRMA WITRATEL podejmie się każdego remontu 
kompleksowego, wykończenia wnętrz, solidność 
gwarantowana, wykonywane obiekty we Wrocławiu: 
Studio Projektów Wnętrz, róg ul. Stawowej I Ko
ściuszki oraz prywatna klinika stomatologiczna „Li- 
ve-Dent” , przy ul. Inowrocławskiej oraz wiele innych, 
tel. 0502/30-01-13 01033901 

O FIRMA „SOLBRUK” • wykonujemy solidnie usługi 
brukarskie (chodniki, parkingi, podjazdy itp.) oraz 
budowlane (glazura, wykończenia łazienek, kuchni) 
itp. Wrocław, tel. 071/341-91-58, 0601/77-82-87 
01026591

O FIRMA BUDOWLANA poleca usługi w zakresie bu
dowy i remontów domów, instalacji elektrycznych, 
hydraulicznych i centralnego ogrzewania. Wrocław, 
tel. 071/783-06-28,0501/10-16-62 

O FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA systemy docle- 
pleń, elewacje budynków, tynki strukturalne, remon
ty mieszkań, biur i sklepów, wynajm i montaż ruszto
wań. Kaczorów, Mysłów 96, gm. Bolków, tel. 
075/741-23-30 84019731 

O G LAZURA-TERAKOTA tanio, fugowanie i silikon gra
tis, panele ścienne i podłogowe, tanio I Montaż listew 
wykończeniowych gratis. Malowanie, tapetowanie, 
tanio l Przygotowanie ścian gratis., tel. 793-54-21 po 
godz. 19,0601/49-77-96 81013721 

O INSTALACJE: CO, woda, gaz, kanalizacja. Sprzedaż 
i montaż kotłów CO, wkładów kominowych, ogrze
wania podłogowego i kominków z płaszczem wod
nym do inst. CO (tylko 7% VAT). Fachowe doradztwo, 
konkurencyjne ceny I rabaty. Wrocław, tel. 
071/329-70-78,0501/02-60-52 01030301 

O  POSIADAM 7 AGREGATÓW TYNKARSKICH do tyn- 
ków gipsowych, przyjmę zlecenie., tel. 0603/65-79-31 
84019511

O  PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW także 
dla domków letniskowych. Już od 2.500 zł ♦ 7% VAT. 
Zadzwoń • przyjadziemy i doradzimy. Wrocław, tel. 
0602/64-12-52 01034211 

O  ROBOTY ZIEMNE ładowarką czołową, łyżka 2,5 m3, 
załadunek ziemi, śmieci, gruzu I innych materiałów 
sypkich, niwelacja terenu, nawiąże współpracę z róż
nymi firmami. Wrocław, tel. 071/339-79-60, 
0604/57-56-09 02029431 

O TYNKI GIPSOWE gładkie, tynki zewnętrzne agrega
tem, elewacje, zabudowa poddaszy, regipsy. Wro
cław, tel. 071/317-36-13,0603/25-39-22 01033341 

O TYNKI GIPSOWE I TRADYCYJNE tanio, szybko, so
lidnie, w domkach jednorodzinnych. Trzebnica, tel. 
071/312-66-61 82001461

USŁUGI STUDNIARSKIE
Porada i kompletna usługa. 

Gwarancja dobrego wykonania. 
Dobór, montaż, serwis pomp.

Przyłącza do budynków, 
tel. 071/357-62-51,0-605 208 567

OP012209

USŁUGI W ZAKRESIE: nadzoru budowlanego, kosz
torysy, przeglądy obiektów, opinie techniczne, pro
jektowanie. Wrocław, tel. 0502/03-41-66 02028851 
ZAKŁAD STOLARSKI wykonuje z materiałów wła
snych oraz powierzonych, parapety, listwy przypo
dłogowe, podsufltki, nietypowe ościeżnice, nietypo
we zabudowy wnętrz, meble ogrodowe., tel. 
071/311-54-85 81013711
ZAREMBA - posadzki, podłoża betonowe - maszyno
wo. Świdnica, tel. 074/858-07-94, 074/853-76-96, 
0603/78-94-49 80012011

MASZYNY  
I URZĄDZENIA

AGREGAT CHŁODNICZY sprężarki, parowniki, sterowanie 
elektryczne, chłodzenie do • 25 stopni C, 2 komplety, - 9.000 zł. 
Leszno, tel. 0603/26-24-10
AGREGAT CHŁODNICZY COPELAND LINDE oraz inne mniej
sze, • 2.300 zł. Warta Bolesławiecka, tel. 076/818-98-84, 
0609/24-54-86
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 1.8 kW, 220 V, Briggs, fabrycz
nie nowy, -1.100 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-21-72 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY PAB 21/230 2 kW, 10.6 A, rok 
prod. 1983, - 450 zł. Brzeg, tel. 0607/56-53-84 
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 20 kW, zawieszany, do ciągni
ka, - 3.500 zł. Gostyń, tel. 065/571-82-07

SU SZA R N IE , S ILO SY
do zbóż I kukurydzy, wialnie zbożowe, 

podnośniki kubełkowe, redlery, 
przenośniki ślimakowe 0P012017 

Brzeg, tel. 077/416-26-83,416-33-50

Sprzedam: OPO12081
•  wielopiłę produkcji radzieckiej, stan idealny, 

z posuwem gąsienicowym, rok prod. 1991 r. 
- cena 29.000 zł

•  grubościówkę produkcji Jaroma, 3-stronną, 
1991 r., stan dobry, cena 15.000 zł
„Somapol” , tel. 065/545-14-20

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 140 kW, nowy, technicznie 
sprawny, ■ 16.000 zl. Kłodzko, lei. 0603/63-12-95 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY stacjonarny. 60 kW, silnik 6-cy- 
lindrowy Leyland + prądnica prod. niemieckiej + szafa sterow
nicza, • 25.000 zł. Legnica, tel. 0607/24-48-34 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 3 kW, - 700 zl. Marcinowice, 
tel. 0606/98-27-73
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY prod. japońskiej, 750 W, waliz- 
kowy, mało używany, stan b. dobry, -1.600 zł. Namysłów, tel. 
0603/77-24-00
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY PAD 36 nie używany, • 4.200 
zł. Opole, tel. 077/469-10-64
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 55 KVA, AUTOMAT; 38 kVA, 
na gwarancji - od 8.000 zł. Opole, tel. 077/464-74-45 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY YAMAHA, benzyna waga 34 kg. 
2x220 V, 3.1 kW, -1.800 zl. Świebodzice, tel. 0503/02-42-10 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KARELMAPad 8-3/400,1993 
r, - 2.500 zl. Wrocław, lei. 071/782-61-14,071/357-04-15 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZYYAMAHA600 A 220V. 800 W,
- 800 zl. Wrodaw. tel. 071/351-98-95.0603/23-72-08 
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2 kW, 2 X 220 V, Pb/, 4-suw. 
nowy model, zużycie paliwa 0,5 l/h, fabrycznie nowy, -1.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/71-59-58
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY : 4.5 kW, 380/220 V. benzyna, 
fabrycznie nowy - 3.700 zł, 2.8 kW, 2 x 220 V, diesel, fabrycznie 
nowy - 2.600 zł, 900 W, 1 x 220 V, cichy, przeznaczony na działki, 
kempingi, fabrycznie nowy -1.600 zł, 4 kW, 2 x 220 V, benzyna, 
fabrycznie nowy - 2.600 zł. Wrocław, tel. 071/399-09-28, 
0601/71-28-17
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 4S110,1984 r. 442 kW, - 6.300 
zł. Kalisz, tel. 062/764-55-33,0601/74-5543 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY 3JW60,3-cyl.. poj. zbiornika 180 
I - 700 zł. Lubin, tel. 076/844-94-58 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY WD 50, SW-400, z młotem i wę
żami, technicznie sprawny, faktura VAT, do robót drogowych i 
budowlanych, przygotowany do pracy, - 5.000 zł. Wiry, gm. 
Marcinowice, tel. 0603/06-20-45 
AGREGAT SPRĘŻARKOWY A50-380-400wydajność 50 m3/h. 
1 MPa, silnik 7,5 KW, zbiornik 4001, -15.000 zł. Zgorzelec, tel. 
075/775-50-39 w godz. 7-17
AGREGATY CHŁODNICZE energooszczędne, chłodzenie do 
-30 sL C, ceny 500-800 zł/szt Bogdaszowice, tel. 071/789-11-17 
AUTOMAT DO MYCIA BUTELEK wydajność 25000 szL/godz., 
prod. niemieckiej, - 6.000 zł oraz AUTOMAT DO PAKOWANIA 
butelek (szkło, PET) w folię, tunel grzewczy, stan b. dobry, prod. 
niemieckiej, - 1.800 zł. Rawicz, tel. 0602/64-78-56, 
065/547-11-18
AUTOMAT DO PAKOWANIA pastylek, tabletek do pudełek 
kartonowych, - 5.900 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-63-37 wieczo
rem
AUTOMAT DO PRODUKCJI siatki ogrodzeniowej, na wszyst
kie druty + maszyny towarzyszące, - 15.000 zi. Wrocław, tel* 
0609/28-66-95
AUTOMAT SPAWALNICZY MAGPOL100, -1.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/736-25-45
AUTOMAT SPAWALNICZY 180 A, 220/380 V, turbo, -1.350 zł. 
Pisarzowice, tel. 075/731-60-02 po godz. 16 
AUTOMAT TOKARSKI DAR-63 - 3.800 zł, tokarka rewolwero
wa Komsomolec • 2.700 zł lub zamienię. Wrocław, tel. 
071/346-23-73
AUTOTRANSFORMATORY płynna regulacja napięcia 0-250 
V lub 0-380 V, różna moc, cena od 100 zł. Wrocław, tel. 
071/346-47-80
BEDNARKA STALOWA 35 x 3 mm, cena 1 zł/kg. Wrocław, tel.
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15
BRUZDOWNICA BOSCH GNF-20 CA 220 V + kufer, - 490 zł.
Głogów, tel. 076/833-48-00,0605/43-32-91
BUTLA DO MIGOMATU duża, C02, -100 zł. Grodków, tel.
0603/36-51-55
BUTLA GAZOWA na gaz propan-butan, 33 kg, -180 zł. Choj
nów, tel. 076/818-63-17
BUTLA GAZOWA duża, legalizowana, - 200 zł. Sobótka, tel. 
071/391-03-39
BUTLA GAZOWA na podtlenek azotu, legalizowana, - 200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/56-67-71
BUTLA GAZOWA palniki, węże, reduktory, - 600 zł. Wrocław,
tel; 071/344-42-42,0608/75-16-34
BUTLA TLENOWA pełna, z reduktorem, -150 zł. Grodków, tel.
0603/36-51-55
BUTLA TLENOWA 2 szt., butla acetylenowa, węże, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/783-06-72
BUTLE GAZOWE tlenowe i acetylenowe, reduktory, przewody 
(25 m), palniki, - 600 zł. Leśna, tel. 075/721-16-98 
BUTLE GAZOWE do migomatu (C02, argon, argomix), legali
zowane, ceny 100-200 zł/szt. Oleśnica, tel. 071/314-20-26 
BUTLE TLENOWE 7 szt., węże tlenowe i acetylenowe • 600 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-14-84
BUTLE TLENOWE -100 zł/szt. oraz reduktory i palniki. Wro
cław, tel. 071/330-02-34,0606/95-38-77 
C HŁODNIA wym. 170x160x70,380 V lub sam agregat - 450 zł. 
Leszno, tel. 065/520-83-00,0605/06-97-09 
CHŁODNIA 24m3, składana, agregat, chłodnica, sprawna, -
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/354-58-94,0604/59-95-18 
CHŁODNIA SKLEPOWA, 1990 r. oszklona, stan b. dobry, 380 
V, szerokość 75.5 cm, długość 100.9 cm, wysokość 100.21 cm,
* 1.000 zł. Świebodzice, tel. 0605/38-96-43 
O CHŁODNIA TIR, 1980 r. dł. 13 m, 2x2 m, temp. chło

dzenia do -30 stopni C, • 13.000 zł. Grębocice, tel. 
076/831-51-1? 03003511 

CHŁODNICE PRZEMYSŁOWE 840 x 720 x 100 cm - 300 zł/szt. 
Wrodaw, tel. 071/372-62-45,071/318-03-43 
CYKLINIARKA 2,2 kW, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 071/341-03-12 
CYKLINIARKA BĘBNOWA 220 V, 2.2 kW, dł. 30 cm, nowa,

bezpyłowa, serwisowana, - 2.600 zł. Jedlina Letnisko, tel. 
048/322-11-14
CYRKULARKA - 600 zł. Karłowice, tel. 077/469-71-38 
CZOPIARKA do produkcji okien i drzwi, - 20.000 zł. Oława, tel. 
071/3T3-36-96 “
DALMIERZ LASEROWY HILTI PD 10, -1.600 zł. Wrocław, tel. 
071/372-19-88
DŁUTOWNICA łańcuchowa, - 4.000 zł. Oława, tel. 
0600/32-67-84
DŁUTOWNICA DA-150 stan idealny, skok suwaka 160 mm, stół 
obrotowy, - 8.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-43-34 
DŁUTOWNICA DO FREZARKI FNC-J głowica do pionowego 
frezowania FNC-L, stół obrotowy, średnica 250 i 400 mm, po
dzielnica z uchwytem, cena: 250-650 zł. Strzelin, tel. 
071/392-35-39
DOZOWNICA UNIPAK GNIEZNO automatyczna, wydajność 
5000 szt./godz., do dozowania dżemu, musztardy, ketchupu w 
słoiki, stan idealny - 27.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-56-34, 
0602/10-81-81
DWUPIŁA do drewna, używana, stan b. dobry, 3 prędkości po
suwu, silnik 17 kW, dł. materiału 2.5 m i więcej, - 4.000 zi. Par
chów, 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
DYSTRYBUTOR PALIWA prod. polskiej, kompletny wąż + pi
stolet, -1.500 zł. Złotoryja, tel. 0605/27-23-51 
DYSTRYBUTORY PAUW ADAST cena od 2.500 zł. Jawor, tel. 
076/870-51-57,0600/87-55-74
DŹWIG HDS JONSELET udźwig 4 1, dł. wysuwu 9,5 m, do dłu
życy, - 5.000 zi. Antonin, woj. kaliskie, tel. 0603/27-83-65, 
0607/09-33-53
DŹWIG HDS zakabinowy, - 1.400 zł. Wrocław, tei. 
071/357-75-23,0603/12-89-36
DŹWIG ZSH, 1968 r. nośność 6 1, kratownicowy, dł. 7,10 i 13 
m, - 6.000 zł. Strzelce Opolskie, tel. 077/463-62-03, 
0602/68-61-54
FILTR PRZECIWZAKŁÓCENIOWY 380 V, dużej mocy, nowy,
- 250 zl. Wrocław, lei. 071/346-47-80 
FILTR-ODWADNIACZ SPRĘŻONEGO POWIETRZA WAN, - 
250 zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80
FORMA DO PRODUKCJI LIZAKÓW, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/354-38-54 po godz. 20
FORMA DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ na wibropra- 
sę, - 22.000 zł. Kluczbork, tel. 0602/59-11-69 
FORMY ROZDMUCHOWE do prod. butelek - 700 zł/szt. Ka
mienna Góra, tel. 0605/08-74-51 
FORMY do produkqi kręgów studziennych oraz przepustowych, 
5 szt., fi 300,400,600,800,1000, wraz z pierścieniami, - 700 zi 
/szt.. Tabor Wielki, tel. 062/781-26-04 
FORMY DO PRODUKCJI kostki brukowej, ok. 1400 szt, gr. 
kostki 2-6 cm oraz stół wibracyjny, wym. 100 x 200 cm, nadają
cy się do produkcji kostki i płotów, - 2.400 zł. Wołów, tel. 
071/389-29-90
FORMY, DO WTRYSKARKI do prod. nakrętek, pojemników, 
przyrządów do masażu, ceny od 800 zł. Kamienna Góra, tel. 
0605/08-74-51
FREZARKA PENAL - MALBORK oscylacyjna, pozioma, - 6.800 
zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-70-08 do godz. 16 
FREZARKA dolnowrzecionowa, samoróbka, profesjonalnie 
wykonana, 2 prędkości - 1.400 zł. Nowe Miasteczko, tel. 
068/388-91-37 po godz. 16
FREZARKA pozioma, model 6P 81,1976 r., prod. radzieckiej -
5.000 zl + Vat. Nysa, tel. 077/433-76-07
FREZARKA FUZ narzędziowa, - 8.000 zł. Ostrów. Wlkp., tel.
062/592-03-44
FREZARKA, -1.500 zł. Świebodzice, tel. 074/854-49-51 
FREZARKA pionowa, prod. koreańskiej, przesuw suportu 
500/700, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
FREZARKA DO DREWNA blat 100 x 70 cm, • 1.600 zł. Klucz
bork, tel. 077/418-48-94
FREZARKA DO DREWNA SYA-32, - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-20-01 .
FREZARKA DO DREWNA BOSCH GOF 900 ACE nowa, gór- 
nowrzecionowa, obroty 12.000-24.000/min, regulacja prędko
ści, skok frezu 50 mm, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0502/29-21-51 
FREZARKA DO DREWNA, 1994 r. prod. niemieckiej, 1800, 
3000,6200,8500 obrotów/minutę, -4200 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-80-91
FREZARKA DO METALU FXB12,1989 r. pełne wyposażenie,
- 6.000 zł. Wrocław, tel. 0603/76-55-42
FREZARKA UNIWERSALNA, - 3.000 zl. Świebodzice, lei. 
074/854-49-51
FREZARKA UNIWERSALNA WA40 PRUSZKÓW. 1980 r. stół 
2200x450, stan idealny, w ciągłej eksploatacji, -10.000 zł. Wro
cław, tel. 071/346-43-34
FREZARKI DO METALU pionowe i uniwersalne, w cenie 
2.200-3.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-25-81 
FREZY wiertła, pilniki, klucze, bezpieczniki, puszki instal. Wro
cław, tel. 0604/53-73-44
GAŚNICA AGREGAT PROSZKOWY 25 kg, z paszportem, - 
450 zł + VAT. Wrocław, tel. 071/345-29-86,0604/22-68-80 
GIĘTARKA do robót dekarskich (2.5 m.b.), -1.900 zł. Sędziejo
wice, tel. 043/677-18-55,071/311-11-27 
GIĘTARKA elektryczna, do 2", - 2.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/75-78-70
GIĘTARKA DO BLACHY fabr., żeliwna, ręczna, ze wspoma
ganiem, 2 mm x 3 mm, listwy gnące b. dobre - 2.800 zł. Kędzie- 
rzyn-Kożle, tel. 077/483-25-74
GIĘTARKA DO BLACHY 1 m, nowa - 2.000 zł oraz walcarka 
do blachy, 1 m, nowa - 2.000 zł. Oława, tel. 071/313-40-07, 
0607/07-21-89
GIĘTARKA DO BLACHY szer. cięcia 1 m, • 800 zł. Wrodaw, 
tel. 0605/11-65-64
GIĘTARKA DO RUR precyzyjna, fi 20-22 mm, • 1.000 zł. Siech
nice, tel. 071/789-17-67 pogodz. 20 
GIĘTARKA DO RUR i profilów, elektryczna, - 3.000 zł. Wro
daw, tel. 071/353-20-01
GIĘTARKA DO RUR elektryczna, hydrauliczna - 600 zł. Wro
cław. tel. 0502/36-08-65
GIĘTARKA DO STALI stan b. dobry. dł. gięda 1 m, mimośro- 
dowa ręczna, - 2.000 zł. Sobótka, tel. 071/316-23-90 
GIĘTARKA DO STALI zbrojeniowej, • 350 zł. Wrodaw, tel. 
071/339-83-05 po godz. 20 
GILOTYNA, -1.700 zł. Świdnica, tel. 074/852-03-09 
GILOTYNA DO BLACHY NG 3 dł. dęda 2000 mm, technicz
nie sprawna, -10.000 zł. Oława, tel. 071/313-89-05 
GILOTYNA DO BLACHY pokryciowej (25 m.b.), - 2.950 zł. 
Sędziejowice, tel. 043/677-18-55,071/311-11-27 
GILOTYNA DO KOSTKI BRUKOWEJ typ .puzzle', od produ
centa, - 600 zł+VAT. Kiełczów k. Wrodawia, tel. 071/39907-11 
GŁOWICA do pionowego frezowania, 87 r., nie używana, do 
frezarki Jafo-Jarodn, - 2.000 zł. Brzeg, tel. 0603/63-95-70 
GŁOWICA DO FREZARKI FWD 32 dwuskrętna FWD-FWC. 
do metalu, stan idealny, stożek 4, .gitara" FWD-FWC, nowa, do 
kół skrętnych, • 2.300 zł. Kępno, tel. 062/782-12-34 
GŁOWICA PITTLER nr 5,200 komp. noży, -1.500 zł. Wrodaw, 
tel. 071/372-62-45,071/318-03-43 
GRUBOŚCIÓWKA szer. 40 cm, - 4.500 zł. Lubsza, tel. 
077/411-86-85
GRZAŁKI ELEKTRYCZNE UL 1300 rurkowe, 280 W - 20 zł. 
Nysa, tel. 077/433-63-52
GWINCIARKA typ GA-52/II, pozioma, z napędem mechanicz
nym, do rur i waików o średnicy 52 mm, dł. do 500 mm, - 2.000 
zł. Wrocław, tel. 071/328-16-11
GWINTOWNICA GT-10 stołowa, • 18.000 zł. Brzeg, tel. 
0600/42-63-28
HONOWNICA wym. stołu 400x800 mm, prześwit 600 mm, tech
nicznie sprawna, - 950 zł. Lubomierz, tel. 0603/89-26-88 
IMADŁO MASZYNOWE L-160 obrotowo-uchylne, - 300 zl. Jor
danów Śląski, tel. 0603/24-70-92 
IMADŁO FREZERSKIE obrotowo-uchylne - 350 zł, inne. Wro
cław, tel. 0607/36-28-39
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KARCHER f20 bar, 220V, - ’ 390 zł. Bolesławiec; teł. 
075/736-21-72
KARCHER wysokociśnieniowy, gorąca woda, ceny od 2.200 
zł. Jawor, tel. 0602/30-44-26
KARCHER HDS1590,380 V. 170 bar, ciepła woda, - 3.200 zł. 
Legnica, tel. 0503/39-71-33
KARCHER wysokociśnieniowy, 155 atm., rorąca woda, (die
sel), 380V, dozownik środków chemicznych, przedłużacz, stan 
b. dobry. - 2.200 zł. Wrocław, tel. 0608/1340-96 
KARCHER 720 MX, myjka ciśnieniowa (prawie nowa)+dodat
kowo lanca rotacyjna-1.800zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
KARCHER 100-170 bar, dozownik na płyny, dwie dysze, fa
brycznie nowy, - 470 zł. Wrocław, tel. 0601/71 -59-58 
KARCHER 720 MX nowy, na gwarancji, • 1.500 zł. Wrocław, 
tel. 0609/06-04-71
KARCHER HD 1000 SE -1.900 zł; Karcher 580 - 550 zł; piła 
Stihl HL 038 AV. • 650 zł. Żerzuszyce, gm. Sobótka, tel. 
0607/81-51-96
KARCHER HDS 690 do mycia silników, samochodów, grzanie 
wody, płyny, stan dobry, - 2.700 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-50 
KARCHER HDS 890 850 l/h, 175 bar, grzanie wody, lanca, 1988 
r- 2.600 zł oraz karcher Kranzle Therme 750,130 bar, 750 j/h, 
grzanie wody, lanca, 1998 r- 3.800 zł. Jawor, tel. 0602/30-44-26 
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY RWDP M8 - M18, - 200 zł. 
Jordanów Śląski, tel. 0603/24-70-92 
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY M-81 M-24, cena - 80 zł. Lu
bin. tel. 076/749-45-90,0606/81-83-72 
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 42-210 Nm, futerał. -140 zł. 
Żagań. tel. 068/377-02-68
KOCIOŁ GAZOWY KREDAN 20 kW, stojący, wym. 85 x 60 x 
35, mało używany, stan b. dobry, - 300 zł. Zielona Góra, tel. 
068/320-18-60
KOLEKTORY SŁONECZNE oraz pompy ciepła, ceny od 1.000 
zł. Oleśnica, tel. 071/314-48-81.0608/31-623)6 
O KOMORA CHŁODNICZA prod. niemieckiej, 50 m3, 

temp. do -35 stopni C, stan b. dobry, - 30.000 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-71 -65 02028351 

O  KONTENER CHŁODNICZY YORK temp. do -25 stop
ni C, wym. 12.2x2.20 m, - 16.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-71-65 02028341 

KONTENER CHŁODNICZY dł. 6 m, temp. -24 C. wys. 2,20 m -
14.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/735-29-58,062/736-16-49 
KOPIORAMA prod. niemieckiej, - 700 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/755-47-45,0601/19-69-61
KRAJARKA PIONOWA do materiałów, stół stały, fabrycznie 
nowa. „tel. 0603/62-23-57
KRAWĘDZIARKA MECHANICZNA ręczna, 70 r., 2x2000, -
4.000 zł. Brzeg, tel. 0603/63-95-70
KUPIĘ PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE oraz motoreduktory z 
regulacją obrotów, używane, sprawne, zwrotnice (zmiennik kie
runku obrotów) do przekładni, rozdzielacze hydrauliczne 1 sek
cyjne małe. Wrocław, tel. 346-26-02 
KUPIĘ AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 4-20 kW, 380 V. Lubin, 
tel. 076/842-70-11
KUPIĘ BĘBEN POLERSKI. Piekary Śląskie, tel. 032/767-25-68 
KUPIĘ BUTLE TLENOWE przemysłowe. Wrocław, tel. 
071/785-55-15,0602/57-90-30
KUPIĘ DŹWIG o nośności do 151 Wrocław, tel. 071/311-62-15, 
071/311-62-81
KUPIĘ ELEKTRONARZĘDZIA. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
KUPIĘ GRUBOŚCIÓWKĘ frezarkę, szlifierkę taśmową, wyrów- 
niarkę. Syców, tel. 0602/46-06-64 
KUPIĘ KOWADŁO KOWALSKIE oraz kuźnię połową, narzę
dzia kowalskie i giętarkę do obręczy. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ KOWADŁO KOWALSKIE i inne narzędzia kowalskie. 
Wrocław, tel. 071/354-38-15
KUPIĘ ŁOŻYSKA TOCZNE różne. Ścinawa, tel. 0604/55-75-54 
KUPIĘ MASZYNĘ KRAWIECKĄ z potrójnym transportem, fir
my Juki DNU 241 lub Minerva 111, może być bez stołu. Ple
szew, tel. 0603/30-90-22
KUPIĘ MASZYNY DQ DIAGNOSTYKI samochodów osobo
wych. Jarocin, tel. 062/741-32-52,0605/40-82-09 
KUPIĘ MASZYNY DO OBRÓBKI BLACHARSKIEJ: walcarkę 
3000 mm, zaginarkę, nożyce kątowe. Wrocław, tel. 
071/311-62-81
KUPIĘ MASZYNY DO OBRÓBKI PLEKSI. Wrocław, tel. 
0607/60-82-25
KUPIĘ MASZYNY MASARSKIE typu Wilk 250 oraz homoge- 
nizator o gardzieli 200", niekoniecznie kwasoodpome. Koźmin 
Wlkp., tel. 062/721-71-79,0602/83-33-39,0602/85-28-26 
KUPIĘ MASZYNY MASARSKIE wilki, mieszałki, kutry i inne. 
Wrocław, tel. 071/311-41-54
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE. Syców, tel. 0602/46-06-64 
KUPIĘ MASZYNY STOLARSKIE: frezarkę dolno i gómo-wrze- 
cionową, grubościówkę, wyrówniarkę, piłę taśmową, piłę tar
czową, szlifierkę taśmową, wiertarkę poziomą (fabryczne). Wro
cław, tel. 071/346-40-43
KUPIĘ NAGRZEWNICĘ POWIETRZNĄ 380V (dmuchawa). 
Trzebnica, tel. 071/312-74-54
KUPIĘ PIŁĘ DFTP 400 z poddnaczem do płyt meblowych, do 
8 lat, z wyciągiem pyłu, w dobrym stanie. Wrocław, tel. 
0604/20-68-81
KUPIĘ PIŁĘ SPALINOWĄ. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ PISTOLET DO NATRYSKOWEGO NAKŁADANIA ŻEL- 
KOTU profesjonalny. Wrodaw, tel. 0605/62-00-14 
KUPIĘ POMPĘ PZ-60. Namysłów, tel. 077/419-52-97 
KUPIĘ PRASĘ MIMOŚRODOWĄ nacisk 6-16 t. Oława. tel. 
071/313-29-44 do godz. 17
KUPIĘ SILNIK zaburtowy do jachtu 4-5 KM - do 1.000 zł. Nysa, 
tel. 0606/80-02-37
KUPIĘ SILNIK HYDRAULICZNY. Namysłów, tel. 077/419-52-97 
KUPIĘ SILNIK SPALINOWY Andoria 1CA90 lub 2CA90, może 
być do remontu. Oleśnica, tel. 071/398-51-46 po godz. 20, 
0601/75-21-15
KUPIĘ SPAWARKĘ transformatorową. Opole, tel. 
077/45549-70
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER SPB 400A prostownikową, w 
cenie do 600 zł. Wrodaw, tel. 071/393-91-31 po godz. 16 
KUPIĘ SPAWARKĘ BESTER SPB-315, SPB400, STA-250, 
STA-225 oraz silnik prądu stałego na 220 V i wiertarkę stołową 
WSD-16. Wrocław, tel. 071/34647-80 
KUPIĘ SPAWARKĘ MIGOMAT160 A lub 180 A, 380 V. Wro
cław, tel. 071/399-84-76
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ 3JW60 lub WAN, do remontu, może być 
niekompletna. Twardogóra, tel. 071/315-77-00 
KUPIĘ SPRĘŻARKĘ WAN, ASPA może być do remontu, nie
kompletna oraz częśd do sprężarek i tokarkę stołową TSB-16 
lub TSB-20. Wrodaw, tel. 071/34647-80 
KUPIĘ SPRZĘGŁA ELEKTROMAGNETYCZNE hydrauliczne, 
od osób fizycznych. Syców, tel. 062/785-1747 
KUPIĘ STRUGARKĘ • GRUBOŚCIÓWKĘ DO DREWNA. Wro
cław, tel. 071/322-68-21
KUPIĘ SZLIFIERKĘ taśmową, ręczną, typ ELU MHB 90 albo 
DeWalt DW 650 E, nową lub używaną. Wrocław, tel. 
0502/29-21-51
KUPIĘ SZLIFIERKĘ NARZĘDZIOWĄ NUA-25 oraz wyłączni
ki ciśnieniowe do sprężarki LCA. Wrodaw, tel. 071/346-47-80 
KUPIĘ WIBROPRASĘ do produkcji kostki brukowej. Świdni
ca, tel. 074/853-01-30,0603/9746-21 
KUPIĘ WIERTARKĘ STOŁOWĄ do metalu oraz poziomą, do 
drewna. Syców, tel. 0601/08-70-26 
KUPIĘ WYCIĄG TROCIN. Syców, tel. 062/786-15-80, 
0602/11-65-90
KUPIĘ WYCIĄG TROCIN profesjonalny, do 5 stanowisk. Wro
cław, tel. 0602/38-19-59
KUPIĘ WYPOSAŻENIE STOLARNI oraz maszyny: grubo- 
śdówka, frezarka, piła tarczowa z wózkiem, szlifierka taśmo
wa, trak taśmowy, ostrzarka. Bystrzyca Kłodzka, tel. 
0605/37-7341
KUPIĘ WYPOSAŻENIE STOLARNI: zaciski stolarskie, stół 
warsztatowy, narzędzia do obróbki ręcznej, ręczne i elektr. Ząb
kowice Śląskie, tel. 0603/16-55-95 
KUŹNIA POLOWA elektryczna oraz narzędzia, cena 400 - 450 
zł. Syców. tel. 062/785-26-38
LAMPY SODOWE wiszące, 250 W, do hali (hermetyczne) *  
żarówka, 9 szt.- 270 zł/szl, możliwa faktura VAT. Wrocław, tel. 
0603/99-98-77
LINIA PIEKARNICZA kpi, - 80.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/314-98-51
UNIA DO PRODUKCJI GRANULATU z tworzyw sztucznych, -
60.000 zł. Poniatowice, tel. 071/315-57-63

LINIA DO^RODUKCJI SŁONYCH PALUSZKÓW, - 7:000zł. 
Wrocław, tel. 071/354-^6-54 po godz.20 - i *  ‘ "
LINIA DO WYPIEKU i PROD. WAPU przekładanych, smako
wych - ok. 160.000 zł.., tel. 0601/91-36-60 .
O LINIA DO WYROBU GWOŹDZI budowlanych i paleto

wych, 2 automaty + komplety noży i szczęk, odwijar- 
ki do drutu, przeciągarka, • 39.000 zł., tel. 
075/736-9840,0604/50-83-75 01028151 

ŁOŻYSKA nowe, 65 kg, - 650 zł. Legnica, tel. 076/818-63-17 
ŁOŻYSKA NU-208, NJ-208 6308ZZ duża ilość, cena od 7 zł. 
Leszno, tel. 0602/85-03-52
MAGIEL ELEKTRYCZNY, 1987 r. długość wałka 180 cm, mało 
używany, stan b. dobry, * 1 000 zł. Wrocław, tel. 0601/76-37-70 
MAGIEL GAZOWY dł. 2 m, -1.950 zł. Wrocław, tel. 373-03-98 
MAGIEL PRZEMYSŁOWY 380 V, dł. wałka 180 cm, stan b. 
dobry, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0603/52-76-38 
MANIPULATOR BESTER fi spawania 1.800, pod każdym ką
tem, • 8.000 zł. Pleszew, tel. 062/742-56-10,0600/8249-08 
MASOWNICA PRÓŻNIOWA nowa, 3001, automatyczne stero
wanie, - 7.000 zł. Lubin, tel. 076/840-82-02 
MASZT DO MAŁEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ teleskopo
wy, z regulacją wys. do 12 m, na kołach, -1.500 zł. Lubsko, tel. 
068/372-11-76,0608/45-23-26
MASZYNA DO PAKOWANIA produktów sypkich w folię (odwi- 
janąz roli), automatyczna, niezakończony remont, - 6.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 0602/30-75-80
MASZYNA DO PŁUKANIA WARZYW, - 2.000 zł. Świebodzi
ce, tel. 074/854-34-44
MASZYNA DO PRANIA DYWANÓW, 1995 r. i tapicerki, stan 
idealny, • 850 zł. Iłowa Żag., tel. 068/37741-85,0603/62-46-94 
MASZYNA DO PRODUKCJI CHOINEK SZTUCZNYCH, -
8.500 zł. Myszków, tel. 034/313-95-61,0602/61-27-52 
MASZYNA DO PRODUKCJI GWOŹDZI, -10.500 zl lub zamie
nię na samochód dostawczy. Janisławice 17, gm. Sośnie, tel. 
062/739-11-07
MASZYNA DO PRODUKCJI KITU idealna dla zakładu szklar
skiego, - 500 zł. Wrocław, tel. 0501/10-9545 
MASZYNA DO PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ wibropra- 
sa firmy Zenith, - 40.000 zł. Kluczbork, tel. 0602/59-11-69 
MASZYNA DO PRODUKCJI PUSZEK kpi., poj. 0,4-1,8 I -
190.000 zł. Gorzów Wlkp., tel. 095/725-01-92,0602/63-66-22 
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI ogrodzeniowej, używa
na, kpi., uniwersalna, ocynkowana + plastik, 300 m2/8 godz. -
1.500 zł. Lubin, tel. 076/847-30-20
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ 
kompl. -1.900 zł i maszyny niekompletne - 900 zł. Trzebnica, 
tel. 0606/7441-51
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ 
nowa, wydajność ok. 300 m2/8 godz, - 3.050 zł. Wrocław, tel. 
0601/97-78-93
MASZYNA DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIOWEJ. 2000 
r. powlekanej i ocynkowanej, wydajność 300 m2/8 godzin, •
2.600 zł. Syców. tel. 062/78544-97 
MASZYNA DO PRODUKCJI SKARPET D-3 VC, 6 szt. i inne 
urządzenia, stan b. dobry, - 7.500 zL Żagań, tel. 068/377-67-78 
MASZYNA DO REGENERACJI POMP WTRYSKOWYCH i 
regulacji, prod. węgierskiej, - 4.000 zł. Kluczbork, tel. 
0602/59-11-69
MASZYNA DO ROZLEWANIA MLEKA w woreczki, stan b. 
dobry. -19.000 zł. Rawicz, tel. 0602/64-78-56.065/547-11-18 
O MASZYNA DO SZOROWANIA PODŁÓG KARCHER BR 

400, - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-26-56, 
0607/10-47-15 01035801 

MASZYNA DO ŚCIĄGANIA OPON samochodów dężarowych, 
hydrauliczna, - 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/311-22-13 
MASZYNA DO UKŁADANIA KOSTKI BRUKOWEJ firmy Opti- 
mas. - 22.000 zł. Kluczbork, tel. 0602/59-11-69 
MASZYNA DO WYROBU PIECZĄTEK z przeszkoleniem - 
1.800 zł. Kietrz, gm. Opole. tel. 077/485-54-30 
MASZYNA DO ZAMYKANIA PUSZEK ręczna, - 500 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-51-61
MASZYNA DRUKARSKA do wykonywania nadruków na na
krętkach na butelki, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 071/373-39-55, 
0607/07-65-62
MASZYNA MASARSKA masownica bez próżni, używana, -
2.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-19-18
MASZYNA MASARSKA WILK M70 sitko .10*. możliwość na
dziewania, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/393-91-31 po godz. 16 
MASZYNA POLIGRAFICZNA - naświetlarka, szerokość filmu 
30 cm, z komputerem RIP oraz stacją graficzną, drukarka, ska
ner SCSI, streamer SCSI. Oleśnica, tel. 071/398-33-47, 
0604/97-85-73
MASZYNA STOLARSKA 3-czynnościowa, pilarko-frezar- 
ko-czopiarka, prod. niemieckiej, nie używana w Polsce, - 4.500 
zł. Grodziszcze, gm. Świdnica, tel. 074/850-12-30 
MASZYNA STOLARSKA REMADYMA 8 silnik 3-fazowy, mało 
używana, wyrówniarka, grubośdówka, pilarka, tokarka, szlifier
ka, frezarka, wraz z dokumentacją, - 3.000 zł. Oleśnica, tel. 
071/399-96-99
MASZYNA STOLARSKA JAROMA3-funkcyjna (grubościów- 
ka, wyrówniarka, czopiarka), - 1.800 zł. Ołdrzychowice, gm. 
Kłodzko, tel. 074/868-94-57,0608/18-61-34 
MASZYNA STOLARSKA 321KT prod. bułgarskiej, 5-funkcyj- 
na (grubośdówka, wyrówniarka, frezarka, pilarka, czopiarka), 
po spaleniu, bez silników i elektryki, - 2.500 zł. Ołdrzychowice, 
gm. Kłodzko, tel. 074/868-94-57,0608/18-61-34 *
MASZYNA STOLARSKA JAROMA grubośdówka, wyrówniar
ka, czopiarka - 4.800 zł. Ołdrzychowice, tel. 074/868-94-57, 

.0608/18-61-34 
MASZYNA STOLARSKA DYMA VIII heblarko-grubościówka -
1.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/849-06-10,0603/16-72-63 
MASZYNA STOLARSKA ŻNIN DVBA, 1997 r. rębak (młynek), 
bębnowy, do drewna, -15.000 zł. Kalisz, tel. 062/764-55-33, 
0601/74-55-33
MASZYNY I URZĄDZENIA : motoreduktory różne - 300 zł, 
wentylatory (różne) • od 100 zł, imadła - od 100 zł, spawarka 
transformatorowa, 140 A  elektroda 3.2, prod. niemieckiej, nowa 
- 200 zł, kompresor, poj. 241,220 V, 8 bar, na kołach, nowy - 
350 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-13-57 
MASZYNY I URZĄDZENIA : POMPA PRÓŻNIOWA BL-15 8 
m3/h z silnikiem 0,55 kW - 500 zł, pompa próżniowa mała, sil
nik 220V - 200 zł, manometry 25 MPA - 20 zł/szt., pompa do 
freonu i amoniaku, VSA, nowa -150 zł, pompa wirowa do szam
ba z wózkiem bez silnika -150 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
MASZYNY I URZĄDZENIA : POMPA HYDRAULICZNA .Hy- 
dromatic*, tłoczkowa z demontażu - 350 zł, siłownik hydraulicz
ny fi 170, skok 1000, fi 170 skok 110, nowe - 350 zł, fi 75 skok 
550, nowy, cena 250 zł, siłowniki małe • 100 zł/szt., zasilacz 
hydrauliczny, mały, silnik 220V - 200 zł, inne. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
MASZYNY I URZĄDZENIA: PODNOŚNIK .kręcony*, .kolejo
wy", 6 1 - 250 zł, wdągarka łańcuchowa Rachcug, typ .kopal- 
niany’ - 200 zł, podnośnik samochodowy, hydrauliczny, 8 t - 
150 zł, 6 t -100 zł, pompa do chłodziwa -100 zł, pompa do 
wody, ręczna, nowa -150 zł. Bolesławiec, tel. 075/732-13-57 
MASZYNY CZYSZCZĄCO-SZORUJĄCE firm: Ganson, zasi
lanie akumulatorowe - 2.500 zł, Wetrok, zasilanie akumulatoro
we - 2.500 zł, Gutbrod - 1.500 zł. Wrodaw, tel. 369-52-81 w 
godz. 8-14
O  MASZYNY DO PRODUKCJI SIATKI OGRODZENIO

WEJ uniwersalne, również do siatki z plastiku, wy
dajność 10 rolek w ciągu 8 godzin, 2 lata gwarancji -
3.800 zl 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 WYROBÓW CUKIERNICZYCH 
cały zestaw, -12.000 zł. Wrocław, tel. 0607/42-59-00 
MASZYNY DO PRODUKCJI ZNICZY 2 szt., produkują 7 ro
dzajów wkładów, wyprasek, ręczne (wydajność 250 szL/h) + 
kontakty kupna knotów, parafiny, lampionów -1.200 zł/szŁ Księ- 
gienice Małe, tel. 071/393-9943 po godz. 20 
MASZYNY DRUKARSKIE stół do sitodruku, naświetlarka do 
sit, suszarka tunelowa, - 3.500 zł. Wrodaw, tel. 071/373-39-55, 
0607/07-65-62
MASZYNY DRUKARSKIE ROMAYOR 313, - 6.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/328-14-19
MASZYNY KRAWIECKIE stebnówki, Juki. 2 szt. - 900 zł/szt. 
Bralin, tel. 062/781-26-36
MASZYNY KRAWIECKIE przemysłowe, 2 szt. - 250 zł/szt Le
gnica, tel. 076/862-84-82
MASZYNY KRAWIECKIE 1-igłowe. 2-igłowe, typ 72122-101

ZAGĘSZCZARKI
MŁOTY WYBURZENIOWE
agregaty - minikoparki - przecinarki
WYNAJEM - SERWIS - SPRZEDAŻ] ;

BMC Maszyny Budowlane 
54-201 Wrocław 
ul. Przedmiejska 1 
(boczna ul. Legnickiej) 
tel./lax 071/355-77-54 

350-04-46 
350-04-57

Minerwa, nowe, technicznie sprawne, 6 szt., cena - 600 zł/szt. 
Oleśnica, tel. 0608/24-7341
MASZYNY KRAWIECKIE + wyposażenie zakładu krawieckie
go, stan b. dobry - od 200 do 3.000 zł. Świdnica, tel. 
074/851-38-38
MASZYNY KRAWIECKIE stebnówki, overlocki, dziurkarki, 
guzikarki, ryglówki, podszywarki, dwuigłowki, urządzenia pra- 
sowlanicze. noże, stół do krojenia - 250-3.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-05-90,074/852-69-55,0601/74-6840 
MASZYNY PIEKARNICZE mieszałka łapówa + 3 kotły, 2 szafy 
garownicze, -1.500 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-04-19 wieczo
rem
MASZYNY PIEKARNICZE przesiewacz do mąki, mieszaika z 
dzieżą, - 2.000 zł. Kalisz, tel. 0602/62-83-61 
MASZYNY PRZEMYSŁOWE: overtock 3-nitkowy - 800 zł, dwu- 
igłówka -1.000 zł, stebnówka - 700 zł, nóż krojczy, tarczowy - 
600 zł., tel. 0502/26-25-63
MASZYNY STOLARSKIE strugarka, wyrówniarka DSJB 32, 
wiertarka pionowa, drewno-metal, wiertarka pozioma, cyrkular- 
ka z podnoszonym stołem, tokarka do drewna, dł. elemen. 35 
cm, - 6.000 zł. Duszniki Zdr., tel. 0501/61-82-85 
MASZYNY STOLARSKIE prasy ramowe pneumatyczne, pio
nowe, 2 szt., szlifierka 2-tarczowa, stacjonarna, 380 V, szlifier
ka oscylacyjna, dodski pneumatyczne, -1.450 zł. Idzików, tel. 
074/813-01-95
MASZYNY STOLARSKIE: piła taśmowa - 5.000 zł, piła waha
dłowa - 1.500 zł, wiertarka stołowa - 1.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-00-91
MASZYNY STOLARSKIĘ^szywacze stolarskie, wiertarki pneu
matyczne, kompresor, osprzęt, szlifierko-polerka, cena od 100 
zł lub zamienię. Oława, woj. wrocławskie, tel. 0603/84-78-77 
MASZYNY STOLARSKIE wielopila - 6.000 zł, oryginalne gło
wice do produkcji okien Leipz - 50.000 zł, pompy do malowania 
okien firmy Hibner - 5.000 zł. Siciny, tel. 065/543-52-57 
MASZYNY STOLARSKIE : wyrówniarka .40", stan b. dobry -
1.200 zł, wiertarka pozioma -1.200 zł, piła taśmowa fi 70, stan 
b. dobry - 1.300 zł. Szczytna, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/16-53-95
MASZYNY STOLARSKIE strugarka z grubośdówką (60 x 40), 
frezarka dolnowrzedonowa, postumenty żeliwne, fabr. - 5.000 
zł całość. Wrocław, tel. 071/363-13-25 
MASZYNY STOLARSKIE: strugarka 3-stronna, frezarko-pilar- 
ka, piła taśmowa, mała - 600 zł, frezarka dolna • 1.500 zł, •
7.000 zł /całość. Wrocław, tej, 071/3464043 
MASZYNY SZWALNICZE + materiały do produkcji obuwia, 
sprzedam z powodu zmiany branży, tanio. Oleśnica, tel. 
071/39842-69

NOWA HURTOWNIA
NARZĘDZI

C  OP012633

ZAPRASZAMY SKLEPY FIRMY I ZAOPATRZENIOWCÓW 
f-ma ELES - METAL
ul.Krzywoustego 6-12 tel. 78-33-295

MASZYNY SZWALNICZE słupowe, płaskie, zygzakowe, dwu- 
igłówki, wyciarka hydrauliczna, od 500 zł. Wrocław, tel. 
0601/41-84-96
MASZYNY WARSZTATOWE: piła ramowa - 200 zł. szlifierka 
uniwersalna -12.000 zł. Krobia, tel. 0605/09-51-04 
MASZYNY: zestaw do czyszczenia i sortowania ziarna zbóż 
oraz innych nasion, strugaika stołowa z osprzętem, piła tarczo
wa stołowa, maksymalna średnica tarczy 500 mm, • 60.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-3449,0600/25-0048 
O MASZYNY WULKANIZACYJNE nowe, używane, de- 

montażownice opon, wyważarki, sprężarki, przyrzą
dy diagnostyczne do geometrii kół. Lubin, tel. 
076/844-36-64,076/844-23-84 84018641 

MASZYNY WULKANIZACYJNE: wyważarki, montażownice, 
płyty podnośnikowe, używane, gwarancja, serwis - od 2.500 zł. 
Zielona Góra, tel. 0605/08-81-80 
MIERNIK PRĄDU stałego, zmiennego, nowy, nie używany, - 
150 zł. Wrodaw, teł. 0503/96-88-00 
MIESZALNIKI DO LAKIERÓW 2 szt., cena - 2.000 zł/szt. Wro
cław, tel. 0602/80-01-02
MIESZAŁKA łopatkowa, 1201, nierdzewna, oraz kodoł warzel
ny WKA-20,500 i 1501, - 3.900 zł. Wałbrzych, tel. 0602/30-75-80 
MIESZAŁKA DO CIASTA + 2 kotły po 2001, - 2.000 zł. Jedlina 
Letnisko, tel. 048/322-11-14
MIESZAŁKA PIEKARNICZA MORA poj. 1501, - 2.000 zł. Wro
daw, tel. 071/354-38-54 po godz.20 
MIESZAŁKI SPIRALNE KEMPER Diosna - od 13.000 zł. Świe
rzawa, tel. 075/713-55-04,0609/42-71-20 
MŁOT HYDRAULICZNY KRUPP do koparki 4-121, stan dobry, 
w komplecie uchwyt do koparki, - 8.000 zł. Kłodzko, tel. 
0601/97-10-13
MŁOT HYDRAULICZNY do koparki, - 4.000 zł. Wolibórz, tel. 
074/872-12-68
MŁOT KOWALSKI sprężarkowy, MS-850,101. stan b. dobry. -
6.500 zł. Malczyce, tel. 071/317-25-81 
MŁOT PNEUMATYCZNY 4 szL - od 600 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
MŁOT WYBURZENIOWY HILTITE-805 stan b. dobry, -1.500 
zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
MŁOTOWIERTARKA BOSCH 540 DCE 950 W, - 860 zł. So
bótka, tel. 0600/56-21-77
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE-74 stan b. dobry oraz Hilti 
TE-35, - 950 zł. Wrocław, tel. 0606/52-66-66 
MŁOTOWIERTARKA HILTI TE-75.1998 r. w pudełku, stan b. 
dobry, -1.100 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
MONTAŻOWNICA DO OPON + 40 opon używanych, stan b. 
dobry, -1.500 zł. Bielawa, tel. 074/64545-30 
MOTOREDUKTOR 0.3 kW, 380 V, 140 obr., stan dobry, -180 
zł. Krzyżowa 1a, gm. Gromadka, tel. 076/817-29-23 po godz. 19 
MOTOREDUKTOR 0,8 kW, 15 obr., mocowanie czołowe, -120 
zł. Legnica, tel. 0609/27-4840
MOTOREDUKTOR 7.5 kW, obr/min., nowy, 2 szt - 750 zł/szl 
Wrocław, tel. 0603/54-37-38
MOTOREDUKTOR z silnikiem 5 kW, 315 obrotów - 500 zł, 2,2 
kW, 104 obrotów - 400 zł, 1,5 kW, 20 obrotów - 500 zł, 0.8 kW, 
15 obrotów - 350 zł, 0,75 kW, 135 obrotów. 0,55 kW, 215 obro
tów, inhe. Wrocław, teł. 0607/36-28-39 
MOTOREDUKTOR 380 V, 0.8 kW, 240 obr/min, -150 zł. Wro
cław, tel. 071/34647-80
MOTOREDUKTORY 63 obr/min., 1.5 kW, 28.7 obr/min., 0.95 
kW, 38 obr/min., 0.37 kW, 111 obr/min., 0.37 kW, 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
MYJKA KEF-2602V-71 150 barów, 150 stopni C, • 3.000 zł. 
Syców, tel. 0605/20-09-46
MYJKA KARCHER HDS 690, diesel 380 V, - 1.500 zł. Wro
cław, tel. 0601/73-74-90
MYJKA CIŚNIENIOWA FRANK 150 barów, 150 stopni Celsju
sza. - 3.500 zł. Syców, tel. 0605/20-0946

-MYJNIA SAMOCHODOWA KARCHER do samochodów ćTę- ' 
żaroWydt>48,000 zł.. Głogówek, tel. 0602/50-65-73 
MYJNIA SAMOCHODOWA ręczna, hala 140 m2, biuro 20 m2.' '  
- 25.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-68-10 
NABOJE DO WSTRZELIWANIA KOŁKÓW, kal. 6.3 mm - 0,3 
zł/szt. Wrocław, tel. 071/363-20-34 
NAGRZEWNICA 18.5 kW, - 1.250 zł. Działosza, tel. 
062/785-18-30
NAGRZEWNICA GAZOWA EINHELL HGG170 - 590 zł. Wro
cław, tel. 0603/99-98-77
NAPINACZ H 21/R (bandownica). nowa + 2500 mb taśmy poli
propylenowej + 1.000 szt. zapinek drudanych, - 670 zł. Koź
min, tel. 062/721-32-94
NARZĘDZIA BUDOWLANE: młoty Boscha, wiertarki, pilarki, 
mieszadła do kleju, pistolet do klocków Hilti i inne. Wrocław, 
tel. 0501/40-31-54
NARZĘDZIA: WIERTARKI HILTI TE 24, TE 5, TE 72. TE 74. 
Hilti Aku 24V, wkrętarki Hilti TE 5A Aku, Hilti TE 14, pistolet 
Hilti, gumówka (mała i 4 duże), wyrzynarki, .lisi ogon* oraz wier
tarki Aku, nowe, z 2 bateriami, ceny od 180 do 1400 zł. Bielany 
Wrocławskie, tel. 071/311-26-08 prosić Janusza, 0607/46-37-25 
NAWIJARKA DO TRANSFORMATORÓW prod. polskiej, stan 
idealny, - 2.300 zł. Warszawa, tel. 022/625-4447 
NAWIJARKA DO TRANSFORMATORÓW MICAFIL automa
tyczna, prod. szwajcarskiej, stan idealny, - 2.300zł. Warszawa, 
tel. 022/6254447
NITOWNICA + 4.000 szt. nitów stalowych, - 800 zł. Strzelce 
Opolskie, tel. 077/461-25-68
NOŻE DO GILOTYNY 200 szt. Wrocław, tel. 0502/36-08-65 
NOŻYCE ZIMMERMANN, 1987 r. gilotynowe, grubość cięcia 
do 2 cm, dł. cięda 40 cm, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0601/08-44-59 
NOŻYCE DO BLACHY krążkowe, 220 V, do dęcia na pasy o 
maks. szer. 220 mm, - 800 zł. Świdnica, tel. 0601/88-02-77 ' 
NOŻYCE DO BLACHY NG-5, - 12.800 zł. Wrocław, tel. 
0602/46-58-51
NOŻYCE DO BLACHY skokowe, 380V, do 3.5 mm, stan b. 
dobry. - 450 zł. Wrocław, tel. 071/34647-80 
NOŻYCE DO PRĘTÓW i płaskowników, mechaniczne, - 3.200 
zł + VAT. Wrocław, tel. 071/372-6245.071/318-0343 
NÓŻ DO TOKARKI oraz wiertła z płetwą, frezy, gwintowniki, 
kły, cena od 5 zł/szt. Bolesławiec, tel. 0609/4641-92 
OBRABIARKA KP-321 wieloczynnościowa: grubościów- 
ko-wyrówniarko-czopiarko-pilarka, - 6.500 zł. Jordanów śląski, 
tel. 0603/24-70-92
ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY KARCHER, • 1.500 zł. Wro
cław, tel. 369-52-81 w godz. 8-14 
OKLEINIARKA DO PŁASZCZYZN WĄSKICH okleja PCV do 
3 mm, posuw automatyczny, dł. 3 m, -10.000 zł. Wrocław, tel. 
071/32743-33,0600/34-28-89
OSTRZAŁKA DO NOŻY STOLARSKICH, -1.800 zł. Miejska 
Górka, tel. 065/547-55-69
OSTRZAŁKA DO PIŁ TAŚMOWYCH mało używana, stan do
bry, - 700 zł. Zielona Góra, tel. 0604/83-14-92 
OSTZAŁKA 2-tarczowa, z postumentem - 300 zł. Wrodaw. tel. 
351-75-28
OSUSZACZ POMIESZCZEŃ wydajność 1 l/godz, - 700 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-21-02,071/318-65-37 
OSUSZACZ POWIETRZA do pomieszczeń, - 550 zł. Wrodaw, 
tel. 0503/98-93-12
PALNIK DO CIĘCIA z bezpiecznikami, cena - 50 zł. Lubin, tel. 
076/74945-90,0606/81-83-72
PALNIKI DO PAP TERMOZGRZEWALNYCH butla 111, węże,
-1.100 zł. Lubin, tel. 076/846-90-30,0601/8444-81 
PALNIKI DO SPAWANIA kpi., reduktor tlenowy, acetylenowy, 
węże spawalnicze 17 m. - 450 zł. Wrocław, tel. 071/34141-69 
PIASKARKA uniwersalna, do piaskowania metalu, szkła, ka
mienia i innych materiałów, nowa, prod. niemieckiej, kpi. z za
worami, zbiornik od 201 do 3201, -1.700 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-58-55,0601/22-87-74
PIASKARKA 801, nowa, do piaskowania konstrukcji stalowych, 
liter, wzorów, ornamentów na szkle, granide, nie wymaga pod
łączenia do komputera, -1.000 zł. Zbąszynek, tel. 068/384-94-07 
wewn. 357
PIASKARKA BEZPYŁOWA PIZR45 zbiornik o poj. 451, agre
gat oddągowy 1100 W, 220 V, regulacja dśnienia pracy, kom
plet węży + głowica ze szczotką fi 80 mm, - 2.540 zł. Brzeg, tel. 
0601/91-9946 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem -A00509 www.autogielda.com.pl) 
PIASKARKA CIŚNIENIOWA PCOR 40 zbiornik 401. na wózku 
jezdnym, regulacja dśnienia pracy 1-7 atm, lej zasypowy z si
tem, wąż + dysza z węglików, pełna dokumentacja, -1.800 zł. 
Brzeg, tel. 0601/91-9946
PIASKARKA HONDA przebieg 100 mtg, -10.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 0606/82-92-70
PIEC OLEJOWY GERCO, - 2.500 zł. Paczków, tel. 
0606/67-58-73
O  PIEC PIEKARNICZY WINKLER, MATADOR obrotowy, 

mięsiarka Kemper, dzielarka Fortuna, kajzerkówka 
Kenig, ubijarka, stoły I inne. Legnica, tel. 
076/850-21-26,0607/3546-37 84017091 

PIEC WARSZTATOWY 5 kW, wszystko palny, nowy, obudowa 
żeliwna, prod. niemieckiej, bardzo ładny, - 800 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/742-31-95.0605/43-73-16 
PIECE PIEKARNICZE Winkler, Matador - od 25.000 zł. Świe
rzawa, teł. 075/713-55-04,0609/42-71-20 
PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY SEGARA Z-12,15.000 szl, 
fabryczna cena - 0,05 zł/szt Dzierżoniów, teł. 074/832-00-29 w 
godz. 9-18
PILNIKARKO • PILARKA HK-35L stół 400 x 400 mm, - 5.200 
zł. Brzeg, tel. 077/404-55-60,0600/42-63-28 
PIŁA do dęcia wzdłużnego, - 2.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/713-70-08 do godz. 16
PIŁA do dęcia poprzecznego - 650 zl. Ołdrzychowice,. tel. 
074/868-95-21
PIŁA samoróbka, dł. noży 35 cm. silnik 220/380 V. 3,5 kW. 2900 
obr. - 750 zł. Wrodaw, lei. 071/363-20-34 
PIŁA DO DREWNA stołowa, duża, bez silnika, • 300 zł. Oława, 
tel. 0605/0849-19
PIŁA DO DREWNA taśmowa, duża, 5,5 kW, po remonde, •
3.900 zł lub wydzierżawię. Paczków, tel. 077/431-72-25, 
0604/07-29-93
PIŁA DO DREWNA stołowa, silnik 11 kW, osłona na piłę, pro
fesjonalna, stan b. dobry, • 800 zł. Parchów, tei. 076/817-1144, 
0607/51-83-83
PIŁA DO DREWNA stołowa, możliwość toczenia, - 300 zł. Wro- 
cfew. tel. 071/337-19-56 w godz. 8-16.368-78-85 po godz. 16 
PIŁA DO KAMIENIA, - 21.950 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-98-77.0603/35-9646
PIŁA DO KAMIENIA cyrkularka, do cięcia granitu, średniej wieł- 
kośd, nie używana, -1.300 zł. Tabor Wielki, tel. 062/781-26-04 
PIŁA DO KAMIENIA DIAKERS 3000, - 50.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/837-17-95
PIŁA DO METALU tarczowa, pochylna, fabryczna, • 550 zł. 
Chojnów, tel. 076/818-63-17
PIŁA DO METALU typ BKA-30, ramowa, 1.5 kW, -1.850 zł. 
Dąbrowa, tel. 077/464-00-78,0608/50-96-92 
PIŁA DO METALU przechyłowa tarcza, 400 mm, silnik 3 kW - 
720 zł, przechyłowa, tarcza 150 mm. silnik 1 kW - 310 zł. Legni
ca, tel. 0609/274840
PIŁA DO METALU RPE-2, ramowa, -1.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/346-62-28,0608/47-3340
PIŁA DO METALU : hydrauliczna, tarczowa - 2 000 zł. Wro
cław, tel. 071/363-61-56
PIŁA DO PARKIETU. - 300 zł. Wrodaw. tel. 071/341-03-12 
PIŁA FORMATOWA DPEB RESZEL, - 4.500 zł. Jordanów Ślą
ski, tel. 0603/24-70-92
PIŁA FORMATOWA DMGA35, dwupiła, - 3.900 zł. Syców, tel. 
0602/46-06-64
PIŁA FORMATOWA tzw. dwupiła, - 2.200 zł. Świdnica, tei. 
0601/94-30-99
PIŁA FORMATOWA bez podcinaczy, el. rozstaw pił, prod. nie
mieckiej, bez dokumentacji i faktury VAT, - 3.700 zł. Wrodaw, 
tei. 0502/36-3048
PIŁA KĄTOWA, - 400 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61 
PIŁA ŁAŃCUCHOWA tartaczna, 2.2 kW, 380 V, - 400 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-51-61
PIŁA ŁAŃCUCHOWA tartaczna, 2,2 kW. 380 V, - 400 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-51-61
PIŁA SPALINOWA CASTOR łańcuchowa, 1.7 kW, prowadnica 
40 cm,, mała, lekka, stan b. dobry, - 400 zł. Bielawa, tel. 
074/833-1540,0606/66-92-29

PIŁA SPALINOWA STIHL 026 stan b. dobry, - 900 zł. Lipifó,* 
tel. 065/534-07-83
PIŁA SPALINOWA STIHL 015 brak prowadnicy i łańcucha, stan 
dobry, sprawna, -130 zł. Lutynia, gm. Miękinia, woj. wrocław
skie, tel. 0607/82-60-10
PIŁA SPALINOWA DOLPIMA PS-190 sprawna, kpi. • 300 zł. 
Sobótka, tel. 071/390-35-00
PIŁA SPALINOWA PARTNER 386 nowy łańcuch i prowadni
ca, • 450 zł. Syców, tel. 062/785-26-38 
PIŁA SPALINOWA, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/341-20-22. 
0503/94-25-12
PIŁA SPALINOWA STIHL 029,1998 r. mało używana, -1.600 
zł. Kąty Wrodawskie, tel. 071/316-74-21 
PIŁA SPALINOWA HUSQVARNA, 1999 r. mało używana, stan 
idealny, -1.250 zł. Wrodaw. tel. 0603/33-89-77 
PIŁA TARCZOWA metalowa konstrukcja i blat, -1.200 zł. Klucz
bork, tel. 077/41848-94
PIŁA TARCZOWA prod. polskiej, z wózkiem bocznym SAM, •
1.000 zł. Lubsza, tel. 077/411-86-85
PIŁA TARCZOWA silnik 5.5 kW, pas transmisyjny, - 350 zł. 
Nowa Wieś, tel. 076/817-12-30 
PIŁA TARCZOWA śr. 400, 2.5 kW, 220 V, stołowa, - 550 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61
PIŁA TARCZOWA desielska, przenośna 1.5 kW, 380 V. • 400
zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61
PIŁA TARCZOWA stołowa, tarcza 400 mm, 2.5 kW, 220 V, -
500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61
PIŁA TARCZOWA desielska, śr. 300 mm, 1.5 kW, 380 V, - 400
zł. Oleśnica, tel. 071/398-51-61
PIŁA TARCZOWA silnik 5 kW, podstawa, ruchomy, metalowy
blat, na kołach, stan b. dobry, - 1.100 zł. Świdnica, tel.
074/85147-08
PIŁA TARCZOWA BOSCH, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/333-52-56
PIŁA TAŚMOWA BIANCO-WŁOCHY 350 do cięda stali, -
10.000 zł. Brzeg, tel. 0603/63-95-70
PIŁA TAŚMOWA ŻMIN, 1988 r., - 4.000 zł. Oława, tel. 
0600/32-67-84
PISTOLET DO GWOŹDZI HOLZ HER pneumatyczny, do na
prawy, -150 zł. Szprotawa, tel. 068/376-67-21,0604/72-56-29 
po 20
PISTOLET DO KOŁKÓW osadzak kołków Warna, -100 zł. 
Oława, tel. 071/313-22-86
PISTOLET DO KOŁKÓW HILTI + częśd zamienne, - 500 zł. 
Wrocław, tel. 0503/96-88-00
PISTOLET LAKIERNICZY DEVIL BIS - 700*1, pistolet do pod
kładu - 300 zł. Kłodzko, tel. 0601/97-10-13 
PODNOŚNIK na korbę, udźwig 201, - 200 zł. Boguszów-Gor- 
ce, tel. 074/844-89-26
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY przesuwny, typ .żaba’ , udźwig 
51, nowy, - 400 zł. Oleśnica, tel. 071/398-66-67 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY najazdowy, trapezowy, świet
ny do eksploatacji na dworze - 3.000 zł. Kędzierzyn-Koźle, tel. 
077/483-25-74
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY 2-kolumnowy i płytowy, uży
wane, stan b. dobry. Lubin, tel. 076/724-67-62 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY udźwig 2.5 t, 2-słupowy, •
4.500 zł. Oleśnica, tel. 071/399-39-77 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY kanałowy, pneumatyczny, 
udźwig 101-1280 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
PODNOŚNIK SAMOCHODOWY SDO-2 4-kolumnowy, po re
moncie kapitalnym, - 3.000 zł. Wrocław, teł. 071/31148-37 po 
godz. 16
POLERKA silnik 3-fazowy, - 800 zł. Oława, tel. 071/313-2944 
dogodź. 17
POLERKA do lakieru, nowa, - 300 zł. Świdnica, tel. 
074/85348-91
O POMPA na gaz propan-butan, nowa, na gwarancji, -

6.200 zł (netto, możl. wyst. fakt. VAT)., tel. 
071/316-57-27,0602/45-18-70 01035611 

POMPA elektryczna do szamba, 3-fazowa, wirnikowa, mała. stan 
dobry, - 300 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-78 po 19 
POMPA do nieczystośd, ręczna, - 500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/842-1047
POMPA DO GĘSTYCH CIECZY na podstawie, z silnikiem 0.8 
kW, 1400 obr, - 220 zł. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
POMPA DO SZAMBA 220/380 V. - 350 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
POMPA DO WODY PJM nowa, 400 l/min, - 800 zł. Bolesła
wiec. tel. 075/732-77-54
POMPA DO WODY, diesel spalinowa, wydajność 2950 l/min. 
na podwoziu 1-osiowym. - 650 zł. Krotoszyn, tel. 0604/53-64-68 
POMPA DO WODY, diesel wydajność 2950 l/min, - 650 zł. Kro
toszyn, tel. 0605/27-23-51
POMPA DO WODY JET nowa, ssanie, 42 m tłoczenie, 2800 
Uh. 220 V. - 250 zl. Lwówek Śląski, tel. 075T782-29-22 po 20 
POMPA DO WODY ogrodowa, ręczna, -150 zł. Strzelin, tel. 
071/796-12-77 po godz. 16
POMPA DO WODY BIBO, - 700 zł. Śdnawka Dolna, tel. 
074/873-60-30
POMPA DO WODY PJM-80 1.5 kW, 3 kW 1400 obr/min, od 
250 zł. Świdnica, tel. 074/852-28-05 
POMPA DO WODY AL-KO KOBER z pływakiem, 230 V. 0.9 A, 
200 W, wyd. 6.500 l/h, waga 4.3 kg, fabrycznie nowa, - 310 zł. 
Wrodaw, teł. 0502/50-38-29
POMPA DO WODY 80 PJM 215,18,5 KW n 2900,80 PJM 230,
18,5 KW n 2900, cena 700 zł. Wrocław, teł. 372-55-78 
POMPA DO WODY spalinowa, nadaje się do podlewana ogród
ka, sprawna, oryginalna, - 560 zł. Wrodaw, tel. 071/342-7041 
wewn. 300,0502/04-13-01
POMPA GŁĘBINOWA SIGMA 1-6 nowa, 380 V, wydajność 6 
m3/godz, fi 18.5 cm, przewód zasilający 20 m, - 900 zł. Wro
cław, tei. 071/393-91-31,0604/77-03-57 
POMPA HYDROFOROWA używana, • 150 zł. Wrocław, tel. 
071/362-84-04
POMPKA DO CHŁODZIWA, - 250 zł. Jordanów Śląski, tel. 
0603/24-70-92
POMPKA DO OLEJU NAPĘDOWEGO do zamontowania na 
beczce, -120 zł. Wądroże Wielkie, teł. 076/88743-35 
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY Magster 160 + kompletny 
osprzęt. -1.900 zł. Wrodaw. tel. 071/346-62-28,0608/47-3340 
PRASA ręczna, zębata, 1L Wrocław, tel. 361-38-05 
PRASA BALANSOWA nadsk 25 ton, -1.000 zł. Siechnice, tel. 
071/789-17-87 po godz. 20
PRASA BALANSOWA, - 550 zł. Wrocław, tel. 071/346-62-28, 
0608/47-3340
PRASA BALANSOWA ze stołem, nacisk31,-400 zł. Wrodaw. 
tel. 0501/3042-07
O PRASA CIERNA PC-100, automat tokarski DAR46,- 

wózek widłowy DV1661/86, spalinowy, szlifierka do 
płaszczyzn SPD 3013., tel. 071/316-21-91, 
0601/71-18-24 02029361 

PRASA CIERNA PC-150. - 5.000 zł. Brzeg. tel. 077/416-44-30 
PRASA HYDRAULICZNA ramowa, nadsk 801. - 3.300 zł. Oła
wa, teł. 071/303-26-55,0605/64-2948 
PRASA HYDRAULICZNA PHM nacisk 1001, z mechanicznym 
wyrzutnikiem, -10.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-03-44 
PRASA HYDRAULICZNA PHM 100. - 10.000 zł. Trzebnica, 
teł. 071/387-17-81
PRASA HYDRAULICZNA 6-półkowa, do okleinowania płyt wió
rowych, stan techn. b. dobry, - 55.000 z ł+wałki klejarskie i piec 
parowy gratis. Twardogóra, tel. 071/315-82-33 
PRASA HYDRAULICZNA PH-2P W. 90 ton, stan dobry. -12.500 
zł. Wrodaw, tel. 071/363-61-56 
PRASA HYDRAULICZNA stołowa, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/348-21-54
PRASA HYDRAULICZNA firmy Hydromat typ PAWN40, -
10.000 zł. Wrodaw, tel. 071/328-16-11
PRASA MIMOŚRODOWĄ RASKIN M-7D prod. belgijskiej, na
dsk 120 ton, -15.000 zł. Krotoszyn, teł. 062/725-78-75 
PRASA MIMOŚRODOWĄ nadsk 631, - 6.000 zł. Ostrów Wlkp., 
teł. 062/736-2545
PRASA MIMOŚRODOWĄ nadsk 161. - 3.500 zł. Ostrów Wlkp., 
teł. 062/736-2545
PRASA MIMOŚRODCWA nadsk 631, prod. niemieckiej, - 7.000 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-0344 
PRASA MIMOŚRODOWĄ nadsk 25 L stan b. dobry, - 5.000 zł. 
Świdnica, tel. 0601/88-02-77
PRASA MIMOŚRODOWĄ 60 t, - 5.000 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-17-81
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SPREZARKI MIGOMATY KARCHERY1
np. jednocylindrowa, 200 l/min, zbiór. 251, cena 565 z ł (rata już od 95 zł) 
dwucylindrowa, 240 l/min, zbiór. 50 1, cena 1.385 z ł (rata już od 204 zł) 
dwucylindrowa, 850 l/min, zbiór. 3 0 0 1, cena 4.254 z ł (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 z ł (rata już od 72 zł) 

TURBO 220 V, 170 A, drut 0,8 mm, cena 1.221 z ł (rata już od 91 zł)

bez podgrzewania wody, 110 atm, 500/h, cena 483 zł (rata już od 37 zł) 
na gorącą wodę, 130 atm, 550 l/h, diesel, cena 2.279 zł (rata już od 169 zł) 
na gorącą wodę, 150 atm, 140 st. C. cena 4.300 zł (rata iuż od 200 zł)

ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE WYWA7ARKT MniiTTAłOlMrF RATY W DOMU KLIENTA!!!
WYSYSARKI OLEJU, PRZYRZĄD DO REG. REFLEKTORÓW W ł WflLAIUll) illU ll lALUWlutL Dowóz, arfcnî nl* gratis!!! CENY NETTO

KŁODZKO, ul. Zamiejska 1 8 , tel. 074/867-87-54,867-88-03 (wyjazd w kierunku Wrocławia}
PRASA MIMOŚRODOWA z oprzyrządowaniem do produkcji 
oodkładek, 4 rodzaje, - 4.200 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-19 
PRASA MIMOŚRODOWA 15 t, • 2.400 zł. Wrocław, tel. 
071/357-77-30,0501/63-16-65
PRASA SZEWSKA nowa, -300 zł. Wrodaw, tel. 071/338-29-95, 
0604/62-98-44
O PRASA DO SŁOMY I S1ANOKISZONKI CLAAS RO

LAND 62 stan b. dobry, - 16.500 zł. Jutrosin, tel. 
065/547-22-45 01035091 

PRĄDNICA do węża fi 75, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/342-05-45 
PROSTOWNIK BESTER diodowy, 380/500 V. 200 A, - 600 zł. 
Leszno, tel. 0602/39-48-01
PROSTOWNIK DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW 24 V, 
niemiecki, całkowicie elektroniczny, z systemem zabezpieczeń 
antyawaryjnych - 80 zł. Nowa Wieś, tel. 076/817-12-30. 
PRYZMY I STEMPLE do prasy krawędziowej, - 5.000 zł. Ple
szew, tel. 062/742-56-10.0600/82-49-08 
PRZEKŁADNIA z płynną regulacją, 120-600 obr/min., 0.25 kW, 
cena 450 zł/szt. Świebodzice, tel. 074/854-32-29 
PRZEKŁADNIA KĄTOWA 20/1,2/1, cena - 200 zł/sztuka. Wro
daw, tel. 071/346-47-80
PRZEKŁADNIA ŚLIMAKOWA, - 400 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-34-44
PRZEKŁADNIE ŚLIMAKOWE z regulacją obrotów 0,55 kW,
3,5,17,5 obr. • 700 zł, 0,4 kW, 5-35 obr - 600 zł, ślimakowa z 
silnikiem prądu stałego 1 kW, 160V - 600 zł, z silnikiem 
220/380V, 1,1 kW, 9 obr: - 500 zł, inne. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
PRZEKŁADNIA WALCOWA WT-400 - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/372-62-45,071/318-0343
PRZEKŁADNIA ZĘBATA WD-500-20,5/1 , nowa, cena 1500 zł, 
zębata 13/1 samohamująca, nowa - 350 zł, 25/1 -150 zł, 1/1 - 
200 zł, zębata kątowa 20/1 - 3,3 kW • 350 zł, przekładnia ślima
kowa duża 2400/1, nowa, cena 1000 zł, 65/1, nowa, 11 kW - 
1000 zł i inne. Wrodaw, tel. 0607/36-28-39 
PRZEKŁADNIA ZĘBATA z silnikiem, nowa, 10-31 obrJmin,
0.37-0.51 kW, 220/380 V, stan b. dobry - 400 zł/szt. Żary, tel. 
0606/51-91-65
PRZEWÓD SPAWALNICZY OS 90 miedź w gumie, 50 mb -11 
zł/mb. Wrocław, tel. 341-03-55
O PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY VAG1552 do korekty 

liczników elektronicznych, do VW, Audi, Seata, Sko
dy, • 4.900 zł., tel. 071/303-31-90, 071/313-55-08, 
0502/86-18-08 , 0603/44-75-89 81013891 

O PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do VW, Mercedesa, 
BMW, Fiata i innych, służy do diagnozowania I usu
wania wszelkich usterek w ukł. silnika, ABS, podu
szek pow. itp. • od 300 zł, możliwość prezentacji i prze

szkolenia. Oława, tel. 071/303-31-99 warsztat, 
071/313-55-08, 0603/44-75-89 0502/86-14-08 
81014661

PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do kontroli i pomiarów usta
wienia geometrii kół samochodowych, GTO Ouattro Laser 2, 
-̂czujnikowy, na szafce New Line, stan b. dobry, • 10.900 zł. 

Brzeg, tel. 077/411-57-25,411-13-33 po 20 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY AUTO GEO-TEST GT 1216 
do sprawdzania i regulacji geometrii kół, do samochodów oso
bowych i dostawczych, - 3.500 zł. Nowa Ruda, tel. 
0606/45-97-50
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY SUN komputerowy tester do 
sprawdzania silników, - 2.500 zł. Świebodzin, tel. 068/382-43-05, 

b  0603/74-93-56 
PRTTRZĄD DIAGNOSTYCZNY Bosch, starszy typ, z 1982 
rokii, tester silników, diagnoskop, • 1.100 zł. Wrodaw, tel. 
0603/99-98-77
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY - analizator spalin, korekqa 
cyfrowa, - 2.500 zl. Wrodaw, tel. 0601/78-83-70 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY do pomiarów geometrii zawie
szeń, podnośnik nożycowy, prod. niemieckiej -12.000 DEM + 
cło. Wrodaw, tel. 0607/80-76-33 
PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY, 1998 r. do sprawdzania ha
mulców, uniwersalny, nie używany, • 8.000 zł. Leszno, tel. 
0501/40-69-37
PRZYRZĄD DO CIĘCIA PRĘTÓW OKRĄGŁYCH do fi 20 mm, 
na krótkie oddnki, do zamontowania na prasie, technologia dę
cia, - 3.500 zł. Wrodaw, tel. 0600/45-98-60 
RAMA BLACHARSKA płytowa, do naciągania karoserii samo
chodowej, kompletna oraz inne urządzenia blacharskie, - 4.000 
zł. Wrocław, tel. 071/783-40-57
RAMA BLACHARSKA do wszystkich typów samochodów, •
9.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/830-28-34 
RAMA BLACHARSKA do naciągania i prostowania aut osobo
wych i busów, z siłownikiem do 101, łańcuchem zaczepowym i 
szczęką zaczepową, - 7.500 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 
0502/27-50-34
RAMA BLACHARSKA .AUTO-ROBOT’  do prostowania karo
serii samochodowych, - 7.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
062/592-67-83,0607/09-33-75
REDUKTOR ACETYLENOWY cena - 50 zł. Lubin, tel. 
076/749-45-90,0606/81-83-72
SILNIK ELEKTRYCZNY 3 kW, 2900 obr/min - 300 zł.-., tel. 
071/324-28-15 po godz.19
SILNIK ELEKTRYCZNY pierścieniowy, 17 kW, 220/380 V, - 700 
zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-89-26 
SILNIK ELEKTRYCZNY 11 kW - 400 zł. 8 kW - 350 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/642-58-54,0606/59-61-63 
SILNIK ELEKTRYCZNY 13 kW, 2930 obr/min. Jordanów Ślą
ski, tel. 0603/24-70-92
SILNIK ELEKTRYCZNY 10 kW, - 300 zł. Karłowice, tel. 
077/469-71-38
SILNIK ELEKTRYCZNY 3 kW, 1430 obr, - 220 zł. Kłodzko, tel. 
0601/62-91-17 *
SILNIK ELEKTRYCZNY fabrycznie nowy, nie używany, 11.5 
kW, 1450 obr./min, -1.500 zł. Kłodzko, tel. 074/868-52-58 
SILNIK ELEKTRYCZNY 7.5 kW, 1.4000 obr./min, używany, 
nowy model, aluminiowy, waga 60 kg, stan b. dobry, • 250 zł. 
Krzyżowa 1a. gm. Gromadka, tel. 076/817-29-23 po godz. 19 
SILNIK ELEKTRYCZNY 220V. 0.5 kW, 2800 obr7min, cena - 
30 zł. Krzyżowa 1a. gm. Gromadka, tel. 076/817-29-23 po 
godz. 19
SILNIK ELEKTRYCZNY 4 kW, 980 obr., nowy - 250 zł. 3,6 kW. 
1450 obr. - 220 zł, 2,2 kW, 1450 obr. -150 zł. Legnica, tel. 
0609/27-48-40
SILNIK ELEKTRYCZNY 2-biegowy. 8 kW - 500 zł. Nysa, tel. 
077/433-63-52
SILNIK ELEKTRYCZNY 35 kW, 740 obrV380 V -1.200 zł, 15 
kW/1.400 obr J380 V - 500 zł. Oleśnica, tel. 071/314-97-85 
SILNIK ELEKTRYCZNY 75 kW, 980 obrVmin, -1.700 zł. Oła
wa, tel. 071/303-26-55.0605/64-29-48 
SILNIK ELEKTRYCZNY 16 kW lub 18 kW, 1470 obr/min, - 500 
zł. Parzyce, gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-32-26 
SILNIK ELEKTRYCZNY 11 kW, trójkąt-gwiazda, 1350 obrJmin,
- 500 zl. Pędszów. gm. Zawonia, tel. 071/312-93-73 
SILNIK ELEKTRYCZNY 11 kW, 1.400 obrimin - 450 zł. Pola
nica Zdrój. tel. 074/868-25-81
SILNIK ELEKTRYCZNY kołnierzowy. 11 kW - 300 zł lub za
mienię na silnik zwykły, 4-5 kW. Skoroszyce, tel. 077/431-83*63 •

SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy, 1.1 kW, 1.415 obr/min, - 
200 zł. Sobótka, tel. 071/390-35-47 
SILNIK ELEKTRYCZNY 7.5 kW, 1.140 obr/min, - 250 zł. Świd
nica, tel. 074/853-15-81
SILNIK ELEKTRYCZNY 3-fazowy,'55 kW, 1470 obr./min, silni
ki pierścieniowe, 4.7 kW, 945 obr/min - 200 zł/szt. Świdnica, 
tel. 074/852-03-70 po godz. 18
SILNIK ELEKTRYCZNY do maszyny krawieckiej ze sprzęgłem, 
220 V, .łódzki', cena -100 zł. Wrocław, tel. 071/357-62-86 
SILNIK ELEKTRYCZNY 4 kW, 700 obr/min, - 350 zł. Wrodaw, 
tel. 071/346-47-80
SILNIK ELEKTRYCZNY 2.2 kW, 1400 obr/min, - 200 zł. Wro
cław, tel. 071/346-47-80
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 prądu stałego, 110V, 0.8 kW, 2500 
obr/min, cena - 350 żł lub z zasilaczem, cena - 800 zł. Wro
cław. tel. 071/346-47-80
SILNIK ELEKTRYCZNY 5.5 kW, 700 obr/min, - 400 zł. Wro-. 
cław, tel. 071/346-47-80
SILNIK ELEKTRYCZNY 16,18 kW, 1470 obr/min, - 500 zł. 
Zebrzydowa, tel. 075/736-32-26 
SILNIK ELEKTRYCZNY, 1972 r. 17 kW, 1400 obr/min, - 300 
zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-80-19 
SILNIKI PRĄDU STAŁEGO 2,2 kW - 2100 obrotów, 24V, uży
wany - 300 zł, 220/380 V, 5 kW, 955 obr, 4 kW, 1440 obr., koł
nierzowy, nie używany, cena 350 zł/szL, 1,5 kW, 930 obr • 200 
zl, 0,6 kW 700 obrotów kołnierzowy, cena 150 zł, wentylator 
podwójny bębnowy 0,55 kW, używany. Wrocław, tel. 
0607/36-28-39
SILNIK SPALINOWY S-301D, diesel 1-cylindrowy, - 800 zł. 
Gnojna 24. gm. Grodków, tel. 077/415-19-76 
SILNIK SPALINOWY S-321 diesel, - 2.100 zł. Tyniec Mały, tel. 
071/311-81-59
SILNIK SPALINOWY, diesel 1-cylindrowy, - 400 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-10-47
SILNIK SPALINOWY PERKINS z osprzętem kpi., 2000 ccm, 
35 KM, 4 cyl., do kombajnu lub agregatu, lub inne maszyny do 
wymiany, tuleje celindrowe, pozostałe częśd, stan idealny •
1.150 zł. Żmigród, tel. 0607/07-67-85 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 0.6 kW, 1.400 obr. • 60 zł, 0.8 kW, 
950 obr. - 80 zł. 1.5 kW, 1.400 obr. -160 zł. 2.2 kW, 710 obr. - 
230 zł, 2.2 kW, 950 obr. - 230 zł, 3 kW, 940 obr. - 260 zł. 7.5 kW,
2.900 obr. - 370 zł, 15 kW, 710 obr. - 630 zł. Wrodaw, tel. 
0606/73-7545
SILNIKI ELEKTRYCZNE od 22 kW * od 500 zł oraz motore
duktory, pompa do wody -120 zł. Chojnów, tel. 076/818-95-68

SPRĘŻARKA .150*, do układu chłodzenia, na freon, prod. nie
mieckiej + ręczna wyrzynarka do drewna, prod. niemieckiej, elek
tryczna, - 300 zł. Kępno, tel. 062/782-12-34 
SPRĘŻARKA WAN-AW 3-cyl., zbiornik 4001, silnik 11 kW, wy
dajność 85 m3/godz. - 2.700 zł. Legnica, tel. 076/866-44-37 
SPRĘŻARKA WD-52 silnik Deutz, 150 KM, wyd. 5 m3/min., 
pompa hydrauliczna P-6, • 6.000 zł. Lubin, tel. 076/841-53-65, 
0603/62-07-04
SPRĘŻARKA 2-cylindrowa, 380 V, • 400 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
SPRĘŻARKA 2-cyiindrowa, 380 V, - 450 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
SPRĘŻARKA AK-150 do ładowania butli do nurkowania, nowa, 
silnik 380 V, 2.2 kW, - 3.500 zł. Oława, tel. 071/303-23-57, 
0603/66-96-53
SPRĘŻARKA typu .sam", 3-fazowa, 6 atm., wyłącznik ciśnie
niowy, sprawna, • 220 zł. Strzelin, tel. 071/392-31-91, 
0601/55-3045
SPRĘŻARKA 2-cylindrowa, zbiornik 1401+2 zapasowe kom
presory i silnik 2.2 kW, - 800 zł. Świdnica, tel. 0601/88-02-77 
SPRĘŻARKA 3JW60 3-cylindrowa, zbiornik 1801, • 750 zł. 
Trzebnica, tel. 071/312-07-75
SPRĘŻARKA 3JW60, - 650 zł. Wrocław, tel. 0603/29-50-07 
SPRĘŻARKA 2-cylindrowa, prod. niemieckiej, zbiornik 3501, •
1.400 zł. Wrodaw, tel. 0607/80-76-33 
SPRĘŻARKA DO CHŁODNI 220 V, wraz z chłodnią i wentyla
torem, sprawna, -100 zł. Wrodaw, tel. 071/345-68-78 
SPRĘŻARKA 3JW60, - 850 zł. Wrodaw, tel. 071/355-73-73 
SPRĘŻARKA moc 7.5 kW, zbiornik 400.I, prod. Zakłady Meta
lurgiczne Poznań, stan tech. idealny, - 2.500 zł. Wrodaw, tel. 
0601/70-5044
SPRĘŻARKA WAN zbiornik 1501,8 atm, 16 m3/h, po remon
cie, -1.400 zl lub zamienię na sprężarkę do remontu. Wrodaw, 
tel. 071/34647-80
SPRĘŻARKA WAN zbiornik 4001,8 atm, 20 m3/godz., po re
moncie, • 2.200 zł lub zamienię na sprężarkę do remontu. Wro
daw, tel. 071/34647-80
SPRĘŻARKA 8 atm., zbiornik 251, odwadniacz euro, regulacja 
ciśnienia, na kółkach, fabrycznie nowa, • 520 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-59-58
SPRĘŻARKA ASPA3JW60 zbiornik 1801,6 atm, 16 m3/godz., 
stan b. dobry, - 850 zł. Wrodaw, tel. 071/34647-80 
SPRĘŻARKA PRZEMYSŁOWA, 1997 r. duża, 2 kompresory, 
stan idealny, prawie nowa, cena nowej 28.000 zł, sprzedam za, 
- 7.000 zł. Wrocław, tel. 0602/80-01-02 
SPRĘŻARKA SPALINOWA WD-53 przewoźna, 3 szt., stan b.

REMONTY SILNIKÓW DO ZAGĘSZGZAREK
Sprzedaż części - rozpylacze, pompy wtryskowe, filtry, uszczelki i inne
Hatz, Farymann, Yanmar, KHDeutz i Honda

SK L E P  W ARSZTAT MOTOR - D IE SE L  OP0107<«|

IW-w. ul. Grecka 26-28 róg Szkockiej, tel/fax 071/37-37-470,0601-55-47-671
SILNIKI ELEKTRYCZNE nowe, 18,5 kW, 1470 obr. - 700 zł 
oraz 7,5 kW, 1450 obr. • 400 zł i inne używane. Jawor, tel. 
0607/86-71-95
SILNIKI ELEKTRYCZNE 3-fazowe, 0.75-30.00 kW. 910-2.880 
obr/min, od 75 zł. Legnica, tel. 076/722-19-12 po godz. 17 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 0.8 kW, 3 kW, 4 kW, 7.5 kW, 15 kW i 
inne, od 80 zł. Świdnica, tel. 074/852-28-05 
SILNIKI ELEKTRYCZNE 2800 obr/min., 1 .T kW, 1390 obr/min.,
1.1 kW, 1385 obr/min., 0.37 kW, 1310 obr/min., 0.22 kW, 2900 
obr/min., 4 kW, 1420 obr/min., 4 kW - 300 zł/szt. Świebodzice, 
tel. 074/854-32-29
SILNIKI ELEKTRYCZNE 3 kW, 5 kW, 1.400 obr/min. - od 200 
zł/szt. Wrocław, tel. 0603/54-37-38 
SILNIKI ELEKTRYCZNY 7.5 kW, 1400 obr/min, cena - 400 zł. 
Wrodaw, tel. 071/34647-80
SILOS DO TROCIN z instalacją wydągową, - 3.500 zł. Legni
ca, teł. 0601/21-3641
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY z masztem, pompa hydraulicz
na, pulpit sterowniczy - 300 zł. Kamieniec Wr., tel. 071/318-50-68 
SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY cena od 80-200 zł/szt. Świebo
dzice, tel. 074/854-32-29
SMAŻALNIK TAŚMOWY TRIO NEX 1993 prod. duńskiej, dł.
7.3 m. 400 kg/h, • 10.000 zł. Wałbrzych, tel. 0602/30-75-80 
SPAWARKA MIG-MAG180 A, 220 v. 308 V, fabrycznie nowa, •
1.300 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-21-72 
SPAWARKA MIG-MAG 140 A. 220 V. - 750 zł. Bolesławiec, tel. 
075/736-21-72
SPAWARKA transformatorowa, 220 V, 80 A, - 200 zł. Jelenia 
Góra, tel.075/764-73-35
SPAWARKA transformatorowa, 220 V, 125 A, - 200 zł. Płoty, 
gm. Czerwieńsk, tel. 068/327-80-59 
SPAWARKA 165 A, 380/220 V, do elektrody 4 mm, kompletna, 
fabrycznie nowa, - 470 zł. Wrocław, tel. 0601/71-59-58 
SPAWARKA PARWA-TURBO-WENTYLATOR transformatoro
wa, 220W150E, fabrycznie nowa, sprowadzona z Niemiec, łą
czy elementy stalowe elektrodą do 3,25 mm, całkowicie wypo
sażona, maska, kółka, przewody, możliwość wysyłki pocztą, - 
375 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/641-15-75 
SPAWARKA AGA R-301 prostownikowa, 380V, do 300A, z prze
wodami, stan b. dobry, - i . 100 zł. Wrodaw, tel. 071/34647-80 
SPAWARKA BESTER 4001, - 800 zł. Brzeg, tel. 077/41644-30 
SPAWARKA BESTER SPB 315, - 900 zł. Minkowice Oławskie, 
tel. 071/318-63-34,0604/09-07-71 
SPAWARKA BESTER SPB-315 z przewodami, stan b. dobry, -
1.250 zł. Wrodaw,lei. 071/34647-80 
SPAWARKA MIGOMAT140 A  drut 0,6 - 0,8, butla z gazem, 
reduktor, mało używana, stan idealny, • 650 zł. Wałbrzych, tel. 
0604/066549
SPAWARKA MIGOMAT 150A, reduktor, drut 0,6-0,8 mm, wen
tylator, na kółkach, fabrycznie nowa, • 800 zł. Wrodaw, tel. 
0601/71-59-58
SPAWARKA MIGOMAT tip tronie, 180 A  220/380 V, fabrycznie 
nowa, prod. niemieckiej, -1.400 zł. Wrocław, tel. 071/399-09-28, 
0601/71-28-17
SPAWARKA SPALINOWA KARELMA EWS-315 M-5,1993 r., 
stan techn. b. dobry, - 2.500 zł. Wrocław, tel. 071/782-61-14, 
071/357-04-15
SPAWARKI elektryczne, nowe, 140 A i 210 A, z wentylatorem, 
elektroda śr. 4 mm oraz migomat Partner 150 A - od 200 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po 20 
SPRĘŻARKA 3-tłokowa, Aspa, po remoncie - 700 z ł. ., tel. 
071/324-28-15 po godz.19
SPRĘŻARKA z silnikiem 3-fazowym, 251 zbiornik, zawór reg.

' dśnienia, z przewodami, na kółkach, stan idealny • 450 zł. Brzeg 
Opolski, tel. 077/41640-05 po godz.15 
SPRĘŻARKA do złożenia, kpi. częśd, na 220 V, zegary, itd, - 
220 zł. Gryfów Śl., tel. 075/781-29-05,0607/68-58-84 
SPRĘŻARKA mała, bez silnika, - 300 zł. Jordanów Śląski, tel. 
0603/24-70-92
SPRĘŻARKA 3-cylindrowa, silnik .Deutz", diesel, -.4.500 zł. 
Kalisz, tel. 062/751-25-28

dobry, w cenie 8.000-12.000 zl/szt. Jelenia Góra, tel. 
0601/56-65-70
SPRĘŻARKA SPAUNOWA WD-53 silnik Leyland, na kołach, 
stan b. dobry, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 0601/75-78-70 
SPRĘŻARKA TŁOKOWA oryginalna, ciśnienie maks. 12 atm, 
reduktor, odolejacz, euro, wyłącznik dśnieniowy, 1 manometr 
na butli, drugi na wyjśdu, idealna do malowania, - 470 zLChoj
nów, tel. 076/877-36-55
SPRĘŻARKA TŁOKOWA ASPA-3 3 tłokowa, 6 ATm, stan b. 
dobry, -1.000 zł. Mirków, gm. Długołęka, tel. 071/315-12-18 
SPRĘŻARKA TŁOKOWA, - 200 zł. Oława, tel. 0605/0649-19 
SPRĘŻARKA TŁOKOWA bez silnika i zbiornika, jednotłokowa 
- 90 zł, przewód do spawarki - 10 zł/m.b. Wrodaw, tel. 
071/363-20-34
SPRĘŻARKA TŁOKOWA WAN 3-cylindrowa, wydajność 80 
m3/godz., silnik 11 kW, uszkodzony, • 2.500 zł. Złotoryja, tel. 
0605/27-23-51
SPRĘŻARKI CHŁODNICZE o różnej wydajnośd. Strzelce, gm. 
Marcinowice, tel. 0605/03-24-65 
STANOWISKO DO METALIZACJI TOP-JET prod. francuskiej, 
-17.500 zł. Lubin, tel. 076/841-53-65,0603/62-07-04 
STOŁY PRASOWALNICZE wytwornica pary - od 1.000 do
1.500 zł. Świdnica, tel. 074/851-38-38

DRABINY
ALU I DREWNIANE 
f-ma ELES - METAL
ul.Krzywoustego 6-12 tel. 78-33-295

STÓŁ OBROTOWY fi 250 mm, stan b. dobry, - 550 zł. Wro
cław, tel. 071/34647-80
STÓŁ PROBIERCZY do sprawdzania alternatorów, prądnic i 
innych, rozruszników, -14.000 zł. Wrocław, tel. 0602/22-18-33 
STRUGARKA 4.000 obr/min, 3 noże dł. 26.5 cm, z piłą, -1.000 
zł. Wrodaw, tel. 0608/16-52-81
STRUGARKA DO DREWNA metalowa, silnik 5,5 kW, mało 
używana, wałek na 3 noże - 900 zł. Lubiechowa, gm. Świerza
wa, teł, 075/71346-82
STRUGARKOZGRUBIARKA prod. niemieckiej, stan dobry, -
3.700 zł. Świdnica, tel. 0601/94-30-99 
STRUGARKOŻŁOBIARKA DO METALU • 1.900 zł. Gorzów 
Wlkp., tel. 095/725-01-92,0602/63-66-22 
SUWNICA ŁAŃCUCHOWA udźwig 5 1, - 800 zł. Golin. gm. Ja
sień, tel. 068/371-09-79
O SZCZECINIARKA pakowaczka próżniowa z dogazo- 

waniem, kotły gazowe (200 i 3001, nierdzewne), łu- 
skarka lodu, 120 kg/godz., 300 kg/godz. i 12 t/godz., 
skraplacze i parowniki, agregaty „Copeland”, - 12.000 
zł. Głogów, tel. 076/833-97-31 84018131 

SZLIFIERKA duża, 2-tarczowa, reguł, obrotów, chłodzenie, -
1.800 zł. Milicz, tel. 071/384-05-97 
SZLIFIERKA magnesowa, - 2.200 zł. Świdnica, tel. 
074/852-03-09
SZLIFIERKA do grzybków zaworowych, stan dobry, • 1.300 zł. 
Wrodaw, tel. 071/311-48-37 pogodz. 16 
SZLIFIERKA BEZKŁOWA stan dobry, • 700 zł. Kłodzko Jel. 
0601/58-6144
SZLIFIERKA DO DREWNA 2-wałowa, szer. szlifowania 1,95 
cm, prod. niem. • 25.000 zł. Leszno, tel. 0607/24-85-90 
SZLIFIERKA DO FREZÓW, • 2.000 zł. Świebodzice, tel. 
074/85449-51
SZLIFIERKA DO KAMIENIA zautomatyzowana, - 10.900 zł. 
Dzierżoniów, tel. 074/831-98-77,0603/35-9646

SZLIFIERKA DO METALU TAŚMOWA format 150 ABS. szer. 
taśmy 150x 2000, mech. odprowadzania wiórów, 3 zapasy ta
śmy, - 3.000 zł. Okmiany, tel. 076/817-73-66 
SZLIFIERKA DO OTWORÓW, - 6.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
0605/08-74-51
SZLIFIERKA DO OTWORÓW SJ 80x100, • 3.500 zł. Świebo
dzice, tel. 074/85449-51
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN SPC-20A z elektromagnesem, 
200x500 mm, - 7.500 zł. Brzeg, tel. 077/404-55-60, 
0600/42-63-28
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN, -14.000 zł. Kamienna Góra, 
tel. 0605/08-74-51
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN - 3.500,15.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/592-0344
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN JOTES SPC 20,1984 r. stół 
200 x 500 mm, • 6.000 zł. Wrocław, tel. 0603/76-5542 
SZLIFIERKA DO PŁASZCZYZN MAWEG, 1994 r. dwustron
na, prod. niemieckiej, do desek boazeryjnych, - 7.000 zł. Ka
lisz, tel. 062/764-55-33,0601/74-55-33 
SZLIFIERKA DO SZKŁA ZAFERANI, 1997 r. stan idealny, do 
szlifowania szkła i luster o kształtach prostokątnych oraz owal
nych, - 63.000 zł. Lubin, tel. 076/844-25-60,076/842-78-67 
SZLIFIERKA DO WAŁKÓW BHU 32/1000 prod. CSRR, • 8.000 
zł. Lubin, tel. 076/841-53-65,0603/62-07-04 
SZLIFIERKA KĄTOWA CELMA do lastrika, z transformatorem, 
220 V/110 V, do szlifowania na mokro, - 800 zł. Góra, tel. 
065/543-26-80
SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH 650 W -180 zł. Pisarzowice, 
tel. 075/731-60-02 po godz. 16
SZLIFIERKA KĄTOWA zmienno-obrotowa, nowa, - 100 zł. 
Świdnica, tel. 074/853-48-91
SZLIFIERKA KĄTOWA MAKiTA 220 V, 2100 W, - 450 zł. Wro
cław, tel. 071/322-21-13
SZLIFIERKA STOŁOWA 380 V, 1 kW, 2800 obr/min, - 350 zł; 
Wrodaw, tel. 071/34647-80
SZLIFIERKA TAŚMOWA, - 2.500 zł. Oława, tel. 071/313-36-96 
SZLIFIERKA TAŚMOWA TOP KRAFT 220V/720W, fabrycznie 
nowa, wysokiej jakośd, sprowadzona z Niemiec, do drewna, 
szkła, farby, z pochłaniaczem 200 m3/min, 76/130 mm, 76/457 
mm, możliwość wysyłki pocztą, - 295.000 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/641-15-75
TAŚMOCIĄG z elektrobębnem, prod. niemieckiej, dł. 12 m, 
wózek, kabel - 2.200 zł, dł. 6 m, wózek, kabel • 1.800 zi + VAT. 
Wrodaw, tel. 071/368-16-13,0605/10-15-17 
TERMOMETR ELEKTRONICZNY - 45 zł. Wrocław, tel. 
071/372-99-56
TŁOKI DO SPRĘŻARKI 3JW60 500 szt. - 5 zł/szt. Twardogó
ra, tel. 071/315-77-00
TOKARKA produkcyjna, prod. francuskiej, - 3.500 zł. Kamien
na Góra, tel. 0605/08-74-51
TOKARKA + wyposażenie, stan dobry, - 2.500 zł. Małomice, 
tel. 068/376-99-38
TOKARKA REWOLWEROWARV40, po remoncie kapitalnym,
- 3.500 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0605/30-14-57 
TOKARKA REWOLWEROWA 1E 365, nowa, średnica przelo
tu wrzeciona 90 mm, - 15.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 
0605/30-14-57
TOKARKA TUG 48 dł toczenia 2,5 m, wyjmowany mostek, prze
lot 60, stan b. dobry, - 5.000 zł. Przystajń, tel. 034/319-19-14 
TOKARKA. • 2.000 zLŚwidnica, tel. 074/852-03-09 
TOKARKA TUE-35 + wiertła i noże, • 2.500 zł. Trzeboszowice, 
gm. Paczków, tel. 077/431-30-67 
TOKARKA REWOLWEROWA, - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
TOKARKA TSA160 stołowa, gwinty calowe i metryczne, -1.600 
zł. Wrodaw, tel. 0605/21-16-81
TOKARKA STOŁOWA, 1999 r. stan b. dobry, - 2.000 zł. Wro
daw, tel. 398-96-57
TOKARKA DO DREWNA fabrycznie nowa, do wiertarki Cel- 
ma, - 200 zł. Wrodaw, tel. 0601/56-67-71 
TOKARKA DO DREWNA, 1985 r. prod. Zagrzeb, średnica to
czenia 6-18 mm, gładkie i ryflowane, -1.500 zł. Lubawka, tel. . 
075/741-19-83
TOKARKA DO METALU, - 700 zł. Karłowice, tel. 077/469-71-38 
TOKARKA DO METALU TPC - dł. toczenia 2 m; TUJ - dł. to
czenia 2,5 m; TUB-32, - 2200 zł. Wałbrzych, tel. 0503/35-63-82 
TOKARKA UNIWERSALNA TUC 50 50 x 1500, stan b. dobry, 
z akcesoriami, możliwość sprawdzenia,- 5.000 zł. Głogów, tel. 
076/831-61-09
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 1M63 x 1500, z 1974 r., po re- 
monde kapitalnym, przyspieszone posuwy, posuw na sankach 
narzędziowych, przeświL wrzeciona 75 mm, stan b. dobry, -
6.400 zł. Koźmin, tel. 062/721-32-94 
TOKARKA-UNIWERSALNATUC 50 x 1000, stan dobry, - 4.700 
zł. Koźmin, tel. 062/721-32-94
TOKARKA UNIWERSALNA 500 x 1000,73 mm, osprzęt, mało 
używana, • 10.000 zł. Oleśnica, tel. 0603/39-55-74 
TOKARKA UNIWERSALNA 40x1400 mm, prześwit wrzeciona 
52 mm, przyśpieszony posuw wzdłużny i poprzeczny, • 7.500 
zł. Wrodaw, teł/0602/46-58-51
TOKARKA UNIWERSALNA 16 BOB-5 prod. ZSRR. -1.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/354-23-37
TOKARKOKOPIARKA DO DREWNA, • 2.300 zł. Namysłów, 
tel. 0600/20-24-26
TOKARKOKOPIARKA DO METALU TGC-8 stan b. dobry, •
8.500 zl. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-1549 
TRAK DRCC-110,1992 r. taśmowy, pród. polskiej, wielopiła 
oraz trak 2-tarczowy, prod. polskiej, ostrzałka do piły i inne, -
80.000 zł. Bogatynia, tel. 0605/60-29-32 
TRAK DO DREWNA tarczowy, posów mechaniczny, reg. obro-. 
tów ♦ 2 piły tarczowe, - 4.000 zł.., tel. 065/57142-07 
TRAK DO DREWNA HERKULES 4 pary walców, 470 cm, dol
ny napęd (do krótkiego i długiego drewna) -15.000 zł. Blachow
nia, tel. 0606/624044
TRAK DO DREWNA 2-piłowy, 10 kW, mechaniczny, - 4.300 zł. 
Jedlina-Zdrój, tel. 074/880-53-31 
TRAK DO DREWNA z ruchomym wózkiem, na prowadnicach, 
średnica tarczy do 1000 mm, nadaje się do wyrobu palet, - 2.900 
zł. Kluczbork, tel. 077/41848-94 
O  TRAKI TAŚMOWE ostrzałki, szrankowniki, raty, Ie* 

asing, uproszczona procedura.te l. 032/219-82-52 
03002931

O TRAKI TAŚMOWE z certyfikatem - od 8.000zł, ostr^ar- 
kl od 800 zł. Hydrauliczne napinacze pił - 400 zł. Kofa 
żeliwne wyważone - 250 zł. Obudowy łożysk - olejo
we -400 zł.,tel. 075/722-19-34 01034721 

O TRAKI TAŚMOWE, WlELOPlŁY, DWUPIŁY • płynnie re
gulowany posuw, elektryczne, na falownikach, do 
samodzielnego montażu. Cena od 950 zł + VAT., tel. 
075/722-1*34 01034731 ,

TRANSFORMATOR 400 kW, • 11.500 zł. Kalisz, tel. 
062/764-55-33,0601/74-55-33
TRANSFORMATOR 250 KFA, • 3.000 zł. Pleszew, 4eł. 
062/742-56-10,0600/8249-08

TRANSFORMATOR 250 KVA - 3.500 zł, 400 KVA - 7.500 zł.
Świebodzice, tel. 074/854-32-29
TRANSFORMATOR BHP BOSCH separacyjny, przemysłowy,
2 kVA, 220/220 V, - 300 zł. Wrodaw, tel. 071/353-81-85 po 
godz. 21
TWARDOŚCIOMIERZ BRINELUA, - 900 zł. Boguszów-Gor
ce, tel. 074/844-89-26
TWARDOŚCIOMIERZ JT 5010,1990 r. prod. ZSRR - 1.000 zł. 
Złoty Stok, tel. 074/817-51-39
UCHWYT SPAWALNICZY, • 350 zl. Świdnica, tel. 
0600/20-24-17
UCHWYT TOKARSKI fi 160, - 300 zł. Jordanów Śląski, tel. 
0603/24-70-92
UCHWYT TOKARSKI 4-szczękowy, samos terujący, śr. 315 mm,
- 270 zł. Koźmin, tel. 062/721-32-94
UCHWYT TOKARSKI fi 500,4 szczęki, nastawny, 400 zł, fi 80,
3 szczęki, używany -150 zł. Wrocław, tel. 0607/36-28-39 
UCHWYT TOKARSKI fi 200,4 szczęki, samocentrujący, nowy,
- 450 zł. Wrodaw, tel. 071/34647-80
UCHWYT TOKARSKI fi 100,3 szczęki, nowy, - 250 zł. Wro
daw, tel. 071/34647-80
UKŁAD PRZYGOTOWANIA POWIETRZA DO URZĄDZEŃ 
PNEUMATYCZNYCH do 10 atm, kompletny, nowy, - 400 zł. 
Wrodaw, tel. 071/34647-80
URZĄDZENIE CHŁODNICZE do mrożenia szokowego, wydaj
ność 800 -1200 kg/4 h oraz parownik o dużej wydajnośd. Bo- 
rzędczki, gm. Koźmin Wlkp., tel. 062/721-71-79,0602/83-33-39, 
0602/85-28-26
URZĄDZENIE DO OPISYWANIA METALU np. opisywanie 
narzędzi, częśd itp. Lubin, tel. 076/846-90-30,0601/84-44-81 
URZĄDZENIE DO PROSTOWANIA FELG stalowych i alumi
niowych, - 7.000 zł. Kłodzko, tel. 0606/45r97-50 
URZĄDZENIE DO PRZEBIJANIA OTWORÓW DROGOWYCH 
pneumatyczne, średnica 80, dł. 160 - 2.000 DEM. Iłowa, tel. 
068/37745-29
URZĄDZENIE DO SPALANIA TROCIN AZSO-100, - 3.900 zł. 
Zdziechowice, tel. 034/359-35-19 
URZĄDZENIE WENTYLACYJNE, - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/355-73-73
USZCZELNIENIA MECHANICZNE czołowe, do pomp wodnych 
zatapianych P2BA NUSO-25A1/EO-BVPGF-1.003 -100 zł/kpi. 
Lubin. tel. 076/74948-50
WAGA uchylna i magazynowe, od 25 kg do 1 1 - od 200 zł do
1.500 zł/szl Oleśnica, tel. 0601/55-08-01
WAGA do 1 1 -1.200 zł, waga do 100 kg - 200 zi. Oleśnica, tel.
071/314-97-85
WAGA SAMOCHODOWA 50 t, - 10.000 zł. Świdnica, tel. 
074/852-13-30
WALCARKA JUBILERSKA WJ-08. Gubin, tel. 068/359-55-75 
WALCE DO BLACH WL 3X2000,1991 r. stan idealny, średni
ca wału 110 mm, elektryczne. - 8.000 zł. Wrocław, tel. 
071/34643-34
WAŁ DO PIŁY cyrkuiarki, duży z obudową, łożyska,, cena - 
100 zł lub zamienię albo inne propozycje. Lubin, tel. 
076/74945-90
WAŁEK stalowy, fi 35-90, cena 0.70 zł/kg. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
WĄŻ GAŚNICZY używany, W-52, - 40 zł. Wrocław, tel. 
071/342-0545
WCIĄGARKA kompletna - 400 zł. Kłodzko, tel. 074/867-72-25 
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 12 V, typ Warm - 20.000 zł. 
Cigacice, gm. Sulechów, tel. 0601/91-37-51 
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 220 V, nowa, 150-250 kg. wy
ciąg maks. 12 m, - 600 zł. Głogów, tel. 076/834-98-33, 
076/833-9143,0605/54-21-71
WCIĄGARKA ELEKTRYCZNA udźwig 2 1, na 2 linki, 380 V, - 
700 zł. Lubomierz, tei. 075/783-36-94,0607/34-30-21 
WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA udźwig 500 kg, ramię obroto
we, 4-biegowa, - 400 zł. Borowa, tel. 071/315-7245 
WCIĄGARKA RAMPOWO-SUWNICOWA lina 10 m, udżwig-
3.200 kg, moc 4.5 kW, waga 120 kg, fabrycznie nowa, -1.000 
zł. Marian Jezierski, 59-220 Legnica, ul. Staffa 19/20 
WENTYLATOR, -1.100 zł. Wrodaw. tel. 071/355-73-73 
WENTYLATOR DACHOWY 380 V, nowy, - 250 z l Wrodaw, 
tel. 071/34647-80
WENTYLATOR DACHOWY typ WPD 5/7/M , wydajność 15 
m3/s, -1200 zł. Wrodaw, tel. 071/363-61-56 
WENTYLATOR ŚCIENNY 380 V, fi 500 mm, -120 zł. Wrocław, 
tel. 0606/73-7545
WENTYLATOR ŚCIENNY 380 V, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/34647-80 -
WENTYLATOR WPT 30,1992 r. do spalin • cena 1.500 zł, + 
wentylator WPT 40 z rurami do odciągu trodn - cena 3.500 zł. 
Kalisz, tel. 062/764-55-33.0601/74-55-33 
WENTYLATOR WYCIĄGOWO-NADMUCHOWY ścienny, fi 
100, bez silnika, nie używany od nowośd - 50 zł. Brzeg Opol
ski, tel. 077/41640-05 po godz.15 
WENTYLATOR WYCIĄGOWO-NADMUCHOWY silnik 22  kW, 
promieniowy, - 350 zł. Wrocław, teł. 0606/73-7545 
WENTYLATORY DACHOWE wydągowo-nadmuchowe oraz 
ścienne, ceny 50-200 zł/szl Bogdaszowice, tel. 071/789-11-17 
WIELOPIŁA oraz trak 2-tarczowy,. płynna regulacja posuwu, 
zabezpieczenie przeciwodrzutowe, - 16.000 zł. Lubin. tel. 
076/840-82-02
WIELOPIŁA DO DREWNA TOZ SVITAVY, 1988 r. 35 kW, 
300x120 mm, gąsienice bez zużycia, • 24.000 zł. Blachownia, 
tel. 0606/624044
WIERTARKA DO METALU WK40 WS-15, - 700 zł /szt. Wał
brzych, tel. 074/843-36-25
WIERTARKA KADŁUBOWA, • 3.500 zł. Kamienna Góra, tel. 
0605/08-74-51
WIERTARKA KOLUMNOWA wys. 1.5 m, 1.5 kW, 4 stopnie prze
łożenia paska, regulowana wysokość stołu, łożyska po remon
cie, nowy uchwyt, • 1.100 zł. Milicz, tel. 0601/1446-43 
WIERTARKA POZIOMA szlifierka do noży stolarskich, • 1.500 
zł. Jordanów Śląski, tel. 0603/24-70-92 
WIERTARKA POZIOMA stolarska, • 1.100 zł. Kluczbork, tel. 
077/41848-94
WIERTARKA PROMIENIOWA WR50/2 - 4.500 zł. Nysa, tel. 
077/433-76-07
WIERTARKA PROMIENIOWA WRS 25, - 4.000 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 0605/30-14-57
WIERTARKA SŁUPOWA PK-203 średnica wiercenia 28 mm, -
4.000 zl. Ostrów Wlkp., tel. 0605/30-14-57 
WIERTARKA STOŁOWA, - 400 zł. Jawor, tel. 076/87049-63 
WIERTARKA STOŁOWA WS-15, WSD-10 cena: 800 • 1.100 
zł. Strzelin, tel. 071/392-35-39 <
WIERTARKA STOŁOWA WS15 2 szt., stan b. dobry - 650 zł i 
750 zł. Syców, tel. 062/785-26-38 
WIERTARKA STOŁOWA WS-1 5 stan b. dobry, -1.000 zł. Wro
daw. tel. 071/34647-80
WIERTARKOFREZARKA OPTIMUM F 20 do metali, zakres 
roboczy 92 tys. obr/min, stan b. dobry, • 4.000 zł. Okmiany, gm. 
Chojnów, tel. 076/817-73-66
WIERTARKOWKRĘTARKA BOSCH SR-12E nowa, 2 akumu
latory, ładowarka, obroty prawo-lewo, 5-stopniowa regulacja, 
maks. średnica wkrętu 7 mm, średnica wiercenia w stali 10 mm, 
w drewnie 18 mm.- 260.zł. Wrocław, tel. 0502/29-21-51 , , ,t 
WIERTNICA STIHL do ziemi, napęd spalinowy, możliwość wier-
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BLACHA DACHOWA

PRODUCENT
D Ł U G O Ł Ę K A  K. WROCŁAW IA
ul. Wrocławska 42 tel. 0 71/ 3 15 16 11

l m ^ W e x

AMA-BALEX |
WROCŁAW ul.Kurkowa 25, tel.071/328 7317, *  
ul.Karmelkowa 29-41 tel.071/ 364 38 00 w.314,315 
LEGNICA ul.Rataja 26 tel.076/862 37 31 
LESZNO ul.Estkowskiego 30 tel.065/ 526 80 27 
PYTAJ O NAJBLIŻSZEGO DOSTAWCĘ

cenią pionowego i poziomego, stan tech. b. dobry, w komplecie 
wiertło 12 cm/1 nuto. i przed łużka,- 7.000 zł. Kłodzko, tel. 
0601/97-10-13
WIRÓWKA 3-fazowa, sprzęgło olejowe, wsad 15 kg, stan b. 
dobry, - 3.500 zł. Lubin, tel. 076/847-34-61 
WKRĘTARKA HILTI nowa. • 650 zł. Wrocław, tel. 349-30-07 
WÓZEK narzędziowy, ręczny, hydrauliczne podnoszenie, • 750 
zł. Wrocław, tel. 071/355-31-12,0605/07-77-68.
WÓZEK PALETOWY hydrauliczny, wysokość podnoszenia
1200 mm -1.300 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77
WÓZEK PALETOWY ręczny, podwójne koła, 2000 kg, - 600 zł.
Wrodaw, tel. 071/346-62-28,0608/47-33-40
WÓZEK PALETOWY prod. niemieckiej, ład. 2 1, dł. wideł 115
cm, - 600 zł. Wrocław, tel. 0606/20-00-14
WÓZEK PALETOWY elektryczny • 1 500 zł. Wrocław, tel.
071/363-61-56
WÓZEK SZYNOWY tartaczny, - 300 zł. Legnica, tel. 
0601/21-3841
WÓZEK TRANSPORTOWY LEGAR, 1992 r. do kłód, -15.000 
zł. Kalisz, tel. 062/764-55-33,0601/74-55-33 
WÓZEK WARSZTATOWY 2 szt., metalowe, duży - 250 zł i mały 
-150 zł. Wrocław, tel. 071/352-90-26,0601/76-02-51 
WÓZKI MAGAZYNOWE metalowe, z oparciem, wym. 150x70 
cm -150 zł/szt. Bogdaszowice, tel. 071/789-11-17 
WTRYSKARKA KUASY100/25, pełny automat, stan b. dobry,
-10.000 zł. Góra, tel. 065/543-37-18 
WTRYSKARKA (2 szt), młynek, formy na zasłony drzwi i prze
miał czamy, -11.000 zł. Wieruszów, tel. 0601/58-72-53 
WTRYSKARKA BITEFELD, 1980 r. 40 g, prod. niemieckiej, 
automatyczna, - 6.500 zł lub zamienię na wtryskarkę 100-150 
g. Wrocław, tel. 071/341-63-14,0601/78-33-66 
WTRYSKARKA DE-3300,1993 r. typ. Ukraina, automat, poj. 
wtrysku 180 g. - 8.000 zł. Godzikowice, tel. 071/313-35-52 w 
godz.7-15
WTRYSKARKA TŁOKOWA ręczne zamykanie, półautomatycz
na, 20 g wtrysku, - 500 zł. Kłodzko, tel. 074/867-30-46 
WTRYSKARKA TŁOKOWA własnej konstrukcji, z mechani
zmem kolanowym, objętość wtrysku ok. 40 ccm, całkowite za
potrzebowanie mocy ok. 10 kW, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/354-23-37,0603/76-55-42
WYCIĄG PYŁU DO SZLIFIERKI NUA-25 lub podobnej, - 400 
zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80
WYCIĄG TROCIN, 1997 r., - 1.200 zł. Jelenia Góra, tel. 
075/764-80-91
WYCIĄGARKA LINOWA ŻBA-150 380V, udźwig 150 kg, - 700 
zł. Wrocław, tel. 071/346-47-80 
WYCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA wysokość podnoszenia 12 m, 
udźwig 3 tony, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/781-64-79 
WYKRYWACZ METALI kolorowych, dyskryminacja, VLF, TR1, 
TR2, wskaźnik, głośnik, wejście na słuchawki, zasięg około 1 
m, mało używany, instrukcja obsługi, - 750 zł. Gozdnica, tel. 
0600/66-67-95
WYKRYWACZ METALI • zerowanie, dyskryminacja. VLF, pra
ca statyczna, zasilanie 9V, cewka 23 cm, gwarancja, możliwość 
wysyłki za pobraniem, - 550 zł. Sopot, tel. 058/551-42-98 
WYKRYWACZ METALI 2 wymienne sondy, zasięg 1,5 m, - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/788-78-37 
WYKRYWACZ METALI zasięg w gruncie 3 m, wymienne son
dy, -1.400 zł. Wrocław, tel. 071/336-05-26,0607/23-97-30 
WYKRYWACZ METALI, z dyskryminacją, gł. do 3 m, oraz im
pulsowy wykrywacz metali, gł. do 1.6 m, na gwarancji, - 620 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-31-13,0605/94-89-90 
WYPOSAŻENIE CUKIERNI: piec elektryczny, mieszałki, ubi- 
jaczki, dzielarka, stoły, kotły, blachy, wagi, zamrażarki, od 600 
zł. Iłowa. tel. 068/377-46-38
WYPOSAŻENIE WARSZTATU ŚLUSARSKIEGO frezarka po- 
zioma, półautomat spawalniczy, piła ramowa, ceny 900-1.900 
zł. Ostrów Wlkp., tel. 062/592-67-83,0607/09-33-75 
O WYPOSAŻENIE WARSZTATU SAMOCHODOWEGO : 

egzaminer, diagnoskop z komputerami (najnowsze 
modele), podnośnik, pilne. Wrocław, tel. 
0600/11-26-29 80014021 

WYPOSAŻENIE ZAKŁADU ŚLUSARSKIEGO : przeciągarki 
kompl. - 500 zł/szt, dźwigi suwnicowe, od 1 -1.6 L cena 400 
zł/szt, szlifierki narzędziowe, stołowe, od 300 zł/szt oraz całe 
oprzyrządowanie, wszystko sprawne. Trzebnica, tel. 
071/387-09-28
WYRÓWNIARKA L-400, - 2.500 zł. Jordanów Śląski, tel. 
0603/24-70-92
WYRÓWNIARKA SW 40 dł. 180 cm. - 3.500 zł. Zieleniec, gm. 
Pokój, tel. 077/469-31-59
WYRÓWNIARKA DO DREWNA szer. robocza 40 cm, dł. stołu
1-8 m, - 700 zł. Opole, tel. 077/46446-39 
WYRÓWNIARKA DO DREWNA oryginalna, -1.600 zł. Wał
brzych. tel. 074/843-36-25
WYRÓWNIARKOPILARKA wyr. fabr., szer. str. 255 mm • 650 
zł. Ołdrzychowice, tel. 074/868-95-21 
WYTACZARKA do tarcz i bębnów hamulcowych, sfan b. do
bry, -1.800 zł. Wrocław, tel. 071/31148-37 po godz. 16 
WYTŁACZARKA - POWLEKARKA, 1994 r. gr. ślimaka fi 80, 
mało używana, nadaje się do drutu i słupków, - 22.000 zł. Trzeb
nica, teł. 071/387-09-28
WYTWORNICA ACETYLENOWA, 1990 r. typ WA2W, stan b. 
dobry, mało używana, • 90 zł. Szprotawa, tel. 068/376-67-21, 
0604/72-56-29 po 20
WYTWORNICA PIANY WPS-1,1988 r. samoutwardzalnej, -
1.400 zł. Złoty Stok, teł. 074/817-51-39 
WYWAŻARKA DO KÓŁ BEISBERATH MICROTEC 510 do 
zakładu wulkanizacyjnego, stan b. dobry, - 2.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/781-36-87
WYWAŻARKA DO KÓŁ HAWEKA cena 3.000-7.200 zł oraz 
montażownica Hoffmann - 2.200 zł. Międzylesie, tel. 
074/812-60-85,0600/91-07-56
WYWAŻARKA DO KÓŁ HAWEKA B 930 3-łetnia, z kpi. osprzę
tem, - 5.700 zł. Oława, tel. 0602/68-92-69 
WYWAŻARKA DO KÓŁ, - 7.500 zł. Oława, teł. 0503/16-57-38 
WYWRÓT HYDRAULICZNY Gerda, 2-stronny-1.500 zł. Kłodz
ko, tel. 0601/97-10-13
ZAGĘSZCZARKA DO FOLII 37 kW, - 7.500 zł. Wrocław, tel. 
071/315-37-26,0503/98-58-04
ZAGINARKA DO BLACHY dł. gięcia 1 m, - 750 zł. Głuszyca, 
tel. 074/845-65-10
ZAGINARKA DO BLACHY (felcarka), - 700 zł. Parchów, woj. 
legnickie, tel. 0601/87-28-66
ZAGINARKA DO BLACHY, •' 500 zł. Wrocław, tel. 
0501/16-82-62
ZAKRĘCARKA DO BUTELEK PET 12 głowic, prod. niemiec
kiej. - 26.000 zł. Rawicz, tel. 0602/64-78-56,065/547-11-18 
ZAMIATARKA DO LIŚCI I TROCIN, benzyna, -1.000 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-51-61
ZAMIENIĘ CENTRUM WIERTARSKIE REICHENBACHER 
przelotowe, komputerowe - na inne maszyny stolarskie. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/316-82-01 wgodz. 7-15,071/316-8140 
wieczorem
ZAMIENIĘ ŁOŻYSKA różne, 75 sztuk - na 30 łożysk do samo
chodu Kamaz. Wrocław, tel. 071/373-67-27 
ZAMIENIĘ PIŁĘ DO DREWNA PARTNER spalinową - na be
toniarkę. Lipnica k. środy Śl., tel. 071/317-33-88 
ZAMIENIĘ URZĄDZENIA TARTACZNE - na ciągnik rolniczy 
lub kobajn zbożowy Bizon, inne propozycje. Strzyżew, gm. Sie- 
roszowice, tel. 062/739-81-51
ZAMYKARKA DO PUSZEK WZ-38 automatyczny, • 5.800 zł. 
Gorzów Wlkp., tel. 095/725^1-92,0602/63-66-22 
ZAMYKARKA DO PUSZEK uniwersalna, ręczna. - 500 zł. Ole
śnica, teł. 071/398-51-61
ZBIORNIKI DO SPRĘŻARKI ciśnieniowe. Świdnica, tel. 
0607/38-99-70
ZGNIATARKA DO RUR spustowych, -1.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/16-82-62
ZGRZEWARKA mechaniczna 2x4 mm, - 2£00 zł. Ostrów Wlkp., 
teł. 062/736-2545
ZGRZEWARKA do drutu, 16-V, średnica zgrzewania do 6 cm, 
dł. wysięgnika 50 cm, - 3.500 zł. Syców, tel. 062/78546-34 pra
ca, 785-27-97 dom
ZGRZEWARKA ASPA ZDZ 0.6 doczołowa, zwarciowa, 220V, 
zgrzewanie drutu od fi 0.3 mm do 3.0 mm, nowa, - 650 zł. Trzeb
nica, tel. 071/387-09-28
ZGRZEWARKA, 1995 r. do profili PCV okien plastikowych, 
uszkodzona, koszt naprawy 2.000 zł, - 6:500 zł. Grodków, tel. 
077/415-33-34

. ZGRZEWARKA DO FOLII do reklamówek, worków foliowych, 
- 4.600 zł. Pieńsk, tei. 075/778-66-89

ZGRZEWARKA DO FOLII impulsowa, elektroniczna, wyłącz
nik czaśStóf wygodny siół, stan b. dobry, faktura VAT, -1.500 zł 
netto, Wrocław, tel: 071/32&08-§3,0604/35-16-31 
ZGRZEWARKA PUNKTOWA do napraw karoserii samocho
dowych, przebicie do 3 mm, - 1.000 zł. Siechnice, tel. 
071/789-17-87 po godz. 20
ŻELAZKO SINGER profesjonalne, z wytwornicą pary, kompl. 
ze stołem, odciąg pary i grzałka, idealne do zakładu krawiec
kiego (produkcja odzieży lekkiej i ciężkiej), - 500 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-1347,0503/50-86-33

M A T E R IA Ł Y  I S P R Z Ę T  

B U D O W L A N Y
O  ,A MOŻE DACH Z BLACHY?” Importer oferuje bla- 

chy dachówkowe trapezowe, akcesoria dachowe. U 
nas skompletujecie cały dachl Raty! Wycena i obmiar 
gratis. Autoryzowani wykonawcy. „GRAD” Im- 
port-Export Sp. z o.o., Wrocław, ul. Mrągówska 76, 
tel. 071/354-11-89,0603/67-20-85 80012181 

O  „ARMBUD”. Blachodachówka w 30 kolorach, gonty 
bitumiczne w 50 kolorach, wełna mineralna, regipsy, 
płyta OSB, okna dachowe, rynny, podbitka. Raty. 
Wykonawstwo, bezpłatne i fachowe doradztwo. Su- 
perceny. Wrocław, ul. Krakowska 37/45, tel. 
071/370-62-09,0502/4146-82 01033271 

O  „BLACHY PRUSZYŃSKI" - PRODUCENT BLACHO- 
DACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester (25 kol.), 
mat (6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość pural 15 lat 
gwarancji. Blachy trapezowe T:6,8,18,20,35,45,55,135, 
od lipca T50 i T60 - ocynkowane, alucynkowe, powl. 
poliestrem, 25 kol. Kasety i panele ścienne. Obróbki 
do 6m. Ceny producenta! Dla odbiorców hurtowych. 
- korzystne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocławska 
48, tel. 071/311-26-21,0601/70-15-77 01028361 

O „BLACHY PRUSZYŃSKI”  • PRODUCENT BLACHO- 
DACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester (25 kol.), 
mat (6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość pural 15 lat 
gwarancji. Blachy trapezowe T:6,8,18,20,35,45,55,135, 
od lipca T50 i T60 - ocynkowane, alucynkowe, powl. 
poliestrem, 25 kol. Kasety i panele ścienne. Obróbki 
do 6m. Ceny producenta! Dla odbiorców hurtowych. 
• korzystne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocławska 
48, tel. 071/311-26-21,0601/70-15-77 01028371
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b71/363-40-69 . 0602-79-79-031
O „BLACHY PRUSZYŃSKI” • PRODUCENT BLACHO- 

DACHÓWKI w 3 wzorach, powłoki: poliester (25 kol.), 
mat (6 kol.), 10 lat gwarancji; nowość pural 15 lat 
gwarancji Blachy trapezowe T:6,8,18,20,35,45,55,135, 
od lipca T50 i T60 - ocynkowane, alucynkowe, powl. 
poliestrem, 25 kol. Kasety i panele ścienne. Obróbki 
do 6m. Ceny producenta! Dla odbiorców hurtowych. 
- korzystne rabaty, Wrocław, Bielany, ul. Wrocławska 
48, tel. 071/311-26-21,0601/70-15-77 01028381 

O  „DACHY Z BLACHY” : blachy trapezowe cięte na wy
miar do 11 m (T-6, T-8, T-14, T-16, T-18, T-20, T-35, 
T-45, T-55, T-135), ocynkowane - 11.70 zł/m.b., 
alu-cynk. -15.80 zł/m2 kraycia, powlekane • 21 zł/m2 
krycia; podane ceny są cenami brutto, z VAT-em. 
Również akcesora dachowe, rynny, ocieplenia, ob
róbki nietypowe. Marek Olichwer, Marcinkowice kok* 
Oławy, ul. Słowiańska 6, tel. 071/302-84-14, 
0604/25-354 4 01032781 

O  „DACHY Z BLACHY”  - CENTRUM DACHOWE : bla
chodachówka docięta na wymiar, 4 powłoki, 18 kolo
rów, powlekana -19.50 zł/m2 brutto; powl. matowe -
21.00 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 Oła
wy, ul. Słowiańska 6, tel. 071/302-84-14,0604/25-3544 
01032771

AGREGAT TYNKARSKI kpi. - 3.500 zł, okna skrzynkowe, z 
demontażu, 8 szt., pokostowe, od 100 zł. Lubań, tel. 
075/72146-26
AGREGAT TYNKARSKI ATM 37 do zapraw cementowo-wa- 
piennych, duży, po remoncie, - 3.500 zł. Poniatowice, teł. 
071/315-57-94
AGREGAT TYNKARSKI typ .Dolina Nidy', stan idealny, •
10.000 zł (możl. wysL fakt VAT). Wrocław, tel. 071/346-62-28, 
0608/47-3340
AGREGAT TYNKARSKI MTEC stan b. dobry • 8.000 zł lub 
zamienię na sam. Żórawina, tel. 0608/45-06-85 
O  AGREGATY TYNKARSKIE, POSADZKARSKIE, SILO- 

MATY wszystkich firm, różne modele oraz części - 
sprzedaż i transport na zamówienie. Chojnów, tel. 
076/818-67-29,0604/29-71-76 84017961

TARTAK CHOJNO 
"SOMAPOL" 

tel. 065/545-14-20

• więźba dachowa
(elementy do 12 mętów długości, 

z dostawą na plac budowy)

•  tarcica budowlana
• krawędziaki
• łaty

$ $ $ $ $ $ $ $  $  sfe $ $ : { : $ $ $ $ $

Skład Fabryczny Odział Wrocław 
"ADWER"; Wrocław, uLPiękna 78 

tel. 071/336 25 03 opq1M41

BARAK BUDOWLANY kontener samochodowy, - 800 zł. Bie
lany Wrocławskie, tel. 0604/26-10-11 
BARAK BUDOWLANY ocieplony, duże okno, instalacja elektr, 
-1.500 zł. Groblice, tel. 071/340-07-24,0604/11-67-95 
BARAK BUDOWLANY nadaje się na altankę, • 1.300 zł. Kłodz
ko, tel. 074/868-54-74
BARAK BUDOWLANY przenośny, nadaje się na kemping, 
drzwi metalowe, krata, tapety, kuchenka gazowa, 14 m2, nowa 
podsufitką, dobrze utrzymany, położony w Sławie, - 2.500 zł. 
Lubin, tel. 076/844-56-35,0607/04-26-27 
BARAK BUDOWLANY o wym. 4.15x220 m, ściany z blachy 
ocynkowanej, - 800 zł. Oława, teł. 071/30342-06,071/318-61-86' 
BARAK BUDOWLANY stalowy, 6 m x 2 m x 2.45 m, do małego 
remontu. - 400 zł. Strzelin, tel. 071/796-16-22,0608/69-39-14 
BARAK BUDOWLANY, -1.000 zł. Wrocław, tel. 0600/38-3847 
BARAK BUDOWLANY wym. 6 x 2.5 m, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/789-61-01,0603/92-84-14
BARAK BUDOWLANY 2.5 x 5.5 m, ocieplony, wnętrze regip
sy, instalacja elektryczna, po remoncie, idealny na biuro budo
wy, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0605/62-00-14 
BARAKOWÓZ ocieplony, 2 pomieszczenia, insL elektryczna, -
1.800 zł. Groblice, tel. 071/340-07-24,0604/11-67-95 
BARAKOWÓZ na kołach, 2 sypialnie, wyposażone dla 8 osób, 
kuchnia, insL elektryczna, wym. 9 x 2,5 m, - 6.900 zł. Oława, 
tel. 071/303-28-02,0601/9346-85 
BARAKOWÓZ do częściowego remontu, podwozie sprawne 
(do przetaczania), - 1.550 zł. Wrocław, teł. 071/349-20-34, 
071/391-95-06
BELKI DACHOWE przekrój 14x16 cm i 21x18 cm, dł. 700 i 560 
cm - 250 zł/m3. Siedliska, tel. 076/887-13-68 
BELKI STROPOWE rozbiórkowe- 300 zł/m3, dachówka roz
biórkowa- 20 gr/szL Wojcieszów, teł. 075/751-2244 po godz20 
BETON loco B10 -157 zł, B15 -180 zł, B20 • 195 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-59-79
BETON KOMÓRKOWY wym. 24x24x59 cm, cena - 4.80 zł/szt 
Leszno, tel. 065/529-61-96
O BETON KOMÓRKOWY, nadproia, bloczki betonowe, 

stropy Teriva, dachówka ceramiczna, betonowa IBF, 
bitumiczna, papa tarmozgrzewalna, gonty matizol, 
ceramika budowlana, cegła klinkierowa. Ceny do 
uzgodnienia, możliwość transportu. Wrocław, tel. 
071/373-90-79 01034521 

BETONIARKA poj. 75 I, 2 szt, - 500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-8044
BETONIARKA 1201.380 V, stan b. dobry. • 560 zł. Głogów, teł. 
076/83348-00,0605/43-32-91
BETONIARKA LESDRAprod. niemieckiej, 140 i, 220 V, nowe 
łożysko, • 750 zł. Gołaszyce, gm. Żarów, woj. wałbrzyskie, tel. 
0600/5546-94
BETONIARKA 250L silnik 1,5 kW, 380W, stan b. dobry, -1.000 
zł. Gościszów, gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-74-69 
BETONIARKA poj. 1501, stan b. dobry, • 1.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-72-25
BETONIARKA 1401,220 V, -600 zł. Lubin, tel. 076/724-08-63, 
0605/45-58-00
BETONIARKA 100 I, 220 V, cena 500 zł. Mieroszów, tel. 
074/845-88-23
BETONIARKA 1501,380 V, stan dobry, - 820 zł. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-27-61
BETONIARKA 1401,220 V, prod. niemieckiej, - 850 zł. Oleśni
ca, tel. 071/314-9847
BETONIARKA 120 I, 220 V, • 800 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
BETONIARKA 150*1. stan dobry, • 600 zł. Oleśnica, tel. 
071/399-96-99
BETONIARKA 2501, stan b. dobry, -1.000 zł. Strzegom, tel. 
074/855-3844
BETONIARKA LESCHA prod. niemieckiej, poj. 1401,220V, - 
700 zł. Szprotawa, tel. 068/376-67-21 po godz. 20, 
0604/72-56-29
BETONIARKA 1501.380 V, możliwy transport, • 660 zł. Uraz, 
gm. Oborniki śląskie, tel. 071/310-80-57 
BETONIARKA 200 . silnik 380 V, - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/357-99-57
BETONIARKA 70 I, stan b. dobry, - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/34641-59,334-6541
BETONIARKA 200 I, stan-dobry, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
071/343-31-18
BETONIARKA 150 I, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/364-50-27, 
0608/58-32-07
BETONIARKA 2501,380 V - 400 zł. Wrocław, teł. 071/339-84-64 
BETONIARKI nowe, 150 litrów, dowóz, -1.300 zł. Bierutów, 
tel. 071/315-70-51
BETONIARK1120 i 140 I, 220 V - 650 zł/szt. Świdnica, tel. 
074/853-87-15
BLACHA obustronnie ocynkowana, grubość 1 mm, w arkuszach, 
120m2, • 2.000 zł. Brzeg, tel. 0502/29-2146 
BLACHA 120 I, 220 V, • 400 zł. Rogów Sobócki, tel. 
071/39040-21
O  BLACHA ALUMINIOWA trapezowa, z rozbiórki, dł. 2.7 

i 6.5 m - 62 zł/kg., tel. 062/785-65-75 81014011 
BLACHA ALUMINIOWA z demontażu skrzyni ładunkowej, dł. 
750 cm, szer. 240 cm, -1.500 zł. Rzepin, tel. 095/759-68-80 
BLACHA ALUMINIOWA grubość 0.8 mm, 1000x2000 mm. 12 
arkuszy, nowa - 500 zł. Złotoryja, tel. 076/878-22-61, 
076/878-79-13
BLACHA CYNKOWA gr. 0.85 mm, 28 x 100,10 szt. - 6 zł/szt 
Wrocław, tel. 0608/16-52-81
BLACHA STALOWA gr; 2 mm, 2 x 1 -55 zł, gr. 3 mm 1,5 x 3 
mm -140 zł. Lubin, tel. 076/844-74-78 
BLACHA CZARNA bednarka, w kręgu, szer. 32 mm, grubi 2 
mm, 0,7 zł/kg. Ostrów Wlkp., tel. 062/73S44-95 
BLACHA KWASOODPORNA arkusze 1 x 2 m, gr. 4 mm - 500 
zł/arkusz. Wrocław, tel. 071/354-12-58,0601/97-23-58 
BLACHA NIERDZEWNA - 12 zł/kg. Marciszów, tel. 
075/741-02-28

BLACHA NIERDZEWNA duraluminiowa, 20 arkuszy, 100 x 200, 
gr. 2.2 mm -100 zł/arkusz. Polanica Zdrój, tel. 074/868-25-81 
BLACHA OCYNKOWANA - 21 zł/arkusz. Marcinkowice, tel. 
071/302-84-57
BLACHA RYFLOWANA gr. 6 mm 3 x 1,5 mm - 230 zł. Lubin, 
tel. 076/844-74-78
BUCHA STALOWA różne formaty i grubość • 1 zł/kg. Wro
cław, teł. 071/363-44-54 po godz. 16 
BLACHA TRAPEZOWA obustronnie powlekana • 40 zł/szt. 
Głuszyca, tel. 074/845-65-10
O BLACHODACHÓWKA szwedzka, cięta na wymiar,

7-krotnie powlekana, najwyższa jakość, w cenie już 
od 20.90 zl. Blachy trapezowe, gr. 0.5 i 0.6 mm, cięte 
na wymiar do dług. 13 m.b., wszystkie obróbki. Trans
port, doradztwo, wycena gratis. RATY! Ponadto ma
teriały ociepleniowe (styropian, wełna, siatki, folie, 
tynki strukturalne). Wszystko w supercenachl, „AR
KADIA” , Lwówek Śląski, ul. Przyj. Żołnierza 25, tel. 
075/78244-11 01034531

BLACHODACHÓWKA i blacha trapezowa firm Lindab, Ratta- 
ruuki, Włastal, ceny od 22 zł/m2. Dzierżoniów, tel. 074/831-22-07 
BLACHODACHÓWKA, oraz cegła klinkierowa, wiśniowy i czer
wony -1.1 zł/szt Wrocław, tel. 0600/73-3349 
O  BLACHODACHÓWKA POWLEKANA od 21.5 zł/m2 

brutto i trapez alucynk - od 17 zł/m2 brutto krycia, 
cięta na wymiar, ocynk 13.50 zł/m2 brutto, firm Rau- 
taruukki, Oumac, Borga, dachówki cementowe: OBF, 
Braas, Eronit, dachówki ceramiczne: Ruppceramika, 
Wiekor, Pfleiderer oraz Creaton karpiówka I gat. 
380x180x14 - 90 gr/szt brutto, 50-letnia. gwarancja, 
materiały, ociepleniowe, oraz łaty, transport. Oława, 
teL 071/313-59-69 

O BLACHY TRAPEZOWE ocynk, krycie 0.81 m, 2 m -
23.00 zł/szt., 3 m - 34.50 zł/szt, 6 m - 69 zł/szt; 
alu-cynk, krycie 1.06 m, 2 m - 31 zł/szt, 3 m - 46.50 
zi/szŁ, 5 m -77.00 zł/szt, 6 m - 93.00 zł/szt Docinamy 
blachy na wymiar do 11 m. Raty, rabaty, transport 
Marek Olichwer, Marcinkowice koło Oławy, ul. Sło
wiańska 6, tel. 071/302-84-14, 0604/25-35-44 
01032791

O BLACHY PO CENACH PRODUCENTA! Blachoda
chówka, blachy trapezowe T6 - T135, kasety i panele 
ścienne. Cięte na wymiar. Ocynkowane, alucynkowe, 
powłoki matowe, połysk (10 lat gwarancji) lub pural 
(15 lat gwarancji). Szeroka gania kolorystyczna. Okna 
połaciowe, rynny, łaty, folie Transport, wycena i ob
miar gratis. Obsługa ratalna. Wrocław, ul. Rybacka 
11 (przy pt. Solidarności), tel. 071/373-59-41, 
0600/91-78-31 01034921 

O  BLOCZKI BETONOWE o wym. 12x24x38 cm, cena -
1.6 zł/szt., pustaki żużlobetonowe, o wym. 24x24x38 
cm, cena -1.8 zł/szt, 12x24x38 cm, cena -1 zł/szt, 
możliwość transportu i rozładunku, faktura VAT. Góra, 
tel. 0605/20-02-25 84019751 

BLOCZKI BETONOWE fundamentowe, 38x24x12 cm • 1.9 
zł/szt. Bolesławiec, tel. 075/734-58-32,0502/29-89-95 
BLOCZKI BETONOWE M-6 norma B-15,12 x 24 x 38, b. do
bre, jakość dodano żwir płukany i plastyfikator -1,55 zł/szt 
Chojnów, tel. 076/817-74-76,0607/34-31-28 
BLOCZKI BETONOWE fundametnowe M6, wym. 38 x 24 x 13 
cm, cena - 2.10 zł/szt. Lubin, tel. 0600/80-52-95 
BLOCZKI BETONOWE M-6 • 1.60 zł/szt, możliwy transport. 
Osetno, tel. 065/544-44-35
BLOCZKI BETONOWE 12 x 24 x 38 cm -1.60 zł/szt Toma
szów Bólesławiecki, tel. 075/736-9574,0602/87-83-97 
BLOCZKI SILIKATOWE 40 palet, cena - >140 zł/paletę oraz 
cegła, 7 palet. Wrocław, tel. 071/325-30-16,0601/21-16-29 
BOAZERIA SOSNOWA panelowa (ściany, sufity, podbitki), gr. 
16 mm -17 zł/m2. Mąkoszyce, woj. opolskie, tel. 077/416-77-04 
po godz. 16

Cegła rozbiórkowa, wiata stalowa, 
drzwi garażowe, gruz ceglany, 
piasek, żwir, kliniec, tłuczeń. 

Tel. 071/312-71-78,0-502 275 365
__________________________________  OPP12639

BOAZERIA SOSNOWA cena od 18 zł/m2, deska podłogowa, 
cena od 36 żllm2. Wrocław, te/. 071/336-24-59 
BRAMA GARAŻOWA segmentowa, nowa, na gwarancji, ocie
plona, wym. 2.5 x 2.25 m, - 2.100 zł. Długołęka, tel. 
071/315-30-91,0600/82-04-86
BRAMA GARAŻOWA przemysłowa, fabrycznie nowa, cena od 
699 zł oraz automatyka do bram, cena od 800 zł, bramy ogro
dzeniowe, okna, rolety, cena od 189 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/332-32-67,0602/77-7943
BRAMA GARAŻOWA szer. 2.20 m, wys. 4.20 m, 2 szt., cena - 
300 zł/szt. Wrocław, tel. 0502/36-08-65 
O  BRAMY GARAŻOWE rzemysłowe, ogrodzeniowe, au

tomatyka, okna, drzwi, rolety, roletki, żaluzje • kom
pleksowe zamówienia gwarantują najkorzystniejszą 
cenę w mieście; nasza firma została wyróżniona przez 
czytelników „Gazety Wyborczej” . FIRMA „OLAF” , 
Wrocław, tel. 071/332-32-67, 0602/77-79-43 
01030361

O  BRAMY GARAŻOWE uchylne od 648 zł, segmento
we od 1.920 zł, wjazdowe od 982 zł, rolety od 215 
zł/m2. Fachowy pomiar, montaż, gwarancja. Ceny 
netto. Serdecznie zapraszamy. Wrocław, ul. Stocznio
wa 12, w godz. 9-17, tel. 071/328-82-88 (fax), 
0609/20-08-94 01034391 

BRAMY GARAŻOWE uchylne wym. 2,85 x 2,85 lub zbliżonych 
2 szt., z blachy ocynkowanej. Nysa, tel. 0606/80-02-37 
BRAMY GARAŻOWE uchylne do góry, ocynkowane, o wym. 
2.70x3 m, 2 sztuki, - 1.700 zł. Raszówka, gm. Lubin, tel. 
076/844-81-73
BRAMY WJAZDOWE stalowe, cena • 100 zł/szt. Świdnica, tel. 
0607/38-99-70
CEGŁA DZIURAWKA 2.000 szt. - 20 gr/szt. Pawłowice Małe, 
gm. Krotoszyce, tel. 076/852-24-02 
CEGŁA KLINKIEROWA - 0.80 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/336-24-54,0605/33-11-71
CEGŁA PEŁNA czerwona, nowa, zapewniam transport • 0.40
zł/szt Wąsosz, woj. leszczyńskie, tel. 0605/29-23-14
CEGŁA PEŁNA, nowa, ok. 2.000 szt - 0.50 zł/szt. Wrocław,
tel. 071/362-8552,0604/65-22-22
CEGŁA PONIEMIECKA dobra, do odzyskania (z rozbiórki) we
własnym zakresie. Wrocław, tel. 071/357-34-53
CEGŁA ROZBIÓRKOWA 35 gr - szt., płyty korytkowe, belki
stropowe, dł. 6 m, żelbetnonowe. Bielany Wrocławskie, tel.
071/311-23-99
CEGŁA ROZBIÓRKOWA czerwona, 8.000 szt. - 25 gr/szt. Paw
łowice Małe, gm. Krotoszyce, tel. 076/852-24-02 
CEGŁA ROZBIÓRKOWA cena - 20 gr/szt. Wrocław, tel. 
071/346-66-82
DACHÓWCZARKA z podkładami z aluminium i regałami do 
suszenia, - 2.500 zł. Legnica, tel. 076/856-53-00 
DACHÓWKA CEMENTOWA IBF Braas - od 2,7 zł/szt. cera
miczna Roben, Wiektor, Creaton - od 3 zł/szt. Dzierżoniów, tel. 
074/831-22-07
DACHÓWKA KARPIÓWKA stan b. dobry, 200 m2, oczyszczo
na • 0.60 zł/szt, nieoczyszczona - 0.50 zł/szt Chojnów, woj. 
legnickie, tel. 0602/455147
DACHÓWKA KARPIÓWKA z rozbiórki, czerwona, ok. 4000 szt 
-15 gr/szL Godzikowice, tel. 071/313-1744,0604/2043-81 
DACHÓWKA KARPIÓWKA (9.500 szt) - 50 gr/szt. Kopalina, 
gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-63-27 .
DACHÓWKA KARPIÓWKA z rozbiórki, 5500 sztuk - 22 gr/szt 
Legnica, tel. 076/856-24-84 wieczorem

DACHÓWKA KARPIÓWKA bardzo wysokiej jakości, 6000 szt., 
cena - 0.50 zł/szL Legnica, tel. 0607/34-13-74 
DACHÓWKA KARPIÓWKA, 2.250 szt., prod. niemieckiej, z 
rozbiórki • 25 gr/szt Włodzice Małe, gm. Lwówek Śląski, tel. 
0609/0844-34
DACHÓWKA KARPIÓWKA z rozbiórki, czerwona, oczyszczo
na, stan b. dobry, ok. 3000 szt - 0.25 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/329-6647
DACHÓWKA KARPIÓWKA - 0.85 ź&szt Wrocław, tei. 
071/336-24-54,0605/33-11-71
DACHÓWKA KARPIÓWKA 2,000 szt, nowa - 75 gr/szL Wro
cław, tel. 071/357-59-34
DACHÓWKA RZYMSKA IBF podwójna. 500 sztuk - 2 zł/szt. 
Bolesławiec, tel. 075/734-58-32.0502/29-89-95 
O  DESKA PODŁOGOWA, płyty wiórowe, pilśniowe, 

OSB, sklejki, boazeria, podbiciówka, łaty, krawędzia
ki, wełna mineralna, kleje, siatka (1.50 zł/m2), tarcica 
sucha nieobrzynana. S.H. „DREWMAT” , Wrocław, ul. 
Tęczowa 79/81, telJfax 071/342-38-86 01031051 

DESKI kantówki, przecieranie drewna, pełna obsługa stolami, 
palety euro, oraz produkty z drewna. Lipiny, tel. 068/388-60-82

DESKI ROZBIÓRKOWE - 250 zł/m3. Wrocław, tel. 
071/3414843,0601/75-82-22
DESKI BRZOZOWE klasa I, sezonowane, grubość 29 mm, 35 
mm, 55 mm - 600 zł/m3 + VAT. Ziębice, tel. 074/819-19-63 
DESKI DĘBOWE, grubość 30 mm, sezonowane, klasa I i II - 
700 zł/m3 + VAT. Ziębice, tel. 074/819-19-63 
DESKI DĘBOWE 32 60 mm, sezonowane 8 lat dł. 2,8 m, 1.200 
zł/m3. Lasocin, tel. 068/388-81-14 
DESKI DĘBOWE 4 kubiki, cena - 700 zł/kubik. Stary Wielisław, 
gm. Kłodzko, tel. 074/868-57-64 po godz. 18 
DRABINA ROZSUWANA 12 m, na kołach, możliwość holowa
nia samochodem, stan b. dobry, • 1.500 zł. Wrocław, tel. 
071/396-3509
DRABINA SZNUROWA 10 m, 2 szt. - 300 zł. Bolesławiec, tel. 
0609/4641-92
DRABINY SZNUROWE prod. polskiej, używane, 10-15 m, - 380 
żł. Ząbkowice Śląskie, tel. 074/81538-94 
DREWNO BUDOWLANE suche, belki 12x12 cm, 6 m długo
ści, - 50 zł. Wałbrzych, tel. 0601/5243-39 
DRUT KOLCZASTY 65 kg - 200 zł. Świątniki, gm. Trzebnica, 
tel. 071/387-0140 rano lub wieczorem 
DRZWI z futryną, nowe, z otworem dużym na szybę, - 50 zi. 
Grodków, tel. 0600/83-75-79
DRZWI płytowe, z futrynkami metalowymi • 120 zł/szt. Szczyt
na. tel. 074/868-34-60,0601/47-81-85 
DRZWI ALUMINIOWE 2-skrzydłowe, oświetlenie boczne 
wzmocnione, podziały skośne, szyba-lustro, nie używane, wym. 
2,6x2,15 m, - 5.000 zł. Oleśnica, tel. 071/39842-50 
DRZWI ALUMINIOWE nowe i używane, od 600 zł. Ostrów 
Wlkp., tel. 062/593-04-88
DRZWI ALUMINIOWO • PLASTIKOWE zewnętrzne, prod. nie
mieckiej, ocieplane, białe i brązowe, • 1.000 zł. Oława, tel. 
071/313-01-02,0502/31-62-09
DRZWI BALKONOWE, skrzynkowe, drewniane z oknem dwu
dzielnym, nie używane, częściowo oszklone, wym. otworu 
267x237 (H); (wys. okna 150 cm, szer. drzwi 90 cm), 3 szt. - 
200 zł/szt, całość - 600 zł., tel. 077/404-61-61 (k00090) 
DRZWI BALKONOWE wym. 210 x 80 cm, - 200 zł. Bielany 
Wrocławskie, tel. 071/311-2349,0603/98-21-35 
DRZWI BALKONOWE plastikoweŁ białe, prawe, uchyl- 
no-rozwierne, 210x80 cm, - 630 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-58*32,0502/29-89-95

Kotły gazowe, olejowe, na paliwo stałe I wielopaliwowe
Sprzedaż, montaż, doradztwo, przepływowe ogrzewacze wody.

Tel. 345-45-36, 0-601 751 300 op0126S4
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B E T O n  K O m Ó R K O U IV H O R M A N N

DRZWI BALKONOWE 100x198 cm - 400 zł. 100x225 cm - 400 
zł, 116x235 cm - 750 zł. Jelenia Góra, tel. 075/743-22-44, 
0601/34-06-21
DRZWI BALKONOWE drewniane, z futryną i żaluzją, 221 x 
87, - 10Ó zł. Legnica, tel. 076/856-48-88 
DRZWI GARAŻOWE segmentowe, prod. zachodniej, białe i 
brązowe, szer. 2.44 m, wys. 2.13 m, -1.600 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/832-07-07
DRZWI GARAŻOWE uchylne, ocynkoyvane, blacha trapezowa, 
200x247 cm - 450 zł. Niegosławice, tel. 068/378-10-47 
DRZWI ŁAZIENKOWE malowane, 60', 3 szt., lewe. Świątniki, 
gm. Trzebnica, tel. 071/387-01-40 rano lub wieczorem 
DRZWI POKOJOWE 70 x 220 cm, oszklone - 60 zł. Kobierzy
ce, tel. 071/311-13-22
DRZWI STALOWE ocieplone, 2-skrzydłowe, wym. 80x210 cm 
(r.m. 160x210), 2 komplety - 150 zł/komplet. Lubin, tel. 
0607/47-26-43
DRZWI SZKLARNIOWE • 10 zł/szl Wrocław, tel. 071/349-14-57 
DRZWI TARASOWE dębowe, przeszklone szybkami termoizo
lacyjnymi, 230x160 cm, kompletne, z ościeżnicą, nie używane, 
- 2.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-75-57

KABEL ELEKTRYCZNY YAKY 4 x 240, około 500 m. Mi§Kinia,~ 
woj. wrocławskie, tel. 0601/57-47-77 *
KABLE ELEKTRYCZNE YDYp 750V, 3*2.5 -1.3 zł/m, 3 x 1.5 
• 1 zł/m, 5 x 4 - 3.6 zł/m, wyłączniki różnicowo-prądowe FAEL 
.B’ 20 A - 25 zł/szt. Sobótka, tel. 0604/40-19-54 
KAMIEŃ KRUSZONY łupek, różne rozmiary i kształty - 30 zł/t. 
Wrocław, tel. 071/785-55-24,0606/16-37-88 
KAMIEŃ PIASKOWIEC cena 130 zł/m3, a także kamień grani
towy i polny. Grodków, tel. 077/415-21-53 
KAMIEŃ POLNY granitowy, ok. 801 - 50 zł/t. Kalinowa, gm. 
Wiązów, tel. 0605/05-95-26
KIOSK nowy, w elementach, pow. 20 i 26 m2, cena 8.000 i 9.000 
zł. Namysłów, tel. 077/410-23-84 
KOLEBA BUDOWLANA spalinowa, po remoncie, brak akumu
latora i przerywacza zapłonu, stan b. dobry, - 2.500 zł. Wro
cław, tel. 071/781-64-79
KOLUMNA GRANITOWA kompletna, - 600 zł. Ząbkowice Ślą
skie, tel. 074/810-53-62 po godz. 17,815-76-12 do godz. 15, 
0603/46-09-74
KOŁNIERZE STALOWE cena 1 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
KOMIN STALOWY z włazami 12 x 0,35 m, -1.500 zł. Kościan, 
tel. 065/512-14-18
KOMPRESOR BUDOWLANY IRMER technicznie sprawny, 
wyd. 3 m3/min, pełna dokum., sprow. z RFN - 11.000 zł. Lub
sko, tel. 0605/06-64-98
KONSTRUKCJA HALI wym. 15x15 x 6 m, pow. 225 m2, dach 
dwuspadowy, -14.000 zł. Wrocław, tel. 0605/57-28-66 
KONSTRUKCJA HALI w elementach, wym. 18 x 30 m, struno
betony dachowe, płyty dachowe, słupy podporowe i stopy, -
20.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-68-35,0606/95-54-45 
KONSTRUKCJA HALI skręcana, stalowa, konstrukcja z przę-
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DRZWI WEJŚCIOWE nowe, drewniane, wym. 2,6 x 1 m, 13 
kasetonów, 2 szybki, zamek skarbiec, gr. 5 cm, w środku styro
pian - 2.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/833-03-26 
DRZWI WEJŚCIOWE PCV, mahoń, wym. 1100x2200 mm, wy
pełnienie - panel i szkło, -1.700 zł. Wrocław, tel. 0501/40-40-72 
DRZWI WEWNĘTRZNE pełne, nie malowane, z futrynami me
talowymi, 70', lewe, 2 szt., 80', lewe, 2 szt. • 70 zł/szt. Świątniki, 
gm. Trzebnica, tel. 071/387-01-40 rano lub wieczorem 
DRZWI WEWNĘTRZNE kuchenne, 80 cm, białe, z płyty, duża 
szyba, nowe, z ościeżnicą, prawe, zamek z kluczem, na dole 
kratka wlotowa powietrza, cena - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/788-90-68
DŹWIG BUDOWLANY elektryczny, na kołach, wys. podnosze
nia 10 m, -1.000 zł. Głogów, tel. 076/834-18-57 
DŹWIG BUDOWLANY przyścienny, 3-fazowy, • 450 zł. Zielona 
Góra, tel. 068/320-48-95
ELEMENTY DO BUDOWY DOMU z wielkiej płyty, pow. 180 
m2, wraz z projektem, - 9.000 zł. Wrocław, tel. 343-01-53 
O  ELEMENTY OGRODZENIOWE : groty kute, motywy 

kwiatów i liści, tralki do ogrodzeń i balustrad, trawer
sy, elementy stalowe typu C, E, S, H6. Remonty i kon
serwacja dachów. Wrocław, tel. 0601/339-84-43, 
0608/62-42-48 01033051 

FARBA ELEWACYJNA silikonowa, paroprzepuszczalna, prod. 
niemieckiej, w kolorze piaskowym • 12 zł/l. Wrocław, tel. 
0607/40-14-63
FARBA LATEKSOWA BECKERS ELEGANT. 20 I, - 340 zł. 
Wrocław, tel. 0503/96-62-90
FILARY z piaskowca, średnica 44 cm, wys. 2 m, 4 sztuki, z 
rozbiórki. Garncarsko, gm. Sobótka, tel. 071/391-11-54

A U TO M A T Y K A  BRAM  s 
P R O D U K C JA  I M O N TA Ż |

Automatyka do bram przesuwnych -1.525 zł brutto, *  
wózki do bram przesuwnych - 200 zł brutto/szt. 

Zniżki dla Instalatorów 
ASTEL S.C., tel./fax 074/853 94 08

"PREFBET" MILICZ
THM1SP0RT Z HDŚ °P010409

tel. 071/384-00-55, 0-603 051 604

Bramy garażowe i drzwi stalowe
W rocław  ul. Karmelkowa 41 

tel. 364 38 00 w. 316 OWM471

TA R ^TA K  |
•  W IĘŹBY DACHOW E •  § 
DREWNO BUDOWLANE •

Siedlec Tteebnicki, tel. 071/398-76-13

KUPIĘ OKNA DACHOWE. Legnica, tel. 076/850-61-86, 
0604/47-31-57
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE panele, płytki. Lwówek Śląski, 
tel. 0608/34-51-30
KUPIĘ OKNA PLASTIKOWE, DREWNIANE wymiary: 85x75 
cm lub 74x85 cm albo mniejsze o 2-3 crh. Wrocław, tel. 
071/357-16-20,0503/72-01-11
KUPIĘ OKNO i drzwi wejściowe, mogą być aluminiowe, - 250 
zł. Spalona 43, tel. 076/857-51-85 lub 0601/06-03-43 
KUPIĘ OKNO DACHOWE FAKRO 78 x 110 cm oraz drzwi 
wejściowe, aluminiowe, bez faktury i inne materiały budowla
ne. Złotoryja, tel. 076/878-16-63,0602/18-19-30

1.950 zł + VAT. tel. 0600/85-44-01, 071/325-95-37 
80015561

ODDAM CEGŁĘ ROZBIÓRKOWĄ. Wrocław, tel. 071/363-47-45 
ODDAM GRUZ oraz schody betonowe. Lubin, tel. 
076/842-12-81,0604/08-39-05 
ODDAM GRUZ do wywiezienia. Wrocław, tel. 071/373-88-04 
ODDAM GRUZ BUDOWLANY - zlecę wywiezienie, ok. 301. 
Opole, tel. 077/455-75-25
ODDAM ZIEMIĘ w zamian za wykopanie. Trzebnica, tel. 
071/312-74-54
ODDAM ZIEMIĘ z wykopu, okolice Psiego Pola, Zakrzowa, 
Kowalów. Wrocław, tel. 0608/02-52-73,0603/95-77-95 
OGRODZENIE BETONOWE ozdobne • 19 zł/m2. Strzelin, tel. 
071/392-21-10 po godz. 18,0602/24-82-22 
OGRODZENIE DREWNIANE sztachety - od 0.5 zł/szt. Wał
brzych. tel. 074/845-04-81,0503/93-58-96 
OGRODZENIE POSESJI drewniane, typ myśliwski, przęsło 
rozciągane o wym. 250x80 cm, 30 sztuk • 32 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/373-03-98
OGRODZENIE STALOWE zgrzewane, panelowe, idealne do 
ogrodzenia prestiżowych obiektów handlowych, usługowych, 
przemysłowych, jak również prywatnych posesji, eleganckie, 
trwałe, nowoczesne. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-49

zespolone, 1/3 okna rozwiemo-uchylna, 2/3 rozwieme, 2-szy- 
bowe, z rozbiórki -150 zł. Nysa, tel. 0606/80-02-37 
OKNO DREWNIANE 3-skrzydłowe, wym. 207 x 155 cm, - 650 
zł. Wrocław, tel. 0608/34-07-58
OKNO PLASTIKOWE nowe, o wym. 640 x 800 cm, rozwier- 
no-uchylne (prawe), parapet plastikowy, • 230 zł. Trzebnica, tel. 
071/387-05-54,0502/86-06-57
OKNO PLASTIKOWE nowe, 2-skrzydłowe, wym. 1.650 x 1.450 
mm + drzwi balkonowe, PCV, nowe, wym. 1.000 x 2.100 mm, -
1.200 zł. Wrocław, tel. 071/342-70-41 wewn. 306,0604/63^9-93 
O OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE z demontażu - 70 

zł/szt., tel. 062/785-65-75 81013981 
PANELE PODŁOGOWE dębowe, deska barlinecka - 40 zi/m2. 
Lubin, tel. 076/749-21-95,0600/59-23-11 
O  PARAPETY z marmuru polimerycznego, szeroka 

gama wzorów I kolorów, wysoka jakość, atest PZH - 
245 zł/m2, bezpośrednio od producenta. Wrocław, tel. 
071/346-61-46,0605/62-00-14 81013271 

PARAPETY - od 250 zł/m2.., teł,074/858-81-07,0606/23-43-67 
PARKIET DĘBOWY, ponad 30 m2 - 50 zł/m2. Szczytna, tel. 
074/868-34-60,0601/47-81-85
PARKIET DĘBOWY 18.5 m2.25 x 7, wysuszony - 45 zł/m2. 
Szczawno Zdrój, tel. 074/840-12-17

GRATIS!! PARKIETY 
TRÓ JWARSTWOWE.

M O N T A Ż  
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seł, 900 do 1350 m2, wys. 5,5 m, szer. 20 m. dł. 45 do 67,5 m. 
Wrocław, tel. 0605/69-24-22
KONSTRUKCJA WIATY 3 przęsła, 1-spadowa, dl. spadu 5 m, 
z rury fi 60 mm, - 700 zł. Chojnów, tel. 076/818-63-17 
KONSTRUKCJA WIATY stalowej, 2-spadowa, wym. 7x12x4 m, 
- 3.500 zł. Legnica, tel. 076/855-35-73 
KONSTRUKCJA WIATY, HALI w elementach, żelbetowe słu
py i wiązary dachowe, - 2.500 zł. Iłowa, woj. zielonogórskie, tel. 
0503/72-05-49
KONTENER budowlano-usługowy, okna i drzwi zabezpieczo
ne kratami, dach pokryty papą termozgrzewalną, - 2.000 zł. 
Lądek Zdrój, tel. 074/814-74-27 
KONTENERY BARAKOWE socjalno-biurowe, 6,20 x 2,20 m, 
inst. elektr., oszklony z przodu i z tyłu - 4.200 zł/szt lub zamie
nię na materiały budowlane. Złotoryja, tel. 076/878-16-63, 
0602/18r19-30
KOSTKA BRUKOWA wymiar 10 x 10, z rozbiórki, ok. 181 -12 
zł/t. Kąty Wrocławskie, tel. 0607/11-84-48 
KOSTKA BRUKOWA, betonowa wibrowana -19 zł/m2, kolo
rowa - 21 zł/m2. Kożuchów, tel. 068/387-30-68,0600/19-28-49 
KOSTKA BRUKOWA wibroprasowana - od 24 zł/m2, bloczki 
betonowe, fundamentowe • 2.2 zł/szt. Tyniec Mały, gm. Kobie
rzyce, tel. 071/339-76-37,0607/36-63-74 
O KOSTKA GRANITOWA szara i kolorowa, od 180 zł/t, 

ozdóbny kamień ogrodowy na ścieżki, murki, oczka 
wodne, skalnik!. Wrocław, ul. Wiejska 27, w 
godz. 9-17, tel. 071/364-55-66, 0602/46-73-66 
01028691

KOSTKA GRANITOWA kolorowa, różne wymiary, cena od 24 
zl/rró! Świdnica, tel. 074/856-98-15.0601/50-40-54 
KOSZ NA BETON do dźwigu, poj. 0.75 m3, stan dobry, - 300 
zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-78 po 19 
KRATY OGRODZENIOWE stalowe - 250 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/363-44-54 po godz. 16
KREDA MALARSKA 50 kg, cena • 16 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/781-69-18,0604/91-56-46 %
KRĘGI BETONOWE do przepustów lub mostków, 1000 x 400 
cm, 3 szt, -100 zł. Maleszów, tel. 071/315-78-16 po godz. 20 
KROKWIE 17.5x6,3x550 cm - 8 szt, łaty na mur 700x12.5x12.5 
cm, każda impregnowana, duża ilość. Świerzów, tel. 
071/312-52-54
KRUSZYWO do utwardzania placów, z transportem - 20 zł/to-

KUPIĘ PŁYTY FALISTE z PCV na dach. Gryfów ŚL, tel. 
0601/57-22-41
KUPIĘ PŁYTY ONDULINE. Zębice k. Wrocławia, tel. 
071/311-60-14
KUPIĘ RURY z rozbiórki, fi 32, fi 38, większa ilość • do 40 gr/kg. 
Wrocław, tel. 0603/54-37-38
KUPIĘ STAL kształtownik, 50x40x2,40x40x2, blachę .3', bla
chę .2", płaskownik 60x3. Legnica, tel. 0608/47-20-50 
KUPIĘ STYROPIAN pod posadzki, grub. 5-10 cm, ok. 200 m2. 
Wrocław, tel. 071/354-38-15

ISSrOKNA
ROPLASTO Z POV I ALU
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KUPIĘ WĘZEŁ BETONIARSKI. Wrocław, tel. 071/311-41-54, 
071/311-62-15
KUPIĘ WIBROPRASĘ DO BETONU kroczącą oraz formy do 
produkcji bloczków, pustaków i innych elementów. Wrocław, tel. 
071/311-41-54,071/311-62-15
KUPIĘ ZBIORNIK NA SZAMBO stalowy, o pojemność 6-7 m3. 
Wrocław, tel. 0501/97r3143 wieczorem 
LINY KONOPNE zarobione, grube, dł. 30 m - 45 zł/szt. Wro
cław, tel. 0502/30-00-07
LUKSFERY szklane elementy na ściankę przeźroczystą lub 
okna w garażu, komórce, itp., 450 szt., cena • 2 zł/szt. Miero
szów, tel. 074/845-11-38
ŁATY ŚWIERKOWE sezonowane, wym. 180 x 4 x 4 cm, 6.200

O OKNA duży wybór, nowe i używane, PCV, drewno, alu
minium, drzwi zewn., balkonowe, witryny, prod. nie
mieckiej, w cenie od 100 zł, możliwość transportu, 
sprzedaż ratalna. Komorowo k. Trzebnicy, tel. 
071/312-30-89,0602/15-31-41 82001191

O OKNA POWLEKANE PLASTIKIEM, rozwierno-uchyl- 
ne; drzwi balkonowe, tarasowe, z szybą zespoloną, 
stan b. dobry, różne wymiary, w cenie od 100 zł; drzwi 
wejściowe, aluminiowe i plastikowe, nowe, w cenie 
od 800 zł/szt. Przesięblorstwo „IZA", Ząbkowice Ślą
skie, tel. 0601/76-16-86 03003531 

OKNA skrzynkowe, nowe, oszklone, 11 szt., wym. 140x150 - 
500 zł/szt. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
OKNA DACHOWE. Legnica, tel. 076/850-61-86,0604/47-31-57 
OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, używane, wym. 105 
x 135 cm • 170 zł, 210 x 135 cm - 340 zł. Bielany Wrocławskie, 
tel. 071/311-23-49,0603/98-21-35 
OKNA DREWNIANE 143x143,200x143 cm - 50 zł/szt. Bogaty
nia, tel. 0602/57-63-45
OKNA DREWNIANE 117 x 148 -180 zł, 117 x 85 - 80 zł. Kłodz
ko, tel. 074/867-97-06
OKNA DREWNIANE zespolone, różne wymiary i drzwi balko
nowe - od 100 zł/szt. Kłodzko, tel. 074/647-15-67 
OKNA DREWNIANE stan b. dobry, 2-skrzydłowe, uchyl- 
no-rozwierne, z ościeżnicami i żaluzjami, 147.5 x 145,2 szt. - 
100 zł/szt. Legnica, tel. 076/856-48-88 
OKNA DREWNIANE z drewna klejonego warstwowo - 350 
zł/m2. Pleszew, tel. 0602/64-78-91 
OKNA DREWNIANE nowe, prod.Stolbud, 2 sztuki, wym. 115 x 
207, cena 450 zł/szt. Wrocław, tel. 0607/81-69-46 
OKNA DREWNIANE nowe, 3 sztuki, białe, wym. 145x178 cm - 
1.000 zł/szt. Wrocław, tel. 071/321-16-56 po godz. 18, 
0607/47-29-00
OKNA DREWNIANE powlekane plastikiem, używane, uchyl- 
no-rozwieme, białe, 2-szybowe, wym. (wys. x szer.) -140 x 110 
cm -150 zł, 140 x 220 cm • 300 zł oraz drzwi balkonowe. Wro
cław, tel. 0604/37-84-73
OKNA DREWNIANE Golenia, 2 sztuki, uchylno-rozwieme, wym. 
100x177 cm, pasują do starego budownictwa - 350 zł/szt. Wro
cław. tel. 071/372-64-57
OKNA DREWNIANE 3-skrzydłowe, nowe, 207 x 155 cm - 650
zł. Wrocław, tel. 0608/34-07-58
OKNA DREWNIANE nowe, skrzynkowe, pokostowane, wym.

PARKIET DĘBOWY 30 x 6 x 2,2 cm, nowy - 45 zł/m2. Wrocław,
tel. 071/372-69-58,0609/39-40-95
PARKIET JESIONOWY nowy, 36 m2 - 60 zł/m2. Wrocław, tel.
0603/54-88-55
PARKIET JESIONOWY grubość 10 mm, 24 m2,1 gatunek, se
zonowany 5 lat, cena - 31 zł/m2. Wrocław, tel. 0609/07-51-82 
O  PARKIET ROZBIÓRKOWY dębowy, 45 x 6.5 x 0.22 cm 

- 8 zł/m2. Wrocław, tel. 071/329-26-56,0607/10-47-15 
r ' 01035811

PIASEK BUDOWLANY ziemia ogrodowa, kora, kamień grani
towy, piaskowiec do ogrodu. Bielany Wrocławskie, tel. 
0604/26-20-11
PIASEK BUDOWLANY biały, do tynków -10 zł/t. Nowogro
dziec, woj. jeleniogórskie, tel. 0602/81-06-62 
PIASEK BUDOWLANY 121 - 220 zł z transportem. Wrocław, 
tel. 0602/23-46-80
PIASEK BUDOWLANY 12 L z transportem. - 220 zł. Wrocław, 
tel. 071/355-31-12.0605/07-77-88 
PIŁA DO ASFALTU I BETONU stan b. dobry, -1.100 zł. Bole
sławiec, tel. 0601/57-13-39
PIŁA DO ASFALTU I BETONU STIHL TS 360 AVS, -1.000 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-51-61
PIŁA DO ASFALTU I BETONU SHTIL 760,1998 r. ręczna, z 
tarczą, -1.100 zl. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
PIŁA DO ASFALTU i BETONU DIAMOND BOARD FS-400C, 
1999 r. 96 kW, 100 kg, silnik Hondy, na wózku, nowa tarcza (fi 
400), - 5.300 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
PŁYTA MARIANNA, łamana, gr. 1.5 cm, ok. 30 m2 - 20 zł/m2. 
Kiełczów, gm. Długołęka, tel. 071/398-81-41 
PŁYTKI BETONOWE imitacja kamienia łupanego, do wykła
dania elewacji i ogrodzeń, różne kolory i rozmiary -15 zł/m2. 
Legnica, tel. 0608/89-30-44
PŁYTKI CERAMICZNE biało-brązowe.40 m2 -140 zł. Wro
cław, tel. 0603/99-98-77
PŁYTY BETONOWE 6x1.2 m, prefabet, 6 szt, - 2.000 zł. Ole
śnica, tel. 071/398-42-50,0609/51-30-50 
PŁYTY CERAMICZNE paski ozdobne, różne wzory i kolory, 
pozostałość produkcyjna, I gal, tylko ścienne, 10x25,5x25, od 
0,5 zł do 2 zł/szt. lub 15 zł/m2. Wrocław, tel. 071/348-39-63, 
0603/42-10-41
PŁYTY DROGOWE betonowe, 2 x 6 m, grubość 14 cm, zbrojo
ne, stan b. dobry -180 zł/szŁ Strzelniki, tel. 077/412-59-24 
PŁYTY DROGOWE wym. 2.5 x 1.3 m, używane*-130 zł/szt 
Ziębice, tel. 074/819-31-50

Wrocław, ul. Głogowska 6
(wejście z tyłu pawilonu)
tel. 35-95-195 lub 78-17-717, tax 78-17-716

SPRZEDAZ I SERWIS ELEKTRONARZĘDZI
czynne: pon.-pt. 8.00-17.00, sob. 9.00-14.00

W SZYSTKIE MARKI 
CZĘŚCI ZAMIENNE  
OSPRZĘT, RATY

O FOLIE DACHOWE budowlane. Wrocław, tel.
071/348-77-41 01035761

FORMY OO PRODUKCJI PUSTAKÓW Alfa, do całych i poló- 
wek, - 360 zł /szl. Lubin, tel. 076/840-83-76 
FORMY DO PRODUKCJI PUSTAKÓW 6 szt., używane, - 450 
zł. Świdnica, tel. 074/853-74-42,0605/95-06-15 
FUTRYNY METALOWE 70 cm, 8 sztuk - 20 zł/szt. Niemodlin, 
tel. 077/460-80-39
GĄSIORY DACHOWE brązowe, używane, do dachówki kar- 
piówki, stylizowane - 3 zł/szt. Dobra, gm. Bolesławiec, tel. 
075/735-21-25,0604/69-23-73
GRZEJNIKI różne, ceny 100-500 zł. Kamieniec Wr., tel. 
071/318-58-70
GRZEJNIKI ALUMINIOWE używane, stan b. dobry - 5 zł/że
berko. Wrocław, tel. 071/346-60-17 
GRZEJNIKI BUDERUS używane - od 60 zl. Ząbkowice Ślą- 
skie, tel. 074/810-53-62 po godz. 17,815-76-12 do godz. 15, 
0603/46-09-74
GRZEJNIKI FAWIRA nowe, ocynkowane, śred. 3.5-4 cm, dł.
2.0-2.5 m -15 zł/m.b. Wrocław, tel. 071/368-78-43 
GRZEJNIKI KOMPAKTOWE prod. niem., typ. 21, wym. 70 
cm/50 cm z termostatami, nowe zawory -110 zł/szL Źerniki Wr., 
tel. 071/311-32-12
GRZEJNIKI MIEDZIANE 12 rurek miedzianych, 2 razy po 52 x 
73 cm, -100 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
GRZEJNIKI PANELOWE 4 szt., do CO, cena - 200 zł/komplet. 
Pieszyce, tei. 074/836-51-78
GRZEJNIKI ŻELIWNE używane, wys. 60 cm, 100 żeberek - 3 
zł/szt. Gierałtów, tel. 075/736-81-74 
GRZEJNIKI ŻELIWNE - 5 zł/żeberko. Kobierzyce, tel. 
071/311-13-22
GRZEJNIKI ŻELIWNE 50 szl, cena 5 zł/żeberko. Trzebnica, 
tel. 071/312-17-19 wieczorem, 0603/95-52-09 
GRZEJNIKI ŻELIWNE z demontażu, wys. 60 cm, 2 komplety, 
34 żeberka -100 zł. Wrocław, tel. 071/352-41-84 
GRZEJNIKI ŻELIWNE wys. 60 cm - 3 zł/żeberko. Wrocław, tel. 
0604/46-55-71
GRZEJNIKI ŻELIWNE - 3 zł/żeberko. Wrocław, tei. 
0601/17-06-33
GWOŹDZIE 28 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 60 mm, cena - 2 
zł/kg. Świdnica, tel. 0607/38-99-70 
KABEL OPL 4x16 mm2,4-żyłowy, linka miedziana, 60 mb -12 
zł/ mb. Wrocław, tel. 341-03-55
KABEL ELEKTRYCZNY 5 x 6,0,200 metrów, cena 2,50 zł/metr. 
Bielany Wr., tel. 071/311-26-22
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producent wszelkiego rodzaju

S C H O D Ó W
okrągłych, zabiegowych, wpuszczanych 

podwieszanych, nasadzanych itp. 
CENY KONKURENCYJNE 

tel./fax 065/546-19-94.0-604-876-376

na kruszywa, transport naczepą 30-tonową. Legnica, tel. 
076/887-19-19 po godz. 20,0601/05-29-57 ,
KSZTAŁTKI STALOWE DO RUR rozmiar 1.25-2" oraz zawory 
grzejnikowe 3/8 cala. Bielawa, tel. 074/833-15-40, 
0606/66-92-29
KUPIĘ BARAKOWÓZ nadaje się na działkę lub na domek kem
pingowy. Wrocław, tel. 071/781-27-34 w godz.11-17 
KUPIĘ BECZKĘ NA SZAMBO do 10.000 I. Wrocław, tel. 
0607/48-53-10 po godz. 18
KUPIĘ BETONIARKĘ prod. polskiej, poj. 50-80 I, do 300 zł. 
Wrocław, tel. 0606/73-75-45
KUPIĘ BETONIARKĘ 150L, 120L na 220 V, ubijarki, zagęsz- 
czarki, elektronarzędzia. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
KUPIĘ BLACHĘ CZARNĄ używaną, gr, 3 mm, 2 mm, 1 mm i 
20 mm, z okolic Wałbrzycha, Świdnicy, Nowej Rudy. Wałbrzych, 
tel. 074/845-63-75
KUPIĘ BLACHĘ TRAPEZOWĄ 750 m2. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-12-20
KUPIĘ CEGŁĘ ROZBIÓRKOWĄ. Zielona Góra, tel. 
068/32247-56
KUPIĘ DESKI podłogowe i podbiciowe. Wrocław, tel. 
071/354-38-15
KUPIĘ DRZWI z ościeżnicą. Wrocław, tel. 071/789-39-29 po 
godz.20
KUPIĘ DRZWI BALKONOWE plastikowe, 210x90 cm i okno 
210x140 cm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-27-61 
KUPIĘ DRZWI WEJŚCIOWE .prawe’ , szer. 90-105 cm, wys. 
200-230 cm; tylko z Opola lub najbliższej okolicy. Opole-, tel. 
077/455-75-25
KUPIĘ DRZWI WEJŚCIOWE garażowe, styropian, kleje, inne 
budowlane. Wrocław, tel. 071/363-40-66 
KUPIĘ ELEMENTY GRZEJNE .sylity". 18x300x350 mm, 
18x400x350 mm, 18x400x450 mm. Kamieniec Ząbk., tel 
074/817-80-89
KUPIĘ ETERNIT przezroczysty lub kolorowy. Krotoszyn, tel 
062/722-11-65
KUPIĘ FARBĘ chlorokauczukową, do blachy. Gryfów Śl., tel 
0601/57-2241
KUPIĘ FORMĘ DO PRODUKCJI PUSTAKÓW. Świdnica Pol 
ska, tel. 071/795-19-27
KUPIĘ FORMY DO PRODUKCJI OGRODZEŃ BETONO 
WYCH. Zielona Góra, tel. 068/452-45-46 
KUPIĘ GRZEJNIKI ŻELIWNE 60 cm, 200 szt., nowe lub uży 
wane (maks. 10-letnie), stan dobry, zmontowane 1ub luzem, 
najchętniej z rejonu legnickiego. Chocianów, gm. Polkowice, 
tel. 076/81845-97
KUPIĘ GRZEJNIKI ŻELIWNE 40 cm, nowe oraz termozawory 
śr. 15,10 szt. Legnica, tel. 076/855-3543,0603/85-52-55 
KUPIĘ KAFELKI ŚCIENNE gorszej jakości, większą ilość. Gło
gówek. tel. 077/437-24-50
KUPIĘ KONSTRUKCJĘ HALI z dwuteownika, 15x12x3. Sy
ców, tel. 0602/46-06-64
KUPIĘ KOSTKĘ BRUKOWĄ. Nowa Wieś, tel. 071/390-68-52 
pogodz.16
KUPIĘ KOSTKĘ GRANITOWĄ 8x10 lub 10x10,301, do 70 zł/t.
Głogów, tel. 076/833-95-30,0503/65-70-23
KUPIĘ KRĘGI BETONOWE fi 1 do 1.20 m, z transportem, 5
sztuk, do 60 zł. Wrocław, tel. 071/34647-80
KUPIĘ OKNA 4 szt., wym. 1.1<x 1.1 m, mogą być z demontażu.
Wrodaw. tel. 0608/0t-23-78,0603/10-36-02

m.b., przycięte, na ogrodzenie, • 2.500 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-60-09
MARKIZA TARASOWA z belką nośną, 40 x 40, typ .Kreta", 
długość 300 cm, wysięg 300 cm, • 1.350 zł. Wrocław, tel. 
071/788-77-80
MASZYNA DO PRODUKCJI DACHÓWKI półautomat, prod. 
szwedzkiej, 3.000 szL/6 godz. oraz formą do gąsiorów i sito elek
tryczne do piasku, - 25.000 zł. Wołów, tel. 071/389-29-90 
MATERIAŁY BUDOWALNE: wełna mineralna, płyty wiórowe, 
gipsowe, stelaże, gips, sedesy (10 szt.), umywalki (10 szt.), 
baterie, brodziki, zasłony prysznicowe (100 szt.), krzesła oraz 
inne pozostałości po budowie - za 50% ceny. Wrocław, tel. 
0502/30-09-71

OKNA!
ROPLASTO z PCV i ALU
PRODUCENT z a c fz w o M

5  S u p e r  C G n y  /
c  T e l. 071/7 8 - 8 6 -7 1 2
rtś “P O LS TY L” u l. P re tf ic z a  4

MOZAIKA DĘBOWA 20 m2, - 340 zł. Wrocław, tel. 
0503/96-62-90
MOZAIKA PARKIETOWA dębowa i jesionowa, gr. 10,5 mm, I 
gatunek • 21 zł/m2, II gatunek, dębowa, 100 m2 -13 zł/m2. Siech
nice k. Wrocławia, tel. 071/311-5741,0503/61-22-61 
MOZAIKA PARKIETOWA dębowa, I gatunek, gr. 8 mm, we 
Wrocławiu dowóz gratis - 30 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/41-29-83 
MUR KAMIENNY 100 m, - 2.000 zł. Prusy, gm. Kondratowice, 
tel. 071/392-63-99
NIWELATOR CARL ZEISS JENA NI 040A bez statywu, - 500 
zł. Legnica, tel. 076/862-26-89
NIWELATOR FENNEL prod. japońskiej, bez statywu, - 500 zł. 
Legnica, tel. 076/862-26-89
NIWELATOR WILD NA 2000 z komputerem, prod. szwajcar
skiej. - 7.000 zł. Jelenia Góra. tel. 075/742-31-95,0605/43-73-16 
O OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - przydomowe, bezob- 

sługowe, biologiczne, system francuski, produkcja, 
sprzedaż, montaż wg życzenia klienta, cena zestawu

KONSTRUKCJE STALOWE
dachów dwuspadowych do 15 m 

na hale, magazyny, wiaty
PPU “KOM” 0 P010771 

tel. 076/862-84-60, fax 076/857-00-22

szer. 130 x wys. 235, nowe, oszklone - 50 zł/szt. Zielona Góra, 
tel. 0601/24-17-80
OKNA DREWNIANE STOLBUD nowe, 143x87 cm • 300 zł, 
117x85 cm - 200 zł. Żarów, tel. 074/858-92-03 
O  OKNA PLASTIKOWE: wys. 135 cm, szer. 90,105,111, 

215 cm, wys. 120 cm, szer. 90,95,100,105 cm, drew
niane, powlekane plastikiem, wym. 90x60, 60x90, 
90x75, 75x90, 112x120, 112x186, 60x120, 185x90, 

_ 120x60, 120x90,135x105, 135x165x210 cm. Drzwi 
balkonowe, różne rozmiary, drzwi wejściowe, białe, 
ozdobne, wys. 210 cm,, szer. 100 i 90 cm., Chojnów, 
tel. 076/817-89-03,0604/81-79-99 84019851 

OKNA PLASTIKOWE PCV o wym. 108x87 cm - 280 zł/szl 
Kamienna Góra, tel. 075/742-86-97 
OKNA PLASTIKOWE z rozbiórki, rozwiemo-uchylne, o wym. 
110 x 140 cm -170 zł oraz 105 x 135 cm -160 zł/szL oraz drzwi 
balkonowe, 80 x 210 cm - 190 zł/szt. Kobierzyce, tel. 
071/311-13-22,0609/59-01-17
OKNA PLASTIKOWE wym. 105 x 135 cm -170 zł, 210 x 135 
cm - 340 zł. Królikowice, tel. 071/311-10-78,0605/54-44-99 
OKNA PLASTIKOWE, 8 szt., z rozbiórki • 350 zł/szt. Księginn 
ce Małe, tel. 071/390-92-27,0606/42-82-60 
OKNA PLASTIKOWE nowerdęte na wymiar - od 300 zł. Oła
wa, tel. 071/303-34-91
OKNA PLASTIKOWE typowe, szyba Veka 1.1, natychmiasto
wy odbiór - 792 zł i inne oraz żaluzje zabezpieczające, cena od 
189 zł/m2, roletki materiałowe, żaluzje, markizy tarasowe. Wro
cław, tel. 071/332-32-67,0602/77-7943 
OKNA PLASTIKOWE nowe. z szybą 1.1 mm, szer. 150,120, 
180 cm, wys. 150 cm. Wrocław, tel. 0501/80-52-65 
OKNA PLASTIKOWE nowe, różne wymiary - od 200 zł do 500 
zł/szt. Wrocław, tel. 0601/14-35-13 
O  OKNA • NOWOŚĆl10 lat gwarancji na śnieżną biel, 

bogaty wybór, dla klientów niespodzianki, rolety od 
189 zł/m2, roletki materiałowe, żaluzje • również gra
tis do zamówionych okien, bezpłatne pomiary i do
radztwo, tani montaż, serwis. FIRMA „OLAF” , Wro
cław, tel. 071/332-32-67,0602/77-7943 01030351 

OKNO gospodarcze o wym. 118x88.5 cm, -100 zł. Bielawa, tel. 
074/833-1540,0606/66-92-29
OKNO DACHOWE VELUX 89x118 cm, GGL, + kołnierz. - 820 
zł. Lubin, tel. 0603/25-31-59
OKNA DREWNIANE STOLBUD używane, 3 szt. • 200 zł. Wro
cław, tel. 071/339-84-64
OKNO DREWNIANE nowe. bez szyb, szer. 111x157 cm, - 50
zł. Grodków, tel. 0600/83-75-79
OKNO DREWNIANE jednopłytowe, wym. 120x145 cm, stan b.
dobry, - 700 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-36-03
OKNO DREWNIANE 177 cm, szer. x 143 wys., skrzynkowe,

OKNA!
ROLETY - GRZEJNIKI - PANELE PODŁ. 
MEGA tel./fax 071/303 34 91 
G W A R A N C J A ,  N A J N IŻ S Z E J  C E N Y

PŁYTY ŻELBETONOWE 30 szl, ocieplone styropianem, wym. 
450 x 110 cm, cena - 60 zł/szl Lubomierz, tel. 075/783-36-94, 
0607/34-30-21
PODKŁADY KOLEJOWE betonowe, nowe, 300 kg, wys. 2.8 m 
- 25 zł/szl Jugowice, tel. 074/845-33-64 
PODOKIENNIKI CERAMICZNE czarne, dł. 27 cm, szer. 12 cm, 
250 sztuk -1.5 zł/szt. Strzelin, tel. 0602/25-27-11 
PRĘT STALOWY HGS fi 25-- 1,5 zł/kg. Wrocław, tel. 
071/372-6245; 071/318-0343
PRĘTY MOSIĘŻNE średnica 5 cm, 50 kg, cena - 5 zł/kg. Świd
nica, tel. 074/852-03-70 po godz. 18 
O  PRODUCENT OKIEN I PALET sprzeda tanio lub za

mieni okna EURO, różne wymiary, na samochód oso
bowy lub towarowy. „Drewno!” , Ziębice, ul. Polna 15c, 
tel. 074/819-17-61 (także faks) 01035601 

PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO wolno stojącego, - 
650 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-27-19,0607/28-32-80 
O  PRZEWÓD ELEKTRYCZNY miedziany, okrągły, 2x2.5 

-1.1 zł/m.b., tel. 062/785-65-75 81013991 
PRZĘSŁA OGRODZENIOWE dł. 4 m, wys. 1,5 m, 20 szt. - 55 
zł/szt. Oława, tel. 071/313-1946 
PRZYJMĘ ASFALT duże ilości, na budowę dróg. Wrocław, tel. 
071/318-18-08
PRZYJMĘ GRUZ 10 wywrotek, w Środzie Śl. Wrocław, tel. 
0604/46-55-71
PRZYJMĘ GRUZ, ZIEMIĘ i inne materiały. Wrocław, tel. 
071/364-25-63,0602/50-63-84
PRZYJMĘ ZIEMIĘ duże ilości, nieodpłatnie. Kraśnik Górny, gm. 
Bolesławiec, tel. 075/732-85-55 
PRZYJMĘ ZIEMIĘ do wykopu, w Księgienicach k. Lubina. Lu
bin, tel. 0608/10-85-89

OKAZJA - SPRZEDAM
- Płyty dachowe żelbetonowe 

o rozpiętości 4,Om, szer. l,5m - 65 szt. 
- Płyty drogowe PD2 - 50 szt. 

- Zbiorniki stalowe i|> lOOOmm, L=2m - 2 szt. 
- Regały stalowe - różne 

- Element ścienny 
żelbetonowy 2,5m x 5m - 95 szt. 

- Słupy oświetleniowe 
żelbetonowe podwójne -1 0  szt.

OP012678
Kontakt 071/ 340 01 73, 0605 66 88 30.

Rusztowania warszawskie
wyrób, sprzedaż

Wrocław, ul. Pełczyńska 101 
tel. 0-71 322-79-58, 0601-777-416
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S k ła d  d rew n a
tarcica, więźba dachowa 

podłoga, podbltka
Wrocław, ul. B. Krzywoustego 110/118 

tel. 071/325*42-69
OP0C0976

PRZYJMĘ ZIEMIĘ z wykopu, bez gruzu, nieodpłatnie. Wrocław, 
tel.'0605/26-12-90
PRZYJMĘ ZIEMIĘ z wykopów, bez gruzu, okolice Obornik śl.
Wrocław, tel. 071/372-56-98 po godz.16
PUSTAKI 60 x 60 x 70 cm, 140 szt. - 3 zł/szt. Wrodaw, tel.
0608/34-07-58
PUSTAKI ALFA wym. 12 x 24 x 49 cm -1.30 zł/szt, 24 x 24 x 
49 cm - 2.50 zł/szt. Nowa Wieś, gm. Bolesławiec, tel. 
0607/50-56-36
PUSTAKI CERAMICZNE POROMUR z piórowpustem - 2.30 
zł/szt. Wrodaw, tel. 071/336-24-54.0605/33-11-71 
PUSTAKI STROPOWE TERIVA 200 szt.-1.9 zł/szt. Wrocław, 
tei. 071/324-27-86
PUSTAKI ŻUZLOBETONOWE 12 x 24 x 48 cm -1.3 zł/szt 
Tyniec Mały, gm. Kobierzyce, tel. 071/339-76-37,0607/36-63-74 
PUSTAKI ŻUŻLOWE 24 x 24 x 49 cm - 2.90 zł/szt., połówki
10.5 x 24 x 49 cm -1.50 zł/szt Tomaszów Bolesławiecki, tel. 
075/736-95-74,0602/87-83-97
RURY fi 90. dł. 2 i 4 m. ok. 300 m - 8 zł/m. Wrodaw. tel. 
0603/54-37-38
RURY NA SŁUPKI fi 43.48.60. dł. 170 cm. niektóre zespawa- 
rte. większa ilość - 8 zł/szt Bolesławiec, tel. 075/732-13-57 
O  RURY STALOWE , kątowniki, ceowniki, z demonta

żu, ocynkowane, różne wielkości, większa ilość, ta
nio. Wrocław, tei. 0603/31-62-13 02029331 

RURY STALOWE zwykłe i grubościenne, cena 0.70 zł/kg. Wro
daw, tel. 071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
RUSZTOWANIE używane, wysokość 6 m, na kolach, ocynko
wane, -1.200 zł. Wrodaw, tel. 071/342-63-19 
RUSZTOWANIE POZNAŃSKIE 200 m2, używane. - 50 zł /m2. 
Lubomierz, td. 075/783-36-61
RUSZTOWANIE RAMOWE elewacyjne, ocynkowane, Plettac 
SL-70 - 69 zł/m2, Plettac SL-100 - 70 zl/m2, Bera 100 - 38 zł/m2, 
Rux 65 - 60 zł/m2, stan idealny, kompletne + siatki zabezpie
czające. nowe, 50 m2 -120 zł. Głogów, tel. 076/834-96-33, 
076/833-91-43,0605/54-21-71

NAJTANIEJ DOCIEPLENIA!
z materiałów wysokiej jakości, z  tynkiem 
akrylowym w kolorze 1m2 / 39,0 brutto 

również wykonawstwo. 
Świdnica, tel. 0604 612 658

_______________ .___________ OP012672

RUSZTOWANIE RAMOWE - 50 zł/m2. Legnica, tel. 
0502/15-72-28
RUSZTOWANIE RAMOWE, 1990 r. prod. niem., gotowe do pra
cy, stan b. dobry, 200 m2 - 13.800 zł. Wołczyn, tel. 
077/418-84-39,0604/24-64-95
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE 20 szt - 30 zł/szt Bolesła
wiec. tel. 075/732-77-54
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE lekkie, pomalowane, szer. 
150 cm, wys. robocza 72 cm, 60 szt - 35 zł/szt Wrodaw. tel. 
311-77-48
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE 60 szt, szer. 150 cm, wys. 
72 cm, lekkie, pomalowane - 35 zł/szt Radwanice k. Wrocła
wia, tel. 071/311-77-48
RUSZTOWANIE WARSZAWSKIE nowe, lekkie, jednakowe. 30 
szt - 30 zł/ramka lub wydzierżawię, 40 szt - 0.60 zł/doba za 
ramkę. Wrodaw, teł. 071/347-89-66 
RYNNA fi 150 - 5 zł/m, rynna fi 120 - 4.5 zł/m i inne. Marcinko
wice, tel. 071/302-84-57
SCHODY wewnętrzne, jesionowe, - 2.000 zł. Wrodaw, tel. 
0603/54-88-55
SIATKA CHROMONIKLOWA drobne oczka. wym. ok. 2,5 x 6 
m - 60 zł/szt Zielona Góra, tei. 0601/24-17-80 
O  SIATKA OCYNKOWANA powlekana PCV - 4.20 ztf m2, 

siatka „goły ocynk”  - 4.50 zł/m2, siatka ocynkowana, 
powlekana PCV, z grubego drutu - 4.50 zł/m2, siatka 
zgrzewana do betonu - 2.70 zł/m2, słupki ogrodze
niowe -13 zł/szt, bramy standardowe z furtką - 680 
ztfkpL, bramy kute - 200 zł/m2. „METALPLAST”, Wisz
nia Mała, teL 071/312-74-92,0603/88-26-10 82001181

VELUX
O K NA DO  PODDASZY

PEŁNY ASORTYMENT
C -G IP S  -  Z .G . S p . z  o .o .  
Wrocław, ul. Krakowska 93/105 

tel./fax 071/342-27-55,341-55-64 
0-604 619 739

e-mail: zg_wroclaw@ cgips.pl

HURTOWA SPRZEDAŻ 
BETONU KOMÓRKOWEGO 

“SIP0REX”

12x24x59 -2,25 zł 
18x24x59 -4,00 zł 
24x24x59 - 4,50 zł 
30x24x59 - 5,65 zł 
36x24x59 - 6,75 zł

o r a z  6 x 2 4 x 5 9  i  8 x 2 4 x 5 9  

ZAPEWNIAMY TRANSPORT 
HA TERENIE CAŁEJ POLSKI 

ZAPRASZAMY „

tel. 062 -749-37-23 
kom. 0-604-478-081 

0-502-140-824

PRODUKUJĘ RUSZTOWANIA 
"WARSZAWSKIE"

RAMKA - 40 zl i 35 zł + VAT 
Kupi; złom liny stalowe] 0 1 4  do 20 mm 

tel. 071/354-37-97 
Wrocław, ul. Północna 5

SIATKA OCYNKOWANA ■ 4,30 zl/m2. Bierutów, tel. 
071/315-64-77
O SIATKA OGRODZENIOWA: stalowa -3.30 zVm2, sta- 

Iowa, powlekana - 4.20 zł/m2, ocynkowana - 4 zł/m2, 
ocynkowana, powlekana - 4.60 zł/m2, drut naciągo
wy, napinacze, słupki, bramy • montaż., tel. 
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, powlekana 
PCV, cena 4.40-5.0 zł/m2, słupki ogrodzeniowe, po
wlekane, drut naciągowy, napinacze, pręty, drut kol
czasty i inne akcesoria, możliwość transportu. „GRA- 
NIMET” , Jaworzyna Śląska, tel. 074/858-78-54, 
074/640-57-21,0603/59-78-90 80012021 

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
- 4.1 zł/m2, siatka ogrodzeniowa, ocynkowana • 4.5 
zł/m2, drut naciągowy - 30 gr/m.b., napinacze. Krzy
ków, tel. 071/318-98-56 81013901 

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem, w cenie 3.5-5 zł/m2, przy większych za
mówieniach transport gratis, możliwość montażu. Pę
gów, tel. 071/310-73-02,0609/64-36-98 81013401 

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem • 4.30 zł/m2, ocynkowana - 4.50 zł/m2, pe
łen asortyment, możliwość całkowitego montażu (wy- 
lewki, osadzanie słupków), transport gratis. Prusice, 
tel. 071/387-13-32,0601/84-19-35 82001201 

O  SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem, w cenie 3.5-5 zł/m2, słupki ogrodzeniowe 
i inny asortyment, możliwość montażu, negocjacji 
cen. Prusice, ul. Ogrodowa 19, tel. 071/312-64-33, 
0603/42-83-91 81013411

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powleczona 
poliestrem, dowolna wysokość, wysoka jakość dru
tu, cena 4.50 zł/m2, ponadto posiadamy drut nacią
gowy, napinacze, słupki ogrodzeniowe. Przy więk
szych zamówieniach dostawa gratis. „PLAST-MET", 
Świdnica, ul. Willowa 22a, tel. 074/852-16-95, 
074/853-58-31,0602/10-44-51 01030821

O SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana 
plastikiem, dowolna wysokość, ceny od 3.50 do 4.50 
zł/m2. Ponadto posiadamy w sprzedaży słupki ogro
dzeniowe, drut naciągowy, napinacze i inne akceso
ria do montażu ogrodzeń. Przy większych zamówie
nia dostawa gratis. Żmigród, ul. Lipowa 9, tel. 
071/385-35-64,0603/85-26-17 82001281 

SIATKA OGRODZENIOWA powlekana • 3,90 zł/m2. Bierutów, 
tel. 071/315-64-77
SIATKA OGRODZENIOWA powlekana z drutu ocynkowanego 
• 4,30 zł/m2. Bierutów, tel. 071/315-64-77 
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, oczko 5x5 cm, drut fi
2.8 mm, różne wysokości • 4,5 zł/m2 oraz drut ocynkowany mięk
ki, średnica 1,5 do 2,2 mm ? 1,4 zł/kg. Jelenia Góra, tel. 
075/642-58-54,0606/59-61-63
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, zakonserwowana, b. 
mocna, dowolne wymiary-producent - 3,30 zł/m2. Kąty Wr., tel. 
071/316-99-17,0602/10-11-31
SIATKA OGRODZENIOWA PCV i ocynkowana, kolor dowolny, 
wys. od 50 cm do 500 cm, bezJączeń, transport gratis - 3.9-6 
zł/m2. Kostomłoty, tel. 071/390-57-17,0606/59-51-97 
SIATKA OGRODZENIOWA od 3,60 zł/m2. Laz, tel. 
068/320-09-23,068/327-44-19
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowana, powlekana plasti
kiem, wys. 150 cm, dł. 20 m, w rolce -130 zł/rolka. Wrodaw, tel. 
311-77-48
SIATKA OGRODZENIOWA 1250 mm, 50 x 50, średnica drutu
2.6 mm, nierdzewna, 15 rolek - 3 zł/m2. Wrocław, tel. 
0609/28-66-95
SIATKA OGRODZENIOWA ocynkowa oraz ocynkowana powle
kana - 4 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/40-29-56 
SIATKA OGRODZENIOWA stalowa, powlekana PCV - 3.60 
zł/m2, ocynkowana, powlekana PCV - 4.35 zł/m2, słupki, siatka 
leśna, drut kolczasty, możliwy transport oraz leśna, wys. 160 
cm, rolka 50 m -175 zł. Zielona Góra, tel. 068/327-43-70, 
0602/24-52-95
SIATKA PODTYNKOWA PCV, 50 m.b. -140 zł. Wrocław, tel. 
0603/99-98-77
SIATKA ZGRZEWANA do betonu, posadzkowa, grut 3 mm, 
oczko 100 x 100 mm - 3 zł/m2. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-1549
SILOS NA CEMENT 221 2 szt., stan b. dobry • 1.500 zł/szt. 
Kamienna Góra, tel. 075/746-20-48,0608/89-78-45 
SILOS NA CEMENT stan b. dobry, poj. 201,3 szt -1.500 zł. 
Kąty Wr., td. 071/795-19-82
SILOS NA CEMENT 251.-2.000 zł. Lubsza, tel. 077/411-86-85 
SILOS NA CEMENT ZREMB poj. 161, stan techniczny dobry, 
w ciągłej eksploatacji, -1.000 zł. Mirków, gm. Długdęka, tel. 
071/315-11-10
O  SIPOREX 24 x 24 x 59 cm - 4.90 zł/szt, 12 x 24 x 59 

cm - 2.65 zł/szt, znak jakości, certyfikat, transport 
gratis. Góra, tel. 0601/56-95-61 01030681 

O  SIPOREX - różny asortyment, producent Milicz, Ska
wina. Bloczki betonowe, cegła pełna, dziurawka, K-1, 
K-2, pustaki, nadproża, kształtki U-36, U-24, cement, 
wapno, zaprawy i kleje. Wymienione towary posia
dają atesty i certyfikaty. Transport gratis. Wszystkie 
wyroby w cenach promocyjnych, prowadzimy sprze
daż ratalną. Góra, ul. Poznańska 21, tel. 065/543-36-40 
(fax), 0601/57-14-04 84014641 

SIPOREX z rozbiórki, 200 sztuk, 24x24x58 cm -1.5 zł/szt. Mi
licz, tel. 0601/14-46-43
SIPOREX wym. 24 x 24 x 59 cm, ok. 1.000 szt. - 4.65 zł/szt. 
Wrodaw, tel. 071/362-85-52,0604/65-22-22 
SKRZYDŁA DRZWI BALKONOWYCH + 2 skrzydła okienne, 
żaluzje srebrne, -100 zł. Grodków, tel. 0600/83-75-79 
SKRZYNKA ELEKTRYCZNA RBE, uzbrojona, różnicówka, 
bezpieczniki (szafka na czas budowy), kpi. z przewodem i bed
narką- 450 zł. Lubin, tel. 076/846-59-34,0604/85-61-87 
SŁUPKI DO BRAM z zawiasami, śr. 90 , dł. 250 - 13 zł/szt. 
Wrodaw, tel. 311-77-48
SŁUPKI DREWNIANE dębowe -10 zł/szt. Domanowice, gm. 
Trzebnica, tel. 071/312-87-00
SŁUPKI OGRODZENIOWE śred. 38. 50,60, dł. 220 cm, na
rożne ze skosami, bramowe o śred. 90, dł. 250 cm, z zawiasa
mi, od 13 zł/szt. Radwanice k. Wrocławia, teł. 071/311-77-48 
SŁUPKI OGRODZENIOWE z rur zwykłych i ocynkowanych, 
śred. 6 cm, od 15-18 zł/szt, z rur zwykłych o śred. 10 cm - 20 
zł/szt Wrodaw, tel. 071/368-78-43 
SŁUPKI OGRODZENIOWE śr. 38, dł. 220 -13 zł/szt. Wrodaw, 
td. 311-77-48
SŁUPKI STALOWE średnica 50, dł. 1 m, okdo 100 szt., cena -
3 zł/szt Wrodaw, td. 0501/80-74-20
SŁUPY BETONOWE energetyczne - 300 zł/2 szt Gośdszów,
gm. Nowogrodziec, tel. 075/736-74-69
SŁUPY DREWNIANE cena - 100 zł/szt. Wrocław, tel.
071/349-23-05
O SPRZEDAŻ AGREGATÓW TYNKARSKICH P.F.T.G-4.

„  tel. 0604/66-37-82 01034321 
STAL CEOWNIK 120 mm, dł. 5 m - 40 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/646-14-48

DRZWI DREWNIANE
ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE, GARAŻOWE 

NAJTAŃSZE NA DOLNYM ŚLĄSKU 
FAKTURY VAT, TRANSPORT GRATIS 
Tel. 0 -607  67  4 7  2 7 ,0 7 6 /8 4 3 -6 0 -6 3

OP012420
STAL DWUTEOWNIK 240,260,80 dł. odcinków 5-7 m • 0,80 
zł/kg.., tel. 0601/79-66-30
STAL DWUTEOWNIK 300 mm, dł. 5 m, 2 szt. • 27 zł/m.b. Jele
nia Góra, tel. 075/642-58-54,0606/59-61-63 
STAL DWUTEOWNIK 180 mm, 4 m, 2 sztuki - 200 zł. Oława, 
tel. 0605/08-49-19
STAL PRĘT KWADRATOWY ST3,30x30 mm, w odcinkach 6 
m.b. • 0,8zł/kg. Jelenia Góra, tel. 0502/66-18-16 
O  STEMPLE BUDOWLANE sosnowe, cena - 3 zł/szt., 

więżba dachowa, impregnowana, cena - 570 zł/m3, 
deski na szalunki i podbltkę, cena - 230 zł/m3. Lubin, 
tel. 0607/47-26-43 84019761 

STEMPLE BUDOWLANE metalowe i ocynkowane, 450 szt., 
wszystkie wymiary - 31 zł/szt. Kamienna Góra, tel. 
0601/66-95-03
STEMPLE BUDOWLANE, żerdzie ogrodzenniowe, sosnowe, 
długość na zamówienie, cena 1.20 zł/m.b., deski na podbittcę, 
cena -420 zł/m3. Piszkawa 12, gm. Oleśnica, tel. 071/315-33-12 
STEMPLE BUDOWLANE dł. 3 m - 3 zł/szt., sztachety ogro
dzeniowe i balkonowe, 6 X120 - 2 zł/szt., łaty ogrodzeniowe, 
listwy montażowe - od 1.5 zł/szt Prochowice, tel. 076/858-49-10

bESKI PODŁOGOWE
niska wilgotność drewna gwarantowana! 
„ADWER” Wrocław, ul. Piękna 78 I 

tel. 071/336-25-03 o p o h 966

STEMPLE BUDOWLANE rozkręcane • 30 zł/szt. Żary, tel. 
0606/51-91-65
STOPNIE SCHODOWE dębowe, wym. 95 x 30 cm, 13 szt., cena 
- 75 zł/szt. Świdnica, tel. 0607/38-99-70 
STÓŁ WIBRACYJNY kpi., szer. 80 cm dł. + forma na bloczki 
oraz forma na płytki chodnikowe 30 x 30 - 750 zł. Brzeg Opol
ski, tel. 077/416-40-05 po godz.15 
STRZEMIONA ZBROJENIOWE 21 x21 cm, cena - 2 zł/szt. Wro
cław, tel. 071/364-50-27,0608/58-32-07 
STYROPIAN grubość 10 cm, cena - 8.50 zł/m2. Wrocław, tel. 
0601/19-94-64
STYROPIAN FS-15 88 zł/m2, FS-20 -128 zł/m3, siatka i klej 
do styropianu. Wrocław, tel. 0603/10-24-41 
SZALUNKI AKR01,20 x 0,40 - 30 zł, 1,50 x 0,40 - 35 zł. Wro
cław, tel. 0605/11-65-64
SZTACHETY OGRODZENIOWE świerkowe, szlifowane, róż
ne wzory, wym. 120 x 9 x 2 cm, cena od 1.70 zł/szt oraz inne 
wyroby z drewna. Kłodzko, tel. 074/867-91-23 
SZTACHETY OGRODZENIOWE heblowane, zaokrągłone, 
wym. 125 x 9 x 2.3 cm, cena 220 zł/szt Mąkoszyce, woj. opol
skie, tel. 077/416-77-04 po godz. 16 
SZYBY hartowane, wagonowe, 86 x 47 x 5,71 x 39 x 5,52 x 42 
x 5 cm, łącznie 400 szt., żaroodporne, nadają się do kominków, 
cena 3 zł/szt. Wrocław, tel. 071/339-72-81 
SZYNY KOLEJOWE dł. 525 cm, 8 sztuk, -1.000 zł. Nowe Mia
steczko, tel. 068/388-80-16

I p r o d u c e n t !
OKNA PCV
MONTAŻ-DEMONTAŻ-OBRÓBKA

najniższa cena 
w mieście

sprawdź !!!
PARAPETY-ŻALUZJE-ROLOSY
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TACZKA BUDOWLANA na pompowanym kole, 2 szt., cena - 
90 zł/szt Wrodaw, tel. 071/364-50-27,0608/58-32-07 
TARCICA BUKOWA sucha, grubość 50 mm, -1.400 zł. Bystrzy
ca Oławska, tel. 071/303-09-07,0605/74-16-06 
TARCICA BUKOWA, JESIONOWA po suszami, gr. 50 mm, 
cena 1.500 zł/m3. Trzebnica, tel. 0600/31-93-19 
TARCICA DĘBOWA oraz jesionową, gr. 50, kl. I • 900 zł/m3. 
Lubań, tel. 075/722-27-39
TARCICA DĘBOWA sucha, grubość 25 i 50 mm, dł. 3.5 m, kle
jonki dębowe na schody, podłogi, tralki, -1.100 zł. Lubin, tel. 
076/844-60-48,0502/32-76-20
TARCICA DĘBOWA sezonowana, grubość 75 mm, -1.900 zł. 
Olszyniec, gm. Żary, tel. 0600/21-96-39 
TARCICA DĘBOWA dł.3 m, gr, 50 mm, sezonowana, szer. od- 
krycia 35 cm, gat II, 3 m3, - 2.500 zł. Opole, tel. 0605/52-99-47 
TARCICA DĘBOWA2.5 m3, grubość 35 mm, dł. 2.5 m • 5.000 
zł/m3. środa Śląska, tel. 071/317-23-55 
TARCICA DĘBOWA -1.200 zł/m3. Wieluń, tel. 0503/95-66-40 
TARCICA DĘBOWA gr. 55 i 25 mm, sezonowana, I klasa • 1.600 
zł, II klasa - 1.100 zł, III klasa - 800 zł, 20 m3. Wrocław, tel. 
0605/06-62-33
TARCICA DĘBOWA sezonowana -1.400 zł/m3, jesionowa, se
zonowana -1.300 zl/m3. Wrocław, tel. 071/357-73-44 
TARCICA JESIONOWA 40,45,50 mm, sezonowana 8 lat • 900 
zł/m3. Strzelin, tel. 071/392-21-10 po godz. 18,0602/24-82-22 
TARCICA JESIONOWA, DĘBOWA grubość od 25 do 45 mm, 
cena 1.000 zł/m3. Trzebnica, tel. 071/312-91-77,0600/16-88-07 
TARCICA OLCHOWA sezonowana - 600 zł/m3. Wieluń, tel. 
0503/95-66-40
TARCICA ORZECHA WŁOSKIEGO oraz korzenie, w całości 
lub pocięte - od 100 do 1.000 zł. Kamienna Góra, tel. 
075/744-51-30,0605/42-36-39
O TARCICA SUCHA: dębowa -1.900 zł/m3, bukowa -

1.450 zł/m3, jesionowa - 1.500 zł/m3. Oława, tel. 
071/303-89-69 w godz. 8-15,0602/59-14-30 01029311 

O  TARTAK OFERUJE WYROBY i USŁUGI: TARCICA DĘ
BOWA, grubość 27 mm - 990 zł/m3, WIĘŹBA DACHO
WA, ŁATY DACHOWE, DREWNO BUDOWLANE, IM
PREGNACJA ZANURZENIOWA • 600 zł/m3 oraz OB
RÓBKA MASZYNOWA DREWNA. Marczów k. Jeleniej 
Góry, tel. 075/753-18-63,0601/15-11-57 01034451 

TAŚMOCIĄG BUDOWLANY dł. 8 m, nie używany w budow
nictwie, stan b. dobry, - 2.000 zł. Bolesławiec k, Wielunia, tel. 
062/783-60-04
TRALKI BETONOWE na balustrady, kilka wzorów. Bolesławiec, 
tel. 075/734-84-88
WALEC WIBRACYJNY chodnikowy, waga 1 1 • 6.000 zł, za- 
gęszczarka gruntu, 300 kg • 5.000 zł, ręczny kafar Delmag, 100 
kg • 2.000 zł. Kłodzko, tel. 0601/97-10-13 
WALEC WIBRACYJNY W  3403,1989 r., - 5.500 zł. Wolibórz, 
tel. 074/^72-12-68
WAPNO HYDRATYZOWANE w workach po 50 kg - 9 zł/szt. 
Wrodaw, tel. 071/339-83-05 po godz. 20
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O WATA SZKLANA, wełna mineralna, w workach 120 L, 
tel. 062/785-65-75 81014001 

WEŁNA MINERALNA gr. 5 cm - 3,60 zł/m2 oraz grubość 10 
cm, cena - 6.20 zł/m2. Wrocław, tel. 0607/19-94-64 
WEŁNA MINERALNA 35 m2, • 250 zł. Wrocław, tel. 
071/373-85-13
WEŁNA MINERALNA gr. 15 cm, 150 m2 - 9 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/373-90-79
WĘZEŁ BETONIARSKIMNB 500,1988 r. (instalacja elektrycz
na do naprawy), - 10.000 zł. Ostrów Wielkopolski, tel. 
062/738-09-36
WIBRATOR DO BETONU + formy na bloczki - 500 zł. Karłowi
ce, tel. 077/469-71-38
WIBRATOR DO BETONU przyczepny, - 400 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
WIBRATOR DO BETONU doczepny, - 400 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
O WIBRATOR DO PUSTAKÓW rury nierdzewne (n ipo- 

ręczę i wkłady kominowe), butle (tlenowe, acetyle
nowe), śruby nastawne do stropów. Nowa Sól, tel. 
068/356-90-59 84001391 

WIBRATOR WGŁĘBNY z buławą, - 600 zł. Wrocław, td. 
0502/36-08-65
WIBROPRASA HK-6 BIS krocząca, do produkcji bloczków be
tonowych, krawężników, pustaków, • 29.000 zł. Osieczna, tel. 
065/535-06-87
WIERTNICA GOLZ kompletna, ręczna, na stojaku, -1.600 zł. 
Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
O WIĘŻBA DACHOWA tarcica, łaty, impregnacja - 640 

zł/m3. Montaż więżby. Węgry k. Żórawiny, tel. 
0502/38-66-09 01029211 

WIĘŹBA DACHOWA impregnowana - 600 zł/m3, łaty 6/4 -1.45 
zł/mb, deski • od 350 zł. Bolesławiec, tel. 075/784-11-01, 
0603/98-09-97
WIĘŹBA DACHOWA + łaty na pokrycie dachu domku jednoro
dzinnego, wysezonowane, zakonserwowane, • 3.500 zł. Brzeg, 
tel. 0607/73-69-35
WIĘŹBA DACHOWA w cenie 480-590 zł/m3. Jawor, tel. 
076/870-10-28,0607/27-41-77
WIĘŹBA DACHOWA z rozbiórki, stan idealny, piaskowiec, da
chówka klinkierowa • 30 gr/szt. Lubin, tel. 0604/34-16-04 
WIĘŹBA DACHOWA impregnacja gratis, 600 m3. Świdnik, gm. 
Marciszów, tel. 075/741-05-45
WIĘŹBA DACHOWA wyleżakowana 4 lata, - 8.200 zł. Walim, 
tel. 074/845-76-84
WKŁADY KOMINOWE SUPRA różne modele, cena od 1500 
zł. Wrocław, tel. 0600/88-57-41
WKŁADY KOMINOWE kwasoodpome, atest - 34 zł/m. Legni
ca, tel. 076/857-51-05,0608/49-55-34 
WÓZEK BETONIARSKI spalinowy, koleba wywrotka, -1.800 
zł. Leszno, tel. 065/520-06-98,0604/60-32-46 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA duża, z klockiem hamulcowym, 
stan dobry, • 400 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-62-78 po 19 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA LINOWA BZUT udźwig 4.51, -
1.000 zł. Kamienna Góra, tel. 075/744-51-30,0605/42-36-39 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA 380 V, • 400 zł. Łaziska, gm. 
Bolesławiec, tel. 075/644-90-29 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA z ramieniem, - 300 zł. Oława, 
tel. 0605/08-49-19- '
WYCIĄGARKA BUDOWLANA LINOWA montowana na szy
nę, góra/dół, L + P, 380 V, 500 kg, - 800 zł lub zamiana na mat. 
budowlane (styropian, wełna, kostka). Szczytna, tel. 
0501/64-55-29, woj. wałbrzyskie 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA linowa, -1.500 zł. Wrodaw, tel. 
071/353-62-54 po godz. 15,0606/73-39-15 
WYCIĄGARKA BUDOWLANA udźwig 200 kg, sterownik, 380 
BV, obudowana w skrzynię z zamknięciem, - 600 zł lub zamie
nię na barakowóz do remontu. Wrocław, tel. 0601/19-99-49 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER .skoczek', 1998 r., 70 
kg, sten b. dobry, - 2.300 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 lub 
Niemcy, 0049/17-46-66-67-69
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU .skoczek*, maga 62 kg, stan b. 
dobry, - 2.300 zł. Lubań, tel. 0603/71-92-95 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU płyta 150 kg, diesel, mało używa
na. Pokosław, tel. 065/547-87-56,0609/20-85-96 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WEBER płyta, 90 kg, na benzynę 
- 2.490 zł. Wrocław, tel. 071/788-74-10 po godz.20 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER .skoczek*, 45 kg, stan 
dobry, benzyna, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 071/372-69-58, 
0609/3940-95
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU FARYMAN, 1987 r. płytowa, wi
bracyjna, waga 850 kg, po remoncie silnika, na gwarancji, - 7.000 
z ł+VAT. Chojnów, tel. 0602/66-79-96,0604/08-56-65 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1996 r. 180 kg, silnik 
diesel Hatz, stan b. dobry - 4.100 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, 1996 r., benzyna .sko
czek', stan b. dobry, • 1.600 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
lub Niemcy, 0049/1747-71-21-78 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1998 r. 105 kg, diesel, 
stan b. dobry, - 3.700 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 1998 r. płyta, diesel, 
111 kg, stan b. dobry, - 3.100 zł. Bdesławiec, td. 0603/10-25-21 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU BOMAG, 1999 r. 235 kg. silnik die
sel Hatz, - 5.700 zł. Bolesławiec, tel. 0601/57-13-39 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU AMMAN, 1999 r., benzyna .sko
czek*; stan idealny, - 3.100 zł. Bolesławiec, tel. 0603/10-25-21 
ZAGĘSZCZARKA GRUNTU WACKER, 2000 r. 90 kg, stan b. 
dobry, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 0501/40-31-35 
O ZAGĘSZCZARKI GRUNTU WEBER nowe, w cenie od

3.700 zł, netto, z gwarancją na rok, ceny najniższe w 
Polsce, autoryzowany przedstawiciel firmy We- 
ber/PHU Zenker, E-Mail Zenker@Sisco.pl. 59-300 Lu
bin, Osiek 35 B, tel. 076/842-834 3 84018591 

ZAMIENIĘ STAL DWUTEOWNIK 240 mm, dł. 5 m, 1 szt., na 
inne materiały budowlane. Mirków, tel. 071/315-11-28 
ZAMIENIĘ ZESTAW DO LUTOWANIA rurek z miedzi + przy
stawka do rynien, profesjonalna, sprężarka prod. polskiej, 220 
V, profesjonalna, 351 • zamienię na wiertarkę DS-1,5 lub 151. 
Paczków, tel. 077/431-78-21
ZAWIASY WAHADŁOWE 150 mm, pokryte mosiądzem -10 
zł/szt Wrodaw, tel. 341-03-55
ZBIORNIK NA SZAMBO poj. 11.000 I, stalowy. Strzelin, tel. 
071/796-12-38
ZBIORNIK NA SZAMBO stalowy, poj. 33001, grubościenny, 
stan b. dobry, - 850 zł. Wrocław, teł. 0605/92-95-60 
ZBIORNIK NA SZAMBO polietylenowy, poj. 50001, - 3.200 zł. 
Wrocław, tel. 0602/43-77-21
ZBIORNIKI NA SZAMBO paliwa, od 4000I do 50.0001, konser
wowane, zapewniam transport od 1200 do 5000 zł. ., tel. 
0608/71-25-23
ZBIORNIKI NA SZAMBO betonowe, poj. 5-30 m3, od 1800 zł. 
Wrodaw, tel. 071/352-75-20,071/352-75-23 
ZŁĄCZE ZK-3A .Sypniewski', - 700 zl. Złotoryja, tel. 
0601/53-93-11
ŻWIR pospółka, 271, • 700 zł. Leszno, tel. 065/529-61-96

SPRZĘT

SPORTOWO-TURYSTYCZNY
O APARATY DO HYDROMASAŻU używane, kąpiel pe

rełkowa - 380 zł, 420 zł, 500 zł i ap. do hydromasażu, 
kąpieli ozonowej • 560 zł, 620 zł, 840 zł, solarium Pri- 
vileg • 620 zł (łóżko), solarium Philips - 650 zł (łóżko). 
Legnica, tel. 076/866-34-07 84019641 

O BASENY POMPbWANE atrakcyjne, w supercenach • 
już od 99 zł oraz materace 1-, 2- i 3-osobowe. Zadzwoń 
lub przyjedź, a przekonasz się sam. Wrodaw, ul. Tu
nelowa 4, tel. 071/336-35-89 (oraz fax), 0605/62-02-03 
85001831

BROŃ MYŚLIWSKA KNIEJÓWKA kaliber 16 mm, kula 7 x 57, 
pokrowiec, luneta, - 3.000 zł. Chocianów, tel. 076/8184680 , 
BROŃ MYŚLIWSKA Express Super BRNO, kal. 7 x 65 R, stan 
b. dobry, - 3.700 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-10-58 
BROŃ MYŚLIWSKA DRYLING SIMSON krótka, grawerowa
na, kal. 16-8x57 JRSm 2 lunety 4x32 i 6x42, • 4.500 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/761-24-08
BROŃ MYŚLIWSKA SZTUCER OWG prod. polskiej, kal. 308 
Winchester, z lunetą Zeiss 6 x 42, pokrowiec, akcesoria, pra
wie nie używany, -1.900 zł. Legnica, tel. 076/850-20-61 
BROŃ SPORTOWA KARABINEK SPYDER ELITE do paint- 
balla, automatyczny, magazynek na 200 kulek, butla C02, stan 
idealny • 800 zł, maska Scott - 200 zł, pistolet Splatmaster, 
magazynek na 100 kulek, stan idealny • 130 zł. Wrodaw, tel. 
0603/76-55-05
BUTY PIŁKARSKIE młodzieżowe, profesjonalne, skóra, 
rozm.38, firmy Umbro, nowe, cena 100 zł. Świdnica, tel." 
074/853-04-94
BUTY PIŁKARSKIE stan idealny, rozmiar 39-44, -100 zl. Wro
cław, tel. 071/364-57-67,0504/98-58-50 
BUTY REEBOK, -195 żł. Wrocław, tel. 0607/82-23-08 
DESKAWINDSURFINGOWA szkoleniowa, kompletna - 320 zł 
oraz deska windsurfingowa Fanatic Cobra - 290 żł. Kamieniec 
Wrocławski, td. 071/318-52-81 po godz. 20,0602/84-61-56 
DESKA WINDSURFINGOWA F-2 COMET wyporność 1491 + 
pędnik 7.4 m2 Neil Pryde, komplet, - 2.100 zł. Leszno, tel. 
065/520-08-92
DESKA WINDSURFINGOWA FANATIC BAT dł. 3,25 m, kpi. 
pędnik, maszt, bom, żagiel 6,5 m2, - 1.550 zł. Wrocław, tel. 
071/781-93-53,0501/31-78-71
DESKA WINDSURFINGOWA ON SLALOM MEDIUM 275 cm, 
wyporność 1021, Hawai Design., stan idealny, • 460 zl. Wro
cław, tel. 0606/18-76-74
DESKA WINDSURFINGOWA MISTRAL dł. 298 cm, wyporność 
1301, nowy pokrowiec, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/361-52-50, 
0601/55-20-51
DESKA WINDSURFINGOWA dł. 3.6 m, żagiel 5.9 m2 - 650 zł 
oraz Tiga, dł. 2.6 m, żagiel 5.2 m2 -1.500 zł i Cobra, nowa, dł. 
2.75 m2, żagiel 4.7 m - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0606/96-03-34 
DESKA WINDSURFINGOWA typ F2 Xantos 325 cm, wypór- 
ność.1691 + żagiel do wyboru 6,6.4 lub 7 m2, bom z klamrą, 
dzielony maszt, stan idealny, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 
071/361-64-39
DESKA WINDSURFINGOWA F2 Sputnik 285 cm, wyporność 
1151 + stopa masztu i statecznik, cena - 800 zł może być z 
pędnikiem. Wrocław, tel. 071/361-64-39 
DESKA WINDSURFINGOWA Fanatic BEE z 2000 r, 294 cm, 
wyporność 1641, żagiel 6.5 m2, monofilm, dzielony maszt 30% 
carbon, bom vario z klamrą, kompletna, stan idealny, - 3.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-64-39
DESKA WINDSURFINGOWA 360 cm, dla początkujących - 550 
zł, Hi-Fly, 325 cm, kompletne - 850 zł. Wrocław, tel. 
0602/32-53-04
DESKI WINDSURFINGOWE 3 szt., 385 cm, 295 cm, 310 cm, 
Mistral, także dla początkujących, kompletne, od 150 zł. Nowa 
Ruda, tel. 074/872-22-64
DRES z nadrukiem .MKS Juvenia Wrodaw*, czerwono-biały, -
100 zł. Wrocław, tel. 071/373-98-64
JACHT regatowy, nowy, kompletny, - 5.500 zł. Wrocław, tel.
071/355-87-15,350-02-63
JACHT CORTINA 595 żaglowy, stan b. dobry, - 20.000 zł. Zie
lona Góra, tel. 0601/73-26-45
JACHT "JAKA" prod. francuskiej, kpi., dodatkowo spinaker, 
genua, rolfok, stan b. dobry, kabinowy, mieczowo-kilowy - 6.800 
zł. Wrocław, tel. 071/355-87-15,071/350-02-63 
JACHT ŻAGLOWY kabinowy, Focus 650, regatowo-turystycz- 
ny, b. szybki, rej. PZŻ, patent flagowy, 6,5 m x 2,5 m, maszt 
Procter angielski, pow. żagli 25 m2, roler foka, olinowanie, sil
nik zaburtowy, przyczepa podłodziowa razem - 25.000 zł/kpi. 
Nysa, tel. 0606/80-02-37
KAJAK 2-osobowy, składany, wiosła, podłoga, poduszki, -160 
zł. Kłodzko, tel. 0606/94-10-87
KAJAK 2-osobowy + wiosło, pompowany - 250 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-51-61
KAJAK prod. niemieckiej, mało używany, 5-komorowy, 2-oso
bowy, kompletny, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/780-68-77, 
0602/66-75-98
KAJAK DMUCHANY 2-osobowy, + wiosło, - 250 zł. Oleśnica, 
tel. 071/398-51-61
KAJAK GÓRSKI z tworzywa, do wykończenia, • 300 zł. Ole
śnica, td. 071/398-86-88
KATAMARAN HOBBY 16 kompletny, 2 trapezy, plandeka, stan 
b. dobry- 7.000 zł oraz drugi Hobby 14, kompletny, stan dobry 
- 4.500 zł. Wrocław, tel. 0606/96-03-34 
KIJE DO GOLFA cena od 30 zł/szt. Wrocław, tel. 071/347-81-86 
KRĄŻEK DO SZTANG115 kg (3 szt.) i 20 kg (4 szt.) wraz ze 
stojakami, -1.000 zł. Wrodaw, tel. 0601/71-57-78 
KUCHENKA TURYSTYCZNA gazowa, 2-palnikowa, • 40 zł. 
Wrocław, tel. 355-65-56
KUPIĘ BROŃ SPORTOWĄ wiatrówkę, chętnie z lunetą (broń 
sportową pneumatyczną). Chojnów, tel. 0604/8547-79 
KUPIĘ BROŃ SPORTOWĄ WIATRÓWKĘ karabin gladkolufo- 
wy 4,5 mm, z przyrządem optycznym. Wrocław, tel. 
0602/82-48-26
KUPIĘ DESKĘ WINDSURFINGOWĄ 105-12ÓI oraz maszt 490 
cm, 29 imcs. Legnica, tel. 076/851-20-71,0606/72-77-58 
KUPIĘ ŁÓDŹ kabinową, żaglową albo motorową, w cenie do
3.000 zł, w rozliczeniu samochód. Ziębice, tel. 074/819-08-34 
pogodz. 21
KUPIĘ ŁÓDŹ WĘDKARSKĄ - do 300 zl, najlepiej z okolic Zie
lonej Góry. Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
KUPIĘ NAMIOT-typu .domek’ , 4-osobowy, tanio/Wrocław, tel. 
0607/62-52-62
KUPIĘ NARTY dziecięce, małe, dla chłopca 5-letniego, razem 
z butami, rozm. buta 26-27 (16-17) i kijkami. Nysa, tel. 
0606/80-02-37
KUPIĘ NARTY nowe lub b. mało używane, znanej firmy, tanio, 
carvingowe lub fun-carvingowe. Wrocław, tel. 071/344-21-79 
KUPIĘ PONTON 4-osobowy. Opole, tel. 0603/24-18-95 
KUPIĘ PONTON WĘDKARSKI 2,3-osobowy, tylko z grubej 
gumy - do 250 zł. Wrocław, tel. 071/788-78-37 
KUPIĘ PONTON WOJSKOWY 6-12-osobowy, z twardym dnem 
Wrocław, tel. 0602/57-90-30
KUPIĘ SILNIK DO JACHTU YAMAHA MERCURY moc 10-15 
KM, w cenie 2.000-2.500 zł. Zielona Góra, tel. 0601/73-2645 
KUPIĘ SILNIK DO ŁODZI wędkarskiej, elektryczny. Wrodaw, 
tel. 071/367-86-44,0603/37-56-44 
KUPIĘ SILNIK DO ŁODZI, PONTONU elektrczny, 12 V. Opole, 
td. 077/45749-04
KUPIĘ SILNIK DO SKUTERA WODNEGO KAWASAKI, 650 
ccm, 2-suw 2-cylindrowy, chłodzony cieczą., tel. 0604/69-36-16 
KUPIĘ SPRZĘT DO NURKOWANIA. Wrocław, tel. 
090/39-85-60,071/342-08-95
KUPIĘ SPRZĘT DO WSPINACZKI - szpej metalowy, kaski itp.
Wrodaw, tel. 090/39-85-60,071/342-08-95
KUPIĘ STÓŁ BILARDOWY 8-stopowy, prod. polskiej, może
być do remontu. Leszno, tel. 0600/37-2847
KUPIĘ STÓŁ DO PING-PONGA Wrodaw, tel. 071/372-66-59
KUSZA do pdowu ryb, komplet uszczelek+częśd, pokrowiec,
-150 zł. Lubin, tel. 076/840-85-79
KUSZA samoróbka, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/363-20-34
LODÓWKA TURYSTYCZNA ELEKTROLUX12 V, 220 V, gaz

AUTO GIEŁDA DOLNOŚLĄSKA 86 spis frśśći'- patrz strona 61 (rozkładowa) 26*06*2001

mailto:zg_wroclaw@cgips.pl
mailto:Zenker@Sisco.pl


ZKT LUBAWA- SKŁAD FABRYCZNY 
WILLOWE BAWEŁNA + IGLOO -  40 MODELI

PRAWDZI lii3 NAMIOTY
POW ERMAN
S P O R T

Wrocław, ul. Chorwacka 41
OP012457

tel. 071 /325-25-13; 325-97-75
płynny, prod. zachodniej, stan idealny, - 550 zł. Głogów, tel. 
076/834-46-34
LODÓWKA TURYSTYCZNA samochodowa, 12 V, na wtyczkę 
do zapalniczki, poj. 24 I, nowa, - 250 zł. Żagań, tel. 
068/377-02-68
LOTNIA wraz z urzężą, rozpiętość skrzydła 12 m, • 2.200 zł. 
Bogatynia, tel. 075/773-18-51
ŁODZIE WĘDKARSKIE 4 sztuki, nadają się do przewozu na 
dachu samochodu, schowek w dziobie i rufie, demontowana 
ławeczka, 2-, 3-osobowe, nowe, - 790 zł. Wrocław, tel. 
0600/85-44-01
ŁÓDŹ wiosła, silnik Yamaha (2 KM), - 2.000 zł lub zamienię na 
przyczepę bagażową. Wrocław, tel. 071/357-50-47, 
0502/60-03-70 -
ŁÓDŹ WĘDKARSKA 2.6x1.3, płaskodenna, żywiczna, komplet
na, osprzęt, stan idealny, - 950 zł. Wschowa, tel. 0606/64-50-85 
ŁÓDŹ MOTOROWA 4-osobowa, ze spaniem, ładna, przycze
pa łamana, silnik Chrysler, 115 KM, - 24.000 #  lub zamienię na 
samochód osobowy, kombi, chętnie diesel. Wrocław, tel^ 
071/311-70-15
ŁÓDŹ MOTOROWA YAMAHA XR 310-B model 2000,310 KM, 
2 silniki strugowe, 5-osobowy, + przyczepka, - 60.000 zł., tel. 
0607/61-34-14 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem • AC0240 www.autogielda.com.pl)
ŁÓDŹ RYBACKA, 1990 r. 6-osobowa, stan b. dobry, pełny 
osprzęt kapoki, wiosła, kotwica, 2-komorowa, - 1.500 zł. Ka
mieniec Ząbk.. teł. 074/817-34-18 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA z żywicy, prod. niemieckiej, stan idealny,
- 700 zł. Legnica, tel. 076/862-99-18,0609/27-22-16
ŁÓDŹ WĘDKARSKA dł. 3,5 m, silnik Johnson, 4 KM, zareje
strowana, wiosła, wózek, - 1.000 zł. Otmuchów, tel. 
077/431-59-55,077/431-51-24,0601/72-32-20 
ŁÓDŹ WĘDKARSKA TEXAS-300A wraz z pokrowcem i przy- 
czepką, do przewozu łodzi (wciągarka) + silnik 12 V, wiosła, 
wszystko nowe, nie używane, zarej. - 3.000 zł. Wrocław, tel. 
071/352-46-39
ŁÓDŹ WIOSŁOWA dł. 2,7 m, szer. 1,3 m, nowa, z możliwością 
przyczepienia silnika, 2 wiosła, 2 kamizelki ratunkowe, • 1.200 
zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-15-02 
ŁÓDŹ ŻAGLOWA kompletna, 2 trapezy, spinaker, wózek do 
slipowania, plandeka, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 0606/96-03-34 
ŁÓDŹ ŻAGLOWA plastikowa, dł. 3.80 m, pow. żagla 11.5 m2, 
dzielony maszt, niezatapialna, miecz stalowy, chowany, plan
deka, wózek do slipowania, • 3.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/96-03-34
ŁÓDŹ ŻAGLOWA dł. 470 cm, kompletna, 2 x trapez, spinaker, 
wózek do slipowania, plandeka, - 4.500 zł. Wrocław, tel. 
0606/96-03-34
ŁÓDŹ ŻAGLOWA 420 stan dobry, * 2.500 zł. Łagów Lub., gm. 
Łagów, tel. 068/341-28-83
ŁÓDŹ ŻAGLOWA MEWA, - 900 zł. Wrocław, tel. 0601/70-61-58 
ŁYŻWOROLKI rozm. 38 i deskorolka, - 60 zł. Wrocław, tel. 
071/788-14-08
MOTOLOTNIA LIBRĘ 3 2-osobowa, silnik Citroena GSA, nowa, 
obudowana, komplet przyrządów, oświetlenie, reduktor, atrak- 
cyjny wygląd, -17.000 zł. Chocianów, tel. 0606/31-56-79 
NAMIOT 4-osobowy, typu .domek", 2 sypialnie, nowy, stan ide
alny, -1.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 0606/17-03-92 
NAMIOT .domek*, wys. 2,20 m, 3-osobowy, sypialnia podwie
szana, duży przedsionek, okna, moskitiery, stan idealny oraz 
inne, od 420 zł. Głogów, tel. 076/834-46-34 
NAMIOT 4-osobowy, prod. zachodniej, z dużym przedsionkiem, * 
wys. 180 cm, 2 sypialnie, - 500 zł. Jawor, tel. 076/870-39-22 
NAMIOT nowy, typu .domek”, 4-osobowy, 2 sypialnie, przed
pokój, - 800 zł. Lubin, tel. 0603/68-60-57 
NAMIOT 2-osobowy, nie używany, - 50 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-27-49
NAMIOT 3-osobowy, nowy - 200 zł, 6-osobowy, nowy - 500 zł. 
Strzegom, tel. 074/855-41-23
NAMIOT 2-osobowy, bez tropiku, stan b. dobry, brak stelaża, • 
30 zł. Wrocław, tel. 0503/37-20-42 
NAMIOT wojskowy, duży, 6 okien, stan b. dobry, - 1.850 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-03-98
NAMIOT WOJSKOWY, - 600 zł. Wrocław, tel. 0602/49-01-58 
NAMIOT 2-osobowy, z tropikiem, nowy - 220 zł, namiot wojsko
wy, duży, nowy -1.400 zł. Wrocław, tel. 071/363-20-34 
NAMIOT DOMEK 4-osobowy, pow. 20 m2, 2 sypialnie, duży 
przedsionek, stan b. dobry, - 900 zł. Wrocław, tel. 0600/34-55-22 
NAMIOT HIGH PEAK Ontario, 3-osobowy, oryg., nowy, igloo, 
wodoodporność 1000 mm, waga 3 kg, przedsionek, - 230 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-86-88 po godz.15 
NAMIOT IGLOO WERONA4 przedsionek, nowy, nie używany,
- 340 zł. Trzebnica, tel. 071/312-13-56
NAMIOT IGLOO-3 nowy, prod. niemieckiej, w przedsionku 
moskitiera, tropik, 240 x 210 x 130 cm, wodoodporny, -175 zł. 
Wrocław, tel. 071/373-44-81,0604/07-59-49 
NAMIOT TWING 6 4-osobowy, 2 sypialnie 2-osobowe, duży 
przedsionek, okna, wysoki, używany 1 rok, waga 13.7 kg, stan 
b. dobry, - 550 zŁ Wrocław, tel. 071/357-23-54,0604/68-43-49 
NAMIOT WARTA 4 z tropikiem i przedsionkiem, oddam gratis. 
..tel. 0502/31-99-38
O NAMIOTY TYPU IGLOO I typu domek, prod. niemiec

kiej, bardzo atrakcyjne cenyl Przy zakupie namiotu 
gratis śpiwór lub karimata, serwis, możliwość obej
rzenia rozłożonych namiotów przed zakupem (eks
pozycja stała - ul. Sułowska 3, wylot na Poznań), 
możliwość negocjacji cen^ Wrocław, tel. 
0603/33-23-18, 0606/53-33-92, 0501/93-27-83 
80015301

O NAMIOTY, MATERACE • wysyłka, dowóz do klienta. 
Namiot Igloo, 4-osobowy, 240x210x130 • 219 zł; na
miot Igloo, 4-osobowy, 460x240x140, z przedsionkiem 
• 299 zł; materac 2-osobowy - 89 zł, 1-osobowy - 59 
zł; pompka • 26 zł oraz inne. Wrocław, tel. 
071/345-42-80,0607/25-13-18 01034041 

NARTY ZJAZDOWE HART 200 cm, srebrne, z zapięciami Look, 
starszy model - 50 zł. Nysa, tel. 0606/80-02-37 
NARTY ZJAZDOWE STOKLE 210 cm, czarne, z zapięciami w 
różne położenia-150 zł. Nysa, tel. 0606/80-02-37 
NARTY ZJAZDOWE STOKLE 205 cm, żółte z zapięciami Geze 
-100 zł. Nysa, tel. 0606/80-02-37 
NAUKA GRY W GOLFA cena - 30 zł/h. Wrocław, tel. 
0600/58-07-35
NOŻE WĘDKARSKIE firmowe, cena: 25-28 zł/szt. Wrocław, 
tel. 071/362-65-93,0605/76-57-97 
PAINTBALL, - 40 zł. Wrocław, tel. 0502/02-25-78 
PARALOTNIA APACHE II stan b. dobry, - 1.000 zł. Zielona 
Góra, tel. 0607/32-48-91
PĘDNIK DO DESKI WINDSURFINGOWEJ dla dziecka, żagiel
2.9 m2 i 4.3 m2, bom z klamrą, maszt aluminiowy 2-częściowy, 
kompletny, - 400 zł. Wrocław, tel. 071/361^64-39 
PIANKA DO NURKOWANIA prod. USA, wzmocnienia na kola
nach i łokciach, bez uszkodzeń, stan b. dobry, mało używana 
przez 2 sezony, czarno-niebieska, 2-częściowa,-na wzrost 
170-175 cm, rozmiar L, - 290 zł. Wrocław, tel. 0600/80-64-76 
PIANKA WINDSURFINGOWA pełna, 1-częściowa, męska, 
damska i dziecinna • 180 zł/szt. Legnica, tel. 076/851-20-71, 
0606/72-77-58
PISTOLET GAZOWY 2 magazynki, kabura, prod. niemieckiej,
- 500 zł lub zamienię na telefon GSM, zestaw .Wizji W ,  .Cy
fry*'. Wrocław, tel. 0501/97-96-25
PISTOLET PNEUMATYCZNY prod. USA, z mosiężnym śru
tem, • 800 zł. Kłodzko, tel. 0606/30-32-71 
PONTON gumowy, 3-osobowy, 2-komorowy, prod. niemieckiej, 
miejsce na silnik, b. mało używany, stan b. dobry, - 600 zł. Gło
gów, tel. 076/835-43-64

PONTON 2-osobowy + wiosła - 250 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
PONTON 3-osobowy, + wiosła, • 250 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
PONTON 4-osobowy, duży, wielokomorowy, prpd. zachodniej, 
- 220 zł. Rawicz, tel. 065/545-33-35 
PONTON 3-, 4-osobowy - 220 zł, 2-osobowy - 160 zł. Wrocław, 
teł. 0603/40-09-94
PONTON ZODIAC gumowy, z deskądo mocowania silnika, dla 
1 osoby i dziecka, • 550 zł. Wrocław, tel. 071/339-85-60, 
0605/51-94-24
PONTON GRYF 6 oraz ponton ZEFIR, 4- i 8-osobowe, z moż
liwością montażu silnika, -1.500 zł. Wrocław, teł. 071/341-20-22, 
0503/94-25-12
PONTON LODESTAR 4-osobowy, prod. koreańskiej, deska na 
silnik, -1.550 zł. Opole, tel. 0607/23-25-17 lub 077/456-37-67 
PONTON METZELER INKAS gumowy, zarejestrowany, uchwy
ty pod silnik, 3-osobowy, dmuchana podłoga, silnik elektryczny 
Merkury, akumulator 60 Ah na gwarancji, -1500 zł. Wrocław, 
tel. 0607/30-78-23
PONTON PASAT 250 wym. 1.2 m x 2.5 m, nie używany, -1.000 
zł. Bolesławiec, tel. 075/734-43-88 
O  PONTON ZODIAK profesjonalny, 5,30 m, sztywna 

podłoga, kokpit, siedzisko Jokey, zegary itp., silnik 
Johnson, 140 KM, Powertrimm, dozownik oleju, przy
czepa prod. amerykańskiej, zestaw oclony, • 25.000 
zł oraz pontony Metzeler pod silniki zachodnie, silni
ki. doczepne, Wrocław, tel. 071/352-44-45, 
0502/95-90-10 80014011

f  NAMIOTY - MATERACE - BASENY'
Pontony i kajaki pompowane

•  Namioty turystyczne (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 zi. tunelowe wys. do 2,1 m. 
domki od 270 zl, willowe od 570 zi, namioty z bawełny do busów i vanów
•  Materace gumowe, welurowa 1-os. 38 zi, 2-os. 70 Zi. 3 os. 150 zi, 
sofy2os.*2 poduszki-100zi,fotele,pufyod35zi •
•  Baseny: owal, prostokąt, kolo do 4 m np. 3,4x1,6x0,53 m -99 zl.
•  Pontony i kajaki od 200 zi.
✓Wrocław ul. Karkonoska 45 (teren Połmozbytu obok stacji ESSO,
2 km od autostrady), telJfu 071/366-22-12, kom. 0-601 469 184 
✓Wrocław, ul. Kosmonautów przy trasie na Lubin przed Wrocławiem 
Leśnicą, tel. 071/351-56-03, kom. 0-603 502 453 q p q i2551 /

PONTON ŻAGLOWY METZELER 4-osobowy, pow. żagla 10
m2, maszty aluminiowe, deska do mocowania silnika, -1.300
zł. Wrocław, tel. 071/325-17-54
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS, - 700 zl. Legnica, tel.
076/850-69-21
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ŁAWECZKA TRENINGOWA4-funk- 
cyjna, gryf+obciążenie, • 420 zł., tel. 0503/74-46-12 
PRZYRZĄD DO CWICZEŃ sztanga 50 kg, ściągane krążki, 
łamany gryf -180 zł. Pągów k. Namysłowa, tel. 077/419-56-85 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ Fitness Atlas i stepper, stan bar
dzo dobry, -1.000 zł. Sosnówka, tel. 075/761-04-24 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ wieloczynnościowy, - 900 zł. Srebr
na Góra, tel. 074/818-03-06
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ORBITREK nowy, na gwarancji.
możliwość transportu, na terenie Wałbrzycha, Wrocławia - 400
zł. Wałbrzych, tel. 074/848-62-01
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ bieżnia sportowa, rower, wiosła,
elektr. liczniki, stan b. dobry • 550 zł. Wałbrzych, tel.
074/847-51-59
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ ATLAS Aran Sport, wieloczynno
ściowy - 700 zł. Wrocław, tel. 071/781-75-30 
PRZYRZĄD DO ĆWICZEŃ mięśni brzucha Kettier, - 70 zł. Wro
cław, tel. 341-48-43,0601/75-82-22 
ROWER TRENINGOWY KETTLER komputer, stan idealny, - 
300 zł oraz inne. Głogów, tel. 076/834-46-34 
ROWER TRENINGOWY wiosła, atlas, inne przyrządy do ćwi
czeń - od 120 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po 20

Szkoła windsurfingu M A L I BU
wypożyczalnia, sklep
Boszkowo - plaża przy hotelu „Syrena”

te l. 0-603 6 77  7 4 7w OP012666

STOŁY DO PING-PONGA stan b. dobry, produkcji zachodniej, 
- 370 zł.-Milicz, tel. 0607/66-01-46 
STÓŁ BILARDOWY 6-stopowy, nowe płótno, nowe kije, wie
szak, kpi. bil nowych, stan b. dobry, na żetony, przygotowany 
do pracy - 2.500 zł. Bolesławiec, tel. 0602/15-29-21 
STÓŁ BILARDOWY 6-stopowy, na żetony -1.700 zł. Legnica, 
tel. 076/852-34-08,0609/41-37-44 
STÓŁ BILARDOWY SENATOR na .złotówki", zarobkowy, nowe 
płótno, komplet bil, kije, stan b. dobry, - 2.650 zł. Wrocław, tel. 
0604/77-50-96
STÓŁ DO PING-PONGA na kółkach, z siatką* rakietki, stan b. 
dobry, -150 zł., tel. 0608/86-56-19 
STÓŁ DO PING-PONGA, - 250 zł. Legnica, tel. 076/850-69-21 
STÓŁ DO PING-PONGA rozkładany, na kółkach *  siatka z 
mocowaniem, prod. zach. - 320 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-36-31,0608/87-87-35
STÓŁ DO PING-PONGA stan b. dobry, - 300 zł. Nowa Ruda, 
tęl. 074/872-74-18 po godz. 20
STÓŁ PIŁKARSKI z szybą podświetlony, na monety 2 zł, stan 
b. dobry • 1.900 zł lub zamienię na flipera, lub stół bilardowy, 
możliwa dopłata. Bolesławiec, tel. 0602/73-12-28 
WĘDKA GARDONNETTE dł. 3 m, bez przelotek, nowa, - 20 zł. 
Wrocław, tel. 0504/78-42-74
WÓZEK DO MOTOLOTNI z osprzętem, nowy, - 1.700 zł lub 
zamienię na żaglówkę. Zielona Góra, tel. 068/323-42-76, 
0601/65-42-56
WYSOKOŚCIOMIERZ SAMOLOTOWY, - 320 zł. Wrocław, tel. 
071/373-03-98
ZAMIENIĘ KATAMARAN, 1998 r. 4-osobowy, składany, kon
strukcja aluminiowa, wym. 6 x3  /n, pow. żagla 10 m2, lekki, 
sprawny, na łódź kabinową z wózkiem, w rozliczeniu 2.000 zł+ 
Mazda 323 z 1988 r., 1.6 E, sprawny, w eksploatacji. Siedlce, 
tel. 0602/32-86-64
^AGIEL WINDSURFINGOWY VAMP Fan 7.0, rok prod. 1999, 
nie używany, - 500 zł. Wrocław, tel. 0607/14-16-92

TURYSTYKA
.ABC" WCZASÓW NAD BAŁTYKIEM. .U Jacka", pensjo
nat położony zaledwie 15 m od plaży w Mielnie. Pokoje z 
łazienkami, TV lub tańsze ze wspólną łazienką, TV, sprzę
tem plażowym, czajniki i szklanki w każdym pokoju. Zo
bacz zdjęcia, www.ta.pl/jacek, rezerwacje. Koszalin, tel. 
094/318-92-96 99000001
.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 promocyjne, 
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-oso- 
bowe, z łazienkami i TV. Ogólnie dostępne zaplecze ku
chenne. Parking zamknięty, rozległy, ogrodzony teren zie
lony, wspaniała, kameralna atmosfera. Rezerwacje, 
www.ta.pl/atrium. ., tel. 094/352-83-65 99000001 
.BASENY" • niskie ceny. Dąbki nad Bałtykiem k. Darłowa, 
OW .Horyzont". Wspaniały obiekt z kompleksem basenów, 
kortami tenisowymi, sauną siłownią bilardem, kawiarnią 
i własnym wyżywieniem. Pokoje, apartamenty i domki kem
pingowe. Pełna wizja. Rezerwacje www.ta.pl/horyzont. ., 
tel. 094/314-80-07 99000001

Tani wypoczynek okolice Sławy
S a s ,  jezioro , poko je  2-, 6 -o so b o w e , WC 
S  natrysk , kuchnia og ó ln o d o s tę p n a , 
o  c e n a  o d  30 zl/pokój z a  d o b ę . 
Tel. 071/369-33-77 lu b  78 ,0 -501  340  997

ROWER WODNY 1-osobowy, - 450 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-51-61
ROWER WODNY 6-osobowy, nowy, .katamaran", • 4.500 zł. 
Wrocław, tel. 0606/81-03-48
SIATKA NA RYBY niezatapialna, prod. szwedzkiej, winylowa, 
- 450 zł. Leszno, tel. 0603/92-41-31 
SIEĆ RYBACKA oryg., dł. 40 m, wys. 2.5 m, ciężarki+pływaki, 
oczka 5 x 5 cm -150 zł/szt. Trzebnica, tel. 071/387-06-56, 
071/312-63-58,0606/14-33-76
SILNIK DO ŁODZI ZUNDAPP, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/362-85-51
SILNIK DO ŁODZI EVENRUDE 6.5 KM, nie eksploatowany w 
kraju, -1.550 zł. Złotoryja, tel. 076/878-34-34 po godz. 18 
SILNIK DO ŁODZI MERKURY zaburtowy, 45 KM, • 1.400 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-87-15,350-02-63 
SILNIK DO ŁODZI SALUT, 2 KM mało używany, stan b. dobry, 
+ części zapasowe, - 400.zł. Świdnica, tel. 074/850-27-38 
SIODŁO DO JAZDY KONNEJ WEMBLAY czarne, z osprzę
tem. -1.000 zł. Nysa, tel. 0609/40-46-09 
SKAFANDER DO NURKOWANIA EQUES 2-częściowy, pian
ka 5 mm, wzrost 178 cm, 80 kg, • 450 zł. Wrocław, tel. 
0602/89-72-84
SKAFANDER DO NURKOWANIA stan b. dobry - 1.500 zł. 
Wrocław, tel. 0602/57-90-30
SKUTER WODNY BOMBARDIER, 1993 r., 750 ccm, -4.500 
zł. Wrocław, tel. 0501/23-54-36 
SKUTER WODNY BOMBARDIER GTX, 1994 r. biało-zielony, 
110 KM, lusterka boczne, hak, komora bagażnika, oplandeko
wany, przyczepka transportowa z windą używany tylko na je
ziorach (słodkie wody) + linka holownicza i narty wodne, atrak
cyjny wygląd, mało używany, - 16.500 zł. Bolesławiec, tel. 
075/732-26-88
SKUTER WODNY BOMBARDIER, 1996 r., 850 ccm 2-osobo
wy, żółty, -15.000 zł. Lubsko, tel..0609/59-21-33 
SKUTER WODNY KAWASAKI, - 5.500 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-28-64,0603/94-15-09
SKUTER WODNY YAMAHA bez silnika, • 2.000 zł. Piła, tel. 
067/283-03-25
SKUTER WODNY YAMAHA. 1989 r., 50 ccm fioletowy, stan
idealny, kupiony w salonie w Polsce, nowy, - 6.000 zł. Milicz,
tel. 071/384-13-00,071/384-14-36
SPRZĘT DO NURKOWANIA, - 4.000 zł. Bielawa, tel.
0602/74-34-71
O  SPRZĘT SPORTOWY Atlas Kettier • 950 zł, Christop - 

900 zł, Alex 650, stepery • od 200 zł, wiosła, ławki, 
rowery • od 200 zł, bieżnie - od 350 zł, Orbitrek Ma- 
gnetlc • 500 zł, pasy wibracyjne - od 250 zł, kije do 
gry w golfa -100 zł/szt. Legnica, tel. 076/866-34-07 
84019631

STOŁY BILARDOWE nowe, rekreacyjne lub zarobkowe, 7- i
8-stopowe, • 2.400 zl (możliwe raty lub dzierżawa). Chojnów, 
tel. 0602/19-72-54

•  .BRYŚ" • SARBINOWO K. MIELNA • pensjonat położony 
na szczycie wydmy (30 m od brzegu morza). Poleca po
koje z łazienkami i TV. Wyżywienie na miejscu. Pełna wi
zja. Rezerwacja, www.ta.pl/brys. ., tel. 094/316-55-47 
99000001

•  .D W DUET* - MIELNO położony w cichej okolicy, niedale
ko morza, poleca pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami, 
TV, czajniki, szklanki. Wyżywienie na miejscu. Czynny cały 
rok. Rezerwacje, www.ta.pl/duet. ., tel. 094/318-98-79 
99000001

•  .INTERSZYK" - MIELNO - ogólnie dostępny basen kryty, 
wypożyczalnia sprzętu pływającego, piękny, duży, ogro
dzony teren z parkingiem, pomost dla wędkarzy, pokoje z 
łazienkami i TV. Pełna wizja, rezerwacje, www.ta.pl/inter- 
szyk.., tel. 094/316-61-05 99000001

•  .MORSKI DWOREK" przepiękny nowy pensjonat, pokoje
2-, 3- i 4-osobowe, z aneksem, łazienką, TV sat, telefon, 
na miejscu drink-bar, sala kominkowa, bezpieczny parking, 
plac zabaw, pełna wizja www.morski.ta.pl, rezerwacje.., 
tel. 094/316-61-34 99000001

•  .ORKA" • ŁAZY K. MIELNA - kameralny pensjonacik 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 samej 
plaży. Kilkaset miejsc wczasowych w pokojach z łazien
kami i TV. Wyżywienie, tereny rekreacyjne, parking. Peł
na wizja. Rezerwacja, www.portamare.ta.pl. ., tel. 
091/381-11-62 99000001

•  .OW STOCZNIOWIEC" - POGORZELICA - baseny z pod
grzewaną wodą pokoje i domki kempingowe, z łazienka
mi i TV, kawiarnia, korty tenisowe, sauna, solarium, wypo
życzalnia sprzętu turystycznego, www.stoczniowiec.ta.pl. 
„te l.091/386-31-25 99000001

•  .RÓŻA WIATRÓW" - DARŁÓWKO. Ośrodek położony pizy 
samej wydmie. Pokoje, apartamenty i domki kempingo
we. Kawiarnia, siłownia, drink bar, sala ćwiczeń, jaccuzi, 
wyżywienie na miejscu, parking. Pełna wizja. Rezerwa
cje, www.ta.pl/roza. ., tel. 094/314-21-27 99000001

•  .TROJANOWSKI" nad morzem, w Ustce, pokoje 2-3 oso
bowe z łazienkami, telefonami, TV sat, barek, restauracja, 
bilard, sauna, solarium, siłownia, parking, NISKIE CENY, 
www.trojanowski.ta.pl. „  tel. 059/814-89-65 i 814-89-64
99000000

•  .U IWONY" w Mielnie. Kameralny, tanLpensjonat, położo
ny blisko morza. Bardzo dobre warunki wypoczynku, te
ren zielony, ogrodzony, parking. Zobacz w internecie 
www.ta.pl/iwona, rezerwacje. Koszalin, tel. 094/318-95-57
99000001

•  .WILLA FARAON" - MIELNO - położona przy samej plaży, 
poleca pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienką, telefonem i 
TV. Obiekt czynny cały rok. Pełna wizja. Rezerwacje, 
www.ta.pl/faraon. ., tel. 094/318-95-13, 0608/62-99-20 
99000001

•  .WILLA PARADISE" w Mielnie, poleca wczasy w kameral
nych warunkach, pięknym otoczeniu soczystej zieleni, za 
niewielką cenę, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z TV sat, lodów
ki na piętrach, parking na miejscu, pełna wizja 
www.ta.pl/paradise.„te l.094/318-90-67 99000001

•  ABSOLUTNIE FANTASTYCZNE - Świnoujście, kwatery 
prywatne, blisko morza, od 15 zł/doba, rezerwacja, e-ma-

. il: bogzab@poczta.onet.pl, http://www.republika.pl/bogzab. 
Wrocław, tel. 071/341 -33-54,0607/13-54-66 99000001 

AGROTURYSTYCZNA FARMA W GÓRACH okolice Szklar- 
skiej Poręby, cisza, lasy, łąki, pokoje z łazienkami, osobne wej
ście, parking, możliwość wyżywienia - 30 zł/osoba. Kopaniec, 
tel. 075/754-14-33
•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .Pod Świer- 

kami", w Laskówce (Kotlina Kłodzka), 80 km od Wrocła
wia, góry, lasy, szklaki turystyczne, w pobliżu jeziora, wie
le miejsc do zobaczenia, na dużej posesji, staw, strumień, 
altana, miejsce na ognisko, cisza, wyżywienie, cena 45 
zł/osoba/doba. ., tel. 074/817-15-54, 0607/51-03-39 
99000001

FUNDACJA HOBBIT 
ZAPRASZA NA SPŁYWY KAJAKOWE
RZEKAMI: CZARNĄ HAŃCZĄ, DRAWĄi ROSPUDĄ 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: od pon. do pt w godz. 17.00-19.30̂  
tel. 321 0 1 7 7 , pl. św. Macieja 5a OP012S09

•  AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Kotlinie 
Kłodzkiej, w okolicach śnieżnika, blisko basen, Jaskinia 
Niedźwiedzia, kolej linowa, konie, liczne szlaki piesze i 
rowerowe, dostępna kuchnia i parking, ogród, miejsce na 
ognisko, grill, ceny od 15 zł/doba, dzieci do lat 7 • 50%. 
Stronie Śląskie, tel. 074/814-12-83 99000001

AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO k. Skwierzyny, 
cena: 18-40 zł. Glinik k. Skwierzyny, tel. 095/718-50-44 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w górach, zapra
sza na wczasy, weekendy, szlaki turystyczne, zalew, zabytki - 
18 zł/osobę, http: www.agrot.prv.pl. Grzędy Górne, tel. 
074/845-01-83
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w miejscowości 
Kamin, stadnina koni, cena:'!8-40 zł. Karmin, woj. lubuskie, 
tel. 0604/41-11-11
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO pokoje 2-, 3-,
4-osobowe, z łazienkami, w Górach Sowich, trasy turystyczne, 
lasy, woda, spokój, nocleg • 20 zł/osobę/dobę, wyżywienie do
mowe całodzienne - 25 zł/osobę, www.walim.w.pł. Kolonia Gór
na, gm. Walim, tel. 074/845-75-57 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO Wielkopolska, bli
sko lasy, jeziora, mini zoo, bocianie gniazdo, ogród, miejsce na 
grill, możliwość wyżywienia, w miejscowości Bieżyń • 20 zł/oso
ba. Krzywiń, tel. 065/517-72-70 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO nad j. Otmuchow- 
skim, 10 km do Czech, pokój 2-4-osobowy i pokój 6-osobowy, z 
lodówką, łazienka, dostęp do kuchni, taras, grill, ogród, siat
kówka, ogniska, obiady na życzenie, ciasta drożdżowe, zniżki 
dla grup i dzieci, rachunki, cena 10-15 zł/osobę/dobę. Ligota 
Wielka, gm. Otmuchów, woj. opolskie, tel. 0608/41-47-61 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO Osieczna k. Lesz
na, zaprasza na wczasy i weekendy, w ofercie jazda konna (na
uka), wędkarstwo, biesiady przy ognisku, przy własnym zespo
le muzycznym, cena - 15 zł/osobę/dobę. Osieczna, tel. 
065/535-01-70
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .ALASKAŃSKI 
ZAPRZĘG" okolica Lądka Zdroju, pow. 2.5 ha, obiekt ogrodzo
ny, mini arboretum, oddalony od innych zabudowań, piękna 
panorama górska, trasy spacerowe i rowerowe, możliwe wyży
wienie, dla dzieci zniżki - 25 zł/osoba/doba, www. kotlina.pl./ala- 
skan. Radochów k. Lądka Zdr„ tel. 074/814-69-72 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO zaprasza na wcza
sy i weekendy, na wsi, Stary Las, 12 km od Gór Opawskich, 
Jeziora Nyskiego I przejścia granicznego, w Głuchołazach • 15 
zł/osoba/doba. Stary Las, tel. 077/439-70-97 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bieszczadach, 
pokoje 2 ,3,4-osobowe, łazienka, w.c., kuchnia. Ustrzyki Dol
ne, tel. 0602/25-62-19
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Górach Sowich, 
dom wolno stojący, kuchnia, WC, TV Sat, do wynajęcia na 
weekendy i urlopy • 25 zł/doba od osoby, dzieci do 10 la t-10 
zł/doba. Wolibórz, tel. 0607/45-57-68 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO, w Górach By
strzyckich, kuchnia, łazienka, stawy rybne, plac zabaw, rowery, 
miejsce na grill i ognisko - 20 zł/osobodoba. Bystrzyca Kłodz
ka, tel. 074/811-30-39
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w leśniczówce 
Nadziejów k. Nysy, możliwość całodziennego wyżywienia - 20 
zł/osoba. Nadziejów, tel. 077/439-81-69 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO, wczasy, weeken
dy, świeże powietrze, las, jagody, grzyby, możliwość wycieczek 
rowerowych, całodzienne wyżywienie, łazienka, telewizor -15 
zł/osobodoba. Sowy, teł. 065/547-85-86 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO .Agro-Relax", po
łożone w lesie nad stawem, zaprasza na jagody, grzyby, ryby, 
biesiady, noclegi w typowo wiejskiej chałupie, z kuchnią, ogro
dem, oddalona 500 m - 20 zł/osobę/dobę. Bronowiec k. Paro
wej, gm. Osiecznica, tel. 075/731-27-45 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Bystrzycy Gór
nej k. Świdnicy Śl., malownicza okolica, lasy, góry, rzeka, wczasy 
z kursem prawa jazdy - 35 zł/osoby + 700 zł kurs. Bystrzyca 
Górna, gm. Świdnica,tel. 074/850-99-59 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO Sudety, Góry So
wie, cisza, czyste powietrze, szlaki turystyczne, pdkojeC-4-oso- 
bowe. J ugo wice, tel. 074/845-33-64 
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w Sudetach Środ
kowych, 500 mnpm, nowy dom nad potokiem, pokoje z łazien
kami i bez, nowe meble, TV sat, nocleg już od 15 zł, hydroma
saże, taras 80 m2, sala taneczna na 28 osób, kominek, grill, 
parking ogrodowy, jezioro, zamki, sztolnie, obiady od 12 zł licz
ne atrakcje turystyczne, promocja. Michałkowa, gm. Walim, tel. 
074/845-33-43
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO w domu wolno sto
jącym nad Jeziorem Rogowskim (Nizina Gnieźnieńska), 2 sy
pialnie, pokój dzienny, kuchnia, łazienka, dostosowane dla nie
pełnosprawnych, kajak, łódź wędkarska, rower wodny, grill, płac 
zabaw, polowania, domowa kuchnia cena 18-20 zł/doba za oso
bę. Rogowo, tel. 052/302-42-43 
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 RYBNE nowy 

obiekt otoczony wodą i lasem oferuje bezpłatnie wędko
wanie, sprzęt pływający wypoczynkowy, rowery, grill, sala 
taneczna kominkowa, grillowa, taras widokowy, basen 
kąpielowy z 8 rynną mini golf, boisko, plac zabaw, stadni
na koni, w okolicy jeziora tamy, zamki • 25 zł/doba, 
www.agroryb.jgora.osim.pl. Faktury VAT, Gryfów Śląski, tel. 
075/781-26-61, 075/781-48-51 (fax), 0606/55-34-28 
99000001

•  AGROTURYSTYKA - zapraszamy na wypoczynek w ci
szy i spokoju, dookoła góry, lasy, rzeka, czysta woda i 
powietrze, park krajobrazowy, niedaleko Jaskinia Nie
dźwiedzia, wyciąg widokowy, kryty basen, na miejscu kuch
nia, bilard, altana z kominkiem, parking, bogate runo le
śne , cena 15 zł. „  tel. 074/814-27-48 99000001

AGROTURYSTYKA dom .Panorama pod Gwiazdami" zapra
sza w góry, do dyspozycji 4 pokoje 2-, 3-osobowe, wyposaż, 
kuchnia, jadalnia, salon z kominkiem, łazienki, położenie na wys. 
700 m npm„ szeroka panorama, blisko las, trasy tUryst. i rowe
rowe, 19 km od granicy czeskiej miejsce na grill i ognisko - 28 
zł/osobę/dobę lub cały dom. - 220 zł/dobę, Kopaniec, wwwagro- 
hotel.z.p., tel. 075/751-42-74,0606/13-53-57 
AGROTURYSTYKA do wynajęcia pokoje 2-osobowe, możli
wość jazdy konnej, rowery, cisza, las, góry, woda, ceny 20-25 
zł/doba od osoby. Olszyntec, gm. Walim, tel. 074/845-33-67 
AGROTURYSTYKA w Górach Sowich, rowery, boiska, staw, 
strumyk -15 zł/osobę/dobę. Wałbrzych, tel. 074/845-33-20 
AGROTURYSTYKA w pełni wyposażone mieszkanie na pię
trze, w drewnianej chacie, Góry Bystrzyckie, w pobliżu Spalo
nej (Sudety), na uboczu, cisza, źródlana woda, 2 pokoje, kuch
nia, łazienka, RTV, parking na posesji, zadaszony grill, swobo
da, pstrągi w stawie, pobyt w cenie- 25 zł/os„ zniżki dla dzieci. 
Wrocław, tel. 071/341-90-91,0503/52-33-60 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w internecie pod numerem • AC0140 www.au- 
togielda.com.pl)
•  AGROTURYSTYKA .DOLINA ROZTOKI" w Kotlinie Kłodz

kiej, pokoje 3- i 4-osobowe, łazienka z WC, plac zabaw, 
grill, parking, teren ogrodzony, atrakcyjne miejsce na wy
cieczki, dla chętnych j. angielski, kuchnia domowa (20 zł 
śniadanie i obiadokolacja), nocleg 16 zł. Roztoki, tei. 
074/812-66-79 99000001

•  ATUT wczasy w Chorwacji - Vodice, apartamenty, pensjo
naty, wille, 7 lub 9 noclegów, transport, ubezpieczenie,

Kolonie i obozy młodzieżowe 
\ w kraju i zagranicą 

"REMEDIUM" 
tel. (071) 344 69 20,344 33 43.

wyżywienie: pensjonaty i wille, pilot, rezydent • od 799 zł. 
Wrocław, e-mail: atut@icenter.pl, ul. Powst. Śląskich 116, 
tel. 071/373-26-81,367-70-72 99000001

•  ATUT MŁODZIEŻOWE LATO wyspa Obonjan, namioty, 
pawilony, hotel, 9 noclegów, wyżywienie, transport, kadra 
pedagogiczna i medyczna - od 945 zł. Wrocław, e-mail: 
atut@icenter.pl, ul. Powst. Śląskich 116, tei. 
071/373-26-81,367-70-72 99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY promocja, wczasy z wyżywie
niem, Grecja, Riwiera Olimpijska, 07.07-19.07.2001 r„ 9 
noclegów, transport, ubezpieczenie, pilot, rezydent, -1.199 
zł. Wrocław, ul. Powst. Śląskich 116, tel. 071/373-26-81, 
367-70-72 99000001

•  ATUT BIURO PODRÓŻY promocja, Gracja - Nei Pori, obóz 
młodzieżowy, od 07.07 do 19.072001 r„ 9 noclegów, trans
port, ubezpieczenie, pilot, rezydent, -1.199 zi. Wrocław, 
e-mail: atut@icenter.pl, 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, rezerwacja.., tel. 
094/316-55-88,0602/71-42-85 99000001

•  BAŁTYK -DĄBKI K. DARŁOWA O.W. Dukat poleca poko
je i domki kempingowe, murowane (ok. 300 miejsc), wiele 
atrakcji, wyżywienie, kawiarnia, parking strzeżony, sauna, 
boiska sportowe, plac zabaw, www.ta.pl/dukat, rezerwa
cje. ., 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 go
ści, www.gema.ta.pl, rezerwacje. „  tel. 094/346-52-71. 
0604/88-36-96 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO 2 pensjonaty ,Relax" i „Relaksik", po
koje 2-, 3-, 4-osobowe o różnym standardzie, wyżywienie, 
kawiarnia, parking na miejscu, do wypożyczenia skuter 
wodny, www.ta.pl/reiaksik, rezerwacja. ., tel. 
094/318-97-65,094/318-90-74 wieczorem 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonacik bajana", położony w ci
chej dzielnicy, pokoje 2-, 3-. 4-osobowe z łazienkami i TV, 
parking, duży ogród, zaplecze kuchenne, obok wypoży
czalnia sprzętu sportowego, rowery wodne, www.ta.pł/da- 
jana, rezerwacje.., tel. 094/318-94-14 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Laguna", położony 80 m 
od plaży, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, moż
liwość parkowania, wyżywienie, drink bar, pobyty świątecz
ne, weekendowe i wczasy, tanio, zadzwoń to się przeko
nasz, www.ta.pl/laguna. ., tel. 094/316-62-54 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO 30 m od plaży, pokoje gościnne, 2-.
3-, 4-osobowe, TV, zaplecze kuchenne, sprzęt plażowy, 
parking.., tel. 094/316-62-79,0603/63-73-66 99000001

•  BAŁTYK -KOŁOBRZEG pensjonat KRZYŚ, polecamy po- 
' koje 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami i TV, UWAGA!!! 55
zł/osoba z pełnym wyżywieniem, jadalnia i drink bar na 
miejscu, cicha kameralna atmosfera, pełna wizja, 
www.krzys.ta.pl. ., tel. 094/351-60-36 99000001

•  BAŁTYK • MIELNO FWP proponuje ponad 1000 miejsc w 
domach wczasowych w Mielnie, Sarbinowie i Chłopach. 
Pokoje o zróżnicowanym standardzie w różnych cenach. 
Nasze hasło to .wczasy na każdą kieszeń". Zobacz w in
ternecie www.fwp.ta.pl, zadzwoń, zarezerwuj. ., tel. 
094/318-93-97 99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat .Helena", poleca po
koje 2-, 3-. 4-osobowe z łazienkami, TV, niektóre z balko
nami, położony bardzo blisko plaży w strefie wydmowego 
lasu-sosnowego, cicha okolica, pełna wizja www.hele- 
na.ta.pl, rezerwacje.., tel. 091/386-42-25 99000001

•  BAŁTYK - POBIEROWO K. REWALA pensjonat .Roda" 
położony w zacisznym miejscu, blisko plaży, poleca poko
je 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami i TV, sala bilardowa, 
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", po
łożone w niewielkiej odległości od morza, polecamy poko
je 2-, 3-, 4-osob. z łaz. i TV, wyżywienie na miejscu, wszyst
kim zmotoryzowanym zapewniamy parking, pełna wizja 
www.toda.ta.pl, 091/386-27-12, www.sedina.ta.pl 
091/386-25-72.. 99000001

•  BAŁTYK - CHŁOPY K. MIELNA .DOM NAD MORZEM" 
położony na szczycie wydmy, 30 m od brzegu morskiego, 
pokoje 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami, TV i widokiem na 
morze, wyżywienie i parking na miejscu, 200 zł (pokoje 2- 
i 3-osobowe) - 220 zł (pokoje 4-osobowe), www.ta.pl/gnint, 
rezerwacje.., tel. 094/316-58-41 99000001

•  BAŁTYK - ŁEBA DW KOWELIN pokoje 2-, 3- i 4-osobo
we, TV sat, parking dozorowany, bilard, odległość do mo
rza 400 m, organizujemy: wczasy, wypoczynek weeken
dowy, szkolenia, obozy, www.kowelin.ta.pl. ., tel. 
059/866-14-40 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO O.W. Irena, pokoje 2-, 3-, 4-, 5-osobo- 
we z łazienkami, kawiarnia, bilard, ping-pong, boiska spor
towe, parking samochodowy, b. blisko morza, NISKIE 
CENY, www.ta.pl/irena. „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, ka
wiarnia na miejscu, zapewniamy wszystkim parking, TA
NIO ! www.ta.pl/admiral, rezerwacje. „  tel. 094/318-99-32 
99000001

•  BAŁTYK - MIELNO lub Ustronie Morskie, pokoje z łazien
kami i TV. w pensjonacie lub domu wczasowym, domki 
lub kempingi w ośrodku kempingowym, www.furma- 
nek.ta.pl, rezerwacje.., tel. 094/318-96-08 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat Lazur położony przy głów
nym wejściu na plażę, polecamy pokoje 1-, 2-, 3-, 4-oso
bowe z łazienkami i TV oraz apartamenty, na miejscu wy
żywienie, bilard, drink bar, plac zabaw i parking zamknię
ty, pełna wizja www.lazur.ta.pl, rezerwacje. ., tel. 
094/318-93-34 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO pensjonat .Bartek" i ośrodek kempin
gowy .Złota Plaża" przy samej plaży, polecamy pokoje, 
domki i przyczepy kempingowe z pełnym wyposażeniem, 
wyżywienie, www.ta.pl/plaza, rezerwacje. ., tel. 
094/342-41-84,094/341-42-87 po godz. 16 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO Niegoszcz, nowy pensjonat Jonatan" 
z basenem, poleca pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami i 
TV, jadalnia, parking, solarium, duży teren zielony z pla
cem zabaw, grillem, boiskiem, stawy hodowlane dla węd
karzy, ceny promocyjne, www.ta.pl/jonatan, rezerwacje.., 
tel. 094/316-62-97.0606/35-42-53 99000001

•  BAŁTYK - MIELNO DOM GOŚCINNY ,U FILIPA- polożo- 
ny bardzo blisko plaży, poleca pokoje 2-, 3-, 4-osobowe, z 
łazienkami i TV, w niskiej cenie. Wokół bardzo wiele atrak
cji, teren zielony, ogrodzony, parking. Zobacz w internecie 
www.ta.pl/filip, rezerwacje. ., tel. 094/318-96-69 
99000001 .

•  BAŁTYK - MIELNO WILLA FORTUNA przepięknie poło
żona w lesie sosnowym, przy samym morzu, poleca poko
je, 2-, 3- i 4-osobowe, z łazienkami i TV, zaplecze kuchen
ne, parkingi i duży ogrodzony teren zielony, pełna wizja 
www.fortuna.ta.pl, rezerwacje.., tel. 094/318-92-42. 
0608/13-10-62 99000001

•  BAŁTYK - MIĘDZYWODZIE pokoje do wynajęcia, pięk
na, spokojna okolica, nad morzem, od czerwca do wrze
śnia, także w weekendy, rezerwacja -18-35 zł/osoba. Mię
dzywodzie, tel. 091/381-48-35,0604/14-26-12 99000001

•  BAŁTYK-MRZEŻYNO DOM WCZASOWY JUBILATKA" 
poleca kilkaset miejsc w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych, z 
łazienkami i TV. Przepięknie położony, blisko morza, ka
wiarnia, drink bar, bilard i inne atrakcje, parking strzeżony, 
. zobacz w internecie www.ta.pl/jubilatka. rezerwacje. Miel-

' no, tel. 091/386-62-59 99000001
•  BAŁTYK - POBIEROWO pensjonat Jarek i Mariola, pole

ca 2-, 3-, 4-osobowe pokoje z łazienkami i TV, możliwość 
wyżywienia, b. duży zielony, ogrodzony teren rekreacyjny, 
plac zabaw, cisza, kameralna atmosfera, pełna wizja 
www.mariola.ta.pl!%r.ezerwacja,' tanio!!!. ., tel. 
091/386-43-66 (fax), 386-44-28 99Ó00001

•  BAŁTYK • SARBINOWO koto Mielna, kameralny pensjo- 
. nat .Natalia' poleca pokoje 2-; 3-, 4-osobowe z łazienka

mi j  TV, wyżywienie i parking na miejscu, wyprawy węd
karskie na łódzi, pełen komfort za niską cenę, pełna wizja

. www.ta.pl/natalia, rezerwacje. tel. 094/316-56-92 
99000001

•  BAŁTYK - SARBINOWO DOM WCZASOWY .ADHARA"
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K o C o h i a  n a d  m o r z e m  I  P o G ie r o w o

domki kempingowe
tel. 0-601 766 070, 071/367-39-50

Kolonie i obóz w Świnoujściu 
z wycieczką do "Heide Park" 

i Berlina, 1199 zł. "REMEDIUM" 
tel. (071) 344 33 43,34410 96.

otwarty w 2000 r., poleca 150 miejsc, w ładnie urządzo
nych pokojach i apartamentach. Bardzo wiele atrakcji, duży 
ogrodzony teren zielony, jadalnia, drink bar, parking, przy 
plaży. Zobacz w internecie www.adhara.ta.pl, niskie pro
mocyjne ceny. ., tel. 094/316-55-69, 094/347-03-03 
99000001

•  BAŁTYK - USTKA OW JANTAR pokoje 2-, 3- i 4-osobo- 
we, apartamenty, domki kempingowe, sauna, plac zabaw, 
rowery górskie, sala konferencyjna (A-V), parking dozoro
wany, odległość od morza 250 m, www.jantar.ta.pl. ., tel. 
059/814-40-93 99000001 

•> BOLESŁAWIEC - MOTEL .ELITE’ pokoje 1-. 2-osobowe, 
z łazienkami, telefon, TV sat, lodówka, restauracja, busi- 
ness-pokój (30 miejsc, w pełni wyposażony), parking, kuch
nia staropolska i chińska. Organizujemy przyjęcia, cocta-
il-party, bankiety. Motel .ELITE", 59-704 Bolesławiec, ul. 
II Armii Wojska Polskiego 26, tel. 075/734-74-01, 
075/734-74-03 (fex) 99000001 

CZEK HOTELOWY Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Dania, 
wyspa Bomholm, dla 2 osób na 14 dni, ważny do 04.2002 r, • 
550 zl. Jawor, tel. 0600/87-92-14 
DO WYNAJĘCIA DOMEK nad Jeziorem Białym (50 km od Lu
blina), w lipcu, domek położony ok. 20 m od jeziora, bardzo 
atrakcyjna okolica otoczona lasem, w domku znajduje się ła
zienka, kuchnia, dwa pomieszczenia sypialne (5 łóżek).tel. 
0602/51-77-32
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Kątach Rybackich, 
z wygodami, 8-osobowy - 200 zł/doba. Elbląg, tel. 
055/233-56-97,0608/33-14-50

f P f H  50-146 Wrocław
tei./fax 071 /342-94-52

J 7^-7 7 - tel. 071/344-56-89
• http://www.henries.wroclaw.pl 
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W C Z A S Y ,  O B O Z Y  
W Ł O C H Y  I C H O R W A C J A

apa rtam en ty , kem pingi
lip iec  - sierpień 

Dzieci do 16 la t gratis!
od 600 zł/osobę 0 P012241 

dojazd własny lub autokarem

DO WYNAJĘCIA DOMEK letniskowy, w Kołobrzegu, 9-osobo
wy, cena -100 zł/doba. Głogów, tel. 0609/17-92-00 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 70 m2, blisko jezio
ra, w Starkowie k. Boszkowa, dla 6 osób, 3 pokoje, hall z anek
sem jadalnym i kominkiem, zaplecze kuchenne i sanitarne, ta
ras, w okresie lipiec • sierpień, -120 zł /dobę. Góra, tel. 
065/543-35-38
DO WYNAJĘCIA DOMEK w Czechach, całoroczny, dla 6 osób, 
wszelkie wygody, basen, TV SAT, kuchnia, grill • 20 zł/osobo- 
doba. Wrocław, tel. 071/339-85-96 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY nad Jeziorem Otmu- 
chowskim, komfortowe warunki sanitarne, parking, -15 zł /oso
bę/dobę. Otmuchów, tel. 0604/15-22-91 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY oraz pokoje w Sar- 
nowicach, nad Jeziorem Otmuchowskim, spokój, miejsce na 
przyczepy kempingowe, prąd, woda, stoły do ping-ponga - 20 
zł/osobę/dobę. Sarnowice. tel. 077/431-42-48 
DO WYNAJĘCIA DOMEK KEMPINGOWY tanio, w Sułowie 
koło Milicza, miła obsługa. Trzebnica, tel. 071/312-42-29, 
0608/11-64-61
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 6-osobowy, w miej
scowości Brenno, 14 km od Sławy, wszystkie media, turnusy
1-tygodniowe (od soboty do soboty) -100 zł/dzień. Lubin, tel. 
0601/74-82-94
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w miejscowości Wie
leń, murowany, 2 pokoje, łazienka, prysznic, WC, kuchnia, 
przedpokój, duży taras, 80 m od jeziora, kompletnie wyposażo
ny* 100 zł/doba. Lubin, tel. 0603/12-30-51,0609/03-71-33 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Kołobrzegu, 9-oso
bowy • 100 zł/doba. Głogów, tel. 0609/17-92-00 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY w Girach Święto- 
krzyskich, miejscowość Rembów, blisko jez. Chańcza, turystycz
ne okolice, mikroklimat lasy, cisza, spokój, woda ze studni,

ZIELONA G0RA 
DOMKI NAD JEZIOREM W LESIE

2  pokoje , kuchn ia, W C + p ryszn ic  
DOM EK, c e n a  6 50  z ł  z a  ty d z ie ń , 

te l. 071/355-64-96.
____________________OPP12334

domek murowany, maks. 6 osób, pokój, kuchnia, prąd, gaz, lo
dówka, pralka, wyposażenie, lipiec - 48 zł/domek/doba wrze
sień - 35 zł/domek/doba. Lubin, tel. 076/749-56-11, 
0605/46-65-86
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY 6-osobowy, 3 poko
je, kuchnia, łazienka, nad jez. Głębokie, koło Międzyrzecza, 
pełne wyposażenie, możliwość sprzedaży, - 80 zł /doba. Mię
dzyrzecz, tel. 095/741-20-79
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY murowany, nad brze
giem jeziora, wygodny, teren ogrodzony, miejsca na namiot lub 
przyczepę, plaża, ognisko, dużo zieleni - 20 zł/osobę. Otmu
chów, tel. 0606/89-30-12
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY komfort, nad jezio
rem, w lesie, sprzęt pływający, w sierpniu - 75 zł/doba, we wrze
śniu - 50 zł/doba. Wrocław, tel. 071/355-34-84 po godz. 18, 
0603/56-95-35
DO WYNAJĘCIA DOMKI kempingowe', 6 szt., w lesie, nad Je
ziorem Czoha, 100 m od plaży, całość oarodzona, mile widzia
ne zwierzęta -13-18 zł/osoba. Gryfów SI., tel. 0604/23-03-16, 
075/781-42-08
DO WYNAJĘCIA DOMKI na zalewem w Radkowie, 4- i 6-oso- 
bowe, ocieplane, z aneksem kuchennym, węzłem sanitarnym, 
parking, możliwość wyżywienia -120 zł i 150 zł/dobę/domek. 
Nowa Ruda, tel. 074/872-33-44,0600/69-21-19 
DO WYNAJĘCIA DOMKI w Mikorzynie k. Kępna, z łazienką i 
aneksem kuchennym, las, kąpielisko, staw rybny, mikroklimat - 
60 zł/doba. Wrocław, tel. 071/360-14-28 
DO WYNAJĘCIA DOMKI I POKOJE w okolicach Ustronia Mor
skiego, może być z wyżywieniem, staw, parking, basen, konie - 
18,25 zł/osoba. Rusowo, tel. 094/351-52-72,0604/73-04-08 
P  DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE w Wilczynie 

Leśnym k. Obornik śl., 3-, 4 -1 5-osobowe, cena od 
39-69 zi/doba, powyżej 10 dni upust 10%, rezerwacja 
Weekend-Tour. Wrocław, te l. 071/362-19-04, 
0601/73-18-43,0603/84-42-91 01034951

DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE drewniane, nad mo
rzem, w Jarosławcu k. Darłowa, 300 m od plazsy, lipiec, sier
pień - 22 zł/doba, po 18.08. zniżka -17 zi/doba od osoby. Le
gnica, tel. 076/862-96-73,0602/21-17-34,0602/68-35-26 
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE w Otmuchowie, 4 i
6-osobowe, 50 m od jeziora, parking, łódź wędkarska gratis, 
zwierzęta mile widziane - od 15 zł/osobę. Ligota Wielka, tel. 
077/435-42-58
DO WYNAJĘCIA DOMKI KEMPINGOWE 4-osobowe, nad je
ziorem, wśród lasów grzybowych, w woj. lubuskim - 40 zł/doba 
za domek. Rybojady, gm. Zielona Góra, tel. 0603/89-58-91 
DO WYNAJĘCIA DOMKI LETNISKOWE nad morzem, kom
fortowe, kuchnia, łazienka, TV, grill, altana, sprzęt wodny, par
king - 20 zł/osobę/dobę. Kamień Pomorski, tel. 0606/26-58-18 
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE dla wczasowiczów, nad je

ziorem, zniżka dla dzieci, - 20 zł /dobę. Bobowicko, tel. 
095/741-33-58 c
0  DO WYNAJĘCIA JACHT ŻAGLOWY na Mazurach, 18 

m2 żagla, 4 koje, WC, silnik, pełne wyposażenie -100 
zł/doba. Gostyń, tel. 0503/80-73-98 80014961

DO WYNAJĘCIA KAWALERKA na morzem, Darłowo - 20 zł/do
bę. Darłowo, tel. 094/314-67-01 
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 PRYWATNE w Niechorzu - od 22 
zł. Niechorze, tel. 091/386-32-27 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCA noclegi, w Górach Sowich, cena
12-15 zł/osoba, staw, łowienie pstrągów, atrakcyjne okolice, 
XVIII wieczne forty obronne, liczne szlaki turystyczne, zajęcia 
alpinistyczne, zjazdy z 30-metrowego mostu. Srebrna Góra, tel. 
074/818-02-21,0603/71-94-79
DO WYNAJĘCIA MIEJSCA NA POLU NAMIOTOWYM (pry
watnym), w Międzyzdrojach, cena 8 zł/osoba. Wrocław, tel. 
071/785-76-94,0602/81-52-87,0604/71-66-24 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nad morzem - 20 zł/doba/oso
ba. Darłowo, tel. 094/314-67-01 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w centrum Gdańska, kawaler
ka, cena - 90 zł/doba. Gdańsk, tel. 0501/25-08-99 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, w Kołobrzegu, ul. 
Wylotowa, umeblowane, wyposażone, blisko morza -100 zł/<Jo- 
ba. Kołobrzeg, tel. 094/351-66-44,0502/57-19-91 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2 pokoje, aneks kuchenny z 
wyposażeniem, łazienka, nad Jeziorem Otmuchowskim, wjazd
1 wejście niezależne, dobre warunki parkowania, grilłrognisko, 
altanka, • 15 zł. Ligota Wielka, gm. Otmuchów, tel. 
077/431-46-31
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe, w Ustce, w lipcu, 
komfortowe, najchętniej rodzinie, - 100 zł. Ustka, tel. 
0602/30-71-27
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE samodzielne, w Ustce, dla 4-5 
osób -100 zł/doba. Ustka, tel. 059/814-34-33 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Ustce blisko morza • 100 
zł/doba. Ustka, tel. 059/814-45-92,814-74-13 - 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, os. Grzybowo, par
king, grill, 300 m od morza, piękna plaża - 25 zł/osoba. Koło
brzeg, tel. 094/351-01-45
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Sulęcinie na Kaszubach, nowy 
dom, 100 m2 od jeziora, działka granicząca z lasem • 20 zł/do
ba.., tel. 058/684-45-69
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2 i 3-osobowe. w Kotlinie Kłodz
kiej, boiska, korty tenisowe, basen, ogniska, grill, parking, wy
żywienie, tylko dla grup powyżej 20 osób -  od 18 zł/dobę w 
sezonie. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-38-57 
DO WYNAJĘCIA POKOJE .Zielony Raj* w Boboszowie, k. 
Międzylesia, wygodne 2-osobowe pokoje, jazda konno, pyszne 
rybki do łowienia, blisko granica • 17 zł/osobę/dobę. Boboszów, 
tel. 074/812-50-10
DO WYNAJĘCIA POKOJE we Władysławowie - 20 zł/osoba, 
dzieci 50%, małe bezpłatnie, paarking, grill, kuchnia, wyciecz
ka do Kaliningradu wodolotem. Bolesławiec, tel. 058/674-21-07, 
0502/45-13-12
DO WYNAJĘCIA POKOJE 4-osobowe, aneks kuchenny, ga- 
zówka, lodówka, z widokiem na jezioro -18 zł/osobę, ogniska, 
wędkowanie, osobne wejścia, boiska do gry, łazienka, plac za
baw (20 m od jeziora). Brenno, gm. Wijewo, tel. 065/549-46-86 
DO WYNAJĘCIA POKOJE, na weekendy rodzinne wczasy i 
wakacje, z łazienką, kuchnią, TVC, w miejscosości podgórskiej 
koło Świdnicy, 60 km od Wrocławia, wspaniałe miejsce wypa
dowe w Góry Sowie, lochy walimskie, do zamku Książ i Grod
no, do Czech 30 km, parking, ogród, grill, rowery, oferujemy
14-dniowe wczasy z możl. ukończenia kursu na prawo jazdy. 
Od 12 zł/osoba/doba, Bystrzyca Górna, tel. 074/850-99-59 (zdję
cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00518 www.autogielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Ciechocinku, dzielnica willowa, 
cena 20 zi/doba, dzieci zniżka, bez pośredników. Ciechocinek, 
tel. 054/416-12-89
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, 2-, 4-, 6-osobowe, 
300 m do morza, parking, - 25 zł/osoby. Darłowo, tel. 
094/314-39-16
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2,3 i 4-osobowe, nad morzem, w 
Darłowie - 20 zł/osobę/dobę. Darłowo, tel. 094/314-40-45 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z dostępem do kuchni, ceny 15-20 
zł/doba od osoby. Darłowo, tel. 094/314-39-76 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, na wczasy, wysoki 
standard, z telewizorami, kuchnia z wyposażeniem, grill w ogro
dzie, osobne wejście, cena • 25 zł/osobę/dobę. Darłowo, tel. 
094/314-42-59
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Darłowie, 2,3,4,5-osobowe, do 
dyspozycji kuchnia, czerwiec • 15 zł/osoba, lipiec, sierpień - 20 
zł. Darłowo, tel. 094/314-44-11
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, Darłówko, 2-, 3- i
4-osobowe, blisko morza. Darłówko, tel. 094/314-28-10 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w sezonie letnim, 100 
m od morja, - 25 zł/osoby. Dziwnów, tel. 091/381-36-55 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 3-4-osobowe, w Dziwnowie, 100 m 
od morza, domowa atmosfera, dła dzieci zniżki, w czerwcu 20 
zł/osobę/dobę. Dziwnów, tel. 091/381-33-08,071/334-65-41 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami lub 
bez, aneks kuchenny, grill, w nowym pensjonacie „Sosenka*, 
nad Jeziorem Sławskim, blisko^plaża, punkty gastronomiczne, 
stadnina koni - 20-25 zł/os. Głogów, tel. 076/833-20-59, 
0608/12-53-38 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem -AC0247 www.autogielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, ceny 22-25 zł/doba 
od osoby. Grzybowo, tel. 094/358-15-94 Kołobrzeg, 
0600/11-71-16 po godz. 15
DO WYNAJĘCIA POKOJE na Mazurach, w Iławie, j. Jeziorak- 
17 zł/osobę/dobę. Iława, tel. 089/648-43-89 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Jastarni, blisko morza - 25 zł/oso
ba. Jastarnia, tel. 0607/23-77-76 
DO WYNAJĘCIA POKOJE k. Świeradowa Zdr. -17 zł/osoba. 
Kamień, gm. Mirsk, tel. 0603/64-60-89 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 4-osobowe - 20 zł/doba od oso
by. Karpacz, tel. 075/761 -81-39 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2, 3 ,4-osobowe, w Kołobrzegu, 
aneks kuchenny, grill, ogródek - 20 zł/osobę/dobę. Kołobrzeg, 
tel. 094/351-68-87
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, 500 m do portu jach
towego, cena: 15-30 zł. Kołobrzeg, tel. 094/352-50-84 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Kołobrzegu, atrakcyjne położe
nie, 300 m od plaży - 20 zł/osoba. Kołobrzeg, tel. 094/352-51-78 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2- lub 3-osobowe, kuchnia, pełne 
wyposażenie, tanio, cena 20 zł/osoba. Kołobrzeg, tel. 
094/351-74-48
DO WYNAJĘCIA POKOJE w pensjonacie, • 40 zł/doba. Kudo
wa Zdrój, tel. 074/866-39-63
DO WYNAJĘCIA POKOJE GOŚCINNE w centrum Kudowy 
Zdrój - 35 zł/osoba/doba, pełny węzeł sanitarny i TV. Kudowa 
Zdrój, tel. 074/866-41-56
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad Jeziorem Otmuchowskim. 100 
m od jeziora, dostęp do kuchni, łazienka, WC - 20. zł/oso
bę/dzień. Ligota Wielka, gm. Otmuchów, tel. 077/431-46-53 
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad Jeziorem Otmuchowskim, 2-,
4-osobowe, kuchnia, łazienka, mile widziane zwierzęta, cena
15-20 i/doba od osoby. Ligota Wielka, tel. 0601/16-79-29 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Łebie, 2, 3, 4-osobowe, do
10.07.2001 cena 22-23 zł/osobę/dobę, po 10.07.2001 cena
30-35 zł/osobę/dobę. Leba, tel. 059/866-16-71
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Łebie NÓWęcinie, 2-, 3- i 4-oso
bowe, teren ogrodzony, parking, grill, rowery, kajak, ceny 18-25 
zł/doba od osoby. Leba, tel. 059/866-22-89 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3- i 4-osobowe, w domku letni
skowym w woj. lubuskim, ciepła woda, gaz, w.oTw pobliżu lasy 
i jeziora, do dyspozycji rowery górskie i boisko do siatkówki, 
oferta dla ceniących ciszę i spokój -14 zł/doba od osoby. Ługi, 
gm. Dobiegniew, tel. 0600/59-13-45 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Międzywodziu, nad morzem, ła
zienka, aneks kuchenny, TV - 20 zł/osobę/dobę. Międzywodzie, 
tel. 091/381-39-94
DO WYNAJĘCIA fOKOJE nad morzem. 2,3 i 4-osobowe, TV, 
kuchnia, łazienka, w.c. - 25 zł/osobę/dobę. 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, pięk
ny las, rzeka, czysta plaża, czerwiec - 20 zł/os., lipiec-sierpień 
- 25 zł/os. Mrzeżyno, tel. 091/481-59-65,0607/56-94-08 (zdję

cia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AC0226 www.autogielda.com.pl)
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-osobowe, w Mrzeżynie. Mrze
żyno, tel. 091/387-46-60
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Darłowie, - 20 zł/osoby. Darło
wo. tel. 094/314-27-54
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Sianożętach, 10 km od Kołobrze
gu, z łazienkami, telewizor, czajnik, dostęp do kuchni, parking, 
grill, blisko morza, duża plaża, cena 20 zł/osoby. Ustronie Mor
skie, woj. koszalińskie, tel. 0601/58-16-81 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z kuchnią i łazienką, na weekendy 
oraz dłuższe pobyty • 20 zł/osoba/doba. Sobótka, tel. 
071/316-24-75
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Niegoszczy, nad morzem, 2,3.
4-osobowe - 20 zł/osoba w sezonie, po sezonie • 18 zł/osoba,

kuchnia, wc, łazienka, parking. Niegoszcz, gm. Mielno, tel. 
094/318-91-95
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad Jeziorem Sławskim, lipiec - sier
pień -15 zł/osobę/dobę. Ozimek, tel. 0605/30-61-72 
DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, TV, w Pobierowie, 200 
m od morza, parking - 25-40 zł/osoba. Pobierowo, tel. 
091/38644-12
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Pobierowie, dom .Aga”, 2,3,4,
5-osobowe z łazienkami, ogrzewane, aneks kuchenny, świetli
ca, 200 m do morza, las sosnowy, od 15-35 zł/doba od osoby. 
Pobierowo, Wrocław, tel. 091/386-48-12,071/354-28-39 
DO WYNAJĘCIA POKOJE gościnne z łazienkami, TV, do dys
pozycji kuchnia z wyposażeniem, rowery, grill, ogród oświetlo*. 
ny, parking, cisza, spokój - 20 zł/osobę. Polanica Zdr., tel. 

•074/868-22-43
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Polanicy Zdrój, z aneksem ky- 
chennym, kuchenka mikrofalowa, lodówka, RTV, oddzielne 
wejście, oświetlony ogród, z' kominkiem i pasażem rekreacyj
nym, parking, cisza, spokój, cena 20-25 zł/doba od osoby. Po
lanica Zdrój, tel. 074/868-18-74,0604/66-85-41 
DO WYNAJĘCIA POKOJE gościnne, Polanica Zdrój, łazienka 
i TV, do dyspozycji gości kuchnia, z pełnym wyposażeniem, 
rowery, duży ogród oświetlony z grillem i stolikami, parking za
mykany • 25 zł (od września) 20 zł. Polanica Zdrój, tel. 
074/868-22-43
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2, 3-osobowe, w pensjonacie, z 
łazienkami, tv sat, osobne wejście, centrum - od 25 zł/osoba. 
Polanica Zdrój, tel. 074/868-17-91 
DO WYNAJĘCIA POKOJE Bukowina Tatrzańska, 2 i 3-osobo- 
we, z widokiem na Tatry i rzekę, basen kryty, sauna, siłownia, 
konie w siodle i bryczce, rowery górskie, dostęp do kuchni, duży 
salon z kominkiem, TV, sprzęt grający - 35 zł/osobę/dobę. Prze
mków, tel. 076/831-92-38,0604/94-36-70 
DO WYNAJĘCIA POKOJE Góry Stołowe (Kotlina Kłodzka), 
pokoje z TV, ogród, rzeka, las, przejście graniczne do Czech - 
20 zł. Radków, tel. 074/871-52-66 
DO WYNAJĘCIA POKOJE b. dobre warunki, TV, parking, bli
sko Polanicy Zdrój i Kudowy Zdr., czyste powietrze, miła at
mosfera - 20 zl/dobę. Szczytna, tel. 074/868-34-75

DO WYNAJĘCIA POKOJE z łazienkami, cena 25 • 30 zł/oso
bę. Szklarska Poręba, tel. 075/717-37-38,0607/19-10-05 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Szklarskiej Porębie, 1-, 2-, 3-oso
bowe, telewizor, radio, telefon, kuchnia do dyspozycji, grill, ogni
sko, parking zamykany, blisko kryty basen, wyciąg na Szreni
cę, szlaki turystyczne, możliwość wyjazdu do Czech • 20 zł/oso
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. Rad
ków. tel. 074/871-17-11,0602/31-91-94 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Świnoujściu, cena - 25 zł/oso
bę/dobę. Świnoujście, tel. 091/321-38-56 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami, 
TV, blisko morza - 30 zł/osoba. Ustronie Morskie, tel. 
094/351-50-50
DO WYNAJĘCIA POKOJE 3-osobowe, w sezonie, w Ustroniu 
Morskim - 20 zł/doba od osoby. Ustronie Morskie, tel. 
0605/82-43-21 .
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 4-osobowe, 16 miejsc, część z 
łazienkami, w Górach Sowich, w Sudetach, na wczasy i week
endy, malownicza okolica, lasy, szlaki turystyczne, parking, plac 
zabaw, grill, miejsce na ognisko, domowa kuchnia - 27 zł, noe- 
legi 16-19 zł/doba (możliwość odpracowania pobytu). Walim, 
tel. 074/845-72-58
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3- i 4-osobowe, nad morzem, w 
Niechorzu, z łazienkami, TV SAT - 40 zł/doba od osoby. War
szawa, tel. 022/671-73-19
DO WYNAJĘCIA POKOJE aneks kuchenny/grill • 20 zł/oso
ba. Władyśławowo, tel. 0604/44-91-69 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w Pobierowie, niezależne wyjście 
na plac zabaw, pokoje 6- lub 7-osobowe z łazienkami, 100 m 
od plaży, w czerwcu -120 zł/doba, lipiec i sierpień w cenie 
140-150 zł/doba. Wrocław, tel. 0603/10-30-07 .
DO WYNAJĘCIA POKOJE nad morzem, w Sztutowie, 2-, 3- i
4-osobowe, TV, łazienka, w.c., kuchnia z wyposażeniem, jadal
nia, 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 2-, 3-, 4-, 5-osobowe, kuchnia, 
wspólna łazienka, 50 m od jeziora, -12 zł /osobę. Wschowa, 
tel. 065/540-03-43
DO WYNAJĘCIA POKOJE GOŚCINNE 2-, 3-. 4-osobowe. w 
Szklarskiej Porębie, niedaleko wyciągu, od 20 zł/osobę. Szklar
ska Poręba, tel. 075/717-32-52 
O DO WYNAJĘCIA POKOJE LETNISKOWE w Mielnie,

WCZASY NAD MORZEM! 
Ośrodek Wczasowy "Kasia" o 

w  M rze ży n ie  za p ra s za  i
tV 150 m od morza s
*  pokoje i kempingi: 2-,3-,4-osobowe
*  wyżywienie we własnym zakresie
*  atrakcyjne ceny

informacje i rezerwacja 
tel. 091/386-62-34 
lub 0-602 28 26 37

100 od morza oraz przyczepa turystyczna. W lipcu I 
sierpiu • 25 zł/os., tel. 094/316-61-23 03003541 

DO WYNAJĘCIA POKOJE NA MAZURACH w domku letni
skowym nad jeziorem, w lipcu i sierpniu, malownicza i spokoj
na okolica, las, grzyby, idealne warunki do wędkowania, surfin
gu i żeglowania - 23 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/363-41-48, 
071/311-06-33 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem -A00520 www.autogielda.com.pl)
•  DO WYNAJĘCIA POKOJE NAD MORZEM Darłowo, nowy 

dom jednorodzinny, cena 12-20 zł/doba/osoba. Darłowo, 
tel. 094/314-29-35 . 99000001 

DO WYNAJĘCIA POKÓJ przy rodzinie oraz samodzielne ka
walerki, w Kołobrzegu - 25 zł/osoba. Kołobrzeg, tel. 
094/352-42-03
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA 5-osobowa, 
prysznic, w Kątach Rybackich - 80 zł/doba. Elbląg, tel. 
055/233-56-97,0608/33-14-50

DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA marki De Reu, 
1989 r., prod. belgijskiej, komfortowo wyposażona, aktualne 
badania, zarejestrowana, ubezpieczona, zielona karta, duży 
przedsionek, łazienka, ogrzewanie gazowe, aneks kuchenny, 
wygodna dla 3-4 osób, masa 850 kg, cena - 50 zł/dobę. Wał
brzych, tel. 074/842-17-90,0601/96-39-47 
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA - 30 żł/dobę. 
Wrocław, tel. 071/357-37-21
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA pełne wypo
sażenie, stoi w Łebie, 50 m ód plaży. Wrocław, tel. 
071/355-53-54,0605/44-71-13
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA4-osobowa, w 
Międzyzdrojach, 200 m od morza, woda, prąd, w.c., parking, na 
prywatnym, ogrodzonym kempingu, TV, kuchnia, grill - 50 zł/do
ba. Wrocław, tel. 0504/96-65-52 
DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPA KEMPINGOWA NQEC, 1992 
r. brązowo-beżowa, prod. niemieckiej, 5-osobowa, waga 500 
kg; dł. 3.3 m. hamulce najazdowe, amortyzatory ze sprężyna
mi, lodówka 220/12 V + gaz, duży przedsionek, kuchnia - 50 
zł/doba. Wrocław, tel. 0504/98-58-50,071/364-57-67 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00265 www.autogielda.com.pl)
O DO WYNAJĘCIA PRZYCZEPY KEMPINGOWE zareje

strowane, 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 węzeł 
sanitarny, sauna, siłownia, bilard, kort, TV sat, sale konfe
rencyjne na 100 osób, wyposażone w AV, parking monito
rowany, www.azoty.ta.pl. ., tel. 059/814-40-84,814-68-95 
99000001

•  JESIONKA K. SŁAWY, NAD JEZIOREM domki kempin
gowe (4- i 5-osobowe), z pełnym węzłem sanitarnym, pole 
namiotowe, własne, strzeżone kąpielisko, pomost kąpie
lowy, pomost wędkarski, plac zabaw dla dzieci, wypoży
czalnie sprzętu wodnego i sportowego, drink bar, bilard, 
gry zręcznościowe, TV sklepik wędkarski, boiska. ÓW JE
SIONKA’ , 66-135 Kolsko, Jesionka, tel. 068/352-41-80 
(fax), w godz. 10-18 99000001

•  JÓZEFÓW K. LUBIATOWA pokoje 1-, 2-, 3-osobowe. z 
łazienkami, radio, TV, jadalnia, zaplecze kuchenne, ośro
dek położony w lesie przy jeziorze, sala konferencyjna, 
domki kempingowe, pole namiotowe, własne molo, z ba
senem, ośrodek strzeżony, kawiarnia, kiosk spożywczy. 
PUH JÓZEFÓW", 66-134 Konotop, tel. 068/352-42-93 
(fax) 99000001

•  KARPACZ - PENSJONAT .LUCJAN" pokoje 2- i 3-osobo
we, z łazienkami, umywalkami, radio, jadalnia z TV, wy
śmienita kuchnia (sprawdzone), parking, 2 km od centrum 
Karpacza, położony na terenie zalesionym, gry świetlico
we. 58-540 Karpacz, ul. Kościuszki 27, tel. 075/761-81-14 
99000001

•  KARPACZ - VILLA .AŚKA' pokoje 1-, 2-. 3-osobowe, apar
tament z łazienkami, radio, TV-sat, jadalnia, grill, parking 
zamykany, urocza domowa atmosfera, wyśmienita kuch
nia, 2 km od centrum Karpacza, położony 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 sportowego, 
biblioteka, parking samochodowy (zamykany). Dom poło
żony w atrakcyjnym miejscu Karpacza, w pobliżu szlaków 
turystycznych i wyciągów narciarskich. 58-540 Karpacz, 
ul. Pusta 2, tel. 075/761-97-60 (fax), 075/671-97-67 
99000001

KOLONIE I OBOZY w Jastrzębiej 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 Wrocław
skie, tel. 0601/71-89-58,071/316-77-72
KOLONIE I OBOZY z jazdą konną, turnusy 14-dniowe, nad je
ziorem, w woj. lubuskim, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/354-40-92, 
0601/73-70-68
KOLONIE KONNE w Lubniewicach, 03.08.2001 -16.08.2001 
r., 16.08.2001 - 29.08.2001 r., cena 750 zł/osoba. Wrocław, tel. 
071/361-89-55,0501/84-36-38
•  KOWARY - ZAJAZD MOTEL VICTORIA pokoje 1-, 2-, 3-,

4-, 5-, 6-osobowe, z łazienkami, umywalkami, wspólne 
łazienki, kawiarnia, jadalnia, duża świetlica, parking. Or
ganizujemy zielone szkoły, obozy, kolonie, uroczystości 
okolicznościowe i inne imprezy. 58-530 Kowary, ul. Rejta
na 10, tel. 075/718-23-53 99000001

KWATERY NAD MORZEM pokoje 2, 3, 4, 5-osobowe • 20 
zł/osoby. Ustka, tel. 059/814-93-69 po godz.16
•  ŁAGÓW LUBUSKI - OW .LEŚNIK" pokoje 2-, 3-, 4-oso

bowe, apartamenty z łazienkami, radio, TV. świetlica, par
king, jadalnia, przy jeziorze, sala konferencyjna, grill, wcza
sy, konferencje, szkolenia. OW .LEŚNIK", Łagów, ul. Chro
brego 10, tel. 068/341-21-60,068/341-25-09 99000001

•  ŁAGÓW LUBUSKI - OW .PROMYK" pokoje 2-, 3-. 4-oso
bowe, domki kempingowe, parking, jadalnia, własna pla
ża i kąpielisko, plac zabaw dla dzieci, boiska, grill, gry 
zręcznościowe, sklep spożywczy. Wczasy, imprezy zakła
dowe, biwaki, kolonie. Łagów, ul. 1 Lutego 1, tel. 
068/341-20-30 (fax) 99000001

MIEJSCE NA POLU NAMIOTOWYM prywatnym, w Międzyz
drojach, na namioty i przyczepy, cena 8 zł/doba-osoba. Wro
cław, tel. 071/785-76-94,0602/81-52-87,0604/71-66-24 
O MORZE domek, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 15 zł/oso

ba/doba, od 15 lipca., tel. 094/315-56-17 80015611

O MORZE, JEZIORA - wczasy pobytowe i domki do wy
najęcia. „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 miejscu, 
w domkach aneks kuchenny i łazienka, możliwość przy
jazdu z psem. www.lewgoland.itn.pl,, tel. 091/386-32-39, 
091/386-33-75 99000001

•  PAŁAC .GRAŻYNA" woj. lubuskie, położony w zabytko
wym parku w dużym kompleksie leśnym, w pobliżu jezio
ro, stadnina koni, pokoje z łazienkami, sala kominkowa, 
sauna, miejsce na ognisko, lasy pełne grzybów, cisza, 
spokój, oferujemy całodzienne wyżywienie., tel. 
068/391-50-34,091/386-33-75 99000001

•  PRZEŁAZY (NAD JEZIOREM) - OW .AGAWA" pokoje 1 -,
2-, 3-, 4-osobowe, z łazienkami, pole namiotowe, radio, 
TV, jadalnia, parking samochodowy, kąpieliska, kawiaren
ka, wędzarnia ryb, ogniska, wypożyczalnia sprzętu wod
nego, sportowego i świetlicowego. 66-232 Mostki, Przeła
zy, tel. 068/381-12-22,068/383-51-77 (fax) 99000001

•  RADZYŃ NAD JEZIOREM SŁAWSKIM - OW .IGIEŁKA", 
oferuje wczasy w domkach kempingowych, 3-osobowych, 
w dowolnych terminach, z pełnym wyżywieniem. Posia
damy pole namiotowe i carawaningowe, własną plażę, 
zjeżdżalnię, bibliotekę, kawiarnię, bilard, gry, kiosk spo
żywczy. 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.lewgoland.itn.pl,, 
tel. 091/386-26-31 99000001

•  SŁAWA - TARNAWA - OŚRODKI WCZASOWE NAD JE
ZIOREM - domki kempingowe 2-, 3-, 4-, 5-osobowe, po- 

. koje 2-, 3-, 4-, 5-, 6-osobowe; z łazienkami, aneksy ku
chenne, 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/oso
bę, pomyśl o wakacjach. PHU .OLAF", Szklarska Poręba, 
tel. 075/717-27-00 99000001

•  SZKLARSKA PORĘBA - HOTEL .KRYSZTAŁ" oddajemy 
do dyspozycji Państwa 76 miejsc noclegowych w poko
jach 1-, 2-, 3-osobowych o wysokim standardzie. Restau
racja z dancingiem, drink bar, nowocześnie wyposażona 
sala konferencyjna, strzeżony parking. Organizujemy kon
ferencje, bankiety, szkolenia itp. 58-580 Szklarska Porę
ba, 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, ja
dalnia, 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 - 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

URLOP U RYBAKA pokoje 3,4-osobowe, z łazienką i aneksen 
kuchennym, pełne wyposażenie, wśród lasów i jezior, na szla
ku .Obry", rowery, węgiel do grilla - 25 zł/osobę. Trzciel, tel. 
085/743-13-94
WCZASY noclegi w Młynowcu, k. Stronia Śl., .Chata Jana* - 
20-25 zł/doba, dzieci do lat 7 bezpłatnie, wyżywienie do 
uzgodnienia. Młynowiec, gm. Stronie ŚL, tel. 0602/58-41-19, 
0606/83-03-37
WCZASY NA KASZUBACH Ostrzyce, 4 km od Wieżycy, jezio
ra, Kaszubski Park Krajobrazowy, 20 zł/osoba (VII - VIII), pozo
stałe miesiące -15 zł/os., kuchnia do dyspozycji, grill, ognisko. 
Ostrzyce, tel. 058/684-18-21
•  WCZASY NAD JEZIOREM w domkach murowanych, z 

pełnym węzłem sanitarnym i bez. pełnym wyposażeniem 
iub w pawilonie, pokoje 3- i 4-osobowe (wspólna łazienka 
i WC), pole kempingowe, tanie i smaczne posiłki, własna 
plaża, wyp. sprzętu sportowego i wodnego, boisko, plac 
zabaw dla dzieci, kawiarenka. Ośrodek P.W. .INTERNAU- 
KA*. Tarnów Jeziemy k. Sławy, tel. 071/342-21-57 (fax), 
071/343-91-68 99000001

WCZASY NAD JEZIOREM w Brennie, domki murowane, 2-po- 
kojowe, w lesie, blisko jeziora, możliwość wyżywienia - 20 zł/oso
bę. Brenno, gm. Wijewo, tel. 065/549-40-64 
WCZASY NAD MORZEM w Czarnym Młynie k.Jastrzębiej Góry, 
blisko las, rzeka, dużo zieleni, dom wolno stojący, kuchnia do 
dyspozycji gości -18 zł/osobę. Czarny Młyn, tel. 058/673-83-67 
WCZASY NAD MORZEM do wynajęcia pokoje z kuchnią - 20 
zł/doba. Darłowo, tel. 094/314-36-75,0503/93^1-05 
WCZASY NAD MORZEM ośrodek wypoczynkowy .Złota Kiel- 
nia” - Darłówko Zachodnie, 30 m od morza, pokoje z łazienka
mi i bez oraz domki kempingowe, pełne wyżywienie, w cenie - 
50-75 zł/osoba/doba, bezpłatny parking, plac zabaw. Darłów
ko, tel. 094/314-24-65
WCZASY NAD MORZEM w bazie ratowników, przy zejściu na 
plażę, pokoje 2-3-4-osobowe, w czerwcu i po 20 sierpnia 40% 
rabatu, dzieci do lat 6 bezpłatnie, cena 20-30 zł/osobę/dobę. 
Dziwnów, tel. 091/381-34-83.0605/93-76-96 
WCZASY NAD MORZEM w Kołobrzegu, os. Grzybowo, cena: 
20-30 zł. Kołobrzeg, tel. 094/358-11-04 
WCZASY NAD MORZEM do wynajęcia pokoje 2-, 4-osobowe, 
200 m od morza, w Pobierowie - 25 zł/doba od osoby. Pobiero
wo, tel. 091/386-42-61
WCZASY NAD MORZEM w domkach kempingowych, Siano- 
żęty, Ustronie Morskie, 100 m do morza, w domku: umywalka, 
ciepła i zimna woda, zaplecze kuchenne; domki 3 i 4-osob., 1 i
2-pok., parking, sanitariat, teren ogrodzony, promocja - od 380 
- 460 zł/osobę/14 dni (2 poł. sierpnia). Wrocław, tel. 
0602/57-69-62
WCZASY RODZINNE na Podkarpaciu, blisko do Zakopanego, 
Rabki, Wieliczki, pokoje 4-osobowe -10 zł/osoba, kuchnia do 
dyspozycji. Oleśnica, tel. 071/314-28-56 
WCZASY RODZINNE NAD MORZEM - 19 zł. Darłowo, tel. 
094/314-12-01

NAUKA  
I PRACA

O ATRAKCYJNA PRACA przy zbiorach winogron we 
Francji I w Niemczech, dobrze płatna, również cało
roczna w rolnictwie. Zarezerwuj miejsce wcześniej. 
Gwarantujemy uczciwą i rzetelną informację. Prosi
my dołączyć znaczek na przesyłkę poleconą ciężką, 
za 5 zł 95 gr. Ikar, box 288, 50-950 Wrocław 2 
02028121

O AUTORYZOWANY DEALER GSM poszukuje przedsta
wicieli handlowych prowadzących działalność go
spodarczą, do sprzedaży aktywacji I produktów TAK 
TAK. Gwarantujemy szkolenie. Oferty prosimy prze
syłać faksem. Wrocław, tel./fax 071/788-80-80 
90000241

DYSTRYBUCJA HERBATY zbieranie zleceń na herbaty świa
ta, odchudzające, lecznicze, wysoka prowizja, premia od za
robków osób które wprowadzisz, informacja po przesłaniu ko
perty i znaczka. Krystyna Szwałek, 63-720 Koźmin, Nowa Obra 
64
DYSTRYBUCJA HERBATY oraz leczenie schorzeń (bioener- 
getyzery magnetyczne, pomocne w wielu dolegliwościach), 
atrakcyjne warunki pacy i b. wysokie prowizje. Sławno, tel. 
0609/27-29-34
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW renomowanej firmy niemiec
kiej. Brzeg, tel. 077/411-57-24.0600/24-52-56 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe dla 
16/17-latków 16 zł, kosmetyki 30% taniej, przyprowadź osobę
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która chce współpracować z Oriflame a dostaniesz prezenty. 
Wrocław, tel. 071/784-84-95.0605/67-68-00 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW HARMONY oraz środków 
chemii gospodarczej. Oława, tel. 0600/26-53-49 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW KLM. Oława. tel. 
0600/26-53-49
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME. Wrocław, tel. 
0601/49-55-49
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME (dyrektor struk
tury sprzedaży). Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-27-19, 
0607/28-32-80
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW. Wrocław, tel. 071/373-74-78. 
0600/24-98-93 p. Przemysława 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME, odpowiedzial
nych za budowę sieci dystrybucji kosmetyków. Opole, Wrocław, 
tel. 0603/80-51-81.071/353-03-28 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME, kariera w czo
łowej firmie kosmetycnej, wysokie dochody dla ambitnych. 
tel. 0601/08-42-73
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wysokie docho
dy dla ambitnych, także 16-, 17-latków, organizowanie grupy 
sprzedawców, możliwość otrzymania prowizji., tel. 
0607/82-23-67,0603/10-19-22,0605/61-64-52 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe gratis, 
zadzwoń już dziś, 30% rabatu + premie, uczciwość gwaranto
wana. Głogów, tel. 076/832-25-06,0604/20-39-23 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME praca także dla 
16-latków. Jawor, tel. 0607/82-23-67 Świebodzice, 
0603/10-19-22 Jelenia Góra, 0502/99-50-54 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME jeśli masz ukoń
czone 16 lat lub więcej, jesteś wesołą, pracowitą i lubiącą ko
smetyki nastolatką, masz 16 zł i nie masz pomysłu co z tym 
zrobić, chcesz zarobić, zadzwoń. Jelcz-Laśkowice, tel. 
071/318-27-19,0607/28-32-80
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kosmetyki o 
30% taniej, kupujesz dla siebie lub sprzedajesz z 30% prowi
zją ze sprzedaży + prowizja od obrotu. Kamienna Góra, tel. 
075/744-26-44,0606/24-34-47,0603/80-51-81 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe dla 16-,
18-latków tylko 16 zł. Środa Śląska, tel. 0603/10-19-22, 
0607/82-23-67,071/342-33-63
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME. Wrocław, tel. 
071/373-74-78,0600/24-98-93
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wstąp do klubu, 
jeśli potrzebujesz pieniędzy, w łatwy sposób możesz je zarobić 
- pomogę, porozmawiaj z osobą, która zarabia dzięki Oriflame
3.000 zł/mies. Wrocław, tel. 0601/08-42-73 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME • kosmetyki bez 
marży, wpisowe dla 16-. 17- i 18-latków tylko 16 zł, nagrody, 
awanse, wyjazdy, szkolenia. Wrocław, tel. 0503/85-89-85 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME kosmetyki bez 
marży, wpisowe dla wszystkich 16 zł, możliwość awansu, na
grody, prezent już przy zapisie. Wrocław, tel. 0604/39-17-12 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME wpisowe dla 
wszystkich 16 zł, wysokie zarobki, awanse, nagrody, kosmetyki 
bez marży, prezent przy zapisie. Wrocław, tel. 0607/53-75-56 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME praca także dla 
16-latków. Wrocław, tel. 071/784-84-95, 0601/08-42-73. 
0605/67-68-00
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME praca także dla 
16-, 17-latków. Wrocław, tel. 071/352-72-44, 0503/09-15-66 
Opole, 0502/99-50-54
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓWORIFLAME praca także dla
16-. 17-latków. Wrocław, tel. 071/372-85-62 Lubań, 
0605/09-56-68 Oława, 0502/07-51-87 
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW ORIFLAME promocyjne 
wejście dla 16,17-latków -16 zł, jesteś sympatyczny, chcesz 
się uczyć, nie boisz się ciężkiej pracy a chcesz zarobić, za
dzwoń. Wrocław, tel. 071/353-03-28, 071/784-84-95. 
0603/80-51-81
DYSTRYBUCJA KOSMETYKÓW I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI 
firm: Lander, Codina, Aloe, Plus 1, Jean Tisot, wysoka jakość 
produktów, niskie ceny, możliwość wysokich zarobków, gwa
rantowana pomoc przy rozpoczęciu dystrybucji. Bolesławiec, 
tel. 075/644-97-83,0501/09-21-86 
O  FIRMA płaci do 3.000 zł za umieszczenie reklamy na 

samochodzie, domu, działce. Zgłoszenia nVEIN-łNT” , 
Wrocław, tel. 071/355-58-21 01033841

O  FIRMA INTERNETOWA „IMS” Z NIEMIEC zatrudni mło
de, atrakcyjne panie. Wysokie zarobki - według kon
traktu, zapewniamy dojazd i zakwaterowanie., tel. 
076/842-42-69 w godz. 9-18,0607/71-31-06 84018991 

FIRMA POSZUKUJE PRACOWNIKÓW <k> akwizycji materia- 
łów budowlanych. Wrocław, tel. 0502/31-33-68 
JEŚLI MASZ 16-18 LAT łatwo nawiązujesz kontakty, możesz 
to wykorzystać w pracy. Wrocław, tel. 071/315-13-28, 
0502/59-82-87
KOMPUTEROPISANIE profesjonalnie, szybko i tanio -1,5 zł/str. 
Żórawina, tel. 071/316-04-30
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO i polskiego, beztresowo i 
przyjemnie, z dojazdem do ucznia -15  zł. Wrocław, tel. 
071/788-76-84 pr. Kasię, 0608/41-94-24 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO studentka • 20 
zł/godz. Wrocław, tel. 0503/03-72-14 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO w okresie wakacji -15 
zł/godz. Wrocław, tel. 071/794-53-88 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO z dojazdem, lekcje 2 go
dziny - 20 zł/60 minut. Wrocław, tel. 0503/98-52-16 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO wakacje, bezstresową, 
przyjemnie, na poważnie lub na wesoło, z dojazdem do ucznia
• 20 zł/60 min. Zielona Góra, tel. 0502/23-70-17,068/325-58-18 
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO, HISZPAŃSKIEGO cena 
15 i 20 zł/godz. (zegarowa). Wrocław, tel. 071/350-81-31 
KOREPETYCJE Z CHEMII - 23 zł/h. Wrocław, tel. 
071/343-13-85
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI wszystkie systemy opera
cyjne, od MS DOS do Unixa. pakiety MS Office, programy gra
ficzne, bazy danych, programy internetowe, Turbo Pascal, 
C/C++, Delphi, przygotowanie do egzaminów, podstawy kom
putera -10 zł/h. Legnica, tel. 076/866-32-35 
KOREPETYCJE Z INFORMATYKI - obsługa komputera, Win
dows 95/98, Word, Excel, Access, instalacja i konfiguracja sprzę
tu i oprogramowania, internet, modernizacja i doradztwo - 20 
zł/godz. Wrocław, tel. 341-50-24 lub 0502/82-74-46 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI dojazd do ucznia (Wrocław i 
środa Śląska), douczania, poprawki, przygotowanie do matury
• 15 zł/60 minut. Środa Śląska, tel. 0608/63-34-65 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 5-letnie doświadczenie • 40 
zł/godz. Wrocław, tel. 0606/31-85-55
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI - analiza, algebra, równa
nia, - 20 zł. Wrocław, tel. 0504/98-07-81 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI studentka P. Wr., szkoła pod
stawowa, gimnazjum, średnia - 15 zł. Wrocław, tel. 
0606/40-56-53
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI szkoła podstawowa, śred
nia, wyższa, statystyka, obliczenia i opracowania statystyczne, 
inne, możliwy dojazd - 30-40 zł/godz. Wrocław, tel. 373-86-31 
do 10
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI student matematyki po prak
tyce w szkole, szkoła średnia i gimnazjum -15 zł/60 min. Wro
cław, tel. 071/357-79-46
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI absolwentka XIV LO i Poli
techniki Wrocławskiej. Wrocław, tel. 071/363-24-49, 
0601/75-93-86
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI solidnie i skutecznie, od 
podstawówki do matury, z dojazdem do ucznia - 20 zł/60 min. 
Zielona Góra, tel. 0502/23-70-17 
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI, FIZYKI, - 20 zł. Wrocław, 
tel. 0504/98-07-81
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO wysoka skuteczność, po
moc przy egzaminach, konwersacja, możliwy dojazd do ucznia 
-15 zł/godz. Wrocław, tel. 071/348-14-04 
KOREPETYCJE Z NIEMIECKIEGO cena - 25 zł/h. Wrocław, 
tel. 071/781-72-74
KOREPETYCJE Z POLSKIEGO skuteczne, przygotowanie do 
wszystkich egzaminów, prace pisemne - 25 zł/godz. (zegaro
wą). Wrocław, tel. 071/373-21-98 
O  KORESPONDENCYJNY KURS KOMPUTEROWY., tel.

071/789-58-83 81014401 
LEKCJE GRY NA GITARZE ELEKTRYCZNEJ i akustycznej - 
20 zł/godz. Wrocław, tel. 0602/69-80-73

MASZ CZAS i samochód, chcesz dorobić, zadzwoń. Jelenia 
Góra. tel. 0606/97-01-88 w godz.20-22 
O OVB - ROZWIJAJĄCA SIĘ FIRMA BRANŻY USŁUG 

FINANSOWYCH zatrudni i wyszkoli menadżerów, kie
rowników grup. Świdnica, tel. 074/851 -29-66, 
0601/63-77-89 01035001 

O PERFUMY ROBESPIERRE odpowiedniki nr 1 w Eu
ropie - producent poszukuje dystrybutorów na tere
nie Polski. Inwestycja 480 zł, zysk min. 50%. Wrocław, 
tel. 0603/65-05-26 02026061 

PODEJMĘ PRACĘ na przyjęciach, zabawach jako muzycy,
5-osób z doświadczeniem. Legnica, tel. 076/866-85-63 do 
godz.15,076/85641-94 po godz.15 
POSZKUJĘ PRACY - 19-latek, w Lubinie i okolicach. Lubin, 
tel. 076/749-43-56
POSZUKUJEMY PRACY 2 osoby, gładzie, regipsy, malowa
nie, doświadczenie. Wrocław, tel. 071/783-66-31,0504/75-63-25 
POSZUKUJĘ DWADZIEŚCIA OSÓB do współpracy, posiada
jących samochód i telefon, czas pracy nieograniczony, zarobki 
1500-4000 zł/mies. Bolesławiec, tel. 0601/25-69-36 
POSZUKUJĘ DZESIĘĆ OSÓB dowspółpracy, chcących zaro
bić 2000-4000 zł/mies., wymagany samochód i telefon. Bole
sławiec, tel. 0501/62-40-45
POSZUKUJĘ OSÓB DO WSPÓŁPRACY po 30. roku życia, 
chcących zarobić 3.000 zł/mies., wymagany samochód i tele
fon. Bolesławiec, tel. 0600/67-24-16 
O  POSZUKUJĘ PRACY gosposia, energiczna, kultural

na, z 10 letnią praktyką w kraju i zagranicą, poprowa
dzi dom, może być z zakwaterowaniem. ., tel. 
076/847-10-69 po godz.16 84019601 

POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, lat 35, może być w gospo
darstwie., tel. 0502/64-09-37
POSZUKUJĘ PRACY młody, dyspozycyjny, znajomość obsłu
gi komputera, prawo jazdy kat. B., tel. 0503/74-46-12 
POSZUKUJĘ PRACY wykszt. średnie ekonomiczne, kurs kom
puterowy, prawo jazdy kat. ABCET. świadectwo kwalifikacji, 
uprawnienia na wózki widłowe, paszport, najchętniej jako kie
rowca lub magazynier., tel. 0502/85-73-97 
POSZUKUJĘ PRACY w branży budowlanej (repigsy, płytki, 
malowanie), wieczorem., tel. 071/310-24-40 
POSZUKUJĘ PRACY : prace porządkowe w mieszkaniach, 
biurach, willach, zakupy, mycie okien, jako gospodyni domowa, 
wykluczona praca w agencji. ., tel. 0605/38-95-17, 
0604/87-27-96
POSZUKUJĘ PRACY wykszt. wyższe biologiczne. ., tel. 
0501/60-38-48
POSZUKUJĘ PRACY znajomość wykonywania ogrodzeń mu
rowanych z kamienia, klinkieru oraz wszelkich robót remonto
wo-budowlanych. Brzeg, tel. 0608/25-33-95 
POSZUKUJĘ PRACY fizycznej, jakiejkolwiek, 18-latek. Brzeg, 
tel. 077/412-59-76
POSZUKUJĘ PRACY jako hydraulik, spawacz, uprawnienia, 
własny transport, paszport, pełna dyspozycyjność lub jako kon
serwator w ośrodku wczasowym, pensjonacie. Góra śl., tel, 
0608/35-57-17
POSZUKUJĘ PRACY posiadam duży samochód osobowy z 
klimatyzacją, kierowca (świadectwo kwalifikacji), kraj-zagrani- 
ca. Jelenia Góra, tel. 0601/77-48-27 
POSZUKUJĘ PRACY inżynier budownictwa - konstrukcje, tech
nik elektryk, prawo jazdy kat AB, 28-letni, samochód, telefon 
komórkowy. Klenica, teł. 068/352-34765,0604/31-62-37 
POSZUKUJĘ PRACY na budowie, 32 lata, znajomość instal. 
hydraulicznych, układanie glazury, montaż urz. sanitarnych, 
prawo jazdy, pełna dyspozycyjność. Legnica, tel. 076/850-68-20 
POSZUKUJĘ PRACY młoda, 20-letnia, energiczna, uczciwa, 
punktualna, absolwentka szkoły średniej, na terenie Lubina, 
Legnicy lub okolic. Lubin, tel. 0600/14-84-53 
POSZUKUJĘ PRACY po studium ekonomicznym, dyspozycyj
ny, uregulowany stosunek do służby wojskowej, prawo jazdy 
kat. B. Nysa, tel. 077/433-73-27 
POSZUKUJĘ PRACY przy układaniu parkietu. Oleśnica, tel. 
071/314-45-29 po godz. 18
POSZUKUJĘ PRACY jako kierowca, przedstawiciel handlowy, 
kurier, 22 lata, wykształcenie średnie, uregulowany stosunek 
do służby wojskowej, działalność gosp., samochód. Oleśnica, 
tel. 0502/13-09-14
POSZUKUJĘ PRACY inżynier mechanik przemysłowy, po AGH,
12-letni staż pracy w Nowej Hucie. Oława, tel. 071/313-68-98 
POSZUKUJĘ PRACY • studentka 3. roku, w okresie wakacyj
nym. Opole, tel. 077/465-58-38 lub 0606/76-80-47 
POSZUKUJĘ PRACY na okres wakacji - studentka. Opole, tel. 
077/412-21-88
POSZUKUJĘ PRACY solidny murarz (mury, tynki, stropy, scho
dy, posadzki, regipsy). Piecowice, tel. 071/398-85-99 
POSZUKUJĘ PRACY kawaler, 25 lat, wykszt średnie technicz
ne i handlowe z kwalifikacjami administracji celnej, prawo jaz
dy kat. B, znajomość obsługi komputera, uregulowany stosu
nek do służby wojskowej, doświadczenie na stanowisku kie
rowniczym w salonie samochodowym posiadam lokal we Wro
cławiu. Praszka, tel. 034/359-08-33 
POSZUKUJĘ PRACY student. Strzelin, tel. 0605/12-29-19 
POSZUKUJĘ PRACY , posiadam samochód, doświadczenie 
w przewozach na trasach krajowych. Strzelin, tel. 071/796-16-07 
POSZUKUJĘ PRACY jakiejkolwiek, posiadam wykształcenie  ̂
budowlane, praktykę, prawo jazdy, samochód. Strzelin, tel.* 
071/392-11-63
POSZUKUJĘ PRACY wykszt średnie, młoda, dyspozycyjna, 
doświadczenie na stanowisku specjalista d/s handlu, jęz. nie
miecki, obsługa komputera. Środa Śląska, tel. 071/317-61-84 
POSZUKUJĘ PRACY - absolwentka Akademii Ekonomicznej 
(Informatyka i Ekonometria), 24 lata, dyspozycyjna, j. angiel
ski, komputer, łatwość nawiązywania kontaktów, prawo jazdy 
kat. B + doświadczenie, poszukuję pracy we Wrocławiu, Wał
brzychu lub Świdnicy. Świdnica, tei. 0603/36-15-32 
POSZUKUJĘ PRACY jako pracownik ochrony lub stróż, mło
dy, wysportowany mężczyzna. Świdnica, tel. 0605/69-20-50 
POSZUKUJĘ PRACY przy roznoszeniu ulotek, reklam, na te
renie Świebodzic. Świebodzice, tel. 074/854-22-20 
POSZUKUJĘ PRACY studentka, 2 lata w Anglii, komputer, gra
fika, internet, kat. B prawa jazdy, b. dobra znajomość jęz. an
gielskiego. Trocin, tel. 056/659-18-28 prosić Monikę 
POSZUKUJĘ PRACY układanie kostki brukowej, puzzli, tynki 
szlachetne. Trzebnica, tel. 071/312-82-67,0600/11-41-97 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, 22 lata, po szkole handlowej, 
znajomość kasy fiskalnej, może być opieka nad dzieckiem, oso
bą starszą lub prowadzenie domu. Trzebnica, tel. 071/312-94-08, 
071/312-94-09
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 23 lata, wykształcenie śred
nie techniczne, elektromechanik, podstawowa znajomość ob
sługi komputera, posiadam samochód osobowy na gaz, pasz
port, chętnie jako kierowca, zaopatrzeniowiec, uregulowany sto
sunek do służby wojskowej. Wrocław, tel. 071/328-15-49 po 
godz. 16
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, 24 lata, ogrodnik, w swoim za
wodzie lub opieka, sprzątanie, mycie okien w domach, inne pro
pozycje, oprócz agencji. Wrocław, tel. 071/350-99-87 
POSZUKUJĘ PRACY rencistka, 38 lat, obsługa komputera, 
urządzenia biurowe, dyspozycyjny, uczciwa, komunikatywna, z 
doświadczeniem. Wrocław, tel. 071/321-60-32 
POSZUKUJĘ PRACY jako elektronik lub kafelkarz, 24 lata. 
Wrocław, tel. 071/339-92-49
POSZUKUJĘ PRACY dyspozycyjny, wykształcenie średnie, 
prawo jazdy, uprawnienia na wózki widłowe, komputer, samo
chód. Wrocław, tel. 0601/16-83-84,071/345-25-44 
POSZUKUJĘ PRACY młoda, pełna dyspozycyjność, prawo 
jazdy, samochód, jęz. angielski, komputer. Wrocław, tel. 
0607/60-83-44
POSZUKUJĘ PRACY jako monter płyt G-K, paneli, malarz, płyt
karz, narzędzia własne. Wrocław, tel. 0503/80-73-19 
POSZUKUJĘ PRACY jako pracownik administracyjno - biuro
wy, młoda, 22 lata, wykszt. średnie ekonomiczne, obsługa kom
putera i urządzeń biurowych, komunikatywna,, miła aparycja. 
Wrocław, tel. 0600/15-63-79
POSZUKUJĘ PRACY doświadczony zaopatrzeniowiec, admi
nistrator z samochodem. Wrocław, tel. 348-50-06,0601/76-37-32 
POSZUKUJĘ PRACY młody, 17-letni. Krzysztof Kamysz, Wro
cław, ul. Gajowicka 82/22 -
POSZUKUJĘ PRACY student prawa, 24 lata, wykształcenie 
techniczne, dyspozycyjny, kulturalny, solidny, prawo jazdy B. 
Wrocław, tel. 0604/64-02-45
POSZUKUJĘ PRACY młody, wiek 23 lata. praktyka w zakła

dzie wulkanizacyjnym oraz przy przeprowdzkach. Wrocław, tel. 
071/788-75-71 po godz. 20
POSZUKUJĘ PRACY polonista z doświadczeniem w naucza
niu i mediach, ze znajomością j. niemieckiego. Wrocław, tel. 
071/373-81-43
POSZUKUJĘ PRACY przy sprzątaniu. Wrocław, tel. 
071/339-92-49
POSZUKUJĘ PRACY maszynopisanie do druku. Wrocław, tel. 
071/347-69-72
POSZUKUJĘ PRACY dla dwóch osób, w firmie remonto
wo-budowlanej, przy regipsach, gładziach, malowaniu itp. Wro
cław, tel. 0600/65-22-98
POSZUKUJĘ PRACY kilkuletni staż w budownictwie lub w 
magazynie, uprawnienia na wózki. Wrocław, tel. 783-27-40 
POSZUKUJĘ PRACY w ogrodnictwie, przycinanie drzew, za
kładanie trawników, koszenie. Wrocław, tel. 0601/57-47-49 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna 27 lat, solidny, bez nałogów, 
przy montażu płyt gipsowo-kartonowych, gładzie i inne prace 
budowlane, prawo jazdy, uprawnienia na wózki widłowe. Wro
cław, tel. 071/355-36-26
POSZUKUJĘ PRACY przy prowadzeniu dużego interesu, po
siadam doświadczenie, oczekuję propozycji. Wrocław, tel. 
071/321-28-39 po godz. 19
POSZUKUJĘ PRACY - lakiernik, praca stała. Wrocław, tel. 
0603/83-47-77
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie. Wrocław, tel. 071/321-69-61 
POSZUKUJĘ PRACY plastyczka, dekoratorka, projektantka. 
Wrocław, tel. 071/325-99-28
POSZUKUJĘ PRACY spawacz, emeryt. Wrąpław, tel. 
071/341-06-82
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, w charakterze szwacza. 
Wrocław, tel. 0608/22-55-63
POSZUKUJĘ PRACY magister analityki. Wrocław, tel. 
071/322-78-28 w godz. 8-10
POSZUKUJĘ PRACY w solarium lub handlu, książeczka zdro
wia, doświadczenie, pani, 24 lata. Wrocław, teL 071/357-81-39 
POSZUKUJĘ PRACY uczciwa studentka. Wrocław, tel. 
071/322-30-09
POSZUKUJĘ PRACY 27 lat, w kraju lub na zachodzie, od za
raz, każda praca. Wrocław, tel. 0607/48-53-10 po godz. 18 
POSZUKUJĘ PRACY jako elektryk lub innej, przy produkcji. 
Wrocław, tel. 071/788-84-02
POSZUKUJĘ PRACY stolarz, praktyka. Wrocław, tel. 
071/330-10-58
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POSZUKUJĘ PRACY kobieta 44 lata, wykszt. średnie, dyspo
zycyjność. Wrocław, tel. 071/353-13-02 
POSZUKUJĘ PRACY kobieta, 21 lat, wykształcenie średnie 
ekonomiczne, studentka 3. roku prawa. Wrocław, tel. 
0502/51-58-87
POSZUKUJĘ PRACY 20 lat, technik elektryk, uprawnienia SEP, 
pełna dyspozycyjność, znajomość obsługi komputera. Wrocław, 
tel. 071/373-76-06
POSZUKUJĘ PRACY monter drzwi i okien, glazura, regipsy i 
ocieplenia. Wrocław, tel. 0603/83-32-93 
POSZUKUJĘ PRACY w godz. 7-16, młoda kobieta. Wrocław, 
tel. 071/782-27-66
POSZUKUJĘ PRACY rencistka, obsługa komputera. Wrodaw, 
tel. 071/321-60-32
POSZUKUJĘ PRACY elektryk, uprawnienia SEP, do 20 kV, 
wykonam instalację, remonty, przeróbki, odbiory elektr. Wrocław, 
tel. 071/324-22-02,0502/30-01-61 
POSZUKUJĘ PRACY prawo jazdy, 3 lata praktyki jako kierow
ca, 25 lat. Wrodaw. tel. 071/784-34-55 
POSZUKUJĘ PRACY we Wrocławiu, specjalista do spraw cel
nych, bardzo dobra znajomość procedury uproszczonej i ob
sługi komputera. Wrocław, tel. 0602/62-25-33 
POSZUKUJĘ PRACY każdej, rencista, samochód osobowy. 
Wrocław, tel. 071/354-02-91
POSZUKUJĘ PRACY na wakacje, studentka 2. roku, prawo 
jazdy, dyspozycyjna, znajomość komputera. Wrodaw, tel. 
0606/34-61-40,336-67-39
POSZUKUJĘ PRACY - dyspozycyjny, prawo jazdy kat B. Wro
cław, tel. 071/312-66-20
POSZUKUJĘ PRACY znajomość tynków, regipsów i malowa
nia. Wrocław, tel. 071/312-66-20 
POSZUKUJĘ PRACY dobrze płatnej, na terenie Wrocławia • 
doświadczenie na kierowniczym stanowisku oraz w kontroli ja
kości dużej firmy, znajomość j. angielskiego i niemieckiego, 
samochód, dyspozycyjność. Wrocław, tel. 0503/12-57-17 
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna 28-letni, dyspozycyjny, pra
wo jazdy kat B, paszport, uprawnienia na wózki widłowe, zna
jomość komputera i oprogramowania biurowego, 5-letni staż w 
magazynie, bez nałogów. Wrocław, tel. 0501/32-18-78, 
071/322-55-28
POSZUKUJĘ PRACY technik usług hotelarsko-gastronomicz
nych, młoda, 23 lata, nie koniecznie w zawodzie. Wrocław, tel. 
0503/74-82-13
POSZUKUJĘ PRACY znajomość j. niemieckiego i holender
skiego, prawo jazdy, dyspozycyjność, doświadczenie w gastro
nomii. Wrocław, tel. 0603/62-42-94 
POSZUKUJĘ PRACY 41 lat, murarz, malarz, roboty ogólnobu- 
dowl. na terenie Wrodawia. Wrocław, tel. 0503/77-19-86 
POSZUKUJĘ PRACY inżynier budowl., z uprawnieniami i
10-letnim dośw. zawodowym, podejmę nadzór nad budową 
domków jednorodzinnych oraz kosztorysowanie, dla małych firm 
budowl. Wrocław, teł. 071/328-96-48 po godz.17,0601/99-70-35 
POSZUKUJĘ PRACY młody fachowiec ze Lwowa, w zawodach 
budowlanych (murowania, tynkowanie, regipsy, kafle, ocieple
nia). Wrocław, tel. 0607/86-29-82 
POSZUKUJĘ PRACY młode kobiety ze Lwowa, w wieku od
25-45 lat, sprzątanie mieszkań, biur, mycie okien, opieka nad 
dziećmi lub osobami starszymi. Wrocław, tel. 0607/83-22-20 
POSZUKUJĘ PRACY brygada budowlana z Tarnopola, do prac 
ogólnobudowlanych (murowanie, tynkowanie, wylewki, regip
sy, więżby dachowe, panele, budowa od podstaw). Wrocław, 
tel. 071/781-81-53 po godz. 21,0603/44-02-02 
POSZUKUJĘ PRACY 28 lat, kat. B prawa jazdy, po wojsku, 
praktyka przy montażu żaluzji okiennych. Wrocław, tel. 
0602/62-53-94
POSZUKUJĘ PRACY mężczyzna, 25 lat, kat. B prawa jazdy+ 
kwalifikacje, pilne. Wrocław, tel. 071/362-21-43 
POSZUKUJĘ PRACY najchętniej jako pracownik magazyno
wy, matura, lat 26, prawo jazdy, komputer. Wrocław, tel. 
071/322-97-47
POSZUKUJĘ PRACY ślusarz, spawacz, praktyka. Wrocław, tel. 
071/336-39-52
POSZUKUJĘ PRACY jako realizator reklam, wykonywanie re
klam świetlnych, szyldów, liter przestrzennych, wyklejanie folią 
samoprzylepną, 23 lata, 3-letnie doświadczenie, uregulowany 
stosunek do służby wojskowej. Wrocław, tel. 071/357-40-88, 
0503/72-54-22
POSZUKUJĘ PRACY remontowe, hydrauliczne, elektryczne, 
glazura, gładzie, płyty G-K, marmur. Wrocław, tel. 0608/88-56-81 
POSZUKUJĘ PRACY dziewczyna lat 22, w solarium, sklepie, 
na placu targowym, znajomość kas fiskalnych, uczciwa, dyspo
zycyjna, tylko poważne oferty. Wrocław, tel. 071/342-24-13, 
0609/28-94-87
POSZUKUJĘ PRACY obywatelka Ukrainy, tylko poważne ofer
ty. Wrocław, tel. 0608/21-76-02
POSZUKUJĘ PRACY uczennica technikum gastronomiczne
go, 17 lat, w okresie wakacji, opieka nad dziećmi, sprzątanie 
itp., uczciwa, sumienna, dyspozycyjna. Wrocław, tel. 
0606/30-91-58
POSZUKUJĘ PRACY 24 lata, absolwentka Akademii Ekono
micznej, b. dobra znajomość j. niemieckiego, obsługa kompu
tera, prawo jazdy kat. B^olnośd adaptacyjne, komunikatyw
na, uczciwa, rzetelna, miła prezencja, ambitna, szybko ucząca 
się. Wrocław, tel. 071/787-97-94

POSZUKUJĘ PRACY murarz, tynkarz, posadzkarz, doświad
czony fachowiec, bez nałogów, od zaraz. Wrocław, tel. 
071/782-09-26
POSZUKUJĘ PRACY 22-letnia kobieta, technik administracji, 
solidna, pełna dyspozycyjność, bez nałogów, pilne. Wrocław, 
tel. 071/329-80-85
POSZUKUJĘ PRACY remonty mieszkań, glazura, terakota, 
gladż gipsowa, malowanie, panele, solidny. Wrocław, tel. 
071/322-59-79,0503/73-10-71
POSZUKUJĘ PRACY glazura, regipsy, panele, instalacje CO, 
wodno-kanalizacyjne, gazowe itp., posiadam uprawnienia bu
dowlane. Wrocław, tel. 071/351-60-52,0604/68-96-38 
POSZUKUJĘ PRACY w firmie reklamowej, projekty, wycina
nie, młody, samochód, działalność, komputer, telefon. Wrocław, 
tel. 0600/81-18-98
POSZUKUJĘ PRACY rencista, solidny, bez nałogów, prawo 
jazdy kat. BCE, świadectwo kwalifikacji. Wrocław, tel. 
071/354-02-30
POSZUKUJĘ PRACY 35-letni rencista, sprawny, bez nałogów,
uczciwy, prawo jazdy kat B, posiadam samochód, narzędzia,
malarz, tapeciarz, gipsiarz, umowa o dzieło lub akord. Wrocław,
tel. 071/338-39-70,0604/89-26-76
POSZUKUJĘ PRACY monter stolarki okiennej i drzwiowej z
PCV, doświadczenie, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel.
071)310-74-37
POSZUKUJĘ PRACY remonty, wykończenia domów, miesz- 
kań, płyty gipsowo-kartonowe (klej, stelaże), ściany działowe 
(stelaże), sufity podwieszane, malowanie, tapetowanie, glazu
ra, podłogi, panele (ścienne i podłogowe), boazeria, ocieplanie 
strychów, stolarka budowlana i inne. Wrocław, tel. 0501/04-97-80 
POSZUKUJĘ PRACY młody, bez nałogów, malowanie, pane
le, regipsy, glazura oraz inne prace wykończeniowe. Wrocław, 
tel. 071/342-22-03,0607/03-57-93 
POSZUKUJĘ PRACY jako asystent projektanta, znajomość 
AutoCADa, 15-letnia praktyka, własny sprzęt. Wrocław, tel. 
071/363-24-49,0601/75-93-86
POSZUKUJĘ PRACY młoda kobieta, 21 lat, książeczka zdro
wia, kurs kas fiskalnych, łatwo nawiązująca kontakty, solidna, 
ambitna, akwizycja wykluczona. Wrocław, tel. 071/330-22-67 
POSZUKUJĘ PRACY rencistka, operator komputera. Wrocław, 
tel. 071/321-60-32
POSZUKUJĘ PRACY młoda kobieta, dyspozycyjna, bez nało
gów, prawo jazdy. Wrodaw, tel. 0604/82-77-57 
POSZUKUJĘ PRACY w zakresie: malowanie, szpachlowanie, 
gładzie, fachowo. Wrocław, tel. 071/322-57-61 
POSZUKUJĘ PRACY w branży wykończeniowo - budowlanej, 
dla trzech osób, na Zachodzie, tylko poważne oferty. Wrocław, 
tel. 071/788-67-55,0502/45-12-96 
POSZUKUJĘ PRACY 21 lat, jestem uczciwy, zdrowy i odpo
wiedzialny (ratownik wodny), posiadam prawo jazdy kat B (od 
2 lat), matura, od września podejmę naukę w studium reklamy, 
na terenie Wrodawia, w godzinach popołudniowych (nocki). 
Wrocław, tel. 0603/51-69-94
POSZUKUJĘ PRACY cieśla, dekarz, klinkier, kierownik budo
wy z uprawnieniami. Wrocław, tel. 071/333-73-99, 
0607/43-42-27
POSZUKUJĘ PRACY murarz, cieśla, stolarz. Wrocław, tel. 
071/361-79-83
POSZUKUJĘ PRACY grafik komputerowy, młody, z doświad
czeniem, specjalista DTP, doskonała znajomość programów 
graficznych CorelDRAW, Adobe Photoshop oraz Adobe Page- 
maker, pakiet MSOffice, doskonała znajomość systemu Win
dows. Wrocław, tel. 0600/32-51-08 
POSZUKUJĘ PRACY .złota rączka', emeryt, kierowca, pełna 
dyspozycyjność. Wrocław, tel. 071/372-73-55 
POSZUKUJĘ PRACY 18-latek, na okres miesiąca, prawo jaz
dy kat B, pełna dyspozycyjność. Wrodaw, tel. 0501/62-44-10 
POSZUKUJĘ PRACY rencista, 40 lat, prawo jazdy kat. BC, 
świadectwo kwalifikacji, 20 lat praktyki, bez nałogów. Wrocław, 
tel. 071/344-12-48
POSZUKUJĘ PRACY rencista, wykształcenie średnie, kierowca 
kat. BCE. Wrocław, tel. 071/353-80-62 
POSZUKUJĘ PRACY absolwent Politechniki Wrocławskiej, 
doświadczenie w zarządzaniu grupą ludzi, znajomość obsługi 
komputera, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 071/783-97-27, 
0503/85-40-39
POSZUKUJĘ PRACY : regipsy, sufity podwieszane, gładzie, 
malowanie, tapetowanie, glazura, terakota. Wrocław, tel. 
0604/79-19-58
POSZUKUJĘ PRACY studentka V roku, na wakacje lub na sta
łe, na 1/2 etatu, sumienna, zdyscyplinowana, uczciwa. Wrodaw, 
tel. 071/398-96-22
POSZUKUJĘ PRACY sprzątanie. Kiełczów, tel. 071/398-82-47 
po godz.18
POSZUKUJĘ PRACY roboty ogólnobudowlane i instalacje hy
drauliczne. Wrocław, tel. 071/346-51-33 wieczorem 
POSZUKUJĘ PRACY przepisywanie tekstów, projektowanie 
stron www, zdjęcia aparatem cyfrowym, skanowanie. Wrodaw, 
tel. 071/343-21-57,0607/46-49-69 
POSZUKUJĘ PRACY może być dodatkowa, kierowca kat. BC, 
praktyka w zawodzie, chętnie pokieruję busem. Wrocław, tel. 
071/348-06-59
POSZUKUJĘ PRACY w handlu, marketingu, reklamie, mam 
26 lat, posiadam wykształcenie wyższe z uczelni w Kanadzie 
oraz 3-letnie doświadczenie w powyższych dziedzinach. Zgo
rzelec, tel. 0605/14-24-93
POSZUKUJĘ PRACY komputeropisanie - 2 zł/strona, możli
wość wydruku. Zielona Góra, tel. 0605/23-51-77 
POSZUKUJĘ PRACY administracyjnej, młoda dziewczyna, po 
szkole, do października na terenie byłego woj. legnickiego. Zło
toryja, tel. 076/878-55-49
POSZUKUJĘ PRACY jako operator koparkoładowarki, upraw
nienia, kierowca kat. B, 33 lata, pełna dyspozycyjność, samo
chód osobowy, możliwość zmiany miejsca zamieszkania. Ża
rów, tel. 0503/71-93-95
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ młoda, 24 lata, ukończone 
studium ekonomiczne, specjalność finanse i rachunkowość. 
Wrocław, tel. 071/344-13-51 po godz. 16 
POSZUKUJĘ PRACY BIUROWEJ kobieta, 29 lat. wykształce
nie średnie, komputer, kasa fiskalna, może być w handlu. Wro
cław, tel. 071/355-50-90
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ posiadam prasę hy
drauliczną. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-17-02,'0605/65-58-37 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ bez wstępnych po
brań, oprócz szycia, pilne. Świdnica, tel. 0603/55-55-97 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ tylko poważne oferty. 
Świętoszów, gm. Osiecznica, tel. 075/731-12-47 
POSZUKUJĘ PRACY CHAŁUPNICZEJ emeryt 45 lat. oprócz 
szycia. Wrocław, tel. 071/333-73-99 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ młody, dyspozycyjny, 
uczciwy; pracowity, w Lubinie lub okolicy. Lubin, tel. 
076/842-7644
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ dla studenta i student
ki, w okresie wakacji. Lubin, tel. 076/842-15-15,0608/47-02-97 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ jako konsultant Feng 
Shui, wykonuję ekspertyzy i projekty domów, mieszkań, biur i 
ogrodów pod względem Feng Shui. Szczytna, tel. 074/868-34-29 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ agent ubezpieczenio
wy, w usługach finansowych, inne propozycje. Wrocław, tel. 
0501/48-35-56
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ elektroinstalacje. Wro
cław, tel. 071/341-59-09
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ malowanie, montaż 
drzwi, paneli i inne prace, posiadam narzędzia i samochód. 
Wrocław, tel. 071/346-51-42,0601/55-76-51 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ lub stałej, rencista, 
dyspozycyjny, kierowca-mechanik, prawo jazdy kat ABCED, 
operator (dźwigi, koparki), znajomość elektromechaniki, świa
dectwo kwalifikacji, książeczka zdrowia Sanepidu. Wrocław, tel. 
0502/98-52-91
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ telefon, komputer, auto. 
Wrocław, tel. 0501/33-53-68
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ w okresie wakacyjnym, 
student IV roku wydz. elektroniki Politechniki Wrocławskiej. 
Wrocław, tel. 071/357-76-75 .
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ elektryk z uprawnienia
mi pomiarowymi. Wrodaw, tel. 071/302-71-34,0607/61-68-60 
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ rencista posiadający 
podstawowe wiadomośd w zakresie’budownictwa, solidny, peł
na dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 
071/325-94-24
POSZUKUJĘ PRACY DODATKOWEJ dobrze płatnej. Zielona 
Góra, tel. 0502/23-70-17

POSZUKUJĘ PRACY FIZYCZNEJ z noclegiem, od zaraz, wiek 
26 lat, kawaler. Rajmund Klimek, 59-732 Gościszów 27, gm. 
Nowogrodziec
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ARCHITEKT młoda, z doświad
czeniem, dyspozycyjna. Wrocław, tel. 071/354-12-35 
POSZUKUJĘ PRApY JAKO BLACHARZ-LAKIERNIK do
świadczenie, znajomość jęz. niemieckiego, prawo jazdy A, B, 
C i E. Oława, tel. 0601/70-54-15 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO DEKARZ, BLACHARZ doświad
czenie, własne narzędzia, chętnie na umowę-zlecenie. Wrocław, 
tel. 0502/57-68-93
POSZUKUJĘ PRACY JAKO ELEKTRYK, ŚLUSARZ rencista. 
Wrocław, tel. 071/783-76-72
POSZUKUJĘ PRACY JAKO FOTOMODELKA lub innej, wiek 
16 lat, wzrost 170 cm, w okresie wakacyjnym. Wrocław, tel. 
071/341-45-51
POSZUKUJĘ PRACY JAKO GŁÓWNA KSIĘGOWA w małe] 
firmie, na część etatu lub umowę o dzieło, znajmość obsługi 
programów DGCS, Rachmistrz 3, kadry, ZUS. Wrodaw, tel. 
071/368-82-04,0607/43-22-98
POSZUKUJĘ PRACY JAKO GRAFIK KOMPUTEROWY znaj
mość programów: Corel Draw, Photoshop, Page Maker, zdol
ności plastyczne. Oława, tel. 071/313-76-95 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INFORMATYK po studium infor
matycznym. Wrocław, tel. 0501/06-62-99 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO INSPEKTOR BHP I P.POŻ lub 
jako elektromechanik, elektromonter. Wrocław, tel. 
071/346-69-05

^POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. B, 
z samochodem lub bez, paszport, w weekendy oraz inne termi
ny, do uzgodnienia., tel. 0501/76-10-78 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy wszyst
kich kateggrii, świadectwo kwalifikacji., tel. 0600/85-67-62, 
0602/84-0943
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat A/B/C/D/E, świa
dectwo kwalifikacji, paszport, praktyka 20 lat. Cieszyn, gm. 
Sośnie, tel. 062/739-33-26
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA doświdczenie, 42 
lata, paszport, świadectwo kwalifikacji. Kaczorów, gm. Bolków, 
tel. 075/741-21-58
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. B 
(do 3.51), na terenie kraju i za granicą, pełna dyspozycyjność. 
Karpacz, tel. 075/718-33-09
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. B,
C, E, T, świadectwo kwalifikacji, staż w transporcie w kraju i za 
granicą, uprawnienia na wózki widłowe. Kobierzyce, tei. 
071/311-99-51,0603/26-25-97
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 24 lata, świdedwo 
kwalifikacji, ADR, paszport, telefon. Nysa, tel. 0606/63-37-79 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy BC, 
młody, pełna dyspozycyjność, solidny, paszport. Świdnica, tel. 
0609/63-05-03
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA 41 lat, prawo jazdy 
kat. ABCDE, świadectwo kwalifikacji, paszport uprawnienia na 
wózki widłowe. Wrocław, tel. 071/341-45-51 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA wiek 34 lata, do
świadczenie, paszport, dyspozycyjność, komunikatywność, 
uprawnienia na wózki widłowe, najchętniej praca na dłuższy 
okres. Wrodaw, tel. 0503/94-36-85 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. B, 
świadectwo kwalifikacji, wiek 21 lat, pełna dyspozycyjność. 
Wrocław, tel. 071/354-13-16
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat BC, 
pełna dyspozycyjność, praktyka międzynarodowa, wiek 34 lata. 
Wrocław, tel. 0608/74-0247
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. C,
D, E, świadectwo kwalifikacji, paszport dyspozycyjny, doświad
czenie. Wrocław, tel. 071/328-07-08
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kwalifikacje, dyspo
zycyjność. Wrocław, tel. 0603/99-75-20 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA rendsta, prawo jaz
dy kat, A/B/C/D/E, świadectwo kwalifikacji, paszport Wrocław, 
tel. 071/322-94-02
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA rencista, 51 lat, pra
wo jazdy kat. ABCDT. Wrocław, tel. 071/311-21-37, 
0600/52-7742
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat BC, 
młody, uregulowany stosunek do służby wojskowej, bez nało
gów, telefon komórkowy lub jako operator wózka widłowego, 
uprawnienia na różnego rodzaju wózki. Wrocław, tel. 
071/398-78-88
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat. B, 
pełna dyspozycyjność, uregulowany stosunek do służby woj
skowej lub jako pracownik myjni samochodowej, doświadcze
nie. Wrocław, tel. 071/341-91-58 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat. ABCE, 55 lat, 
świadectwo kwalifikacji, paszport, pełna dyspozycyjność. Wro
cław, tel. 071/372-16-23,0606/73-24-56 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA prawo jazdy kat 
BCE, 26 lat, paszport, świadectwo kwalifikacji, dyspozycyjność. 
Wrocław, tel. 0603/09-23-03
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA kat BCDE, ADR. 
świadectwo kwalifikacji, wiek 33 lata, pełna dyspozycyjność. 
Wrodaw, tel. 071/355-51-86,0605/36-0044 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA (autobus, bus), pra
wo jazdy kat. ABCDE + ADR, cysterny, samochód osobowy, 
pełna dyspozycyjność lub inne propozycje. Zgorzelec, tel. 
075/778-93-02,0607/46-82-20
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KIEROWCA OSOBISTY kurier, 
operator wózków akumulatorowych, spalinowych, przy pracach 
ogólnobudowlanych, prawo jazdy kat BCE... tel. 0605/38-95-17, 
0604/87-27-96
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KRAWIEC specjalista wzorcow
ni odzieżowej. Wrocław, tel. 071/789-09-30 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA lub sekretarka, zna
jomość języka niemieckiego, obsługi komputera i urządzeń biu
rowych, w okolicy Strzelina lub Dzierżoniowa. Sobótka, tel. 

Ą 0606/37-15-29 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA w małej firmie, na 
część etatu lub umowę o dzieło, komputer, książka przycho
dów i rozchodów (program DGCS, Rachmistrz 3, kadry, ZUS). 
Wrodaw, tel. 071/368-82-04,0607/43-22-98 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA doświadczenie, wy
kształcenie wyższe, na stałe lub dorywczo. Wrocław, tel. 
071/365-56-73,0607/3149-97 po godz. 17 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KUCHARKA na różnych impre
zach, również w prywatnych domach. Wrocław, tel. 
071/788-72-01 wieczorem
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KUCHARZ praktyka we Wło
szech. Wrocław, tel. 071/786-76-70 po godz. 20,0503/1948-03 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO LAKIERNIK najchętniej z zakwa
terowaniem. Wrodaw, tel. 0603/8347-77 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MALARZ monter, płytkarz, mu
rarz, duże doświadczenie, wiek 30 lat. Wrocław, tel. 
071/341-37-26
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MALARZ gipsiarz, monter płyt. 
Wrocław, tel. 0/1/357-06-70
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MASAŻYSTKA masaż klasyu- 
ny, leczniczy, odchudzający, kinezyterapia, ćwiczenia zdrowot
ne. Wrocław,-tel. 071/373-15-26 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MECHANIK wiek 20 lat, wykszt. 
zawodowe, prawo jazdy kat. B. Wrocław, tel. 071/344-62-03 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MECHANIK samochodowy. Wro
daw, tel. 071/354-36-61
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MONTAŻYSTA mebli biurowych. 
5*łetnie doświadczenie, samochód. Wrodaw, tel. 0503/54-18-73 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MONTER inst sanitarnej, c.o., 
gazowej, regipsy, gładzie, tapetowanie, malowanie, panele, inne 
prace wykończeniowe. Wrocław, tel. 071/345-45-20. 
0605/62-3340
POSZUKUJĘ PRACY JAKO MURARZ z praktyką. Brzeg, tel. 
077/412-59-76
POSZUKUJĘ PRACY JAKO OCHRONIARZ - mocna budo
wa, lojalność, dyspozycyjność. Wrocław, tel. 0503/12-57-17 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 
mężczyzna, 30 lat, wykszt średnie, prawo jazdy kat. C, własny 
samochód. Bielawa, tel. 0605/59-88-11 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ. Śliwice, tel. 
071/315-37-37
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ. Wrocław, tel. 
071/315-37-37
POSZUKUJĘ PRACY JAKO STOLARZ wykonam drobne ro
boty stolarskie. Wrocław, tel. 0502/98-65-88
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POSZUKUJĘ PRACY JAKO ŚLUSARZ-SPAWACZ uprawnie- 
nia, od Zaraz. Oława, woj. wrocławskie, tel. 0501/62-44*81 
POSZUKUJĘ PRACY JAKO KSIĘGOWA pełna księgowość, 
doświadczenie, dyspozycyjność. Wrocław, tell 071/343-22-70 
po godz. 21
POSZUKUJĘ PRACY NA WAKACJE 21 lat, student, prawo 
jazdy kat. B,. język angielski, pełna dyspozycyjność. Wrocław, 
tel. 0604/36-76-41
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dla małżeństwa, pra
ce porządkowe, w transporcie lub gastronomii, niemieckie pra
wo jazdy, podstawowa znajomość jęz. niemieckiego. Bielawa, 
tel. 074/833-57-10
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE rolnictwo, ogrodnictwo, 
prace sezonowe, bez nałogów, solidność, kultura osobista, jęz. 
niemiecki, gastronomia, prowizja, hotelerstwo, zbiory. Bolesła
wiec, tel. 075/732-64-59
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE w rolnictwie, chętnie 
wykaszanie kosą. Dzialosza, tel. 062/785-18-30 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE solidny, uczciwy. Głu
chołazy, tel. 0602/49-51-24
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE sezonowej lub stałej, 
w branży samochodowej lub budownictwie, praktyka w Niem
czech, Szwecji i Danii, znajomość j. niemieckiego i szwedzkie
go, dysponuję samochodem. Jelenia Góra, tel. 0601/77-48-27 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE piekarz, kucharz, pra
wo jazdy kat. B lub w rolnictwie, ogrodnictwie. Kowary, tel. 
0609/44-96-95
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE jako murarz, płytkarz, 
nowa technologia budowania, j. niemiecki. Legnica, tel. 
076/862-96-06
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE w Szwajcarii lub Ho
landii, na szrode, znajomość języka niemieckiego, 23 lata, dam 
prowizję. Świdnica, tel. 074/845-32-80,0608/83-17-13 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE kobieta, w średnim 
wieku, sprzątanie, gotowanie, opieka, na zmianę z inną osobą. 
Wrocław, tel. 071/352-88-19
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE przy zbiorze owoców, 
nie warzyw. Wrocław, tel. 071/352-88-19 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE jako blacharz samo
chodowy, praktyka w zawodzie, bez nałogów albo inne poważ
ne oferty. Wrocław, tel. 071/785-77-09,0605/73-60-96 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE pani i pan, restaura
cje, hotele, szklarnie, plantacje, opieka nad starszymi osoba
mi, tereny zielone, znajomość jęz. niemieckiego, własny samo
chód, bez nałogów. Wrocław, tel. 0604/25-95-77 
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dla 2 osób, w budow
nictwie, praktyka, samochód, dam prowizję. Wrocław, tel. 
071/353-40-46.
POSZUKUJĘ PRACY NA ZACHODZIE dla trzech osób, przy 
remontach mieszkań i wykończeniach, bez prowizji. Wrocław, 
tel. 071/788-67-55,0502/45-12-96 
POSZUKUJĘ PRACY SEZONOWEJ LUB STAŁEJ w Niem
czech lub Skandynawii, znajomość języków, doświadczenie 
praktyczne na Zachodzie w branży hotelarskiej, samochodo
wej i budownictwie, dysponuję samochodem. Jelenia Góra, tel. 
0601/77-48-27
POSZUKUJĘ PRACY ŚLUSARZ-SPAWACZ w kraju lub za 
granicą, posiadam uprawnienia. Oława, tel. 071/301-54-58 
POSZUKUJĘ PRACY W ANGLII od zaraz, solidny, uczciwy, 
przyjmę każdą dobrze płatną ofertę pracy, dam prowizję. Świd
nica, tel. 0608/25-45-79
POSZUKUJĘ PRACY W AUSTRII lub we Włoszech, legalnej, 
na wizę, w rolnictwie, ogrodnictwie lub szklarni, 28 lat, dyspo
zycyjna, pracowita, uczciwa, dam prowizję. Trzebnica, tel. 
071/312-32-09 prosić Gośkę
POSZUKUJĘ PRACY W BERLINIE 39-letni mężczyzna, zna
jomość podstaw jęz. niemieckiego. Chojnów, tel. 0600/51-22-07 
POSZUKUJĘ PRACY W BUDOWNICTWIE. Wrocław, tel. 
0608/88-56-81
POSZUKUJĘ PRACY W HANDLU (znajomość kas fiskalnych) 
lub sprzątanie biur. Wrocław, teł. 0501/30-42-07 
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH jako zagarmistrz, spe
cjalność konseiwacja i naprawa antyków. Tczew, woj. pomor
skie, tel. 0603/83-36-04
POSZUKUJĘ PRACY W NIEMCZECH w Berlinie lub okolicy, 
jako kierowca, posiadam paszport Unii Europejskiej. Wrocław, 
tel. 071/321-52-77,0603/29-93-37 
POSZUKUJĘ PRACY W OGRODNICTWIE przycinanie drzew, 
zakładanie trawników, koszenie. Wrocław, tel. 0601/57-47-49 
POSZUKUJĘ PRACY WE FRANCJI od sierpnia, jako opiekun
ka do dzieci, pomoc domowa, przy sprzątaniu. Leszno, tel. 
0606/51-60-52
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ wysokodochodowej, wy- 
kszt średnie, energiczny, poważnie traktujący powierzone obo
wiązki, wieloletnie (udokumentowane) doświadczenie w han
dlu i budownictwie, możliwa prowizja, tylko poważne oferty. 
Dobroszyce, tel. 071/314-18-94 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ kobieta w średnim wieku, 
przy sprzątaniu, opiece. Karpacz, tel. 0607/53-60-24 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ chłopiec i dziewczyna, 
solidni, bez nałogów, rolnictwo, hotel, gastronomia, Niemcy, 
Włochy, Holandia, prowizja. Lądek Zdrój, tel. 074/814-78-56 do 
g. 14 i 21-22
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ na budowie. Leszno, tel. 
0608/04-54-48
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ mężczyzna, kobieta, 44, 
46 lat, rolnictwo, farma, szklarnia, sam. niemiecki. Oleśnica, 
tel. 0600/10-20-62
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ mężczyzna 26 łat, znajo
mość jęz. angielskiego. Sława, tel. 0603/57-92-47 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ mężczyzna lat 22, matu
ra, solidny, rolnictwo, itp., tylko poważne oferty. Świdnica, tel. 
074/640-67-65
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ dla 3.mężczyzn w wieku 
do 26 lat, silni, zdrowi, uczciwi, znajomość jęz. angielskiego, 
niemieckiego oraz czeskiego w stopniu podstawowym, samo
chód, damy prowizję po podjęciu pracy. Wałbrzych, tel. 
0504/98-23-98
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ przyjmę każdą ofertę. 
Wrocław, tel. 0603/61-75-15
POSZUKUJĘ PRACY ZĄ GRANICĄ blacharz samochodowy, 
praktyka w Polsce i Niemczech. Wrocław, tel. 783-67-57 wie
czorem
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ w branży remonto
wo-budowlanej, 35 lat, fachowiec (płytki, płyty gipsowe, pane
le, szpachlowanie, malowanie), praktyka również w Niemczech, 
prawo jazdy. Wrocław, tel. 071/330-01-69 
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ mężczyzna w średnim 
wieku, w zamian za pomoc w znalezieniu pracy oferuję bez
płatne wynajęcie mieszkania (najchętniej studentce). Wrocław, 
tel. 071/325-94-24 po godz. 20
POSZUKUJĘ PRACY ZA GRANICĄ w rolnictwie lub jako drwal. 
Zielona Góra, tel. 0603/05-83-75 po godz. 18 
PRACA dla byłych agentów ubezpieczeniowych, intratne zaję
cie., tel. 0600/91-36-30
PRACA dla osób z entuzjazmem, wrażliwych na niedolę innych, 
za dobrą współpracę odpowiednie wynagrodzenie., tel. 
0608/76-97-36
PRACA dla osób zdecydowanych', oferty firm z całego kraju, 
składanie naszyjników (10 zł/szt.), ramek do zdjęć, zarobki ok.
1.000 zł/miesiąc., tel. 0502/04-18-08 
PRACA ńa umowę, zarobek 1900 zł + prowizja, informacja bez
płatne: przyślij kopertę + 2 znaczki po 1 zł. Firma Handlowa 
.Monpio*, 57-314 Szalejów Gómy 108..
PRACA dla osób chcących zarobić. Bolesławiec, tel. 
0601/25-69-36
PRACA dochodowa, dla handlowców, studentów, pielęgniarek, 
nie akwizycja. Chojnów, tel. 0603/48-71-61 (pn.-pŁ), 9-17 
PRACA W IZRAELU, w hotelu, dobre warunki, zawkaterowa- 
nie i wyżywienie zapewnione. Izrael, tel. 0097/246-99-71-11 
PRACA przy sprzedaży bezpośredniej, duże zarobki, jeśli masz 
wykszl średnie, jesteś osobą komunikatywną - zadzwoń. Je
dlina Zdrój, tel. 074/845-52-05,0502/23-40-12 
PRACA dla producentów wyrobów z drewna, duże ilości. Kłodz
ko, tel. 0502/23-04-30
PRACA dla agentów ubezpieczeniowych i inspektorów d/s ubez
pieczeń, w nowej firmie ubezpieczeniowej. Lubin, tel. 
076/841-00-82,0607/33-95-61
PRACA dla osoby z kwalifikacjami do prowadzenia biura ra
chunkowego w Lubinie. Lubin, tel. 0608/45-42-59 
PRACA W NIEMCZECH Firma budowlana zatrudni do pracy w 
Niemczech murarzy, malarzy, tynkarzy, regipsiarzy, paszport nie
miecki, mieszkanie zapewnione. Niemcy, tel. 
0049/22-25-70-68-20

PRACA dobre zarobki przy zbieraniu zleceń i zamówień na 
herbatki leczniczo-zdrowotne dla firmy inte-Glob, info listowna, 
koperta i 3 znaczki, dopisek .Inter”. Grażyna Kogut, 55-200 Oła
wa, ul. Brzozowa 21
PRACA polegająca na pozyskiwaniu nowych współpracowni
ków przez polecenie im pracy, 40 zł za każdą osobę + prowizja 
i premie pieniężne, info gratis, dopisek .Inter’'. G. Kogut, Oława 
4, skr. poczt. 6
PRACA dla dwóch przedstawicieli, w firmie zachodniej. Opole, 
tel. 0606/39-83-09
PRACA w amerykańskiej firmie zajmującej się ochroną zdro
wia i urody, marketing wielopoziomowy, nieograniczone zarob
ki. Polkowice, tel. 076/847-97-64 
PRACA przy sprzedaży bezpośredniej. Wałbrzych, tel. 
074/846-54-24 po godz. 20,0605/68-85-58 
PRACA wymagane wykształcenie minimum średnie, najlepsi 
zarabiają do 50.000 zł/mies. Wałbrzych, tel. 0608/11-25-39 
PRACA w firmie, dla osób z nadwagą i problemami zdrowotny
mi. Wrocław, tel. 071/343-84-47 w g. 10-18 (pn.-pt.)
PRACA w sektorze ubezpieczeń społecznych. Wrocław, tel. 
0501/40-33-62
PRACA .Informator* zatrudni osoby do pozyskiwania ogło-
szeń-reklam. Wrocław, tel. 071/326-22-37
PRACA w II i III filarze, wysokie prowizje. Wrocław, tel.
0601/75-49-67
PRACA przyjmiemy do współpracy w sektorze ubezpieczeń, 
na różnych stanowiskach, teren Dolnego Śląska. Wrocław, tei. 
0501/40-33-62
PRACA dla osób od 16-18 lat, ciekawa, legalna, dobrze płatna. 
Wrocław, tel. 0607/53-75-56
PRACA dla osób z wyższym lub średnim wykształceniem, do
tyczy Dolnego Śląska. Wrocław, tel. 0607/66-69-80 
PRACA dla studentów (-ek), w soboty i niedziele, na giełdach 
samochodowych, pozyskiwanie ogłoszeń, wysokie wynagrodze
nie, dotyczy: Wrocławia, Kłodzka, Lubina, Wałbrzycha. Wrocław, 
tel. 0607/66-69-70
PRACA w pośrednictwie sprzedaży kredytów na samochody i 
mieszkania, preferencyjne warunki, d)a aktywnych wysokie do
chody, bezpłatny system szkoleń w kraju i zagranicą. Wrocław, 
tel. 071/784-44-57
PRACA poszukujemy operatywnej i odpowiedzialnej osoby do 
pozyskiwania reklam, na umowę-zlecenie, możliwe stałe zle
cenia. Wrocław, tel. 071/325-33-03, 071/326-06-25, 
0601/75-82-86
PRACA firma inżynieryjna zatrudni mężczyznę, do 35 lat/jako 
kierowcę-operatora, wymagane prawo jazdy kat BCE. Wrocław, 
tel. 071/333-75-96
PRACA dla osób pełnoletnich, z całego kraju, nie akwizycja. 
Wrocław, tel. 0503/94-26-07
PRACA dla osób z całego kraju, nie akwizycja, warunek ukoń
czone 18 lat. Wrocław, tel. 0602/68-29-32 prosić Łukasza 
PRACA na własny rachunek, branża motoryzacyjna, małe kosz
ty uruchomienia zakładu. Wrocław, tel. 0605/69-23-81 
PRACA dla cieśli i zbrojarzy. Wrocław, tel. 0601/92-27-02 
PRACA ciężka praca, duże pieniądze, wiele możliwości, firma 
KBS Sp. z o.o. nawiążę współpracę w sektorze usług finanso- 
wo-ubezpieczeniowych, możliwość umowy - zlecenia. Wrocław, 
tel. 071/785-50-23 po godz. 19,071/338-47-82 w godz. 10-17, 
0602/17-96-17
PRACA na budowie, przy pracach wykończeniowych, wyma
gana znajomość robót budowlanych, cena 5 zł/godz. Wrocław, 
tel. 0601/78-02-04
PRACA prezentacje w Power Point. Zielona Góra, tel. 
0502/23-70-17
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, adresowanie, klejenie, 
składanie, wycinanie, regeneracja, dostawa, odbiór, umowa, 
także praca w Niemczech, stała i sezonowa, inf. bezpł. koperta 
+ 2 znaczki za 1 zł. Dariusz Kończyk, 59-700 Bolesławiec, ul. 
Z. Augusta 5b/2, tel. 0605/68-73-48 
PRACA CHAŁUPNICZA, ciekawa praca, różne oferty, dobre 
zarobki, informacja bezpłatna, umowa i zbyt gwarantowane. 
Legnica, tel. 0608/13-83-77
PRACA CHAŁUPNICZA regeneracja kaset barwiących, adre
sowanie kopert, inne, zarobki od 2.100 do 2.900 zł, gwaranto
wany zbyt, urządzenia gratis, umowa o pracę, w celu uzyska
nia informacji dołącz 2 znaczki za 1 zł (luzem). Arkadiusz Szu- 
flita, 67-210 Głogów 2, Szczyglice 6 
PRACA CHAŁUPNICZA montaż bransolet, naszyjników, ozdób 
do włosów, składanie długopisów, wysokie zarobki, informacje 
bezpłatne wyłącznie listownie, po przesłaniu koperty i 2 znacz
ków za 1 zł. FHU .BEMA*, 58-506 Jelenia Góra, ul. Kiepury 
1/51
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, regeneracja, 
wypełnianie ankiet, informacja bezpłatna. Komorniki, gm. śro
da Śląska, tel. 0609/37-07-81
PRACA CHAŁUPNICZA adresowanie kopert, łatwa, dochodo
wa, zarobek 2000-4000 zł miesięcznie, dodatkowo dwa rodza
je premii, informacje po dołączeniu koperty + znaczka na ad
res. Krystyna Szwałek, 63-720 Koźmin Wlkp., Nowa Obra 64 
PRACA CHAŁUPNICZA i nie tylko: drobny montaż, produkcja 
opakowań, przepisywanie tekstów, rozwieszanie ulotek, kleje
nie plakatów i inne. Emida, 53-317 Wrocław, ul. Powstańców 
Śl. 131/14
PRACA CHAŁUPNICZA umowa, zbyt, info gratis, koperta zwrot
na i 2 znaczki po 1 zł, - 76.000 zł. I. Kosterska, 55-920 Legnica, 
ul. Młynarska 3/17
PRACA CHAŁUPNICZA dochód 2.000 zł. po przesłaniu ko
perty + znaczek na adres. Sławomir Manasterski, 59-220 Le
gnica, ul. Chojnowska 15/3, tel. 076/721-79-12 
PRACA CHAŁUPNICZA atrakcyjne oferty, umowa, zbyt, do
stawa, godziwe zarobki 700 -1.500 zł/miesiąc, chętnych prosi
my o kontakt telefoniczny lub koperta + 2 znaczki. A. Mazur, 
59-220 Legnica, ul. Drukarśka 6/6, tel.076/722-18-85 . 
PRACA CHAŁUPNICZA ! zlecenia bezpośrednio od firmy, in
formacja po przesłaniu koperty i 2 znaczków. Lucyna Jurgens, 
55-320 Mazurowice, gm. Malczyce, ul. Spółdzielcza 25c. tel. 
071/795-12-65
PRACA CHAŁUPNICZA składanie długopisów, korali, ozdób, 
Jdejenie, prod. z otrzymanych części, zapewniony zbyt, dobre 
zarobki oraz adresowanie kopert, na umowę, płatne 80 gr za 
kopertę, dostawa i odbiór zapewnione, info gratis, koperta i 3 
znaczki. G. Kogut, skr. poczt. 6, Oława 4 
PRACA CHAŁUPNICZA ADRESOWANIE KOPERT możliwa 
umowa • 1.000 zł/tyg., prowizje przy dużym zaangażowaniu, 
informacja po przesianiu koperty ze znaczkiem za 1 zł. Beata 
Wawrzyniak, 59-200 Legnica, ul. Wojska Polskiego 11/3 
PRACA CHAŁUPNICZA poszukujemy chętnych z całego kra
ju, do prostej i łatwej pracy, polegającej na zbieraniu zamówień 
i wysyłaniu zleceń, informacje gratis, załącz kopertę i 3 znacz
ki, dopisek .Inter*. G. Kogut, 55-202 Oława 4, ul. Skr. pocztowa 
6
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, legalne, od kilkuset do
3.000 zł, bez kaucji, produkcja, adresowanie kopert, rozsyłanie 
mat. informacyjnych, składanie różnych wyrobów. Z. Cholewiń
ski, 43-385 Otmuchów, ul. Grunwaldzka 10 
PRACA CHAŁUPNICZA przy regeneracji kaset, szyciu, wyro
bie biżuterii pasmanteryjnej, gier planszowych, kopert, worecz
ków foliowych, zakładek, ozdób dekoracyjnych, malowaniu, lu
towaniu, przedstawicielstwo, informacja po przesłaniu 2 znacz
ków po 1 zł. Ryszard Jarmużek, 63-900 Rawicz, ul. Sobieskie
go 2b/3, tel. 065/545-17-52,0607/40-13-56 
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, zbieranie zamówień na 
artykuły lecznicze, bez kaucji, umowa, wysokie zarobki, pre
mie, nagrody dla aktywnych, informacja po przesłaniu koperty 
♦ 2 znaczki po 1 zł. Sylwester Matysiak, 59-975 Sulików, ul. 
Zgorzelecka 13
PRACA CHAŁUPNICZA na umowę, - 500 zł. Świebodzice, tel. 
074/854-66-88
PRACA CHAŁUPNICZA dobrze płatna. Wrocław, tel. 
071/351-30-50
PRACA CHAŁUPNICZA : produkqa~ kopert/ drobne szycie, 
przyjmowanie zleceń telefonicznych, adresowanie kopert i inne. 
Wrocław, tel. 071/788-84-39
PRACA CHAŁUPNICZA dodatkowa lub stała, adresowanie 
kopert dystrybucja, przedstawicielstwo, koperta zwrotna+zna
czek lub telefon. Marzena Kuśmirek, 51-112 Wrocław, ul. Jugo
słowiańska 77/1, tel. 071/325-96-08 
PRACA CHAŁUPNICZA stała lub dodatkowa, rozsyłanie ma
teriałów reklamowych zleconych przez firmę, od 1 zł do 5 zł/szt., 
roznoszenia ulotek, rozklejanie plakatów, info koperta i 2 znaczki 
po 1 zł. PHV .Marcel*, 54-440 Wrocław, ul. Rogowska 104/12 
PRACA CHAŁUPNICZA dla każdego, prosta i dochodowa, in
formacja koperta i 2 znaczki. ,Waldex*, 50-354 Wrocław, ul. Reja 
8/37

BIURO OPIEKUNEK, GOSPODYŃ
POLECAMY OPIEKUNKI NA STAŁE I DORYWCZO.
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Wrodaw, ul. Widok 10, pok.29 
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PRACA DODATKOWA dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą. Świebodzice, tel. 0606/12-80-56 
PRACA DODATKOWA dla przedstawicieli handlowych. Świe
bodzice, tel. 0606/12-80-56
PRACA DODATKOWA dla osób aktywnych. Wrocław, tel. 
071/343-84-47 wg. 10-18 (pn.-pŁ)
PRACA DODATKOWA i stała, dla handlowca z optymizmem, 
wymagana matura. Wrocław, tel. 0501/45-68-52 
PRACA DODATKOWA pomogę dorobić - 2 małżeństwa z sa
mochodem. Wrocław, tel. 071/343-22-70 po godz. 21 
PRACA DODATKOWA biurowa, adresowanie kopert, rozsyła
nie informatorów, uczciwa umowa z firmą dwa rodzaje wyna
grodzeń, stała współpraca, informacja bezpłatna, po przesła
niu koperty zwrotnej i znaczka za 1 zł. M. P., 50-986 Wrocław 
44, ul. Legnicka 30, skr.poczt. 1160, tel. 071/359-27-06 tylko w 
godz. 18-21
PRACA NA ZACHODZIE w przemyśle naftowym, wiek 18-45 
lat. Legnica, tel. 076/850-72-84 lub, 0603/57-04-42, 
076/856-41-26
PRACA NA ZACHODZIE w Europie, legalna, adresy agencji 
pośrednictwa pracy, + przykładowy list w jęz. angielskim • 25 
zł. Wrocław, tel. 0504/86-62-37 
PRACA SEZONOWA jako przedstawiciel handlowy, dla mło
dzieży licealnej i nie tylko, na terenie Wrocławia i innych miast, 
wynagrodzenie prowizyjne. Wrocław, tel. 362-14-44, 
0600/82-56-71
O  PRACA STAŁA Wynagrodzenie 1.600 zł, przedsiębior

stwo zatrudni na stałe i na sezon. Lubin, tel. 
076/847-84-89 84019541 

PRACA W ANGLII bez zaliczek, przez agencję pracy, zakwa-
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terowanie, pomoc w przekroczeniu granicy. Lubań, tel. 
0602/85-67-19
PRACA W ANGLII od zaraz, zakwaterowanie, zarobki od 260 
do 300 GBP tygodniowo, pomoc na granicy. Wałbrzych, tel. 
0609/42-37-47
PRACA W ANGLII od zaraz, gwarantowana kontraktem (pod
pisywany w Anglii z pracodawcą), zapewnione zakwater. i wy
żywienie, nie wymagana znajomość języka, wymagany wiek do 
45 lat, dla kobiet: przy sprzątaniu, w gastronomii, hotelarstwie, 
w charakterze kelnerek, opieka i odbiór w Anglii, prowizja po 
podjęciu pracy. Ząbkowice śląskie, tel. 074/815-66-87 
PRACA W GRECJI dla kobiet, od zaraz. Dłużyna Dolna, tel. 
075/771-88-08
PRACA W GRECJI dla kobiet i mężczyzn, chętnie pary. Wro
cław, tel. 071/341-77-79
PRACA W HOLANDII dla osób z paszportem niemieckim, prze
jazd, zakwaterowanie bezpłatne, wyjazdy co tydzień, w niedzie
lę. Kędzierzyn-Koźle, tel. 077/482-34-13,0601/52,-24-13 
PRACA W HOLANDII wymagane podwójne obywatelstwo, lek
ka, mieszkanie i zwrot kosztów podróży. Wałbrzych, tel. 
074/666-77-77
PRACA W HOLANDII dla kobiet i mężczyzn, z paszportem 
EWG, 500 guldenów/tyg., możliwe nadgodziny, praca zróżni
cowana i atrakcyjna, warunki soqalne b. dobre. Wrocław, tel. 
071/787-36-16
PRACA W NIEMCZECH w masami, wymagany paszport, do
brze płatna. Krapkowice, tel. 077/467-71-21 po godz. 17, 
0605/85-66-51
PRACA W NIEMCZECH na budowie, w zawodach: murarz, tyn
karz, zbrojarz, brukarz, cieśla, zapewnione zakwaterowanie, 
wymagane obywatelstwo niemieckie i paszport niemiecki. Le
śna, tel. 075/721-16-32,0049/84-14-90-80 Niemcy 
PRACA W NIEMCZECH mechanik-blacharz sam., od zaraz. 
Niemcy, tel. 0049/17-45-49-20-20 
PRACA W NIEMCZECH dla murarza i zbrojarza, z zakwatero
waniem, wymagany paszport, niemiecki. Niemcy, tel. 
0049/17-41-76-72-77, Brzeg, 077/411-85-23 
PRACA W NIEMCZECH dla 2 osób, chłopaka i dziewczyny, ze 
znajomością jęz. niemieckiego, prawo jazdy oraz umiejętność 
obsługi koni. Świdnica, tel, 074/853-63-59.0603/29-38-30 
PRACA W NIEMCZECH sezonowa, zbiory winogron, dobre 
warunki. Wrocław, teł. 0504/98-68-69 
PRACA W NIEMCZECH sezonowa, przy zbiorze cebuli, dla 15 
kobiel Złoty Stok, tel. 074/817-50-76 
PRACA W NIEMCZECH DLA KELNERA, KELNERKI do wło
skiej łodziami na terenie Niemiec, do 30 lat, znajomość języka 
niemieckiego lub włoskiego, zakwaterowanie, wyżywienie, wy
nagrodzenie - zapewnione. Chorwacja, tel. 0038/59-15-32-24-25 
PRACA W SZWECJI sezonowa, od lipca do października, zbiory 
jagód czerwonych, borówek i malin, dniówka ok. 200zł, dla osób 
z samochodem, zapisy u pełnomocnika organizacji .Interregion*. 
Edmund Mistarz, 76-100 Słąwno, ul. Matejki 5a/3, tel. 
0609/27-29-34
PRACA W SZWECJI dla 4-osobowych grup z samochodem, 
zbiór runa leśnego, zapewniona opieka medyczna, wynagro
dzenie, pomoc przy przekraczaniu granicy, ograniczona ilość 
miejsc, tylko dla zdecydowanych. Wrocław, tel. 071/372-21-49 
PRACA WE WŁOSZECH dla kobiet i mężczyzn. Opole, tel. 
0604/68-0844
PRACA WE WŁOSZECH dla pani, od 18-25 lat Włochy, tel. 
0039/328-74-59-34
PRACA WE WŁOSZECH w rolnictwie, sierpień - wrzesień, dla 
osób powyżej 25 lat. Wrocław, tel. 0502/07-91-22,0503/61-73-05 
PRACA WE WŁOSZECH od zaraz, dla kobiet gwarantujemy 
dowóz. Ziębice, tel. 0601/19-21-31 
O  PRACA ZA GRANICĄ w ogrodnictwie, rolnictwie, win

nicach, budownictwie, na platformach wiertniczych. 
Lubin, tel. 0607/04-26-34 84019471 

PRACA ZA GRANICĄ adresy firm, wiarygodne, w przemyśle 
naftowym, możliwość zrobienia kursów specjalistycznych, wzory 
podań i życiorysów.., tel. 0602/46-45-01 
PRACA ZA GRANICĄ legalna.TlIa budowlańców, Grecja, Wło
chy, Tajlandia, Ameryka Północna, kraje arabskie. Wałbrzych, 
tel. 0503/31-43-59
PRACA ZA GRANICĄ legalna. Andrzej Lis, Wrocław, tel. 
0607/19-76-68
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW PRAWA JAZDY popro- 
wadzę lekcje dodatkowe, posiadam doświadczenie. Wrocław, 
tel. 071/350-47-24 w godz. 9-17,0501/18-75-34 
PRZYJMĘ ZLECENIA na komputeropisanie, fakturowanie i inne 
chałupnicze. Jelenia Góra, tel. 0607/82-89-97,075/641-81-53 
PRZYJMĘ ZLECENIA TELEFONICZNE dyspozycyjność, ca
łodobowo, młoda 35 lat. Wrocław, tel. 345-68-51,0503/30-92-42 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu, z Kłodzka, 
Ząbkowic Śl. oraz okolic. .. tel. 0609/15-86-79 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM w wieku 1-5 lat, na okres wa
kacji (studentka). Wrocław, tel. 071/354-38-12 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM lub starszą osobą - pielęgniar
ka emerytowana, okolice Grabiszynku, Krzyków. Wrocław, tel. 
071/363-30-24
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM u siebie w domu. Wrocław, tel. 
071/781-02-02
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM miła, niepaląca pani, referen
cje lub poprowadzę dom, tylko poważne oferty. Wrodaw, tel. 
071/341-91-58

ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM od września z rejonu Śródmie
ścia, posiadam referencje, wiek dziecka obojętny. Wrocław, tel.
321-76-43 po 17
ZAOPIEKUJĘ SIĘ DZIECKIEM. Wrocław, tel. 071/328-71-07 
ZAOPIEKUJĘ SIĘ STARSZĄ OSOBĄ lub dzieckiem, doświad
czona opiekunka, w soboty, niedziele i święta. Wrocław, tel. 
071/787-32-98
ZATRUDNIĘ panią z uprawnieniami kosmetyczki i masażystki, 
w Bielawie, proszę zostawić swój adres i numer telefonu - od- 
dzwonię. Ciepłowody, tel. 074/810-33-33 
ZATRUDNIĘ młodą dziewczynędo prac porządkowo-gosp., z 
możliwością zakwaterowania. Twardogóra, tel. 071/315-00-77 
ZATRUDNIĘ wykwalifikowanych pracowników budowlanych. 
Wałbrzych, tel. 0502/96-08-68
ZATRUDNIĘ montażystę rusztowań systemowych i ramo- 
wo-szeregowych. Wrocław, tel. 071/362-81-32,0501/10-14-80 
ZATRUDNIĘ na pół etatu, w pawilonie drogeryjno-kosmetycz- 
nym, konieczna znajomość branży. Wrocław, tel. 780-59-46 po 
18
ZATRUDNIĘ młodzież i studentów do kolportażu wydawnictw 
prasowych na terenie Wrocławia, wysokie zarobki. Wrocław, teł. 
0607/42-55-18
ZATRUDNIĘ blacharza, lakiernika samochodowego oraz me- 
chanika-elektryka samochodowego, znający program kompu
terowy. Wrocław, tel. 071/325-19-18 
ZATRUDNIĘ z zakwaterowaniem, osobę posiadającą zdolno
ści plastyczne w malowaniu obrazów o różnej tematyce. Zie
lona Góra, tel. 068/388-33-64
ZATRUDNIĘ AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH praca dla 
byłych i nowych agentów, na umowę o pracę, atrakcyjne wy
nagrodzenie. Wrocław, tel. 0602/17-39-00 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW ze znajomością branży, sprze- 
daż drzwi, wysoka prowizja. Oleśnica, tel. 0603/13-46-12 
ZATRUDNIĘ AKWIZYTORÓW do przyjmowania zamówień na 
artykuły dekoracyjne, wyposażenie mieszkań, zapewniam za
kwaterowanie, wynagrodzenie prowizyjne. Zielona Góra, tel. 
068/388-33-64
ZATRUDNIĘ BLACHARZA pojazdowego, doświadczonego, 
z referencjami, wyłącznie rencistę.., tel. 0503/13-45-17 
ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO. Wrocław, 
tel. 071/364-21-96
ZATRUDNIĘ BLACHARZA doświadczonego, z referencjami, 
wyłącznie rencistę. Wrocław, tel. 0503/13-45-17 
ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO. Wrocław, 
tel. 0601/55-05-50
ZATRUDNIĘ BLACHARZA SAMOCHODOWEGO. Wrocław, 
tel. 071/364-21-96,0502/25-80-49 
ZATRUDNIĘ BUDOWLAŃCÓW 8 osób, od 01.07.br. Wrocław, 
tel. 071/325-49-03 po godz. 12 
ZATRUDNIĘ DO ZESPOŁU MUZYCZNEGO organistę, tylko 
poważne oferty oraz gitarzystę basowego, tylko poważne ofer
ty. Legnica, tel. 076/866-85-63 do godz.15,076/856-41-94 po 
godz.15
ZATRUDNIĘ DZIEWCZYNĘ młodą wiek 18-24 lata. jako mo
delkę filmową, uczciwą bez nałogów. Kamienna Góra, tel. 
0607/36-85-33
ZATRUDNIĘ DZIEWCZYNĘ do 30 lat, z doświadczeniem, w 
sklepie mięsnym. Wrocław, tel. 315-28-56,0501/73-38-78 
ZATRUDNIĘ DZIEWCZYNY w dyskotece. Wrocław, tel. 
0608/41-94-24
O ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTKĘ na stoisko ogólnospo

żywcze, najchętniej po szkole handlowej. Wrocław, 
tel. 071/353-73-17,0501/84-20-75 02028431 

ZATRUDNIĘ ELEKTRYKA. Wrocław, tel. 071/311-62-81, 
071/311-62-15
ZATRUDNIĘ EMERYTA lub rencistę, na ładowarkę .Ostró
wek* i podnośnik koszowy. Wrócław, tel. 071/351-00-64 w 
godz. 8-15
ZATRUDNIĘ EMERYTA, RENCISTĘ do pracy w ogrodzie, na 
bardzo dobrych warunkach, zgłoszenia po .2.07.2001 r: Ku- 
raszków, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-28-75 po godz. 20 
ZATRUDNIĘ EMERYTÓW z uprawnieniami na koparkę, ła
dowarkę oraz kierowców kat. B i C + przyczepy. Wrocław, tel. 
071/359-17-40
ZATRUDNIĘ FOTOMODELKI. Wrocław, tel. 071/789-92-30, 
0602/74-06-23
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damsko-męskądo aslonu w Lubi
nie. Lubin, tel. 076/846-76-29,0608/45-42-59 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ Wrocław-Krzyki. Wrocław, tel. 
0606/40-34-24
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ Strachocin. Wrocław, tel. 
071/361-42-32,0601/72-84-85 
ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ męsko-damską. Wrocław, tel. 
071/788-85-00 wieczorem
ZATRUDNIĘ GOSPODYNIĘ DOMOWĄod zaraz, panią do lat 
40, samotną niezależną, bez zobowiązań, może być z dziec
kiem, u osoby samotnej, zdrowej • zamieszkanie, wyżywie
nie, premie uznaniowe. Wrocław, tel. 0609/63-25-28 
ZATRUDNIĘ INSTRUKTORKĘ w Fitnessclub. Wrocław, tel. 
0502/39-80-33
ZATRUDNIĘ KELNERKĘ w pizzerii .Marsze*, we Wrocławiu, 
ul. Dokerska 30. Wrocław, tel. 071/373-85-84 po godz.12 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ zamieszkałego w Lubinie lub okoli
cy, wymagane prawo jazdy kat. BC, świadectwo kwalifikacji, 
£  lat praktyki, samochód ciężarowy. Lubin, teł. 0503/04-64-50 
ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ w Pizzerii .Marsze*, Wrocław-Ko- 
zanów, ul. Dokerska. Wrocław, tel. 071/373-85-84 
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKA GRUPY sprzedaży bezpośred
niej, budowa, szkolenie, kontrola sprzedawców, na terenie 
Leszna, Kalisza, Sycowa, zarobki 4.000 zł/mies. Wrocław, tel. 
0604/81-47-82
ZATRUDNIĘ KIEROWNIKÓW i agentów ubezpieczeniowych, 
ubezpieczenie II i III filar. Wrocław, tel. 0601/71-39-68 
ZATRUDNIĘ KOBIETĘ do pracy w sklepie, dob.ry zarobek. 
Namysiów, tel. 0502/33-74-70
ZATRUDNIĘ KOBIETĘ W PIZZERII włoskiej na terenie Nie
miec, do 45 lat, znajomość języka włoskiego łub niemieckie
go, zakwaterowanie, wyżywienie, wynagrodzenie zapewnio
ne. Frankfurt am Main.teL 0038/59-15-32-24-25 
ZATRUDNIĘ KOSMETYCZKĘ oraz fryzjerkę, w salonie ko
smetycznym, w Legnicy. Legnica, tel. 0503/89-59-93 
ZATRUDNIĘ KOSMETYCZKĘ. Wrocław, tel. 0603/99-94-93 
ZATRUDNIĘ KSIĘGOWĄ ze znajomością programów księ
gowych. Wrocław, tel. 0502/31-33-68 
ZATRUDNIĘ KUCHARZA do włoskiej pizzerii na terenie Nie
miec, do 30 lat, zakwaterowanie, wyżywienie, wynagrodzenie 
zapewnione. Frankfurt am Main, tel. 0038/59-1.5-32-24-25 
ZATRUDNIĘ LAKIERNIKA przy malowaniu maski i błotnika 
samochodu VW Polo. Wrocław, tel. 071/341-72-30 
ZATRUDNIĘ MAGISTRA FARMACJI lub technika, w aptece 
w Zielonej Górze, z mieszkaniem służbowym obok apteki. Zie
lona Góra, tel. 0601/72-97-04
ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO z doświad
czeniem. Wrocław, tel. 071/339-93-49,071/339-93-21 wewn. 
401
ZATRUDNIĘ MŁODZIEŻ szkolną i akademicką, w sieci re
stauracji na terenie Wrocławia, Jeleniej Góry, Kudowy. Wro
cław, tel. 071/781-03-34 do godz.19 
ZATRUDNIĘ MURARZA bez nałogów, uczciwego, z okolic 
Dzierżoniowa, do wykonania prac remontowych. Dzierżoniów, 
tel. 074/830-10-93
ZATRUDNIĘ MURARZA do wykonania drobnych prac wykoń
czeniowych, tynki, płytki, chętnie obywatela Ukrainy. Wrocław, 
tel. 071/348-14-04
ZATRUDNIĘ NA ETAT zarobki 2.000 - 3.000 zł., tel. 
0602/12-05-32
ZATRUDNIĘ OPERATORA WTRYSKARKI, z praktyką na Ku- 
asy. Wrocław, tel. 0603/29-36-03 
ZATRUDNIĘ OPERATORA KOPARKI BIAŁORUŚ z Wrocła
wia, doświadczonego, niepijącego, do prac dorywczych. Wro
cław. tel. 071/339-25-95,0604/08-83-10 
ZATRUDNIĘ OPERATORA ŻURAWIA. Wrocław, tel. 
0604/48-91-90
ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ do kiosku gastronomicznego, na 
Dworcu Głównym PKP, na peronie 4. Radwanice, tel. 
071/311-76-00 po godz. 21
ZATRUDNIĘ OSOBĘ ze znajomością branży budowlanej, z 
samochodem lub dam prowizję za zlecenia. Świdnica, tel. 
074/852-41-88
ZATRUDNIĘ OSOBĘ posiadającą doświadczenie w obróbce 
kamienia (piaskowiec, marmur, granit), wymagany wiek do 35

lat i prawo jazdy. Wrocław, tel. 071/364-38-00 wewn. 272, 
060T/97-75-17
ZATRUDNIĘ OSOBĘ do telefonicznego umawiania spotkań. 
Wrocław, tel. 0503/50-11-20 w godz. 10-15 
ZATRUDNIĘ OSOBY do dystrybucji kredytów. Legnica, tel. 
076/854-40-81
ZATRUDNIĘ OSOBY w usługach finansowych, atrakcyjne 
kontrakty dla ludzi z wrodzonym talentem do sprzedaży. Lu
bin, tel. 076/841-11-95 do godz. 18 
ZATRUDNIĘ OSOBY do myjni ręcznej, z doświadczeniem, 
ul. Żmigrodzka 75a. Wrocław, tel. 0607/05-72-86 
ZATRUDNIĘ PANIĄ do małej gastronomii, Dworzec Główny 
PKP. Wrocław, tel. 071/342-31-50,0501/43-40-21 
ZATRUDNIĘ PANIE w wieku 18-30 lat, atrakcyjne zarobki, 1 
tydzień min. 3.000 DEM. EURO-ESCORT HOLAND, Holan
dia, tel. 0031/612-J 3-33-69,0031/620-35-39-78 
ZATRUDNIĘ PANIE do małej gastronomi. Wrocław, tel. 
071/342-31-50,0501/43-40-21
ZATRUDNIĘ PANIE DO TOWARZYSTWA wysokie zarobki. 
Wrocław, tel. 0607/42-82-78
ZATRUDNIĘ PANIE DO TOWARZYSTWA, od zaraz, miła at
mosfera, wysokie zarobki, wiek 18-35 lat.., tel. 0600/19-32-12 
ZATRUDNIĘ POMOC DOMOWĄ - sprzątanie, gotowanie, pra
nie, zakwaterowanie, wyżywienie na miejscu, zatrudnię ko
bietę uczciwą bez nałogów, wiek 18-25 lat. Kamienna Góra, 
tel. 0607/36-85-33
ZATRUDNIĘ PORTIERA NOCNEGO emeryta lub rencistę. 
Wrocław, tel. 071/367-26-36 w godz. 9-15 
ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA z doświadczeniem w budowie 
pokrycia dachowego trzcinowego (strzecha), praca na tere
nie Niemiec. Wrocław, tel. 0608/40-09-71 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELA firmy zielarskiej, wymaga
ne wyższe wykszt. i znajomość jęz. rosyjskiego (prosić p. Elż
bietę Zielińską). Toruń, tel. 0603/57-45-94,056/655-11-38 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH do sprze
daży telefonów komórkowych, z Wałbrzycha i okolic. Wał
brzych, tel. 074/664-26-24,0603/39-80-03 
ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH do sprze
daży okien, gwarantujemy przeszkolenie oraz wszelkie mate
riały pomocnicze. Wrocław, tel. 071/372-39-79,0501/30-01-69 
ZATRUDNIĘ SPAWACZA .MIG-TIK* oraz elektryczno-gazo
wego, a także spawacza stali nierdzewnej. Wrocław, tel. 
071/311-62-81,071/311-62-15
ZATRUDNIĘ SPECJALISTĘ do pracy na giętarce i krawę
dziarce. Wrocław, tel. 071/311-62-15,071/311-62-81 
ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ wiek do 27 lat, wykszt. zawo
dowe handlowe. Wrocław, tel. 0501/55-88-85 
ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ na stacji paliw we Wrocławiu. 
Wrocław, tel. 0600/32-78-85
ZATRUDNIĘ TANCERKI we włoskim Idubie nocnym, pomo
ce domowe, do pracy w barze, ogrodnictwie. Legnica, teł. 
076/721-67-16
ZATRUDNIĘ TECHNIKA BUDOWLANEGO prawo jazdy 
kat.C, do 30 lat Wrocławjel. 071/373-90-79 i
ZATRUDNIĘ TOKARZA-ŚLUSARZA. Wrocław, tel. 
071/311-62-81,071/311-62-15 
O ZATRUDNIĘ TYNKARZY do tynków gipsowych., tel.

0603/65-79-31 84019521
O  ZATRUDNIĘ TYNKARZY tynki gipsowe. Wrocław, tel.

0604/66-37-82 01034311 
ZATRUDNIĘ TYNKARZY GIPSOWYCH brygada. Wrocław, 
tel. 0605/40-00-73
ZATRUDNIĘ UCZNIÓW w zawodach blacharza pojazdowe
go i lakiernika. Wrocław, tel. 0503/13-45-17 
ZATRUDNIMY osoby do pozyskiwania zleceń na nośniki re
klamowe, w centrach handlowych mile widziane osoby z kon
taktami, praca na umowę zlecenie -1500 zł miesięcznie. Wro
cław, tel. 071/326-06-25,325-33-03 
ZATRUDNIMY w dużej agencji celnej osoby z uprawnieniami 
agentów celnych na terenie Wrocławia, Wałbrzycha, Wołowa, 
Opola, Strzelina. Wrocław, tel. 071/341-79-19 
ZATRUDNIMY SEKRETARKĘ w przedsiębiorstwie, na 3/4 
etatu. Lubin, tei. 076/847-84-89 
ZLECE WYKONANIE PROJEKTU opakowania użytkowego 
z papieru. Wrocław, tel. 071/789-92-30 
ZLECĘ WYKOPANIE STAWU w lipcu, w okolicy Lubania. Wro
cław, tel. 0602/33-78-60“
ZLECĘ WYMIANĘ ZAWIESZENIA w samochodzie Fiat 131 
Mirafiori. Wrocław, tel. 0502/89-69-98 
ZLECĘ POMALOWANIE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 
Wrodaw, lei. 0502/30-00-07
ZLECĘ POŁOŻENIE ASFALTU na drodze utwardzonej ok. 
1500 m, o szerokości 5,5 m, grubości 6-8 cm, mile widziana 
metoda gospodarcza. Wrocław, tel. 071/316-94-32

ZNACZKI, 
MONETY

KARTY TELEFONICZNE polskie - od 0.30 zł/szt. lub zamie
nię. Nowa Ruda, tel. 074/872-49-44 . ,
KARTY TELEFONICZNE .V Pielgrzymka Jana Pawła II*, .80 
Rocznica Urodzin Jana Pawła II* i inne, ok. 250 kart polskich
1 15 zagranicznych - 350 zł lub zamienię na telefon Nokia 3210. 
Rychtal, woj. kaliskie, tel. 0609/40-94-58
KARTY TELEFONICZNE niemieckie - 0,70 zł/szL, polskie - 
0,50 zł/szt Wołów, tel. 071/389-20-31,0600/17-99-51 
O KOLEKCJONER ZAKUPI MONETY, chętnie śląskie 

• po dobre propozycje przyjadę., tel. 0601/82-21-71 
02026161

MONETA SREBRNA z wizer. papieża, nominał 1.000 zł z 83 
r, -1.200 zł. Kłodzko, tel. 074/865-88-64 
MONETA SREBRNA z wizerunkiem papieża - 400 żł, Poczet 
Królów Polskich, oraz wiele innych okolicznościowych - od 20 
zł. Leszno, tel. 0605/37-41-96
MONETA SREBRNA z wizerunkiem papieża, 10.000 zł z 1987 
r, -1.200 zł. Wołczyn, tel. 077/418-83-61 
MONETY polskie, od 49 r., groszowe i złotówki, różne, od 5 gr 
do 100 zł włącznie, 1.500 szt. oraz banknoty, od 10 zł do 200 
zł włącznie, 100 szt., różne, • 400'zł. Bolesławiec, tel. 
075/644-02-66
MONETY z 1777 r. i z 1873 r., 2 szt, -1.000 zł. Polkowice, tel. 
076/749-27-74
MONETY 50 fenigów z 1958 r. - 50 zł. 2 złote z 1958 r. - 30 zł.
2 x 1 grosz z 1949 r. - 50 zł/szt., 50 groszy z 1923 r. -150 zł, 
10 fenigów z 1938 r. -100 zł, 10,fenigów z 1929 r. -120 zł. 50 
fenigów z 1922 r. • 150 zł, razem - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/784-69-78
MONETY OKOLICZNOŚCIOWE wizyta papieża 82/99 r„ fe- 
nigi, korony, 40 szt. + banknoty polskie, nominał 100 zł z 1941 
r., 5 zł z 1948 r., banknoty zagraniczne, -1.500 zł. Sylwester 
Matysiak, 59-975 Sulików, ul. Zgorzelecka 13 
MONETY POLSKIE po 1949 r. - 1 zł/szt. Lubin. tel. 
076/749-06-06
MONETY SREBRNE 200 zł, 10 sztuk - 200 zł/szt. (całość
1.500 zł), śtronie Śląskie, tel. 074/814-31-16 
MONETY SREBRNE z wizerunkiem papieża - 400 zł, Piłsud
skiego - 350 zł, XXX PRL • 25 zł lub zamienię na telefon bez
przewodowy, tuner SAT. Zielona Góra, tel. 068/320-43-15 
O  WROCŁAWSKIE CENTRUM KOLEKCJONERSKIE

D.H. Feniks • Rynek, IV piętro, monety, karty telefo
niczne, pocztówki, kinderki, skup • sprzedaż • wy
miana, najlepsze ceny, www.akwarela.pl., teł. 
0601/51-08-90 02029171

ZAMIENIĘ KARTY TELEFONICZNE zużyte, zagraniczne (57 
sztuk) i polskie (187 szt) • na telefon komórkowy lub sprzęt 
RTV. Wołów, tel. 0503/94-68-29 Paweł 
ZBIÓR WIDOKÓWEK i kart pocztowych z Janem Pawłem II. 
znaczki pocztowe, karty telefoniczne oraz monety również z 
papieżem, - 600 zł. Bralin, tel. 062/781-10-41 po godz. 19 
ZNACZKI POCZTOWE polskie, czyste. 24 klasery. - 2.500 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/847-60-81.0603/78-80-03 
ZNACZKI POCZTOWE monety. Wrocław, tel. 346-66-27, 
0601/79-85-46
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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

O AMPLITUNER DENON AVR-1801 - 1.500 zł, 
DVD-1500 - 1.800 zł, Yamaha DSP-AX-1 • 7.500 
zł, RXV-620 • 1.550 zł, DVD-510 -1.150 zł, Onkyo 
TX-DB 787 • 3.800 zł, wzmacniacz NAD-C-350 • 
1.580 zł, wzm. hybryda Vincent SV-226,220 W, 4 
ohm • 1.900 zł, SV-233, tranzystorowy, wyj. 1 x 
XL, 2 x 220 W, 8 ohm • 2.800 zł, nowe, 2 lata gwa
rancji. Lubin, tel. 076/842-24-06, 0603/12-30-26 
84020111

O  AMPLITUNER DENON AVR1801 • 1.590 zł, 
DVD1500 • 1.750 zł, Yamaha RXV800 - 2.300 zł, 
RXV520 - 1.450 zł, DVD 510-1 .190  zł, Sony 
STR-DB 840 • 1.550 zł, DVD NS300 • 1.180 zł, 
DVP-S735 - 1.8901, nowe, gwarancja oraz inne, 
tanio. Zielona Góra, tel. 0605/03-56-82 84001391 

AMPLITUNER DENON do .kina domowego’ , kolor zloty, dolby 
digital, DTS, pro logie, dużo funkcji, nowy, w kartonie, - 2.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/665-78-05'
AMPLITUNER DIORA + kolumny Diora, - 250 zł. Polkowice, 
tel. 076/749-27-74
AMPLITUNER ONKYO TX-SV 545 oraz kompakt DX 7111 i 
kolumny B&W 602, - 3.600 zł. Kluczbork, tel. 077/418-04-60 
AMPLITUNER ONKYO TX-8211 RDS z pilotem, 2 x 70 W. ko
lor szampański. - 600 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45
AMPLITUNER ONKYO TX-DS7-AC3 silver, ONKYO MD-2521. 
2 generacji (silver), nowe kolumny, monitory, Ouadral Ascent 
250, podstawki rurowe. - 4.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-68-59 
AMPLITUNER SONY STR-DE-235 dolby pro logie, 5 x 60 W, 
odtwarzacz CDP-XE220 Sony, kolor czarny, na gwarancji, stan 
idealny, -1.000 zł. Legnica, tel. 076/854-52-11 
AMPLITUNER SONY STR 940 -1.950 zł. STR 840 -1.550 zł, 
STR 475-1.150 zł. odtwarzacz DVD, DVP 335 -1.050 zł, DVP 
300 -1.250 zł, DVP 400 -1.450 zł, Technics SA-DX 950 -1.200 
zł. SA-AX 540 - 750 zł, SL-PG5 - 550 zł, SJ-MD 150 - 850 zł, 
Panasonic RV 60 -1.800 zł, no. Legnica, tel. 0605/32-10-80 
AMPLITUNER SONY STR-350, RDS. 4 x 65 W. pilot - 450 zł. 
Opole, tel. 0601/17-59-44
AMPLITUNER SONY STR-DB-840 QS czamy, srebrny, fabrycz
nie nowy, gwarancja, instrukcja, - 1.520 zł. Wrocław, tel. 
0607/53-73-52
AMPLITUNER SONY STR-DE 445 nowy, na gwarancji, • 950 
zł. Wrocław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
AMPLITUNER SONY STR-840 DB, czamy, nowy, na gwaran
cji, instrukcja, -1.520 zł. Wrocław, tel. 0609/35-26-62 
AMPLITUNER SONY STR-DB940 - 1.800 zł, STR-DB840 - 
1.490 zł, STR-DE475 -1.130 zł. amplituner Onkyo 595 -1.650 
zł, kolumny B&W 603 • 2.250 zł 602 S II - 1.290 zł, kolumny 
Pascal 705 - 2.150 zł, 505 - 1.190 zł. Zielona Góra, tel. 
0600/19-96-91

AMPLITUNER TECHNICS SA-EX 300 moc 5 x 45 W, wyjście 
na subwoofer, RDS, dolby Pro Logic, z pilotem; magnetofon 
Toshiba PC-X15, dwie kolumny Altus 75 W, stan idealny, • 900 
zł. Bojanowo k/Rawicza, tel. 0603/13-31-63 
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX750 nowy model, 5 x 80 W, 
dolby digital, 2 wyjścia optyczne, - 880 zł. Cesarzowice k. śro
dy ŚL, tel. 071/317-10-40
AMPLITUNER TECHNICS SA EX-120 RDS, pilot, na gwaran
cji, stan b, dobry, - 380 zł. Kowary, tel. 075/761-48-59 
AMPLITUNER TECHNICS SA-AX 720, RDS, dolby pro logie, 
surround, 5x100 W; pilot, stan bardzo dobry - 850 zł lub zamie
nię na amplituner Pioneer, model 609,709. Zielona Góra, tel. 
0604/88-09-65
AMPLITUNER TECHNICS SA-DX 750,2001 r. 5 x 80 W, dolby 
digital, RDS - 800 zł; SA-DX 950,5 x 100 W, DTS, dolby digital, 
RDS -1.150 zł; SA-DX1050, najwyższy modei -1.450 zł, gwa
rancja, transport lub zamienię. Wrocław, tel. 0502/07-98-55 
AMPLITUNER WEGA, 2 x 40W, tuner analogowy, ładnie pod
świetlany, • 140 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
AMPLITUNER YAMAHA RXV 520, - 1.250 zł. Wrocław, tel. 
0601/73-97-25
AMPLITUNER YAMAHA RX-V 620 RDS, tytanowy, najnowszy 
model, -1.500 zł. Zielona Góra, tel. 0600/10-24-54 
ANTENASAT tuner, pilot, czasza, uchwyt, -100 zł. Legnica, 
tel. 076/862-31-38,0608/29-06-41 
ANTENA SAT do .Wizji TV\ kompletna, bez karty, • 200 zł. 
Legnica, tel. 076/866-48-37
ANTENA SAT stereo, pilot, kompletna, cena -150 zł oraz drugi 
zestaw -170 zł, możliwość sprawdzenia. Niegosławice, tel. 
0604/08-97-26
ANTENA SAT tuner 90 programów, - 250 zł. Strzegom, tel. 
074/855-28-35,0607/53-32-07
ANTENA SAT talerz, tuner, pilot, konwerter, okablowanie, -150 
zł. Syców, tel. 062/785-26-38
ANTENA SAT tylko czaszai 110 cm, bez stelaża i wysięgni
ków, - 90 zł. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
ANTENA SAT kompletna, tuner stereo, 400 programów, pilot, 
czasza o średnicy 60 cm, konwerter fuli band, nowa w pudełku, 
możliwość sprawdzenia, stan idealny, - 275 zł. Wrocław, tel. 
071/316-51-67
ANTENA SAT turystycznna, 12/24 V, do Tira, przyczepy kem
pingowej, tuner stereo, pilot, czasza o średnicy 60 cm z kon
werterem, okablowanie, stan idealny, możliwość sprawdzenia, 
- 299 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67 
ANTENA SAT turystyczna, zasilanie 12/220 V, kompletna, tu
ner, czasza, okablowanie, prawie nowa, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0608/32-86-89
ANTENA SAT AMSTRAD SRX 301, • 200 zł. Gromadka, tel. 
076/817-25-97,0606/31-99-35
ANTENA SAT AMSTRAD czasza 90 cm, - 90 zł. Wrocław, tel. 
0606/73-75-45
ANTENA SAT AMSTRAD 3 komplety, zestaw lub czasza, tu
ner, konwerter, obrotnica (konwerter z 1 i 2 wyjścia), czasza i 
konwerter do Polsatu cyfrowego, cena od 60 do 790 zł. Wro
cław, tel. 0503/91-65-81
ANTENA SAT AMSTRAD konwenter .fuli band’, obrotnica, 
menu na ekranie, - 500 zł. Żarów, tel. 0602/58-92-20 
ANTENA SAT LIFSAT LS 300 stereo, 500 kanałów, zestaw, 
fabrycznie nowa, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/341-67-58 
ANTENA SAT PHILIPS EURO, stereo, możliwość sprawdze
nia - 180 zł oraz pozycjonery i konwertery. Jawor, tel. 
076/870-70-46,0601/88-01-24
ANTENA SAT SKY MASTER cyfrowa MPEG-2, od odbioru 
niekodowanych cyfrowych programów TV i radiowych, • 650 zł. 
Wrocław, tel. 071/339-85-60,0605/51-94-24 
O ANTENY, DEKODERY PIONEER, KENWOOD, PHI

LIPS nowe, kompletne zestawy, karty chipowe do 
tunerów satelitarnych, samouczące się kodów 
(mocna erotyka X-Zone, XXL), bajki i sport, no
wości filmowe, erotyka na „Wizji TV” (Private 
Gold), serwis, wymiana lub wysyłka, zadzwoń I. 
Legnica, tel. 0604/39-72-95 84019721

CB-RADIO ALAN 87 stan dobry, - 550 zł. Bielawav tel. 
074/645-33-49,0601/06-58-83
CB-RADIO ALAN 48+ antena samochodowa na magnes, sprzęt 
mało używany, - 220 zł. Świdnica, tel. 0609/17-00-06 
CB-RADIO PRESIDENT GEORGE wzmacniacz 100 W, SWR, 
ok. 20 m grubego kabla, antena 0.5 fali, - 500 zł. Polkowice, tel. 
0503/85-83-55
CB-RADIO PRESIDENT JACKSON AM, FM, SSB, zadbany, - 
370 zł. Jawor. tel. 0601/55-09-32 
CB-RADIO PRESIDENT JACKSON AM/FM/SSB, - 350 zł. Wro
cław, tel. 354-39-70
CB-RADIO PRESIDENT VALERY antena, kabel, zasilacz, an
tena samochodowa, z dokumentami, homologacja, • 300 zł. Kąty 
Wrocławskie, tel. 071/316-64-79 lub 0607/36-64-84 
CB-RADIO PRESIDENT VALERY z mikrofonem, bez anteny, • 
120 zł lub zamienię na dyktafon. Wrocław, tel. 071/321-44-87 
DEKODER „CYFRA+" + nowy konwerter, - 680 zł. Legnica, 
tel. 0600/87-05-33
DEKODER „CYFRA+" nowy, kompletny, dowóz gratis, - 680 
zł. Legnica, teł. 0600/83-09-64
DEKODER „CYFRA+" nowy, kompletny + karta, cena 700 zł, 
.Wizja W ,  nowy, kompletny + karta, cena 550 zł. Legnica, tel. 
0601/49-99-25
DEKODER „CYFRA+” nowy, kpi., z kartą, • 580 zl. Legnica,
tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25
DEKODER „teYFRA+" nowy + konwentor, kompletny, cena -
680 zł. Legnica, tel. 0600/87-05-33
DEKODER „CYFRA+” + kpi. - ok. 200 żł. Lubin, tel.
0609/64-41-91
DEKODER „CYFRA+” bez anteny i konwertera, - 550 zł. Wro
cław, tel. 0607/28-20-82
DEKOQER „CYFRA+” kompletny, - 550 zł. Wrocław, tel. 
0503/70-99-41
DEKODER „CYFRA+" nowy, z aktywną kartą - 700 zł. Wro
cław, tel. 0501/80-52-72
DEKODER „WIZJA TV" + czasza, przewód, karta, stan b. do
bry, - 450 zł. Góra, tel. 065/544-43-32 
DEKODER „WIZJA TV” nowy, kompletny, dowóz gratis, • 530 
zł. Legnica, tel. 0600/83-09-64
DEKODER „WIZJA TV" nowy, kompletny + konwentor; cena - 
530 żł. Legnica, tel. 0600/87-05-33 
DEKODER „WIZJA TV” używany, bez karty, -150 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-01-98,0503/01-72-06 
DEKODER „WIZJA TV" nowy, z aktywną kartą - 600 zł. Wro
cław, tel. 0501/80-52-72
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

DEKODER POLSAT 2000, - 250 zł. Wrocław, tel. 0607/82-23-08 
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

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 
- 800 zł. Wrocław, tel. 0601/46-80-68 02028971

DISCMAN AIWA XP-V 310 stan idealny, - 120 zł. Nowogor- 
dziec; tel. 075/731-66-59
DISCMAN PANASONIC CAR/AUDIO, możliwość podłączenia 
do radioodtwarzacza samochodowego, podświetlany wyświe
tlacz, - 270 zł. Opole. (el. 0502/52-05-48 
DISCMAN PANASONIC RQ-SX41 dożu funkcji, na gwarancji, 
- 220 zł. Wrocław, tel. 071/793-52-51 
DISCMAN PHILIPS AZ 7381, odporny na wstrząsy, DBB, ESA, 
ładowarka sieciowa, stan idealny, na gwarancji, - 260 zł. Wro
cław, tel. 0502/36-45-34
DISCMAN SONY z radiem - 250 zł oraz drugi ze słuchawkami 
-120 zł. Bielany Wr.. tel. 071/311-26-08.0607/46-37-25 
DISCMAN SONY D-EJ 610 G-Protection, podświetlany wyświe
tlacz, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/783-88-79 
DYKTAFON PANASONIC nowy, • 130 zł. Wądroże Wielkie, tel. 
076/887-44-86,0600/30-22-22
GŁOŚNIK basowy, do kolumn Altus 140, nowy - 50 zł. Lubin, 
tel. 076/846-29-90
GŁOŚNIK ALDA 400 W, 8 O, fi 30 mm, chromowany, membra
na lustrzana, -100 zł. Wrocław, tel. 071/373-77-47 
GŁOŚNIK PIONEER TS-W303F, basowy, 500 W, nowy, - 310 
zł. Wrocław, tel. 0602/52-77-04,0603/94-02-16 
GŁOŚNIK RAVELAND ORBIT 2000 domowy, moc 250 W, pa
sywny z gwizdkiem • 180 zł; Orbit 1600, moc 160 W -140 zł. 
Wrocław, tel. 071/325-45-92,0603/94-02-16 
O GŁOŚNIKI wszystkie typy, samochodowe i ko

lumnowe, moc 10-500 W, tuby i subwoofery sa
mochodowe, wysokiej jakości zestawy głośniko
we, obudowy do zestawów, wzmacniacze samo
chodowe, hurt i detal, najniższe ceny (tanie; niż 
na g iełdzie). Św idnica, te l. 0608/59-25-13, 
0608/59-25-16 01036001

GŁOŚNIKI 4 ohm, 10 szt. - 30 zł/szt. Gromadka, tel. 
076/817-25-97,0606/31-99-35
GŁOŚNIKI 2 x 300 W, 3-drożne, umieszczone w kolumnie, 
owalne, 40 cm, czarne, -180 zł. Kłodzko, tel. 074/867-84-64

NAPRAWA I URUCHAMIANIE
kodowanych odbiorników 

samochodowych 
i odblokowywanie telefonów GSM 
58-105 Świdnica, ul. Prądzyńskiego 15 

tel. 074/853-83-99 
czynne pon.-pt wgodz. 11°°-1400 i IS00̂ 00 

OP993495

GŁOŚNIKI do „kina domowego', subwoofer (5 salelił), • 1.300
zl. Kłodzko, tel. 074/647-28-64,0603/94-1M 9
GŁOŚNIKI B&W CDM 75E stan idealny, - 4.500 zl. Wrocław,
lei. 071/342-91-95,0601/72-40-10
GŁOŚNIKI MAGNAT samochodowe, 160 W, 3-drożne -130 zl.
Wrodaw,-tel. 0602/52-77-04,0603/94-02-16
GŁOŚNIKI NOKIA samochodowe, do Audi, • 600 zł. Wrocław,
tel. 071/788-75-71 pogodz. 20
GŁOŚNIKI PIONEER 2 szt., basowe, 400 W, średnica 25 cm, 
oryginalne, - 400 zł. Wałbrzych, tel. 0601/14-66-05 
GŁOŚNIKI PIONEER TS-6969, samochodowe, 4-drożne, 220 
W, nowe - 310 zl. Wrocław, tel. 0602/52-77-04,0603/94-02-16 
GŁOŚNIKI SONY SA-VE 815 ED - 3.400 zł; VE 705 - 2.400 zl; 
VE 505 -1.600 zł. Wrocław, tel. 0503/64-47-10 
GŁOŚNIKI TONSIL 30 W, 2 szt. - 30 zł/szt., wysokotonowy, 80 
W, 8 Omów • 30 zł, półki głośnikowe, 2 szt. - 5 zł/szt., głośnik 
wysokotonowy, lekko uszkodzony -10 zł lub razem -100 zł. 
Świebodzice, tel. 074/854-42-98 prosić Irka 
GRAMOFON BERNARD 2 szt., czarny i srebrny • 450 zł/szt. 
Wrocław, tel. 071/321-36-91 wieczorem

l» Naprawa radioodbiorników 
samochodowych 

•Uruchamianie odbiorników 
kodowanych 

•  Termin i realizacja usługi 
| do uzgodnienia
I Wrocław, ul. Swobodna 41 p.6 
I tel. 780-59-14, 0-601 82 36 82

GRAMOFON UNITRA FONICAARTUR WG 40 stereo, elektro- 
niczna stabilizacja obrotów, wyjście na wzmacniacz, nowa igła 
szafirowa UF-70, pokrywa - 200 zł lub zamienię na notebooka 
386/486, może być bez FDD i HDD, z czarno-białą matrycą. 
Świebodzice, tel. 074/854-42-98 prosić Irka 
INSTRUKCJA DO Sf RZĘTU RTV firm Sony, Pioneer, Tech
nics i innych, w j.polskim, • 40 zł. Wrocław, tel. 0603/22-81-46 
„KINO DOMOWE": amplituner AVR 1801, DVD 1500, kolor 
zestawu złoty, dolby digital, DTS, Cinema EX, nowy, w karto
nach, - 4.000 zł (lub sprzedam osobno). Wałbrzych, tel. 
074/665-78-05
„KINO DOMOWE" KINYO DA-9100 5 głośników + subwoofer 
aktywny, wzmacniacz z pilotem (cena sklepowa 2.100 zł), - 990 
zł. Wrocław, tel. 071/325-06-79,0606/42-96-23 
„KINO DOMOWE" SONY SUV-300 DVD, amplituner, 6 głośni
ków, na gwarancji, - 2.800 zł. Wrocław, tel. 0604/34-48-59 
KABEL DO ZMIENIACZA Grundig, oryginalny, 4 m, -100 zł. 
Namysłów, tel. 0604/89-65-56
KABEL OPTYCZNY dł. 1 m, • 30 zł. Zielona Góra, tel. 
0600/10-24-54
KAMERA VIDEO CANON MV 30 cyfrowa, optyczny stabiliza
tor obrazu, ekran LCD 3,5*, nowa, zapakowana, instrukcja i gwa
rancja w j. polskim, - 4.500 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-62 
KAMERA VIDEO CANON UC 6000, kompletny osprzęt, uszko
dzona głowica, - 550 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
KAMERA VIDEO FUNAI 8 mm, edytor tekstu, stan b. dobry, 
osprzęt, torba, bez akumulatora, - 700 zł lub zamienię na wiertar
kę Hilti lub Bosch SDS. Wrocław, tel. 0607/42-67-80 
KAMERA VIDEO GRUNDIG GU 280S profesjonalna, -1.300 
zł. Legnica, tel. 076/854-25-07
KAMERA VIDEO HITACHI NV-23E 8 mm, zoom x 16, cyfrowy, 
DPS, bateria, ładowarka, dużo funkcji, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79,071/330-00-45
KAMERA VIDEO JVC VHS-C 2-letnia, mało używana, z osprzę
tem, stan idealny, -1.200 zł.., tel. 0603/62-23-57 
KAMERA VIDEO JVC V-HSC, stan b. dobry, -1.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/56-60-09
KAMERA VIDEO LOMO SUPER 8 kompletna, nowa, - 250 zł. 
Wrodaw. tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
KAMERA VIDEO NORDMENDE VHS-C, brak obrazu w wizje
rze, efekty graficzne, dowolne tytuły, funkcje auto/manual, au
dio dubbing, słuchawki, pilot, ładowarka, akumulator, kaseta 
"matka”, - 400 zł. Siechnice k.Wrocławia, tel. 071/369-35-41 
KAMERA VIDEO PANASONIC VHS na duże kasety, nowy aku
mulator, ładowarka, torba, stan b. dobry, - 600 zł. Legnica, tel. 
076/856-19-54,0609/52-78-69
KAMERA VIDEO PANASONIC na gwarancji, -1.200 zł. Lubin, 
tel. 0603/99-92-36
KAMERA VIDEO PANASONIC RX 27 nowa. z osprzętem. •
1.400 zł. Wrocław, tel. 071/373-75-91 
KAMERA VIDEO PANASONIC RX 66 VHC. statyw, futerał, 
komplet, -1.250 zł. Wrocław, tel. 071/350-79-43 wieczorem 
KAMERA VIDEO PANASONIC SX50 super VHS-C, na małe

kasety, stan idealny, wszystkie akcesoria, -1.700 zł. Wrocław, 
tel.781-85-62
KAMERA VIDEO PANASONIC NV-RX2 VHS-C, 0.5 Lux, dużo 
funkcji, osprzęt, stabilizator obrazu, z pilotem, nowy model 2000 
r, - 850 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
KAMERA VIDEO PANASONIC VZ 10 nowa, na gwarancji, -
1.950 zł. Wrocław, tel. 071/344-12r52,0603/42-14-79 
KAMERA VIDEO PHILIPS torba, ładowarka, okablowanie, - 990 
zł. Wrocław, tel. 0608/76-94-58 
KAMERA VIDEO SAMSUNG zoom optyeżny 16x, efekty, na
grywa w bardzo słabo oświetlonych pomieszczeniach (tylko 0.3 
lux), - 700 zł. Spalona 43, tel. 076/857-51-85 lub 0601/06-03-43 
KAMERA VIDEO SHARP kolorowy wizjer, pełne wyposażenie, 
stan b. dobry, - 550 zi. Wrocław, tel. 071/339-24-69 
KAMERA VIDEO SHARP VL-DCI cyfrowa, pilot, okablowanie, 
duży wyświetlacz LCD, 30 x ZOOM, ruchoma głowica, instruk
cja, torba, stan idealny, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
O  KAMERA VIDEO SONY DCR-PC-110 E • 6.200 zł, 

DCR-TRV-330 - 3.300 zł, DCR-TRV-235 • 2.850 zł, 
DCR-TRV-830 • 5.200 zł, Panasonic NV-DV-MS-5 
EG - 6.600 zł, NV-MX-300 • 8.200 zł, NV-DS-38 •
3.900 zł, NV-DS 27 EG • 2.650 zł, Canon XM-1 -
6.700 zł, XL-1 - 10.500 zł, nowe, na gwarancji. 
Lubin, te l. 076/842-24-06, 0603/12-30-26 
84020101

O KAMERA VIDEO SONY HI8 cyfrowa, mini DV, Pa
nasonic, JVC, Canon, wszystkie modele, nowe, 
na gwarancji, instr. w jęz. polskim, możliwość do
wozu lub wysyłki. Lubin, tel. 076/846-53-32, 
0603/75-82-03 84019801

KAMERA VIDEO SONY 8 mm, z osprzętem, • 400 zł. Bielany 
Wr., tel. 071/311-26-08.0607/46-37-25 
KAMERA VIDEO SONY Hancłycam, 10xzoom. typ CCD-TR 350
E. - 700 zł. Głogów, teł. 076/831-60-10 
KAMERA VIDEO SONY CCD-V200E profesjonalna, z osprzę
tem, -1.300 zł. Legnica, tel. 076/854-25-07 
KAMERA VIDEO SONY CCD-380 8 mm, stan b. dobry, torba, 
instrukcja, brak ładowarki, - 550 zł lub zamienię. Oleśnica, tel. 
0604/28-12-13
KAMERA VIDEO SONY PĆ 7 nowa. - 4.000 zł. Środa Śląska,
tel. 071/317-08-28,0502/39-80-70
KAMERA VIDEO SONY DCR-TRV 30-6.000 zł, DCR-TRV20
- 5.800 zł, DCR TRV17 - 4.350 zł, TRV 59 -1.950 zł, nowe, na
gwarancji, - 6.000 zł. Wrocław, teł. 071/344-12-52,
0603/42-14-79
KAMERA VIDEO SONY TR-805E torba, 3 baterie, ładowarka, 
b. dużo funkcji, stan idealny. - 1.200 zł. Wrocław, tel. 
0605/35-91-47
KAMERA VIDEO THOMSON VMD-lł cyfrowa, dużo funkcji, 4 
kasety, obiektyw szerokokątny, torba, oprogramowanie, kable 
do komputera, stan b. dobry, - 3.000 zł. Wałbrzych, tel. 
.074/847-51-59
KARTA „WIZJA TV” nieaktywna, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0503/83-76-87 po 19-
KARTA „WIZJA TV” , „CYFRA+" oryginalna -100 zł. Legnica, 
tel. 0601/44-95-30
O  KARTA AUTO SECA aktualizująca się na wszyst

kich pakietach cyfrowych, działająca na wszyst
kich typach dekoderów (Pioneer, Pece, Kenwo
od), dekoduje 400 programów: filmy, erotyka, 
sport, bajki, dokum., programowanie nieaktyw
nych kart, aktywacja niebieskich kart, nowość 
Private Gold, najnowsze oprogramowanie - 60 zł. 
Bolesławiec, tel. 0504/97-02-08 84019831

O KARTA AUTO SECA do anten satelitarnych, naj
nowsze filmy, najlepsza mocna erotyka 24 h na 
dobę (X-Zone, XXL, również Private Gold na tu
nerach Philips), zadzwoń po szczegóły!!!. Świd
nica, tel. 0600/60-19-15 01036011

O KARTA AUTO SECA aktualizująca się na wszyst
kich pakietach, działająca na wszystkich mode
lach dekoderów cyfrowych (Pioneer, Pace, Ken
wood). Dekoduje ponad 400 kanałów z Astry i 
Hotbirda: filmy, erotyka (hardcore, XXL, X-Zone 
przez 24 godz.), sport, bajki. Wymiana kart naj
nowsze oprogramowanie. Możliwość dowozu, 
serwis. Wrocław, tel. 0503/77-80-18 02028671

O KARTA AUTO SECA do dekoderów cyfrowych • 
bajki, filmy, sport, rozrywka, aktualizacja kart nie
aktywnych, aktywacja „Private Gold”  i kart nie
aktywnych tunerów cyfrowych Philips, możli
wość w ysyłk i. Wrocław, tel. 0607/21-39-91 
80016011

O KARTA AUTO SECA filmy, bajki, sport, XXL, X-Zo- 
ne, Private Gold, przerabianie kart „Wizja TV” i 
„Cyfra+” , najtaniej w mieście. Wrocław, tel. 
0605/52-74-12,0602/79-45-09 02029321

O KARTA AUTO SECA do dekoderów cyfrowych, 
oferta programów z Astry i Hot-Birda, mocna ero
tyka, XXL, X-Zone, 24 h/doba, przerabianie, wy
miana kart, 100% sprawne, aktywacja kanału ero
tycznego Private Gold na niebieskiej karcie. Moż
liwość wysyłki. Wrdcław, tel. 0603/21-36-86 
02029051

O KARTY do dekoderów cyfrowych, „nabijanie”  Pri- 
vate Gold na niebieskich kartach, ceny od 80 zł. 
Lubin, tel. 0608/03-74-19 84017641

O KARTY 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

O  KARTY TESTOWE DO TUNERÓW Philips 6010 i 
3010: HBO, Wizja Sport, TV1, TV2, Private Gold. 
Palcoll! Włoski pakiet filmowy (erotyka) XXL, 
X-Zone i inne, do tunerów Pioneer, Kenwood., tel. 
0502/24-53-55 02028821

KOLUMNY 400 i 600 W, końcówki, światła, pary, sterowniki ra
zem lub osobno - 900 zl. Brzeg Opolski, teł. 077/444-04-31 
KOLUMNY (4 szt.), 2 basy, 2 satelity, moc 500 W, 8 omów, 
satelity 2-drożne 500 W, mogą być wykorzystane w dyskotece, 
- 2.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-43-95,071/318-32-26 
KOLUMNY 90 W, 160 W, 2- i 3-drożne, po serwisie - od 180 zł. 
Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po 20 
KOLUMNY ALTON 80 W, - 350 zł. Wrodaw, tel. 071/372-24-14 
KOLUMNY ALTON 110 stan dobry, • 480 zł. Wrocław, tel. 
354-36-06
KOLUMNY ALTON 2x80 W, 3-drożne, 8 om, czarne, stan do
bry. - 200 zł /szt.. Wrocław, tel. 0501/36-00-32 
KOLUMNY ALTUS 140W, - 550 zł. Trzebnica, teł. 071/387-16-73 
KOLUMNY ALTUS stan dobry, • 350 zł. Wrodaw, tel. 354-36-06 
KOLUMNY ALTUS 300 na gwarancji, - 800 zł. Wrocław, tel. 
0605/05-80-86
O KOLUMNY B&W: 603 Sil • 2.350 zł, 602 Sil -1.350 

zł, 601 Sil - 990 zł, CC6 Sil • 850 zł, 303 • 950 zł, 
ASW 500 • 1.490 zł, ASW 1000 • 1.990 zł, Sony 
Pascal: SA-VE - 2.290 zł, Tannoy MX 1, 2, 3, 4, 
nowe, gwarancja oraz inne, tanio. Zielona Góra, 
tel. 0605/03-56-82 84001381

KOLUMNY BOSCHMANN PR-6947 380 W, 6*x9*. 4-drożne, 
nowe, -170 zł. Borek Wlkp, woj. leszczyńskie, tel. 0603/25-77-60 
KOLUMNY BOSE 901 seria III - 2.000 zł oraz Arcus T-55 - 500 
zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
KOLUMNY DALI 505 2.5-roczne, - 1.300 zł. Wrocław, tel. 
071/325-80-74
KOLUMNY DIORA 2x90W, stan dobry, -150 zł. Kowary, tel. 
075/761-48-59
KOLUMNY JAMO CLASIC10 czarne, 4-drożne, moc znamio
nowa 180 W, muzyczna 250 W, • 3.150 zł. Legnica, tel. 
0601/33-47-10
KOLUMNY PASCAL 705, - 2.350 zł. Wrocław, tel. 
071/344-12-52,0603/42-14-79
KOLUMNY POLARIS 80 W - 320 zł. 120 W • 420 zł, 180 W - 
640 zł, 200 W - 700 zł, 300 W - 820 zł, Polaris Clasic, 200 W • 
730 zł, 250 W - 850 zł, kolumny Astra 5 -1.100 zł, Astra central
ny - 310 zł, subwoofer, 150 W - 780 zł, klumny Ascent 650 + 
subwoofer - 3.900 zł. Wrocław, tel. 0606/63-15*90

AUTO RADIO 
m ontaż „

W rocław , ul. Legn icka  32  
tel./fax 355-16-53,0600-365-733

O  KOLUMNY POLARIS, 2001 r. FABRYCZNIE 
NOWE, NIE UŻYWANE, DO „KINA DOMOWEGO” : 
2 szt./80 W • 350 zł, 2 szt./120 W • 500 zł, 2 szt/180 
W • 700 zł, 2 szt./200 W • 800 zł, 2 szt./300 W • 900 
zł, 2 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, te l. 074/872-93-44 do godz. 17, 
0603/56-53-31 01031321

KOLUMNY SONY PASCAL oryg. stojaki - 300 zł, korpus RO 
Weconic QX 995D, - 80 zł. Legnica, tel. 0608/84-91-73 
KOLUMNY STX kolor czamy, 3-drożne, 4x bass reflex, maskow
nice, głośniki polipropylenowe, prawie nowe, stan idealny, pil
nie, - 650 zł. Świdnica, tel. 0607/10-68-44 
KOLUMNY TONSIL 2 sztuki, 50 W. 8 Om, jasne drewno, • 200 
zł. Wrocław, tel. 0603/29-17-03 
KOMPAKT DENON 910,1995 r. czamy, 20-bit, pilot, - 550 zł. 
Opole, tel. 0602/64-47-28
KOMPAKT DIORA 502, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/372-24-14 
KOMPAKT GRUNDIG CD-1, do dużej wieży, dużo funkcji, - 350 
zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
KOMPAKT KENWOOD DR-350 najnowszy model, na 5 płyt, 
CD-text, wyjście optyczne (coax), - 400 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79,071/330-00-45

RADIA - GŁOŚNIKI 
WZMACNIACZE-CD

Sprzedaż - montaż - serwis
Wrocław, ul. kochanowskiego 30 

tel/fax (071) 348-13-75, 0-601-48-13-75

KOMPAKT MARANTZ 67 MKII na gwarancji, - 850 zł. Bielawa, 
tel. 074/834-00-12 ,
KOMPAKT MARANTZ CD-38, do dużej wieży, dużo funkcji, - 
300 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
KOMPAKT MITSUBISHI sprawny, stan dobry, -150 zł. Świdni
ca, tel. 074/853-21-95 lub 0608/87-75-38 
KOMPAKT NAD 5000 nowy, na gwarancji, - 350 zł. Wrodaw, 
tel. 0603/22-81-46
KOMPAKT ONKYO z pilotem. • 250 zł. Bielany Wr., tel. 
071/311-26-08,0607/46-37-25
KOMPAKT ONKYO DX-6900 stan b. dobry, - 300 zł. Chojnów, 
woj. legnickie, tel. 0600/62-36-98

KOMPAKT ONKYO INTEGRA z pilotem, • 850 zł. Wrodaw, tel. 
071/367-82-75
KOMPAKT ONKYO Integra DX6470, bardzo dużo funkcji, stan 
b. dobry, - 210 zł. Wrocław, tel. 0501/46-01-89 
KOMPAKT PANASONIC MP-3 SV-SD 75 + osprzęt do nagry
wania, -1.850 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
KOMPAKT PHILIPS oraz Ferguson, uszkodzone, na częśd • 
20 zł/szt., słuchawki Vivanco, nowe, zapakowane, głęboki bas
- 30 zł (w sklepie 50 zł), razem (60 zł) lub osobno. Wrocław, tel. 
071/781-39-30
KOMPAKT PHILIPS CD-711, do dużej wieży, nowy model, - 
250 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
KOMPAKT PIONEER DEX P-99 najwyższy model 2000r, 
el.otwierany panel, śdągany, pilot, wbudowany equalizer i pro
cesor dźwięku D.S.P, stan idealny, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 
339-85-60,0605/51-94-24
KOMPAKT PIONEER PD-S601, do dużej wieży, dużo funkcji, 
wyjście optyczne, - 260 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45
KOMPAKT PIONEER CDX-P1230S, 12x, zapakowany, z do
kumentacją - 950 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/91-87-56 
KOMPAKT SAMSUNG na 5 płyt, • 400 zł. Wrocław, teł. 
071/372-24-14
KOMPAKT SHARP cena 130 zł. Wrocław, 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 2 sztuki, z pilotami • 250 zł/szt. Bielany Wr.,
tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25
KOMPAKT SONY CDX-C6850 pilot nowy, w kartonie, - 850 zł.
Polanica Zdrój, tel. 0502/40-91-08
KOMPAKT SONY CDP-213, dużo funkcji, z pilotem, stan b.
dobry, - 300 zł. Trzebnica, fel. 0602/61-21-58
KOMPAKT SONY CMP-791, do dużej wieży, -100 zł. Wrodaw,
tel. 0601/50-17-33
KOMPAKT SONY CDP-M26, do dużej wieży, midi 36 cm, stan 
b. dobry, -180 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
KOMPAKT SONY CDP-M35, midi, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79,071/330-00-45
KOMPAKT SONY CDP 791, czamy, do dużej wieży, bezpo
średni dostęp do utworów, wyjście optyczne, - 280 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
KOMPAKT SONY czamy, do dużej wieży, • 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
KOMPAKT TECHNICS SL P-377A, - 300 zł. Chojnów, woj. le
gnickie, tel. 0600/62-36-98
KOMPAKT TECHNICS SL PS-770, • 630 zł. Lubin, tel. 
076/844-83-47
KOMPAKT TECHNICS SL-PG 480A, kolor czamy. stan b. do
bry, - 350 zł. Słubice, teł. 0605/42-33-37 
KOMPAKT TECHNICS SL-PS 770D. - 600 zł. Wrocław, tel. 
071/333-85-64
KOMPAKT TECHNICS SL-PG440A MASH do dużej wieży, - 
300 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
KOMPAKT TECHNICS SL-PG520A MASH do dużej wieży, 
dużo funkcji. - 250 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-00-45
KOMPAKT YAMAHA CDX-480, do dużej wieży, dużo funkcji, • 
250 zł. Wrocław, teł. 0601/56-07-79,071/330-00-45 
KOMPAKT YAMAHA na 5 płyt, czamy, do dużej wieży, • 350 zl. 
Wrodaw, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
KONWERTER do anteny SAT, - 50 zł. Jaworzyna Śl., tel. 
074/858-70-40
KOREKTOR + wzmacniacz Blaupunkt BEA 80, czamy, suwa
kowy, -100 zł. Wrodaw, tel. 0503/33-04-89 
KOREKTOR DIORA 502. -100 zł. Wrodaw, tel. 071/372-24-14 
KOREKTOR DIORA FS 042, do dużej wieży, - 90 zł. Wrocław, 
tel. 0503/33-04-89
KOREKTOR RADMOR srebrna obudowa, -100 zł. Złotoryja, 
tel. 0601/53-93-11
KOREKTOR TECHNICS SH-GE 90 do dużej wieży, • 500 zł. 
Oleśnica, tel. 071/398-57-98 w godz. 14-16 
KOREKTOR TECHNICS SH-GE70 kolor Czamy, stan b. dobry,
- 450 zł. Śłubice, tel. 0605/42-33-37
KORPUS JVC KS 656, - 120 zł lub dokupię panel. Wrocław, 
tel. 0502/39-10-89
KORPUS PANASONIC RDP-855 na 1 CD, -160 zł lub kupię 
panel. Wrocław, tel. 0502/39-10-89 
KORPUS PIONEER KEH-P6200 RDS lub kupię panel. Zgo
rzelec, tel. 075/648-81-88
KORPUS SONY CDX-5072, - 150 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79,071/330-00-45
KUPIĘ AKUMULATOR DO KAMERY VIDEO SAMSUNG VP-M 
50 wraz z ładowarką, w cenie do 400 zł, nr baterry DC 7.4V. 
Polkowice, tel. 0503/04-86-46 
KUPIĘ DEKODER cyfrowy. Legnica, tel. 0600/83-09-64 
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+" nowy, kpi. oraz karty do deko
derów „CYFRA+" i .WIZJA TV (nieaktywne). Legnica, tel. 
0604/39-72-95
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+” możliwy dojazd. Lubin, tel. 
0605/45-58-00
KUPIĘ DEKODER „CYFRA+" używany. Lubin. tel. 
0609/27-39-70
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KUPIĘ DEKODER „CYFRA*" używany, możliwość dojazdu. 
Wrocław, tel. 0603/29-93-37
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TV” Philips, bez karty i bez anteny, 
może być uszkodzony mechanicznie. Wałbrzych, tel. 
074/849-57-73 pogodz. 18
KUPIĘ DEKODER „WIZJA TY", „CYFRA*". Sulechów, woj. 
zielonogórskie, tel. 0603/41-74-57 
KUPIĘ DEKODERY „CYFRA+", „WIZJA TV" używane. Le
gnica, tel. 0600/87-05-33
O KUPIĘ DEKODERY CYFROWE firm: Kenwood, 

Pioneer, Philips, do odbioru cyfrowej telewizji sa- 
telitarnej. Wrocław, tel. 0608/78-84-66 80016001 

KUPIĘ DEKODERY CYFROWE nowe i używane. Legnica, tel. 
076/866-46-74,0607/83-06-25
KUPIĘ GENERATOR NAPIĘCIA DO RADIOODTWARZACZA 
KEH-P7400R , służący do uzyskania widocznego obrazu na 
wyświetlaczu. Karpacz, tel. 0603/41-18-96 
KUPIĘ KAMERĘ VIDEO z zasilaczem 220 V, do 100 zl. Wro
cław, tel. 071/344-81-35
KUPIĘ KAMERĘ VIDEO SONY CCD-TRV 48E 8 mm lub inną, 
w rozsądnej cenie. Wrocław, tel. 0606/31-05-90 
KUPIĘ KARTY „CYFRA+", „WIZJA TV" ♦ nieaktywne deko
dery .Wizja TV, „Cyfra*", tylko z kartą kodową, nowe i używa
ne. Wrocław, tel. 0605/52-74-12 
KUPIĘ KOLUMNY POLARIS 120/160 W lub innej firmy, stan 
b. dobry, do 400 zł. Legnica, tel. 0608/82-95-68 
KUPIĘ KOMPAKT CD-930 QS czamy, do dużej wieży. Krosno 
Odrzańskie, tel. 068/383-65-81
KUPIĘ KOMPAKT TECHNICS SL-PS 770 SL-670 lub zamie
nię na 2 telefony komórkowe Ericsson T.1 Os, bez SIMIocków, w 
pudełkach. Trzebnica, tel. 0606/53-26-57 
KUPIĘ KORPUS ALPINA CDR7854R lub sprzedam panel. 
Wrocław, tel. 0607/52-81-65
KUPIĘ KORPUS PANASONIC RD 310. Wrocław, tel. 
0602/32-22-34
KUPIĘ KORPUS PIONEER 8600,Trzebnica, tel. 071/312-74-54 
KUPIĘ KORPUS PIONEER KEH-6900R kaseta. Wrocław, tel. 
0607/84-40-52
KUPIĘ KORPUS PIONEER DEH 2020, DEH 2030, DEH 2100. 
Wrocław, tel. 0600/33-04-17
KUPIĘ KORPUS SONY XR-C5109R. Sulęcin, tel. 
0605/27-89-20
KUPIĘ KORPUSY do radioodtwarzaczy. Wrocław, tel. 
0609/38-57-77
KUPIĘ MAGNETOFONY SZPULOWE dobrej klasy, znanych 
firm, taśmy w b. dobrym stanie, szpule aluminiowe. Poznań, 
tel. 0608/47-88-39
KUPIĘ MAGNETOWID ze sprawnym tunerem telewizyjnym, do
25 zł. Wrocław, tel. 071/344-81-35
KUPIĘ PANEL AIWA CDC-R307Y2. Wrocław, tel.
0603/95-52-15
KUPIĘ PANEL CLARION CDC-6500R oraz Sony XR-0400
RDS. Legnica, tel. 0503/79-03-29
KUPIĘ PANEL CLARION DRX 7375 R. Zgorzelec, tel.
0603/03-06-39
KUPIĘ PANEL PIONEER DEH P 4000 R-B. Ostrów Wlkp., tel. 
0602/40-84-77
KUPIĘ PANEL PIONEER KEH-P5000. Trzebnica, tel. 
0602/78-99-11 .
KUPIĘ PANEL PIONEER, SONY, PANASONIC. Wałbrzych, tel. 
0501/72-90-15
KUPIĘ PANEL SONY CDX 3500R, tanio. Kosiska, gm. Wądro
że Wielkie, tel. 076/857-45-44 po godz. 20 
O KUPIĘ PANELE I KORPUSY firmowe, kupię ra

dioodtwarzacze firm ow e. Wrocław, tel. 
0503/79-38-55 81013701

KUPIĘ PŁYTĘ Rammstein .Mutter" - do 10 zł bez wysyłki lub 
do 20 zł z wysyłką. Zielona Góra, tel. 0605/91-57-62 
KUPIĘ PŁYTY DVD. Wrocław, tel. 071/788-55-83 
KUPIĘ PŁYTY DVD. Wrocław, tel. 0501/94-29-26 
KUPIĘ PROGRAMATOR KART CYFROWYCH. Jawor, tel. 
0502/55-96-30
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ z CD. Brzeg Dolny, tel. 
0606/22-32-56
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT RNS 149/150 z 
nawigacją, w cenie do 750 zł. Leszno, tel. 065/526-11-43, 
0600/35-13-43
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ KENWOOD oraz panel. Wro
cław, tel. 0502/39-10-89
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ PANASONIC oraz panel. Wro
cław, tel. 0502/39-10-89
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ PIONEER z CD. Wrocław, tel. 
0606/16-7649
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ PIONEER 6300 lub lepszy mô  
del, ewentualnie zestaw ze zmieniaczem, może być używany. 
Wrocław, tel. 0601/13-02-87
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-6900R kaseta. 
Wrocław, tel. 0607/8440-52
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ PIONEER oraz panel. Wrocław, 
tel. 0502/39-10-89
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ SONY samochodowy, ze stero
waniem CD, starszy model, z kieszenią. Kłodzko, tel. 
074/867-81-36
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ SONY oraz panel. Wrocław, tel. 
0502/39-10-89
KUPIĘ RADIOODTWARZACZ SONY panel, miękka mechani
ka, 4 x 45 W, wyjście na zmieniarkę, sterowanie CD, d-bass, w 
cenie do 200 zł lub zamienię na telefon Siemens C25. Wro
cław, tel. 0501/81-36-18
KUPIĘ SIŁOWNIK do anteny satelitarnej. Kępno, tel. 
062/781-94-85
KUPIĘ ŚCIANKĘ TYLNĄ DO TELEWIZORA HELIOS w cenie
do 10 zł. Wrocław, tel. 071/344-81-35
KUPIĘ TELEWIZOR SONY 21-25 cali. w cenie 300400 zł.
Kłodzko, tel. 074/868-73-73 wieczorem
KUPIĘ TELEWIZOR SONY 100 Hz albo innej firmy. Legnica,
tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25
KUPIĘ WIEŻĘ DIORA. Wrocław, tel. 0601/58-50-95
KUPIĘ WIEŻĘ TECHNICS używaną. Wrocław, tel.
0601/58-50-95
KUPIĘ WYŚWIETLACZ do radioodtwarzacza Becker MB .Au
dio 10* lub uszkodzony korpus ze sprawnym wyświetlaczem. 
Zielona Góra, tel. 0607/20-07-07 
KUPIĘ WZMACNIACZ SAMOCHODOWY bardzo dużej mocy, 
głośniki i subwoofer. Legnica, tel. 076/86648-87,0603/40-1242 
KUPIĘ ZMIENIACZ CD samochodowy. Dobroszyce, tel. 
071/314-1*81
MAGNETOFON ARIA szpulowy, wraz ze szpulami -100 zł. 
Nysa, tel. 0606/80-02-37
MAGNETOFON DIORA .szuflada’ , -120 zł. Wrocław, tel. 
071/372-24-14
MAGNETOFON DIORA 506, • 250 zł. Wrocław, tel. 
071/372-24-14
MAGNETOFON DIORA model 702, dwukasetowy, • 120 zł. 
Wrocław, tel. 071/328-44-33 lub 0501/32-94-94 
MAGNETOFON DIORA MDS 456, • 100 zł. Zgorzelec, tel. 
075/648-81;88
MAGNETOFON FINEZJA deck • 50 zł lub zamienię na gramo
fon. Zgorzelec, tel. 075/648-81-88 
MAGNETOFON PHILIPS FC 565, Dolby B/C, elektroniczne ste
rowanie, - 90 zł. Wrocław, tel. 0501/46-01-89 
MAGNETOFON SONY TCK-311 dolby B/C, HX-PRÓ, czamy, 
stan b. dobry, • 450 zł. Trzebnica, tel. 0602/61-21-58 
MAGNETOFON SONY TCWE 705S od dużej Wieży, 2 kiesze
nie, dolby B/C/S, wiele funkcji, stan idealny, kupiony w sklepie, 
gwarancja, - 500 zł. Wrocław, tel. 0501/36-00-32 
MAGNETOFON TECHNICS RS-AZ7, trójgłowicowy, głowica 
amorficzna, automatyczna kalibracja taśmy, szybkie przewija
nie, dolby HX PRO i dolby B/C, stań b. dobry, • 860 zł. Legnica, 
tel. 0501/75-6542
MAGNETOFON TECHNICS RS-TR37 dolby B/C NR, 2-kiesze- 
niowy, - 500 zł. Słubice, tel. 0605/42-33-37 
MAGNETOFON TECHNICS 701, - 600 zł. Wrocław, tel. 

, 071/372-24-14
MAGNETOFON TECHNICS RS-BX 707 slass AA. - 450 zł. Wro
cław, tel. 071/372-13-58

MEGAFON MT1, - 40 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-73-35 
MAGNETOWID AIWA FX 7700 srebrny, hi-fi stereo, NICAM, y 
show-view, VPS/PDC, polska wersja, 3-miesięczny, gwarancja 
2 lata, najwyższy model VHS, - 800 zł. Leszno, tel. 
0601/5546-64,0609/65-28-88
MAGNETOWID AIWA stereo, Hi-Fi, 6-głowicowy, kolor srebr
ny, nowy - 720 zł; wieża Sony RXD6AV, pro logie, kolor srebrny,
5 głośników, z pilotem - 870 zł; telewizor Samsung, 21*, TXT, z 
pilotem, - 390 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-31 -53,0603/18-9549 
MAGNETOWID AKAI z pilotem i opisem", - 350 zł. Bielany Wr., 
tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
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, 
071/330-0045
MAGNETOWID AKA11000, hi-fi stereo, 6 głowic, menu w j. 
polskim, long play, show view, tuner TV-kablowej, 2 x euro, pi
lot,- 600 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
MAGNETOWID AKAI FS-F600, stereo, 4 głowice, long-play, 
menu na ekranie, stan b. dobry, - 190 zł. Wrocław, tel. 
0501/46-01-89
MAGNETOWID GRUNDIG hi-fi stereo, 6-głowicowy, pilot oraz 
Sharp, po serwisie, - 300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 
po 20
MAGNETOWID GRUNDIG GV-280. SVHS, 7 głowic, insert, 
dubbing, archiwizacja, generator napisów, wbudowany mikser, 
multi PIP, nakładanie obrazów i miksowanie, pilot, stan b. do
bry, -1.250 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
MAGNETOWID GRUNDIG hi fi stereo, 6-głowicowy, show-view, 
mega logie, bogate menu, 2 x AV, - 520 zł /szt. Wrocław, tel. 
0606/16-75-61
MAGNETOWID JVC HR-J625 Hi-Fi stereo, 6 głowic, long play,
2 eurozłącza, tuner TV kablowej, show-view, z pilotem, • 520 zł. 
Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-0045 
MAGNETOWID MITSUBISHI HS-M40 4 głowice, SP/LP. VPS, 
centralny mechanizm, instrukcja w jęz. polskim, mało używany, 
stan idealny, - 350 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-62 
MAGNETOWID MITSUBISHI Hi-Fi stereo, 6 głowic, menu, long 
play, dubbing, insert, 2 eurozłącza, tuner TV kablowej, 
show-view, z pilotem, - 600 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-0045
MAGNETOWID ORION Show View, pilot, • 290 zł. Wrocław, 
tel. 0603/21-24-72
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD Hi-fi stereo, long play, SP. 
index, funkcje montażowe, otwierany panel czołowy, strobowa- 
nie, hyperband, pilot - 550 zł. Polanica Zdrój, tel. 074/868-23-92 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD660, super drive, show 
view, hi-fi stereo, pilot, - 750 zł. Wrocław, tel. 071/321-21-91 
MAGNETOWID PANASONIC NV-H75 Hi-Fi stereo, 6 głowic, 
long play, tuner TV kablowej, kolor srebrny, - 360 zł. Wrocław, 
tel. 0601/56-07-79,071/330-0045 
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD200 SUPER DRIVE menu,
2 eurozłącza, tuner TV kablowej, show-view, z pilotem, stan 
idealny, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-0045 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD1000 S-VHS, Hi-Fi ste
reo, 7 głowic, T.B.C., insert, dubbing, long play, 2 eurozłącza, 
czincze, tuner TV kablowej, show-view, z pilotem, - 1.200 zł. 
Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-0045 
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD900 S-VHS, Hi-Fi stereo,
7 głowic, menu, long play, insert, dubbing, 2 eurozłącza, tuner 
TV kablowej, show-view, z pilotem, - 900 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79,071/330-0045
MAGNETOWID PANASONIC NV-HD700 Hi-Fi stereo, 7 gło
wic, long play, dubbing, insert, 2 eurozłącza, dużo funkcji, tuner 
TV kablowej. show-view. z pilotem, • 720 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79,071/330-0045
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD 25,4 głowice, long play. 
multi system, NTSC, super drive, jog view shuttle, pilot, - 380 
zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67,0601/78-51-55 
MAGNETOWID PANASONIC NV-SD 22, super drive, tuner 
TV-kablowej, 2 x euro, show view, pilot, • 400 zł. Wrocław, tel. 
071/330-0045,0601/56-07-79
MAGNETOWID PANASONIC NV-F77, hi-fi stereo, 7 głowic, 
SVHS, long play, insert, dubbing, dużo funkcji, pilot, - 600 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-0045,0601/56-07-79 
MAGNETOWID PANASONIC 6 głowic, hi-fi stereo, menu. pi
lot, roczny, show view, super drive, 2 x euro, czincze, dużo funk
cji, stan b. dobry, - 640 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75. 
0603/28-89-79
MAGNETOWID PANASONIC HiFi. model 2000, stan b. dobry,
- 450 zl. Wrocław, tel. 071/339-00-52,0501/40-68-23 
MAGNETOWID PHILIPS VR 737 match line, stereo, hi-fi, mo
del wysokiej klasy, dużo funkcji, • 460 zł. Dzierżoniów, tel. 
0502/17-57-92
MAGNETOWID PHILIPS VR-177, nowy, z pilotem, show view,
- 400 zł. Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79 
MAGNETOWID PHILIPS HiFi, 6 głowic, SP/LP. menu. Shuttle, 
stan b. dobry, - 650 zŁ Wrocław, tel. 071/339-00-52, 
0501/40-68-23
MAGNETOWID SABA 5-głowicowy, hi-fi stereo, • 200 zł. Wro
cław, tel. 071/365-92-76
MAGNETOWID SAMSUNG. • 250 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-2944
MAGNETOWID SANYO VHR1150 EE, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/337-19-56 w godz. 8-16.368-78-85 po godz. 16 
MAGNETOWID SHARP VC-852 Hi-Fi stereo, - 400 zł. Srebrna 
Góra, tel. 074/818-03-06
MAGNETOWID SHARP, - 330 zł. Strzelin, tel. 071/392-80-62 
MAGNETOWID SHARP 4-głowicowy, SP/LP, menu. 2 x AV, z 
pilotem, - 380 zł /szt. Wrocław, tel. 0503/09-16-08 
MAGNETOWID SIEMENS Hi-fi stereo, S-VHS - 320 zł. Legni
ca, tel. 0609/20-26-60
MAGNETOWID SIEMENS HiFi stereo, 6 głowic, super VHS, 
PIP, podział obrazu, mnożenie, LP/SP. wgrywanie dubbingu, s 
autotracking, 2 x euro, 4 x cinche, wyjście na słuchawki, - 390 
zł. Wrocław, tel. 071/339-24-98 
MAGNETOWID SONY, Blaupunkt, Panasonic, stan b. dobry - 
od 180 zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-89-72 po godz. 16 
MAGNETOWID SONY SLV-E80 hi-fi stereo, show-yiew, • 900 
zł. Legnica, tel. 0502/54-30-22
MAGNETOWID SONY SLV-E7 VHŚ, HiFi, stereo, long play itp,
- 600 zł. Świdnica, tel. 074/851-33-88,0501/72-86-22 
MAGNETOWID SONY SP LP, 4 głowice, z pilotem, stan b. do
bry, - 430 zł. Wrocław, tel. 0502/31-64-28 
MAGNETOWID SONY SLV-725 oraz SLV-E7, Hi-Fi stereo, 6 
głowic, menu, long play, tuner TV kablowej, 2eurozłącza, z pi
lotem - 600 zł/szt. Wrocław, tel. 0601/56-07-79,071/330-0045 
MAGNETOWID SONY SLV-SE70 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, 
071/330-0045
MAGNETOWID SONY SLV-E705 Hi-Fi stereo, 6 głowic, trilo
gic, menu, long play, 2 eurozłącza, tuner TV kablowej, 
show-view, z pilotem, - 650 zł. Wrocław, tel. 0601/56-07-79, 
071/330-0045
MAGNETOWID SONY czamy, SLC-E7, stereo, hi-fi, 6-głowi
cowy, 2 prędkości SP, LP, menu na ekranie, pokrętło jog, euro- 
złącze, stan b. dobry oraz SLV-815,725,825,425, ceny od 450 
zł. Wrocław, tel. 071/350-66-92 po godz. 16,0609/40-84-88 
MAGNETOWID SONY SLV-E705, hi-fi stereo, 6 głowic, menu 
na ekranie, tri logie, 2 x euro, tuner TV-kablowej, pilot, nowy 
model, show view, - 620 zł. Wrocław, tel. 071/322-37-67, 
0601/78-51-55
MAGNETOWID SONY 4 głowice, menu, LP, SP, pilot. NTSC 
on PAL TV, tuner TV-kablowej, dużo funkcji, stan b. dobry, - 490 
zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
MAGNETOWID TECHNICS RS-PX 701 model wysokiej klasy,
- 500 zł. Oleśnica, tel. 071/398-57-98 w godz. 14-16 
MAGNETOWID THOMSON VTH-6080 Hi-Fi stereo, 6 głowic, 
wysoki model, fabrycznie nowy, zapakowany, instrukcja w jęz. 
polskim, na gwarancji, -1.150 zł. Brzeg Dolny, tel. 071/319-95-62 
MAGNETOWID THOMSON Hi-Fi stereo, Nicam, 6 głowic, 
menu, long play, show-view, index, 2 eurozłącza, tuner TV ka
blowej, z pilotem, - 600 zł. Wrocław, teł. 0601/56-07-79, 
071/330-0045
MAGNETOWID UNIVERSUM VR 797, 3 głowice, pilot, euro- 
złącze, stan bardzo dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 0606/25-89-75 
MAGNETOWID UNIVERSUM nowy, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/787-66-00,0607/12-2346

MIKSER GEMINI PMX-1000, mało używany, - 600 zł lub za
miana na tel. komórkowy. Legnica, tel. 0503/13-15-52 
MINIDISC KENWOOD KHD-860R samochodowy, 4 x 40 W, 
opuszczany panel, pilot do kierownicy, 2 wyjścia na wzmac
niacz, zmieniacz kolorów podświetlania, pudełko, instrukcja, 
dokumentacja, • 700 zł. Wrocław, teł. 0502/33-37-95 
MINIDISC SHARP przenośny, dodatkowo 10 dyskietek - 700 zł 
lub zamienię na telefon GSM Nokia 3310, Ericsson T 28S. Wro
cław, tel. 0601/16-86-10
MINIDISC SONY samochodowy, - 450 zł., tel. 0600/18-07-83 
MINIDISC SONY MZ-E20 nowy, przenośny, • 550. zł. ., tel. 
0608/01-75-70 po godz. 18
MINIDISC SONY MZR-91, -  700 zł. Jelenia Góra, tel. 
0602/53-30-38
MINIDISC TECHNICS SJ-HDA 710, wszystkie funkcje, 2 wej
ścia optyczne, nowy, 2 lata gwarancji, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/341-32-67
MINIDISC YAMAHA MD 4 4-ścieżkowy, - 3 400 zł. Schodnia,
gm. Ozimek, tel. 077/465-18-28
MINIWIEŻA AIWA NSX-F7,100 W, 5 x CD, RDS, Bass Refie*,
surround, -1.250 zł. Wrocław, tel. 071/347-65-02
MINIWIEŻA AIWA XR-MS3 kupiona w maju (1.500 zł), qsurro-
und, autoedit, kompakt, magnetofon, - 900 zł. Wrocław, tel.
071/345-16-20
MINIWIEŻA JVC 220 V, baterie, 4-elementowa, srebrna,'-120 
zł. Wrocław, tel. 0600/45-98-60 
MINIWIEŻA PANASONIC SA-CH 32 magnetofon 2-kieszenio- 
wy, auto-reverse, CD, tuner, zegarek, budzik, super bass, wy
szukiwanie utworów, z pilotem, surround, equa|izer, moc 2 x 30 
W, • 350 zł lub zamienię na radioodtwarzacz z CD lub inne pro
pozycje. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-35-76,0503/32-2446 
MINIWIEŻA PHILIPS SW-765P, zmieniacz nz 3 płyty, druga kie
szeń z auto rewersem, tuner z RDS, 5 kolumn, pilot, stan ideal
ny, -1.200 zł. Legnica, tel. 0604/78-68-94 
MINIWIEŻA SONY zmieniacz na 3 płyty, .podbicie’ basu, ma
gnetofon 2-kieszeniowy, radio, srebrna obudowa, roczna, - 890 
zł. Wrocław, tel. 0603/88-01-12 
MINIWIEŻA SONY MHC 551 pilot, czarna obudowa, miękki 
mechanizm, CD na 1 płytę, - 500 zł. Wrocław, tel. 0502/31-64-28 
MINIWIEŻA SONY zadbana, 1. właściciel, 40 stacji radiowych, 
CD, magnetofon 2-kieszeniowy, system DBF-B i S-SUR, gło
śniki 3-drozne, możliwość dowozu (na terenie woj. dolnoślą
skiego), - 600 zł. Wrocław, tel. 0606/16-7649 
MINIWIEŻA SONY kolumny 3-drożne, z pilotem, nowa, stan b. 
dobry, -1.100 zł. Wrocław, tel. 0604/33-05-10 
MINIWIEŻA TECHNICS SC-HD 350, 5 segmentów, minidisc, 
magnetofon, CXD, tuner, wzmacniacz, nowa, nie używana, 2 
lata gwarancji, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/341-32-67, 
0600/53-66-93
NAGRYWARKA PHILIPS CDR 570, polskie menu, pilot, gwa
rancja do 2003 r., kabel koncentryczny, CD TEXT, zapakowa
na, - 850 zł. Osiecznica, tel. 075/731-23-84 lub 0607/06-07-81 
OBROTNICA do anteny satelitarnej + pozycjoner, -100 zł. Wro
cław, tel. 071/355-92-60
ODTWARZACZ DVD GRAETZ DVD-VCD-CD Player, sTS, sur
round, dolby digital, - 650 zł lub zamienię na radioodtwarzacz 
samochodowy.., tel. 0602/36-93-50 
ODTWARZACZ DVD GRUNDIG GDV130, srebrny, mechanizm 
z podwójnym laserem, odtwarzanie płyt DVD, VCD, audio CD, 
ĆD-R/RW, MP3CD, w formacie Dolby Digital AC-3, MPEG2. 
DTS + film DVD Psy II gratis, - 1.100 zł. Piechowice, tel. 
0600/30-90-24
ODTWARZACZ DVD JVC XV-515 kupiony 02.2001 r.. karton, 
kable, instr. po polsku, dużo funkcji, kolor, złoty - 930 zł. Lubin, 
tel. 076/74949-61,0607/674747 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC A-360, najlepszy model, 
nowy, zapakowany w kartonie, dekodery DD. DTS, -1.600 zł. 
Głogów, tel. 0601/21-16-19,076/833-57-73 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC kupiony w kraju, zapako
wany w kartonie, rok na gwarancji, komplet przewodów, kpi. 
dokumentacja, -1.150 zł. Kłodzko, tel. 074/867-37-87 
ODTWARZACZ DVD PANASONIC RV-31 nowy, na gwarancji,
-1.100 zł. Wrocław, tel. 071/344-12-52,0603/42-14-79 
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 700, - 700 zł. Legnica, tel. 
076/854-28-70
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 711 nowy, czamy. zpilotem, stan 
idealny, - 1.000 zł + nowy rower górski gratis. Wrocław, tel. 
0601/9249-14
ODTWARZACZ DVD PHILIPS 730 stan b. dobry, - 850 zł. Wro
cław, tel. 0609/47-55-17
ODTWARZACZ DVD SAMSUNG czyta wszystkie płyty, pilot z 
obsługą TV, odtwarza CD-R, - 1.050 zł. Opole, tel. 
0602/6447-28
ODTWARZACZ DVD SONY 336,335 -1.200 zł, Sony 725,735 
- 2.150 zł, kamera video Panasonic MX7 DV - 6.300 zł, Sony 
PC 110E DV - 6.600 zł, DCR-TR 8100 - 2.100 zł. Legnica, tel. 
0502/95-22-27
ODTWARZACZ DVD SONY DVP S7700, wszystkie dodatki, 
nowy, 2-letnia gwarancja, - 3.300 zł. Wrocław, teł. 0603/32-23-11 
ODTWARZACZ DVD SONY DVD-S 335,336 fabrycznie nowe, 
gwarancja, -1.120 zł. Wrocław, tel. 0609/35-26-62 
ODTWARZACZ DVD THOMSON nowy, w pudełku, na gwa
rancji, z pilotem, -1.500 zł lub zamienię na konsolę Sony Play
station II, z dopłatą. Wroęław, tel. 0608/70-17-01 
ODTWARZACZ DVD THOMSON DTH1000, - 800 zl. Wrocław, 
tel. 071/789-61-92 wieczorem, 0602/66-98-99 
ODTWARZACZ MP3 PANASONIC SV-SD 75 AAC, wielkość 
zegarka, kompletny, nówy, z osprzętem, na gwarancji 3 lata 
(cena sklepowa 2.680 zł), • 1.500 zł. Wrocław, teł. 0600/24-90-69 
PANEL KENWOOD KRC-357D i panel Philips RC 639 CD - 
100 zł/2szt. Wrocław, tel. 0607/22-34-06 
PANEL KENWOOD KDC-6070 RDS samochodowy, • 200 zł. 
Wrocław, tel. 0609/38-57-77
PANEL PANASONIC, -120 zł. Wrocław, tel. 0602/32-22-34 
PANEL PANASONIC RDP-210, - 140 zł. Wrocław, tel. 
0607/76-01-97
PANEL PANASONIC DPG-55 CD, - 150 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-07-79.071/330-0045
PANEL PIONEER DEH-424R - 150 zł. Piechowice, tel. 
0601/42-82-06
PANEL PIONEER DEH-615 RDS-W imitacja drewna, stan b. 
dobry, • 120 zł. Strzegom, tel. 0605/69-20-63 
PANEL SONY CDX-2500R, - 200 zl. Wrocław, tel. 
0609/47-07-29
PANEL SONY XR 4750R, XR 5800R, XR C430R, MDX C670R, 
XR-C740R, Kenwood KRC 4459R, 558R, 477R, KDC 4060 R, 
Pioneer KEH 4900 R, 3800 R oraz inne marki, także skupuję 
panele. Wrocław, tel. 0501/73-24-52,0503/67-74-11 
PANEL SONY XR-1803, - 100 zł lub sprzedam korpus. Wro
cław, tel. 0608/16-52-81
PILOTY różnego rodzaju, do sprzętu RTV, ceny 30-100 zł. Bie
lany Wr., tel. 071/311-26-08,0607/46-37-25 
PŁYTY CD, DVD z filmami - 50 zł/szt. Wro.cław, tel. 
0607/76-01-97
PŁYTY DVD 34 sztuki, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0501/94-75-89 
PROCESOR DŹWIĘKU DSP-A2 do .kina domowego*, nowy, 
gwarancja, - 4.000 zł. Świdnica, tel. 0601/71-64-22 
PROCESOR DŹWIĘKU GELHARD samochodowy, nowy, 4x50 
W, widmo, 7 słupków, 4 pamięci • 350/zl, tuba basowa 250 W, 
RTO, fi 30 cm, dł. 50 cm, nowa • 200 zł. Legnica, tel. 
0502/11-85-23
PROGRAMATOR KART CHIPOWYCH ♦ oprogramowanie do 
dekoderów cyfrowych, możliwa wysyłka, - 270 zł. Jelenia Góra, 
tel. 0609/58-62-26
PROGRAMATOR KART CHIPOWYCH PHOENIX Smartmouse 
do kart czipowych, Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
PROGRAMATOR KART CHIP DRIYE czyta wszystkie karty 
chipowe + soft, - 350 zł. Legnica, tel. 0502/65-29-24 
PROJEKTOR TOSHIBA TLP 650 multimedialny, - 12.000 zł. 
Jelenia Góra, tel. 0602/53-30-38 
PRZEWÓD DO RADIOODTWARZACZA KENWOOD MC 151L. 
-120 zł. Legnica, tel. 0603/43-95-84 
RADIOODBIORNIK wielkości piłki pingpongowej, ze słuchaw
kami Pepsi, -15 zł. Wrocław, tel. 0608/16-52-81 
RADIOODBIORNIK ŚNIEŻNIK, - 30 zł. Wrocław, tel. 373-55-13 
RADIOODBIORNIK ZODIAK stereo, z kolumnami, 50 W, - 250 
zł. Wrocław, tel. 373-55-13
RADIOODTWARZACZ oryginalny, do Opla Astry, Corsy. Veo- 
try. Lubin. tel. 076/843-63-97

RADIOODTWARZACZ do Renaulta Megane, fabryczny, z od
dzielnym wyświetlaczem i sterownikiem przy kierownicy, nowy,
• 890 zł. Wrocław, tel. 071/339-76-03 w godz. 9-16 
RADIOODTWARZACZ ALPHA IV do rozkodowania, nie uży
wany, - 55 zł. Lubin, tel. 076/749-68-70 
RADIOODTWARZACZE ALPINE 3DE-7886 RDS, kompakt na 
3 płyty, 4 x 40 W, model 2000 r., wyciągany magazynek i panel, 
dużo funkcji, stan idealny - 780 zł, Kenwood XDC-4070, RDS, 
kompakt na 1 płytę, 4 x 40 W, model 2000 r., bardzo dużo funk
cji, nie używany, nowy • 520 zł. Kłodzko, tei. 074/867-37-87 
RADIOODTWARZACZE ALPINE CTA1505R cyfrowy sterow
nik CD, RDS. 4x45 W, eąualizer, wiele funkcji, pilot • 800 zł, 
Alpine CDA 7844R. na płytę, RDS, 4x40 W, model wysokiej 
klasy, wiele funkcji • 1.000 zł, Kenwood KDC 7070R, na płytę, 
obracany panel, RDS, 4x44 W, wiele funkcji - 600 zł, inne. Wro
cław, tel. 0503/65-89-34
RADIOODTWARZACZ ALPINE TDA-7537R AI-NEI, z pilotem, 
zmieniacz, 2 magazynki, kabel, przystawka do telefonu komór
kowego. • 1.800 zł. Wrocław, tel. 0501/38-69-62 
RADIOODTWARZACZE AUDI CONCERT pełny automat, RDS, 
sterowanie CD - 500 zł; Delco CDR 500, do Opla, na 1 płytę, 
RDS, bez wyświetlacza, ściągany panel - 500 zł; Ford 6000 
CD, na 1 płytę, RDS, ściągany panel, wiele funkcji - 550 zł; 
Grundig SC 303, do Opla, bez wyświetlacza, RDS • 210 zł. 
Wrocław, tel. 0503/65-89-34
RADIOODTWARZACZ BECKER MEXICO, 2001 r. na 1 płytę, 
GPS, nawigacja satelitarna, najnowszy model/1.500 zł. Wro
cław, tel. 0602/65-57-26
RADIOODTWARZACZ BETA głośniki Magnat. - 250 zł. Oła
wa, tel. 071/31340-Ó7,0607/07-21-89 
RADIOODTWARZACZ BETA samochodowy, -150 zł. Wrocław, 
tel. 071/787-32-79
RADIOODTWARZACZ BETA samochodowy, z RDS, szeroki 
panel, do Audi, od 200-500.zł. Wrocław, tel. 0503/37-57-25 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT RDM-169 DALLAS 4x40, 
RDS, winda, kolorowy wyświetlacz, cyfrowy eąualizer, b. dużo 
funkcji, cena - 550 zł + zmieniacz na 10 płyt, model 2001, cena 
- 330 zł. Jawor, tel. 0503/3649-33 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT oraz Beta, inne, po ser
wisie - od 120 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-29-22 po 20 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT GAMA do VW Golfa III,
-150 zł. Wrocław, tel. 071/322-53-97,0606/36-58-27 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT WIESBADEN CM 84 do
lby B, wyjście na CD -130 zł; Blaupunkt Coburg SQR49, au- 
to-reverse -100 zł. Wrocław, tel. 071/32545-92,0603/94-02-16 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT kieszeniowy, • 300 zł. 
Wrocław, tel. 354-39-70
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT auto-reverse, wyszukiw. 
utworów, -190 zł. Wrocław, tel. 0603/10-32-34 
RADIOODTWARZACZ BLAUPUNKT TRAVEL PILOT 150 na 
1 płytę, antena GPS, mapa, nawigacja satelitarna, stan ideal
ny, kompletny, -1.500 zł. Wrocław, tel. 0602/65-57-26 
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 4670RB + CDC 634, 
zmieniacz na 6 łyt, modele 2001 r., nowe - 990 zł. Legnica, tel. 
0603/10-66-21
RADIOODTWARZACZ CLARION (Peugeot 106) i inne -150 
zł. Lubin, tel. 0607/68-54-95
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX-8670RZ samochodo
wy, winda, zmieniacz CD (x6) CDC 655TZ, CD TXT, -1.550 zł. 
Nowa Sól. tel. 068/387-65-35,0609/49-95-55 
RADIOODTWARZACZ CLARION DRX 5375 R RDA, panel, 
na 1 CD, wyjście na zmieniacz i wzmacniacz, system antyw- 
strząsowy, stan b. dobry, - 480 zł. Oława, tel. 071/313-86-58, 
0604/70-38-66
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 5570R wyjście na CD, 
opuszczany panel, z RDS, miękka mechanika, z pilotem, % 450 
zł. Wrocław, tel. 071/32545-92,0603/94-02-16 
RADIOODTWARZACZE CLARION MRX 4675R minidisc, nowy 
model, RDS, 4 x 45 W, wiele funkcji - 700 zł; Sony CDX 6850R, 
minidisc, winda, RDS, 4 x 40 W, wiele funkcji - 560 zł; Becker 
Mexico Pro MD, minidisc, nowy model, winda, RDS, 4 x 40 W, 
wiele funkcji • 1.000 zł. Wrocław, teł. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZE CLARION 618 RDS nowy, w karto
nie, 1 rok gwarancji, model na 2001 r., CD, ISO -1.450 zł, Cla
rion 318 RDS, nowy, na 1 płytę CD, na gwarancji - 770 zł. Wro
cław, tel. 0605/13-07-05
RADIOODTWARZACZE CLARION nowy model, pełny auto
mat, RDS, 4x35 W, sterowanie CD, wiele funkcji - 350 zł, Sony 
XR-5890R, pełny automat, RDS, 4x35 W, d-bass, wiele funkęji, 
karton, dokumenty - 350 zł, Sony xr-6210R, pełny automat, win
da, RDS, d-bass, wiele funkcji - 410 zł, inne. Wrocław, tel. 
0503/65-89-34
RADIOODTWARZACZ CLARION ARX 6270R RDS EON, 18 
stacji FM, PS, AS *  zmieniacz płyt CD z kablem, • 700 zł. Wro
cław, tel. 0601/88-32-87
RADIOODTWARZACZ CLARION DRX 5575R RDS, EON, 4 x 
40 W, sterowanie zmieniaczem j wzmacniaczem, - 510 zł. Wro
cław, tel. 0501/73-24-52,0503/67-74-11 
RADIOODTWARZACZ CONCERT, 1999 r. RDS, sterowanie 
CD, do Audi, - 600 zł. Brzeg, tei. 0501/24-12-72,0609/20r37-20 
RADIOODTWARZACZ DAEWOO 4x45 W, RDS, EON, mięk
ka mechanika, panel, kodowane, wyjście na zmieniacz CD, 
nowe, - 450 zł. Wrocław, tel. 071/372-40-86 w godz. 9-17 
RADIOODTWARZACZ FORD auto-reverse, kodowany, fader,
-130 zł. Lubin, tel. 076/846-87-30 
RADIOODTWARZACZ FORD 4000 TRAFFIC, - 360 zł. Świd
nica, tel. 0602/8049-36
RADIOODTWARZACZ FORD 2006 RDS, do Forda Mondeo, 
Escorta, -190 zł. Świdnica, tel. 0605/29-34-36,074/85246-28 
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG SC 303 z RDS-em, do Opla 
Astry, Corsy, Vectry, - 260 zł. Lwówek śląski, tel. 075/782-31-32, 
0608/77-04-92
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG 4000, dużo funkcji ♦ zmie
niacz na 6 CD, z kablem, stan b. dobry, - 700 zł. Namysłów, tel. 
0604/89-65-56
RADIOODTWARZACZ GRUNDIG SCD1590VD1 x 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 JVC KS-F 353R nowy, z RDS, 4 x 40 
W, panel, - 380 zł. Długołęka, teł. 071/315-20-91,0604/29-27-67 
RADIOODTWARZACZ JVC KID SX-999 R CD, 4x40 W. z RDS. 
ańtyschock, kolorowy wyświetlacz, opuszczany panel, - 600 zł. 
Leszno, tel. 0609/48-94-29
RADIOODTWARZACZ JVC KD-KX 3R - 650 zł oraz SONY CDX 
700R - 900 zł. Leszno, tel. 0605/82-85-18 
RADIOODTWARZACZ JVC KD-ZX 20R "kameleon", 4 x 45 
W, na 1 płytę, winda, wysuwana klawiatura, - 700 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-53-97,0606/36-58-27 
RADIOODTWARZACZE JVC KD-LX10 nowy model, na płytę, 
RDS, 4x40 W, kameleon, wiele funkcji • 600 zł, Sony 
CDX4260R, na płytę, RDS, 4x40 W, d-bass, wiele funkęji - 460 
zł, Pioneer DEH-3000R, na płytę, nowy model, RDS, 4x45 W, 
equalizer, wiele funkcji - 500 zł, inne modele. Wrocław, tel. 
0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ JVC .kameleon’ , - 700 zł. Wrocław, tel. 
0503/95-12-90
RADIOODTWARZACZ JVC KDS 777, 2001 r. 4 x 40 W, na 
CD, RDS, EON, widmo - 520 zł. Wrocław, tel. 0501/73-24-52, 
0503/67-74-11
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC-7040R z CD. stan ide
alny, kpi. dokumentacja+ osprzęt, wzmocnienie 4x30 W, - 550 
zł., tel. 077/404-61-61 (k00092)
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-777R 4x44W, obra
cany panel, wszystkie możliwe funkqe, wyjście na wzmacniacz, 
ĆD/MD, - 450 zł. BorekWIkp, woj. leszczyńskie, tel. 
0603/25-77-60
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KMD-870R 4 x 44 W, mi- 
nidysk, wysoki model i nowy opuszczany panel - 550 zł. Legni
ca, tel. 0606/50-61-91
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 759R RDS, sterow
nik zmieniacza CD, 4 x 40 W, duży, kolorowy wyświetlacz, sys
tem przeciw kradzieży, - 550 zł. Opole, tel. 0602/86-95-54 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD panel, futerał, - 300 zł. Opo
le, e-mail: xm3@poczta.onet.pl 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD 757 W z RDS. 4 kolory pod
świetlania, dużo funkcji, pilot, etui, zmieniacz na 10 płyt + 2 
magazynki, udokumentowane pochodzenie, paszport, stan b. 
dobry, - 950 zł. Wilkowice, gm. Lipno, tel. 0607/64-13-66 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 2440 auto-reverse, 
kieszeń, pomarańczowe podświetlenie - 220 zł; radioodtwarzacz

Kenwood na 1 CD, kieszeń, 2 kolory podświetlania, 4 x 25 W - 
320 zł. Wrocław, tel. 0608/34-07-58 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC-354D samochodowy.
• 365 zł. Wrocław, tel. 071/323-54-36 do godz. 18.0608/30-37-66 
RADIOODTWARZACZE KENWOOD KDC 7070R na płytę, 
nowy model, obracany panel, RDS, 4x44 W, wiele funkcji - 600 
zł, Pioneer DEH-2100R, na płytę, nowy model, RDS, 4x40 W, 
karton • 500 zł, Philips RC-619R, na płytę, sound processor, 
RDS, 4x35 W, wiele funkcji - 400 zł, inne modele. Wrocław, tel. 
0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KMD 870 z minidyskiem, 
4x44 W, opuszczany panel, w kartonie, instrukcja, ISO, - 620 
zł. Wrocław, tel. 0502/03-85-95 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 7040 R na 1 CD. stan 
b. dobry, - 480 zł. Wrocław, tel. 0503/59-70-28 
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KRC 151L 4 x 20 W, ścią
gany paneł, nowy model, 18 stacji, montaż gratis, - 230 zł. Wro
cław, tel. 0502/39-10-89
RADIOODTWARZACZ KENWOOD KDC 3080R 4 x 40 W, 2 
kolory, na 1 CD, RDS, EON - 460 zł. Wrocław, tel. 0501/73-24-52, 
0503/67-74-11
RADIOODTWARZACZ OPEL CCRT 700 z telefonem GSM, 
dużo funkcji, stan idealny, cena 800 zł. Dzierżoniów, tei. 
0604/21-1742
RADIOODTWARZACZ OPEL CAR 300 do Opla Corsy, Astry, 
Vectry, z kodem, - 310 zł. Świdnica, tel. 0605/29-34-36, 
074/85246-28
RADIOODTWARŻACZ PANASONIC DFX4446, winda, zdej
mowany panel, 4 x 40 W, RDS EON, loud, TPS, dolby B. ATT, 
SDM, PTY, scan, rep.random, możliwość sterowania pilotem, 
sterowanie CD, wzmacniaczem, stan idealny, montaż gratis - 
420 zł. Bojanowo, tel. 065/545-66-98,0607/42-33-52 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 3-(0 model 99,4x40 
W, miękki, - 320 zł. Gostyń, woj. leszczyńskie, tel. 0503/65-39-05 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC FX 66 4 x 40 W, nowy, 
gwarancja, pudełko, pilot, instrukcja, wysoki model, - 480 zł. 
Legnica, tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC na 1 płytę, sprawny ♦ 
wzmacniacz, stan dobry, -140 zł. Lutynia, gm. Miękinia, woj. 
wrocławskie, tel. 0607/82-60-10 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC RD 900 RDS, 4 x 40 W, 
miękki mechanizm, panel, - 350 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0607/76-04-81
RADIOODTWARZACZ PANASONIC SX-88 LEN świecąca 
obudowa, 4 x 60W, pilot, zmień iarka na 8 CD+subwoofer, 150W 
lub osobno, -1.250 zł. Oleśnica, tel. 071/314-96-81 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC z kompaktem, nowy, - 280 
zł. Wałbrzych, tel. 074/841-66-66 lub 074/665-23-22 
RADIOODTWARZACZ PANASONIC na gwarancji, pudełko, 
XBS, CD • 399 Zł. Wrocław, tel. 071/788-85-25 
RADIOODTWARZACZ PHILIPS SRC RDS, 4 x 35 W, wyjście 
na wzmacniacz, Dolby - 350 zł. Lwówek Śląski, tel. 
0607/76-04-81
RADIOODTWARZACZ PHILIPS. • 500 zł. Wrocław: tel. 
071/333-96-90
RADIOODTWARZACZ PHILIPS BETTA do Audi 80, - 90 zł. 
Wrocław, teł. 071/322-53-97,0606/36-58-27 
RADIOODTWARZACZE PHILIPS RC-619R na płytę, RDS, 
4x35 W, sound processor, wiele funkęji • 400 zł, Panasonic 
RDP-930R, na płytę, RDS, 4x40 W, wiele funkcji - 400 zł. Sony 
CDX-2500R, na płytę, nowy model, RDS, 4x45 W, d-bass, wie
le funkcji - 460 zł, inne modele. Wrocław, tel. 0502/92-27-31 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH P4600R. 4 x 35 W. RDS 
EON, pełna automatyka, dolby, loud, TPS, sterowanie CD, 
wzmacniaczem, montaż gratis • 340 zł. Bojanowo, tel. 
065/545-66-98,0607/42-33-52
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-8500 RDS winda, dużo 
funkcji - 620 zł *  zmieniacz Pioneer - 330 zł. Bolesławiec, tel. 
0601/57-13-39
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 7600R miękka mecha
nika, opuszczany paenl, - 480 zł. Bolesławiec, tel. 0606/27-90-88 
RADIOODTWARZACZ PIONĘER KEH 8600 R ♦ zmieniacz 
Pioneer CDX1230S, na 12 płyt CD, stan idealny, • 1.050 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0606/4342-23 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 8000, - 1.200 zł. Le
gnica. tel. 076/86648-87,0603/40-1242 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-7000 R na 1 płytę CD. 
4x45 W, mosfet, equalizer, dab control, sterowanie subbasem, 
model 2000 + pilot, winda, RDS, wszystkie funkcje, - 900 zł lub 
zamienię na inny, filtr dolnoprzepustowy. Lubin, tel. 
0609/27-59-37
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P 3630R RDS, EON. 
4x35 W, wyszukiwanie, PTY, TA, AF, PGM, sterowanie CD i 
wzmacniaczem, panel, - 260 zł. Lubin; tel. 0603/25-31-59 
RADIOODTWARZACZ PIONEER 6100 RDS, wyjście na C£), 
miękka mechanika, panel, bardzo dużo funkęji, stan b. dobry, 
możliwy montaż, - 240 zi. Lutynia, gm. Miękinia, woj. wrocław
skie, tel. 0607/82-60-10
RADIOODTWARZACZ PIONEER 830 RDS, opuszczany pa
nel, na kasety, dolby B/C NR, pilot+zmieniacz na 6 płyt i kabel, 
- 700 zł. Opole, tel. 0604/35-01-80, wieczorem 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH-P86 4x40 W, RDS, 
BSM, BSA, fuli logie, dolby B/C, panel, alarm, RPF 2, sterowa
nie CD, wersja srebrna, - 950 zł. Polanica Zdrój, woj. wałbrzy
skie, tel. 0607/09-68-26
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 8600RW, 4x40 W, ste
rowanie subwooferem i CD, miękki mechanizm, wbudowany 
alarm, 2 kolory podświetlania, pilot, najlepszy model, RDS, EON, 
BSM, stan b. dobry, - 650 zł. Wałbrzych, tel. 0609/35-78-45 
RADIOODTWARZACZE PIONEER DEH-3000R na płytę, nowy 
model, RDS, 4x45 W, equalizer, wiele funkęji - 550 zł, Panaso
nic RDP-930R, na płytę, RDS, 4x40 W, wiele funkcji - 410 zł, 
JVC KD-MX 3000R, na płytę, minidysk, winda, RDS, 4x40 W, 
equalizer, wiele funkcji - 760 zł i inne. Wrocław, tel. 
0502/92-27-31
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 2000R 4 x 45 W moss- 
fet, EQ, loud, RDS, wyjcie na wzmacniacz - 530 zł oraz skrzy
nia basowa Magnat Transforce, 1200 W, labiryntowa • 670 zł. 
Wrodaw. tel. 071/3254)6-79,0606/42-96-23 
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 2700R panel. RDS, 
dużo funkcji, dokumentacja, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0608/52-69-21
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 2200R panel, 4 X 35 
W, EON, miękki mechanizm, BSM, RDS, 18 stacji UKF, auto-re- 
verse i inne funkcje, - 275 zł. Wrocław, tel. 0607/18-20-26 
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH-700 w pudełku, pilot na 
kierownicę, RDS, winda (cena w sklepie 1990 zł) - 820 zł. Wro
cław, tel. 0602/58-92-20
RADIOODTWARZACZ PIONEER KEH 2700 R 4 x 35 W, pa
nel, RDS, EON, dużo funkcji, • 350 zl. Wrocław, tel. 
0608/52-69-21
RADIOODTWARZACZ PIONEER DEH 2020R procesor, mos
fet, RDS, EON. nowy model - 500 zł. KEH 4300R, 4 x 40 W, 
RDS, EON, sterowanie zmieniaczem, nowe -420 zł, KEH 3900, 
4 x 40 W, RDS, EON, miękka mechanika - 370 zł i inne. Wro
cław, tel. 0501/73-24-52,0503/67-74-11 
RADIOODTWARZACZ POWER ACOUSTIC czamy, pełny pa
nel, -110 zł. Ząbkowice Śl., tel. 074/641-25-99 
RADIOODTWARZACZ SONY MDX-C 7890R RDS EON. 4 x 
40 W, D-Bass, sterowanie CD i MD, 2-kolorowe podświetlenie 
klawiszy, reguł, kontrastu, wyświetlanie animacji (koniki), CD 
text, Custom File, wiele funkęji, stan b. dobry, - 420 zł. Gubin, 
teł. 0603/44-01-39
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 3900 R samochodowy, naj- 
noszy model, 4x50 W, winda, na 1 płytę CD, panel, stan b. do
bry, - 650 zł. Kobierzyce, woj. wrocławskie, teł. 0504/93-93-11 
RADIOODTWARZACZ SONY XR 5352, • 150 zł. Legnica, tel. 
0606/96-62-64
RADIOODTWARZACZ SONY XRC420, RDS, zmieniacz 
CDX-51, na 10 płyt, miękka mechanika, panel, wiele funkęji, - 
700 zł. Oleśnica, tel. 071/398-57-98 w goidz. 14-16 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX-C6850 R/F kompakt, z pi
lotem, nowy, w kartonie, - 850 zł. Polanica Zdrój, tel. 
0502/40-91-08 '
RADIOODTWARZACZ SONY MDX minidisc, 4 x 40 W, d-bass, 
RDS, 4 kolory podświetlania, dużo^unkcji, • 490 zł. Wrocław, 
tel. 0502/92-38-65
RADIOODTWARZACZ SONY MDX-C 7890R. 4 x 40 W + zmie
niacz Sony CDX 605, na 10 CD, ♦ okablowanie, - 900 zl. Wro
cław, tel. 0602/58-94-57
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RADIOODTWARZACZ SONY XR 3690 na kasetę, panel, RDS, 
4 x 20 W. -190 zł. Wrocław, tel. 071/322-53-97,0606/36-58-27 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C 5110R RDS EON, 2 kolo
ry podświetlania. 3xBASS, sterowanie CD, CD-TEXT, 18 stacji 
radiowych, miękka mechanika, wiele innych funkcji, złącze ISO, 
model z 2000 r, - 420 zł. Wrocław, tel. 0606/16-76-49 
RADIOODTWARZACZ SONY w pudełku, RDS, CD, stan ide
alny, - 490 zł. Wrocław, tel. 071/343-75-08 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C 650 RDS, pamięć 18 sta
cji UKF, fuli logie, 4x40 W, wybór rodzaju taśmy, 2 kolory pod
świetlania, zdejmowany panel, winda, wiele funkcji, ♦ zmieniacz 
Sony ĆDX-45, kabel 4.5 m, magazynek na 10 płyt, 1 bit D/A 
converter system, -1.150 zł. Wrocław, tel. 071/321-61-00 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-V550 RDS zmieniacz 10 CD, 
kabel, - 700 zł. Wrocław, tel. 0501/38-69-62 
RADIOODTWARZACZ SONYXR 5300R 4 x 45 W, winda, wy
soki model, - 530 zł. Wrocław, tel. 0501/73-24-Ś2,0503/67-74-11 
RADIOODTWARZACZ SONY CDX 5272 4 x 30 W, na 1 płytę, 
panel, 2 kolory podświetlenia, dużo funkcji, wyjście na wzmac
niacz, - 360 zł. Wrocław, tel. 071/321-60-32,0502/93-87-30 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C 510 RDS, panel, 2 kolory 
podświetlenia, - 230 zł. Żary, tel. 0606/63-58-02 
RADIOODTWARZACZ SONY XR-C510 RDS panel, 2 kolory 
podświetlenia, wejście na CD, wzmacniacz, przewijanie od 
utworu do utworu, - 230 zł. Żary, tel. 0606/63-58-02 
RADIOODTWARZACZ VDO CR 3100 winda, 4x40 W, srebrny,
• 480 zł lub zamienię na minidisc. Głogów, tel. 0604/65-85-85 
O RADIOODTWARZACZE SAMOCHODOWE ze

zmieniaczem płyt CD, razem lub osobno, reno* 
mowanych firm: Panasonic FX77 ♦. DP9061, Ken
wood KRC-777 + KDC662, JVC KS-FX940 4 
CH-X99, VD-2100, Beta-4, Kenwood KDC-6070, 
Sony CDX-600 itp., modele kasetowe 1 CD płyto* 
we • od 320 z ł • 920 z ł. Bolesław iec, te l. 
0502/50-40-75 84019811

RADIOTELEFON MOTOROLA GM 350 samochodowy + ante
na (do TAXI), • 1.000 zł. Świdnica, tel. 0608/85-37-72 . 
SŁUCHAWKI TDS-5M stereo, • 45 zł. Wrocław, tel. 
071/368-80-12
SŁUCHAWKI AIWA13402 z pilotem, do walkmana, - 80 zł. Wro
cław, tel. 071/352-40-60
SŁUCHAWKI SENNHEISER HD 565 Ovation, zapakowane, nie 
używane, cena 45<Kzł. Głogów, tel. 0601/21-16-19, 
076/833-57-73
SŁUCHAWKI SENNHEISER HD nowe audiofiiskie słuchawki, 
najwyższy model (cena sklepowa 1.200 zł), - 780 zł. Wrocław, 
tel. 0606/13-34-40
O SPRZĘT DO "KINA DOMOWEGO" amplitunery, 

DVD firm: Denon, Sony, Yamaha, Pioneer, Tech- 
nics, kolumny B&W, Tannoy, Ouadral, zestawy 
kolumn do kina domowego wraz z subwooferem 
firm: Sony, Yamafia, Pioneer, kamery video (cy
frowe i analogowe), m. in. Sony, JVC, Panaso
nic, Canon, sprzęt nowy, na gwarancji, instr. w 
jęz. polskim , montaż g ra tis . Lub in, te l. 
076/724-67-63,0605/44-74-03 84019791

SPRZĘT RTV, AMPLITUNER YAMAHA RXV-800 - 2.150 zł. 
RXV-620 -1.550 zł. RXV-520 -1.350 zł, Sony STR-940 -1.870 
zł, STR-840 -1.500 zł, odtwarzacz DVD Yamaha 510-1.200 zł, 
Sony NS-400 • 1.400 zł, NS-300 -1.180 zł, kolumny Pascal 505
• 1.350 zł, 705 - 2.250 zł. Głogów, tel. 076/834-15-50, 
0603/06-49-97
SPRZĘT RTV, KOMPAKT SIEMENS RA-200 + tuner Soundwa- 
ve • T 1100, korektor Soundwave Q 1100, graficzny, wzmac
niacz Soundwave A 1100 R, 2 x 40 W, 8 Om, magnetofon Tech- 
nics M 235X, 2-kieszeniowy, kasetowy, automatic, z pilotem, - 
530 zł. ..tel. 0603/32-36-27
SUBWOOFER samochodowy, 120,180 W, tubowy i skrzynio
wy, 2-głośnikowy, stan b. dobry -120 zł i 190 zł. Dzierżoniów, 
tel. 0502/17-57-92
SUBWOOFER - aktywny, klasy .high end", pełna regulacja, pi
lot, -1.900 zł. Głogów, tel. 0601/21-16-19,076/833-57-73 
SUBWOOFER *  wzmacniacz, - 100 zł. Legnica, tel. 
076/722-40-07
SUBWOOFER fi25 cm, 250 W. na głośniku Tonsil, -180 zł lub 
zamiana na tel. komórkowy. Legnica, tel. 0503/13-15-52 . 
SUBWOOFER aktywny, Yamaha YST-320, najnowszy model -
1.700 zł. Legnica, tel. 0601/50-97-44 
SUBWOOFER samochodowy, moc 250 W, średnica 25 cm, w 
skrzyni, -160 zł. Złotoryja, tel. 076/878-42-85,0501/60-77-39 
SUBWOOFER INFINITY CAPPA 30 cm, + skrzynia labirynto
wa 150 dm3, wzmacniacz RTD, skrzynia robiona na zamówie
nie, projektowana do samochodów typu sedan, - 600 zł., tel. 
077/404-61-61 (k00091)
SUBWOOFER JBL CTX 300 nowy, tuba, głośnik 30 cm, - 575 
zł. Wrocław, tel. 0605/13-07-05
SUBWOOFER JBL CTX 300 nowy, w kartonie. 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 1000 W, - 900 zł lub zamienię na telewizor, 
radio samochodowe, z dopłatą. Wrocław, teł. 0606/52-64-04 
SUBWOOFER MAGNAT tuba, 600 W, głośnik 30 cm, nowy, - 
575 zł. Wrocław, tel. 0605/13-07-05 
SUBWOOFER MAGNAT SHOCKWAVE 1200 samochodowy, 
600 W, 30 cm, zapakowany, nie używany, do zabudowy, - 300 
zł. Wrocław, tel. 0603/19-07-50
SUBWOOFER MAGNAT TRANSFORCE 1200 W, w skrzyni 
pasmowo-przepustowej, potężna moc, atrakcyjny wygląd (cena 
sklepowa 1.500 zł), - 670 żł. Wrocław, tel. 071/325-Q6-79, 
0606/42-96-23
SUBWOOFER PIONEER 303C 500 W, 30 cm, w obudowie, • 
300 zł.rtel. 0607/48-19-58
SUBWOOFER PIONEER samochodowy, moc wyjściowa 120 
W, moc maks. 400 W, gumowa membrana, skrzynia trapezo
wa, nowy, • 500 zł. Ziębice, tel. 074/816-11-08 p/osić Jacka 
SUBWOOFER PYRAMID samochodowy, 420 W, nowy, na gwa
rancji, 2 wyjścia mono, - 330 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/844-27-59
SUBWOOFER SONY SA-VMS 5 aktywny, do .kina domowe
go*, wbudowany wzmacniacz 100 W. głośnik śr. 20, Bass Re- 
flex, nowy (3-mies.), - 850 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-78-05 
SUBWOOFER TONSIL tuba 2x200 W, samochodowy, • 350 zł; 
Bolesławiec, tel. 0502/32-23-68 
TELEBIM GRUNDIG super color cinema 9050, przekątna ekra
nu 102 cm, automatycznie chowany i wysuwany, 1982 r., stan 
b. dobry, jeden z niewielu egzemplarzy, - 4.500 zł. Legnica, tel. 
076/850-61-86,0604/47-31 -57
TELEWIZOR 28*, czarna obudowa (plastikowa), telegazeta, 
eurozłącze, z pilotem, instrukcja, - 330 zł. Kłodzko, tel. 
0606/94-10-87
TELEWIZOR czarno-biały, 12" do sam. na 12 V R20, z radiem, 
stan idealny • 220 zł. Lubin, tel. 076/847-62-28 
TELEWIZOR 14*. zasilanie 12/220 V, kolorowy, z pilotem, pra
wie nowy, - 650 zł. Wrocław, tel. 0608/32-86-89 
TELEWIZOR BLAUPUNKT 28* stereo, TXT, euro. - 600 zł. Gro
madka, tel. 076/817-25:97,0606/31-99-35 
TELEWIZOR BLAUPUNKT 28* 100 Hz. srebrny, model 2000 
r., stereo, funkcje i menu na ekranie, funkcja 16:9/autoformat, 
regulacja tonów wysokich i niskich, multisystem, PIP, PAP, OSD, 
ATS, funkqa nadawania etykiet programowych, stop klatka, 
zoom, AVL, timer, pilot, - 1.490 zł. Lubin, tel. 076/842-58-86, 
0608/46-21-04
TELEWIZOR BLAUPUNKT 33" pilot TXT, 2 x EURO, PIP, funk
cje wyśw. na ekranie, zoom, format 16:9, -1.800 żł. Strzegom, 
tel. 074/855-41-23
TELEWIZOR BLAUPUNKT 25* stereo, txt euro, menu, pilot, - 
499 zl. Wrocław, tel. 0603/21-24-72 
TELEWIZOR CLATRONIC 21", stan b. dobry, - 280 zł. Wro
cław, teł. 0502/31-64-28
TELEWIZOR CLATRONIC 14*, zasilanie 12/220 V, kolorowy, 
pilot, czincze, grafika ekranowa, zegarek, wyłącznik i włącznik 
ozasowy, antena zewnętrzna, nowy model, stan idealny, • 645 
zł. Wrocław, tel. 071/316-51-67
TELEWIZOR COLORED 21". - 90 zł. Wrocław, tei. 
071/355-65-56
TELEWIZOR DAEWOO 21* 2-letni, kupiony w salonie, czamy, 
pilot, telegazeta, EURO, 1 x AV, stereo, stan idealny, • 550 zł. 
Zgorzelec, tel. 075/775^45-85

TELEWIZOR DAEWOO 21* na gwarancji, z pilotem, mało uży* 
wany, stan idealny, - 450 zł. Zielona Góra, tel. 0603/40-14-77 
TELEWIZOR ELEMIS 26" telegazeta, EURO,- 90 programów, 
głowica kablowa, brak pilota, możliwość obsługi i programowa
nia bez pilota, • 100 zł. Leszno, tel. 065/526-78-26 lub 
0503/50-25-17
TELEWIZOR GRUNDIG 28", stereo, teletext, bogatejnenu, 2 x 
Euro, pilot, klatka stop, przesunięcie obrazu, dźwięk przestrzen
ny, -1.150 zł. Kożuchów, tel. 068/355-27-30 
TELEWIZOR GRUNDIG 29". 100 Hz, stereo, txt, euro, pilot, 
zoom, stop, klatka, PIP, bogate menu, stan b. dobry • 1.370 zł. 
Legnica, tel. 0607/37-55-76
TELEWIZOR GRUNDIG 28" panoramiczny, scan, photo, zoom, 
PIP TXT, .stop* klatka, AV x3, SVHS x1, mega TXT, stereo + 
subwoofer, DNR x3, sleep, timer, hyperband, • 2.590 zł. Legni
ca, tel. 076/854-79-60,0606/21-0.5-91 
TELEWIZOR GRUNDIG 17" pilot, euro, pal-secam, stan b. do
bry. - 300 zł. Lubin, tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 
TELEWIZOR GRUNDIG 28", stereo, 100 Hz, cyfrowy, 3 x euro, 
txt, Pip, stan idealny, na gwarancji - 980 zł. Lubin, tel. 
076/847-62-28
TELEWIZOR GRUNDIG 28" stereo, txt, z wybieraniem, funk
cji, 2x euro, pilot, - 360 zł. Wińsko, tel. 071/389-86-04 
TELEWIZOR GRUNDIG 29", .stop' klatka, PiP, • 600 zł. Wro
cław, tel. 071/357-37-21
TELEWIZOR GRUNDIG kilkuletni, 27". telegazeta, pilot, stan 
dobry, -180 zł. Wrocław, tel. 0600/32-78-85 
TELEWIZOR GRUNDIG 29" 100 Hz, stereo, telegazeta, EURO, 
czincze, pilot, zoom, PIP, menu komputerowe, S-VHS, RGB, 
czasowy wyłącznik i włącznik, pilot, czarna plastikowa obudo
wa, subwoofer, 2-letni, stan idealny, • 1.450 zł. Wrocław, tel. 
071/345-71-65,0607/82-03-48
TELEWIZOR GRUNDIG 28", 100 Hz, stereo, 9 x PiP, zoom, 
Strobo, .stop* klatka, format 16/9,2 x AV, bogate menu, dużo 
innych funkcji, oryginalny pilot, - 1.430 zł. Wrocław, tel. 
0503/09-16-08
TELEWIZOR GRUNDIG 29" - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/349-22-47,071/349-30-51
TELEWIZOR GRUNDIG 28". stereo, teletekst, 100 Hz, 2-letni, 
menu, zoom, podział ekranu na 9 części, PIP (obraz w obra
zie), klatka stop, 2 x euro, czincze, SVHS, Jiyper band, stan 
idealny, -1.350 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75.0603/28-89-79 
TELEWIZOR GRUNDIG 21". tuner TV kablowej, timer, menu 
wyśw. na ekranie, AV, z pilotem, stan b. dobry, TXT, • 470 zł 
/szt. Wrocław, tel. 071/339-79-49 
TELEWIZOR GRUNDIG 28" 3-letni, • 950 zł. Zielona Góra, tel. 
068/326-46-23
TELEWIZOR GRUNDIG. 1998 r. 28". stereo, menu w 11 języ
kach, sleep, etykiety programu, tuner TV kablowej na 90 pro
gramów, 2 EURO, AV, S-VHS, z pilotem, - 790 zł. Wrocław, tel. 
0603/62-74-23
TELEWIZOR JOWISZTC-500 Pal/Secam, mało używany, • 80 
zł. Legnica, tel. 076/856-48-88
TELEWIZOR JVC, 2000 r. 29", Stereo Nicam, gwarancja, dużo 
funkcji, sleep, zegar, txt, zoom x 2, euro x 2, -1.600 zł. Oborniki 
Śląskie, tel. 0603/65-05-26
TELEWIZOR LOEWE 32" wzmacniacz, kolumny, monolit, ko
lor czarny, - 1.500 zł. Lubań, woj. jeleniogórskie, tel. 
0602/11-36-16
TELEWIZOR LOEWE 28", pilot, stereo, txt, 2 x euro, czarna 
obudowa, szyba, po serwisie, stan b. dobry - 390 zł. Lwówek 
Śląski, tel. 075/782-22-45 w godz.10-16,0608/87-87-35 
TELEWIZOR MAGNUM stereo, txt 2 x euro, na podzespołach 
Grundig, pilot, gwarancja 6 miesięcy, - 650 zł. Sobótka, teł. 
071/316-23-21
TELEWIZOR METZ 29", kineskop Black Megatron, 100 Hz, 
multi PiP, Nicam, pełna opcja, • 1.790 zł. Wrocław, tel. 
0604/41-47-12.0606/37-54-76
TELEWIZOR NOKIA 28". pilot, telegazeta, eurozłącze, menu 
w języku polskim, stereo nicam, cena 600 zł. Legnica, tel. 
0608/29-07-09
TELEWIZOR NOKIA 32*, panoramiczny, bogate menu, funk
cje na ekranie, PIP, 2 x AV, 2 x zoom, pilot, -1.250 zł. Legnica, 
tel. 076/856-01-63
TELEWIZOR NOKIA 28", 100 Hz, zoom, TXT, menu w j. pol
skim, stereo, stan idealny, • 1.400 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-24-62 do godz. 14.0604/87-56-91 
TELEWIZOR NOKIA 25", hyperband, stereo, 2 x 20 W, telega
zeta, z pilotem, - 320 zł. Wrocław, tel. 071/347-69-72 
TELEWIZOR NOKIA SALORA28", telegazeta, funkcje wyśw. 
na ekranie, plastikowa obudowa, tuner TV kablowej, EURO, z 
pilotem, stan dobry, • 420 zł. Wrocław, tel. 0603/26-68-09 
TELEWIZOR NOKIA 28", PiP, 3 x AV, menu komputerowe, TXT, 
blokada, automatyczne strojenie, - 990 zł. Wrocław, tel. 
071/339-00-^2,0501/40-68-23
TELEWIZOR NORDMENDE THOMSON, 1999 r. 29", kineskop 
Planar Diva, 100 Hz, płaski, ciemny, subwoofer, zoom, stabili
zacja obrazu, .stop’  klatka, 2 EURO, 3 AV, z pilotem, -1.400 zł. 
Wrocław, tel. 0603/62-74-23
TELEWIZOR ORION 34', funkcje na ekranie, opcja 16:9,100 
programów, 2 x AV, atrakcyjny wygląd, -1.050 zł. Legnica, tel. 

^076/856-01-63 
TELEWIZOR ORION 28*, stereo, telegazeta, funkcje wyśw. na 
ekranie', tuner TV kablowej, plastikowa obudowa, EURO, z pi
lotem, stśn b. dobry, gwarancja, - 420 zł. Wrocław, tel. 
0603/26-68-09
TELEWIZOR OTAKE 20" możliwość zaprogramowania 50 sta
cji, stan dobry, • 230 zł. Strzegom, tel. 074/855-28-35 
TELEWIZOR PALLADIUM 21" - 300 zł. Wrocław, te lr 
071/349-22-47.071/349-30-51
O TELEWIZOR PANASONIC TX-36-PG-50-D - 9.000 

zl, Philips 32 PW-9616 - 6.700 zl, JVC AV-i2-Z-10 
- 6.200 zl, Sony KW-32 FQ-75 - 6.150 zl, KW-32 
FX-65 - 4.900 zl, magnetowid NV-DV-2000 - 7.200 
zl, JVC HRS-J-9700 • 2.200 zl, HRS-J-7700 -1.350 
zł, nowe, 2 lata gwarancji. Lubin, te l. 
0603/12-30-26' 84020121 

TELEWIZOR PANASONIC 29". stereo, 100 Hz, nowy model, 
płaski ekran, uszkodz. - 620 zł. Legnica, tel. 0606/68-30-86 
TELEWIZOR PANASONIC TX36PG50 36", panoramiczny, pła
ski kineskop TAU, 100 Hz, 2 tunery, auto surround system, stro
boskop, fotó, zoom, menu, TXT z pamięcią cyfrowy filtr grze
bieniowy, multi podglądy, srebrna pbudowa, model 2001, nowy, 
na gwarancji, dowiozę, - 9.200 zł. Wrocław, tel. 0603/32-23-11 
TELEWIZOR PANASONIC 28", stereo, TXT, hyper band, ory
ginalny pilot, sprawny,«470 zł. Wrocław, tel. 071/342-70-41 
wewn. 300,0502/04-13-01
TELEWIZOR PANASONIC 29AK20 nowy, w kartonie, - 3.800 
zł. Zielona Góra, teł. 068/326-46-23 
TELEWIZOR PHILIPS 28", uszkodzony, panoramiczny, 100 Hz, 
digital, - 650 zł. Chojnów, tel: 076/818-66-51 
TELEWIZOR PHILIPS 21". stereo. EURO, TXT, z pilotem. - 
320 zł. Kłodzko, teł. 0608/78-74-86 
TELEWIZOR PHILIPS 33" kineskop Match Line, stereo, wyj
ścia na kolumny, PIP (obraz w obrazie), TXT, funkcje wyświe
tlane na ekranie, z pilotem, - 1.100 zł. Legnica, tel. 
076/862-99-18,0609/27-22-16 '
TELEWIZOR PHILIPS 28", menu, 2 x AV, SVHS. nicam, txt, 
stereo, pilot - 750 zł. Legnica, tel. 076/852-57-19 

-  TELEWIZOR PHILIPS 28", 100 Hz, 1-roczny, srebrna obudo
wa, stereo, nicam, stop klatka, zoom, hyperband, zmiana for
matu 16:9, blokada rodzicielska, stan idealny - 1.290 zł. Legni
ca, tel. 076/721-88-95,0502/29-75-18 
TELEWIZOR PHILIPS 34", srebrna obudowa, txt, pilot, zoom, 
dolby surround, sleep timer, hyperband, menu bogate, nowy 
model - 2.300 zł. Legnica, tei. 076/722-26-01 
TELEWIZOR PHILIPS 28", srebrna obudowa, stereo, txt, pilot, 
dolby surround, sleep timer, bogate manu, roczny - 1.050 zł. 
Legnica, tel. 0607/37-55-76
TELEWIZOR PHILIPS 28" nowy, 100 Hz, perłowosrebma obu
dowa, stereo Nicam, cyfrowa .stop* klatka, zoom, funkcja 16:9, 
equalizer, Scart x3, sleep, timer, mega TXT w j, polskim, menu 
komputerowe, - 1.590 zł. Legnica, tel. 076/854-79-60, 
0606/21-05-91
TELEWIZOR PHILIPS 38" panoramiczny, pełny PIP, 80 pro
gramów, srebrny, - 2.500 zł. Lubań, tel. 0602/11-36-1 &* 
TELEWIZOR PHILIPS, panorama, 38", PIP, - 2.500 zł. Lubań 
Śl., lei. 0602/11-36-16

TELEWIZOR PHILIPS 17" pilot, txt, euro, pal-secam, stan b. 
dobry, - 300 zł. Lubin, tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 
TELEWIZOR PHILIPS 32", 100 Hz, zoom, stereo, panoramicz
ny, stan idealny, - 3.200 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-24-62 
do godz. 14,0604/87-56-91
TELEWIZOR PHILIPS 21PT4475 nowy, kolor, stereo nicam, 
21", zoom x2, txt. zegar, instrukcja i menu w języku polskim, - 
900 zł. Oborniki śląskie, tel. 0603/65-05-26 
TELEWIZOR PHILIPS 29* 100 Hz, digital scan, .stop* klatka, 3 
x euro, matchline, pilot, gwarancja 6 mieśięcy, • 1.420 zł. So
bótka, tel. 071/316-23-21
TELEWIZOR PHILIPS 36" panoramiczny, stereo NICAM, 
100Hz, PIP 3 EURO złącza, stop klatka, subwoofer, stan b.do- 
bry, Strobo, 10 miesięcy gwaranacji, - 3.300 zł. Sobótka, tel. 
071/390-37-65,0501/03-28-76
TELEWIZOR PHILIPS 25", obudowa drewniana, stan b. dobry, 
- 250 zł. Wrocław, tel. 0504/78-42-74 
TELEWIZOR PHILIPS 33", stereo, PiP, bogate menu, orygi
nalny pilot, 3 x AV, czincze, stan b. dobry, • 2.350 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-79-49
TELEWIZOR PHILIPS 28", kineskop Match Line, 3 x AV, boga
te menu, dużo funkcji, model 98, piękna drewniana obudowa 
wysoki połysk, - 1.390 zł (możliwe raty). Wrocław, tel. 
071/339-00-52,0501/40-68-23
TELEWIZOR PHILIPS 29" 100 Hz, stereo Nicam, 3 x zoom, 
stopklatka, top mega, txt, equalizer, 3 x euro, hiperband, stan 
idealny, -1.590 zł. Zgorzelec, tel. 075/775-51-94 
TELEWIZOR PHILIPS 41". kino domowe, - 3.500 zł. Żagań, 
tel. 0609/63-38-11
TELEWIZOR PHILIPS 38", 1993 r. kineskop Match Line, cyfro
wy, stop klatka, 2xeuro, 2xczincze, NTSC, bogate menu, 5xAV, 
PIP, zoom, automatyczne strojenie, • 3.800 zł. Legnica, tel. 
076/721-86-99,0604/82-63-46
TELEWIZOR RECOM 21", stereo, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0607/07-21-87
TELEWIZOR ROYAL14", - 270 zł. Wrocław, tel. 0607/07-21-87 
TELEWIZOR ROYAL 21" płaski kineskop, telegazeta, • 350 zł. 
Wrocław, tel. 071/363-74-68
TELEWIZOR SABA 14", plastikowa obudowa, EURO, z pilo
tem, - 260 zł. Kłodzko, tel. 0608/78-74-86 
TELEWIZOR SABA pilot, stan b. dobry, w rozliczeniu uszko
dzony telewizor lub sprawny telefon komórkowy w Plus GSM, - 
280 zł. Wrocław, tel. 0601/72-78-21 
TELEWIZOR SAMSUNG 21 cali, 99 programów, pilot, nowy w 
pudełku, - 540 zł. Wałbrzych, tel. 074/665-23-22 lub 
074/841-66-66
TELEWIZOR SAMSUNG 21 cali, - 230 zł. Wrocław, tel. 
071/349-23-48
TELEWIZOR SAMSUNG 28", TXT, menu w jęz. polskim, 
1.5-roczny. z pilotem, stereo, • 900 zl. Wrocław, tel. 
071/365-92-76
TELEWIZOR SAMSUNG 14" euro, pilot menu na ekranie, -
330 zł. Wrocław, tel. 0603/21-24-72
TELEWIZOR SANYO 28" telegazeta, zegar, pilot płaski ekran,
czamy, stan idealny, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/339-96-67,
0601/73-30-21
TELEWIZOR SANY014", • 280 zł. Wrodaw, tel. 0602/62-53-94 
TELEWIZOR SANYO 29", stereo, 2 x AV, TXT, menu na ekra
nie, z pilotem, stan dobry, • 680 zł. Wrocław, tel. 0603/35-97-99 
TELEWIZOR SANYO 12, 220 V, 7" - 85 zł. Wrocław, tel. 
071/782-96-59
TELEWIZOR SANYO 29". stereo, 2 x AV, hyperband, TOPTXT, 
bogate menu, oryginalny pilot, dowóz do 100 km gratis, • 820 
zł. Wrocław, tel. 071/339-72-50 
TELEWIZOR SCHNEIDER 28", 100 Hz, PIP, stop klatka, zoom, 
skanowanie, S-VHS, tuner TV-kablowej, nicam, 2-letni, -1.050 
zł. Sobótka, tel. 071/390-37-65
TELEWIZOR SHARP 28". stan b. dobry, dużo funkcji, stereo, 
oryg. pilot, nowy model - 700 zł. Legnica, teł. 0606/68-30-86 
TELEWIZOR SHARP 28", stereo, S-VH^ 2 x euro, tuner TV-ka- 
blowej, bogate menu, stan idealny, - 780 zł. Sobótka, tel. 
0601/42-18-99
TELEWIZOR SHARP 28" stereo, multitext, 2 x euro, S-VHS, 
digital, bogate menu, pilot, na gwarancji, • 850 zł. Sobótka, tel. 
0603/21-72-98
TELEWIZOR SHARP 25", stereo, telegazeta, menu, tunerTV 
kablowej, funkcje wyśw. na ekranie, off timer, 2 x EURO, AV, z 
pilotem, stan b. dobry, gwarancja, - 460 zł. Wrocław, tel. 
0603/26-68-09
TELEWIZOR SHARP 29", 100 Hz, Nicam stereo, 2-letni, 12 x 
PiP, zoom, Strobo, .stop* klatka, kolorowe, komputerowe, bo
gate menu, dtiżo innych funkcji, • 1.650 zł. Wrocław, tel. 
071/339-72-50
TELEWIZOR SHARP 29" - 600 zł. Wrocław, tel. 071/349-22-47, 
071/349-30-51
TELEWIZOR SHARP 28", stereo, menu komputerowe, pilot, 
timer, tuner TV-kablowej, dużo dodatkowych funkcji, kolorowy, 
stan idealny, - 730 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
TELEWIZOR SIEMENS 16", obudowa plastikowa, antena zew., 
przestrojony, kolorowy, • 120 zł. Kłodzko, tel. 0606/94-10-87 
O TELEWIZOR SONY 25", stereo, boczne głośniki 

oraz wieże Samsung, Max880,2 x 150 W, surro
und, 3 x CD, roczna • 700 zł/szt. lub zamienię na 
te lefon kom. Wrocław, te l. 071/360-16-42, 
0503/64-30-40 81014411

TELEWIZOR SONY KV32FQ75 - 3.200 zł, Sony KV32FX65 -
5.000 zł. Wschowa, tel. 0607/57-28-66,065/540-43-76 
O TELEWIZOR SONY KV32FQ75 najwyższy model, 

fabrycznie nowy, gwarancja - 6.150 zł, KV32FX65 
• 4.990 zł, KV29FQ75 • 4.990 zł, KV36FS70 - 9.000 
zł oraz gotowe zestawy „kina domowego” (Sony, 
Panasonic, Pioneer i inne), tanio. Zielona Góra, 
tel. 0605/03-56-82 84001401

O TELEWIZOR SONY KV32FQ75 - 6.100 zł, 
KV32FX65 - 4.900 zł, KV29FX65 • 3.700 zł, Pana
sonic TX32PK20 - 4900 zł, kino domowe Sony 
DAV-S300 - 2.450 zł, Panasonic SC-HT80 • 2.500 
zł, Pioneer 55 • 2.800 zł, amplitunery, DVD, ko
lumny, video, kamery oraz inny sprzęt, nowy. Zie
lona Góra, tel. 0600/19-96-91 87027681

TELEWIZOR SONY kineskop Trinitron 29" • 1.200 zł, telewizor 
Orion, 29Ś panoramiczny - 900 zł.., tel. 0607/40-09-52 
TELEWIZOR SONY KV-CZ909D 29", 2-letni. oryg. pilot -1.600 
zł. Głogów, tel. 0601/85-58-45
TELEWIZOR SONY Black Trinitron, typ KV-M1440K, 14", pilot, 
stan idealny - 380 zł. Kamieniec Ząbk., teł. 074/817-38-08 
TELEWIZOR SONY 32FX65 - 5.100 zł, 32FQ75 - 6.200 zł, 
36FS70 - 9.900 zł, 29FX65 - 3.700 zł, stolik pod telewizor 29-32", 
-1.200 zł nowe. Legnica, teł. 0609/27-22-09 
TELEWIZOR SONY KV29X2D 29", 100 Hz, digital + kompute
rowe menu w języku, mega txt, funkcja 1:9,2 x AV, 1 x SVHS, 
multisystem, hyperband, stereo sleep timer, 3 x DNR, oryg. pi
lot, stan b: dobry. Legnica, tel. 076/854-79-60,0606/21-05-91 
TELEWIZOR SONY 25" telegazeta, pilot - 550 zł, - 300 zł. Lu
bin. tel. 0601/73-63-01
TELEWIZOR SONY 29"..stereo, teletekst, 2 x euro, kolumny 
boczne', super Bass, Trinitron, pilot, - 850 zl. Sobótka, tel. 
0603/21-72-98
TELEWIZOR SONY KV-E2901D100 Hz, digitalplus, multi PiP, 
4 xEURO, dolby surround itp, - 1.900 zł. Świdnica, tel. 
074/851-33-88,0501/72-86-22
TELEWIZOR SONY KV32FQ75 32", - 6.600 zł. Wrocław, tel. 
0604/34-48-59
TELEWIZOR SONY KV36FS70K 36", panoramiczny, 100 Hz, 
PAL Plus, płaski kineskop Wega, 2 tunery, dolby digital surro
und, stroboskop! foto. zoom. menu, TXT, cyfrowy filtr grzebie
niowy, multi podglądy, srebrna obudowa, model 2001, głośniki, 
nowy, 2 lata gwarancji, dowiozę, - 9.900 zł. Wrocław, tel. 
0603/32-23-11
TELEWIZOR SONY KV-32FX65, • 5.000 zł. Wrocław; tel. 
071/344-12-52,0603/42-14-79
TELEWIZOR SONY kineskop Trinitron, 29", PiP, format 16/9,3 
x AV, 12 x czincze, 4 x S-VHS,, komputerowe menu, TOP TXT, 
z pilotem, -1.390 zł. Wrocław, tel. 071/339-72-50 
TELEWIZOR SONY 29", 100 Hz, z 1997 r. zpilotem, -1.500 zł. 
Wrocław, tel. 071/330-00-45,0601/56-07-79

TELEWIZOR SONY 21" - 400 zł. Wrocław, tel. 07/1/349-22-47, 
071/349-30-51
TELEWIZOR SONY 29", stereo, menu w j. polskim, 2-letni, pi
lot, 2 x euro, czincze, SSVHS, tryb 16:9, tuner TV-kablowej, 
dużo funkcji, stan idealny, • 1.390 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75,0603/28-89-79
TELEWIZOR SONY 29", kineskop Wega Trinitron, 100 Hz, PiP, 
Nicam, Multisystem, model 2001, - 2.390 zł. Wrocław, te!. 
0604/41-47-12,0606/37-54-76
TELEWIZOR SONY KV 32FQ - 6.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-11-93,0603/87-46-40
TELEWIZOR SONY KV32FX65 - 4.900 zł. Wschowa, tel. 
065/540-23-14,0609/11-48-98
TELEWIZOR SONY KV32FQ75 - 6.100 zł. Wschowa, tel. 
065/540-23-14,0609/11-48-98
TELEWIZOR SONY KV36FS70 • 10.500 zł, nowy, w kartonie i 
inne. Wschowa, tel. 065/540-43-76,0607/57-28-66 
TELEWIZOR SONY 32FQ75 nowy, w kartonie, - 6.100 zł. Zie
lona Góra, tel. 0605/38-04-92
TELEWIZOR SONY 29FX65 nowy, w kartonie, - 3.700 zł. Zie
lona Góra, tel. 0605/38-04-92
TELEWIZOR SONY 32FX65 nowy, w kartonie, - 4.900 zł. Zie
lona Góra, tel. 0605/38-04-92
TELEWIZOR TELEFUNKEN14", euro, OSD, pilot - 230 zł, Han- 
seatic, 21", stereo, TXT, 2 x EURO, grafika, pilot - 370 zł. By
strzyca Kłodzka, tel. 0603/53-42-21 
TELEWIZOR TELEFUNKEN 28" pilot, euro, txt, 16:9, pal-se
cam, -420 zł. Lubin, tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 
TELEWIZOR THOMSON 29", nicam. stereo, 2 x euro, AV - 900 
zł. Legnica, tel. 0609/20-26-60
TELEWIZOR THOMSON model Scenium 20Ó1 r., na gwaran
cji, płaski kineskop 28 cali, „stop" klatka, virtual surround, OSD, 
panoramiczny, 4 głośniki + subwoofer, stan idealny, - 4.500 zl. 
Świeradów Zdrój, woj. jeleniogórskie, tel. 0501/26-73-37 
TELEWIZOR TOSHIBA 26" stereo, TXT, menu na ekranie, - 
360 zł. Wińsko, tel. 071/389-86-04 
TELEWIZOR TOSHIBA 25", stereo, TXT, funkcje wyśw. na ekra
nie, AV, z pilotem, - 540 zł. Wrocław, tel. 0603/35-97-99 ' 
TELEWIZOR UHER 28", - 120 zł. Lwówek Śląski, tel. 
075/782-29-44
TELEWIZOR UNIVERSUM stan dobry, - 200 zł. Jaworzyna Śl., 
tel. 074/858-74-75 ,
TELEWIZOR UNIVERSUM S100 21", 39 kanałów, - 270 zł. Le
gnica, tel. 076/855-03-85,0603/46-41-45 
TELEWIZOR UNIVERSUM lampowy, 300 W, srebrny, wskaź
niki wychyłowe, stan dobry. Oleśnica, tel. 0609/37-05-16 
TELEWIZOR UNIYERSUM 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, teł. 071/787-66-00,0607/12-23-46 
TELEWIZORY firmy Galaxis, 28", czarna plastikowa obudowa, 
pilot, txt euro, stereo - 330 zł, firmy Goldstar, 14", czarna plasti
kowa obudowa, czincze, pilot szyba ochronna • 240 zł. Kłodz
ko, tel. 0606/94-10-87
TELEWIZORY kolorowy 5.5", 220/12 V oraz 10" na baterie (24 
V) - od 300 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po 20 
TELEWIZORY SONY 21,25" stereo, OSD, 3 x EURO - 730 zł; 
Supertech 10 i 14", z pilotem, 12/220 V, OSD, czincze, zegar, 
timer on/off - 560 zł; Telefunken 14 i 17", z pilotem, EURO, 40 
programów - 290 zł; Paladium 14", z pilotem, EURO, OSD, te
legazeta. timer • 390 zł. Wrocław, tel. 071/355-57-78, 
0503/84-43-79
TUNER telewizyjny, z funkcją PiP (obraz w obrazie) - przystaw
ka do telewizora, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/352-40-60 t
TUNER DENON DTU-1000 cyfrowy, stan idealny, -120 zł. Gło
gów, tel. 076/834-46-34
TUNER DIORA AS-952, - 90 zł oraz AS-250 • 50 zł. Zgorzelec, 
tel. 075/648-81-88
TUNER GRUNDIG T-903, drewniane boki, -160 zł. Wrocław,
tel. 0601/56-07-79,071/330-00-45
TUNER TECHNICS STGT-350, - 310 zł. Lubin, tel.
076/844-83-47
TUNER TECHNICS ST-GT 550 - 350 zł, CD SL-PG 390 - 400 
zł, wzmacniacz SU-V500 - 400 zł, Altus 140 z podst. - 600 zł, 
procesor SH-GE 90 - 700 zł, magnetofon AZ-6 • 800 zł, całość
3.000 zł lub zamienię na miniwieżę + dopłatą. Oleśnica, tel. 
0609/37-05-16
TUNER SAT PACE 280 MS, 250 kanałów, 2 niezależne głowi
ce, 2 wejścia LNB, 4x scart, stereo, bogate menu, szeroka gło
wica, pilot, - 200 zł. Legnica, tel. 0502/65-29-24 
TUNER SAT, - 500 zł, Wrocław, tel. 0502/31-64-28 
TUNER SAT AMSTRAD + pilot, dwie głowice, stan b. dobry, - 
100 zł. Głuszyca, tel. 074/880-81-50 
TUNER SAT COMSAT wyjście na 2 satelity, - 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/344-81-35
TUNER SAT PACE MSS1000 pozycjoner, wzmacniacz, dolby 
surround, 250 kanałów, do kina domowego ♦ dekoder D2-MAC 
z kartą, gratis, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/789-61-92 wieczo
rem, 0602/66-98-99
TUNER SAT SAT-TECH 2-głowicowy konwerter, z pilotem, 
nowa, zapakowany, 2150 MHz, 450 kanałów, - 450 zł. Lwówek 
Śląski, lei. 075/782-29-22 po 20 
WALKMAN RS-S70 metalowy, wielkości kasety, cyfrowe usta
wianie barwy dźwięku, dolby B, pilot, -180 zł. Wrocław, tel. 
071/341-32-67
WALKMAN RQ-P35 nowy, na gwarancji, - 80 zł. Wrocław, tel. 
071/341-32-67
WALKMAN PANASONIC RQ-SX11 S-Xbas, dolby, pilot w słu
chawkach, zasilanie z akumulatora lub dołączanej baterii, stan 
idealny, -150 zł. Lubin, tel. 0601/73-63-01 i 
WALKMAN PANASONIC RQ-P260 auto-reverse, XBS, doku
mentacja, -100 zł. Nysa, tel. 077/431-13-26,0606/99-80-30 
WALKMAN SONY WM-FX 511 kolor czamy, radio (16 stacji), 
Mega Bass. AVLS, FM mode, BL skip, auto-reverse, -170 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/850-99-82
WALKMAN SONY WM-FX 571 z radiem cyfrowym, słuchawki 
z pilotem, zasilany baterią, małe gabaryty, stan idealny, - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/353-26-60
WALKMAN SONY WM-EX 674 na gwarancji, niebieski, słu
chawki + pilot, dużo funkcji, stan b. dobry • 200 zł. Zielona Góra, 
tel. 0609/42-43-81
WIEŻA AIWA z pilotem, kompakt na 3 dyski, magnetofon 2-kie- 
szeniowy, kolumny, - 600 zł. Bielany Wr., tel. 071/311-26-08, 
0607/46-37-25
WIEŻA AIWA NSX S2-40, - 800 zl lub zamienię. Świebodzice, 
tel. 074/854-62-39
WIEŻA AIWA NSX-999 MKII, 3 x CD, 2 x tape, 1.5-roczny, do- 
Iby B, autorewers, wzmacniacz 2 x 150 W, tuner, korektor, 2 
kolumny, surround, T-bass, karaoke, sleep, timer, dużo funkcji, 
stan b. dobry, - 890 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
WIEŻA DIORA 3-segmentowa, tuner, wzmacniacz, RM, • 120 
zł. Bielawa, tel. 0601/14-43^92
WIEŻA DIORA 7-elementowa, kolumny Altus, pilot, okablowa
nie, • 1.250 zł lub zamienię na motorower Simson. Głogów, tel. 
076/834-81-06
WIEŻA DIORA wzmacniacz, korektor, magnetofon, kompakt 
Fonica, z pilotem, 2 kolumny Alton, • 1.200 zł. Grodzisk Wlkp., 
tel. 061/443-32-35 Tomek
WIEŻA DIORA 4 segmenty, srebrna, typ 432, - 240 zł. Legnica, 
tel. 076/855-03-85.0603/46-41 -45 
WIEŻA DIORA 502 5 segmentów, + kolumny 100 W, - 750 zł. 
Lubiny tel. 076/842-85-87
WIEŻA DIORA wzmacniacz WS-504, korektor FS-502, tuner 
AS-502, magnetofon MDS-506, kompakt CD-502, pilot, instruk
cje, -1.000 zł. Lubin. tel. 076/749-44-70,0502/93:74-59 
WIEŻA DIORA ze wzmacniaczem WS-504, korektor, - 900 zl. 
Nowa Ruda, tel. 074/871-61-54 
WIEŻA DIORA stan b. dobry, • 250 zł. Rogów Sobócki, tel. 
071/390-40-21
WIEŻA DIORA kolor srebrny, 4-segmentowa, okablowanie, 
magnetofon, wysuwana kieszeń, kompakt JVS, 4 kolumny (Ton
sil i  Altus), 110 W, korektor, wzmacniacz, radio, - 400 zł. Szale
jów Dolny, tel. 074/868-73-51
WIEŻA DIORA 4-segmentowa, stan idealny, • 450 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-96-67,0601/73-30-21 
WIEŻA DIORA 502 kolor antracytowy, wzmacniacz, korektor, 
magnetofon, tuner, pilot, dwie kolumny 70 W, okablowanie, stan 
b. dobry, - 950 zł. Wrocław, tel. 0501/93-98-58

WIEŻA DIORA: wzmacniacz z korektorem, tuner, magnetofon 
2rkieszeniowy - 250 zł. Zgorzelec, tel. 075/648-81-88 
WIEŻA DIORA 704 5 części, srebrna + kolumny Diora 120/180 
W (czarne), spalony gwizdek, zablokowany deck, - 1.300 zł. 
Żagań, tel. 068/478-47-92
WIEŻA FISHER segmentowa, - 1.000 zł. Kłodzko, tel. 
074/647-28-64,0603/94-15-09
WIEŻA JVC na gwarancji, 3xCD, 2xtape, tuner, pilot, 2 głośniki 
60 W, - 600 zł. Lubin, tel. 076/846-99-19 
WIEŻA KENWOOD 4 segmenty, CD na 6 płyt, procesor, ampli- 
tuner, magnetofon, -1.200 zł. Wrocław, tel. 0601/19-18-47 
WIEŻA LG FFH-299 pełny automat, 3 x CD, 2 kieszenie, pa
mięć 30 stacji radiowych, moc 2 x 30 W, stan b. dobry, - 600 zł. 
Gostków, gm. Stare Bogaczowice, tel. 074/880-45-12 
WIEŻA LG z pilotem, CD x 3,40 W, - 500 zł. Zgorzelec, teL 
0605/76-16-67
WIEŻA LUXMAN, 3 częściowa, wzmacniacz 4 x 60W, CD, deck 
trzygłowicowy, dolby, bez pilota, cena 750 zł. Wrocław, tel. 
0502/36-45-34
WIEŻA PANASONIC SA-AK48 5 x CD, Sound Control JOG, 
TRI-AMP, nowa, na gwarancji, - 1.500 zł. Wrocław, teł. 
0501/29-85-68
WIEŻA PHILIPS FN 730C 2 x 100 W, 3 x CD, 2 x magnetofon, 
autorewers, kolumny, wyjście DVD, subwoofer, pełna obsługa 
pilotem, kolorowy wyświetlacz, instrukcja, stan idealny, - 660 
zł. Wrocław, tel. 0503/10-25-81
WIEŻA PIONEER magnetofon CTS 550 S • 550 zł, tuner F 504, 
z RDS • 550 zł, kompakt PDS 505 - 520 zł, kolumny B&W 601S2 
-1.000 zł. Wrocław, tel. 0605/92-95-60 
WIEŻA PIONEER amplituner SX-403 RDS, 2 x 80W, kompakt 
PDM-203,6 x CD, pilot, cena całości 680 zł lub osobno. Wro
cław, tel. 0503/33-04-89
WIEŻA PIONEER wzmacniacz A-607R, 2 x 120 W, kompakt 
PD-S507, magnetofon CT-S450S dolby B/C/S HxPro, Tuner 
F-204 RDS, 2 piloty + kolumny Alton 80, gwarancja - 350 zł, - 
1.930 zł lub zamienię na Fiata 126p. Wrocław, tel. 071/341-35-83 
WIEŻA RFT 4 segmentowa, deck, radio, wzmacniacz, mixer-ko- 
rektor, 2 kolumny, - 330 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-27-51 
WIEŻA SAMSUNG 100 W, dużo efektów, atrakcyjna, kolumny
3-drożne (drewniane), - 500 zł. Oborniki Śląskie, woj. wrocław
skie, tel. 0605/65-06-10
WIEŻA SAMSUNG MAX kolor srebrny, na 3 CD, magnetofon 
dwukieszeniowy, stan idealny, nowa, w pudełku, - 760 zł. Wał
brzych, tel. 074/841-66-66 lub 074/665-23-22 ;
WIEŻA SAMSUNG MAX-940 z pilotem, zmieniacz na 3 płyty
CD, • 595 zł. Wrocław, tel. 323-54-36 dogodź. 18.0608/30-37-66
WIEŻA SHARP CD-S200 2 kieszenie, tuner, pilot, 2 kolumny, •
380 zł. Grodków, tel. 0600/83-75-79
WIEŻA SONY RX110 AV pro logie, dolby. uszkodzona. - 250
zł. Jełcz-Laskowice, tel. 071/318-41-08
WIEŻA SONY 5 elementów, kompakt, tuner, wzmacniacz 2 x
80 W, magnetofon, korektor, kolumny, pilot, -1.300 zł. Wrocław,
tel. 0603/22-81-46
WIEŻA SONY kompletna, z pilotem, - 550 zł. Wrocław, tel. 
0502/31-64-28
WIEŻA SONY czarna, MHC 3700,4-elementowa, tuner z time- 
rem, 30 pamięci, kompakt, 2-kasetowy z rewersem, wzmacniacz 
BI-AMP, 2x50 W + 2x20 W z procesorem DSP, pilot, stan b. 
dobry, • 850 zł. Wrocław, tel. 071/350-66-92 po godz. 16, 
0609/40-84-88
WIEŻA SONY STR-D565 amplituner, CD, magnetofon, RDS, 
surround, pro logie, 7 wyjść na kolumny, • 1.600 zł. Wrocław, 
tel. 0601/19-18-47
WIEŻA TECHNICS AA, 4-segmentowa + głośniki, kominy •
2.000 zł. Bytom Odrzański, tel. 068/388-48-01 
WIEŻA TECHNICS duża, kompakt SL-PG580A, tuner 
ST-GT550, magnetofon RS-AZ6 i RS-TR474, procesor dźwię
ku SH-GE90, wzmacniacz SU-V620, kolumny Altus 140 W, stan 
idealny, • 3.500 zł. Lądek Zdrój, tel. 074/814-79-28 
WIEŻA TECHNICS amplituner SA-X170. kompakt SL-PG 460A, 
magnetofon RS-BX 701, procesor dźwiękowy SH-GE 90, -1.500 
zł. Oleśnica, tel. 071/398-57-98 w godz. 14-16 
WIEŻA TECHNICS SU-V500 CD SL-PG360, magnetofon 
RS-BX701, tuner ST-GT-350, procesor SH-GE90, pilot + instr. 
- 2.200 zł. Polkowice, tel. 076/847-48-34,0605/13-41-36 
WIEŻA TECHNICS duża: magnetofon, kompakt, tuner, korek
tor, wzmacniacz, pilot, stan techn. b. dobry, • 1.800 zł. Słubice, 
tel. 0605/42-33-37
WIEŻA TECHNICS segmentowa, kolor czarny, amplituner 
SA-GX 180, korektor SH-GE 90, magnetofon 2-kieszeniowy 
RS-TR 373, autorewers, kompakt SL-PD 8 (na 5 płyt), kolumny 
Tonsil Samba 130, cena za całość, • 3.300 zł. Strzelin, tel. 
071/392-80-62
WIEŻA TECHNICS duża, czarna, 2 piloty, amplituner SAEX100, 
kompakt SL-PG480A, kolumny Altus 200, -1.350 zł. Świdnica, 
tel. 0607/85-78-08
WIEŻA TECHNICS 4 segmenty, 5 głośników, czarna, pro logie,
.video cd* • gratis 2 filmy, - 1.600 zł. Wałbrzych, tel.
074/665-23-22 lub 074/841-66-66
WIEŻA TECHNICS SC-HD 350,5-segmentowa, minidisc, CD.
tuner, magnetofon, wzmacniacz, głośniki, nowa, nie używana,
2 lata gwarancji, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 071/341-32-67,
0600/53-66-93
WIEŻA TECHNICS SC-HD 350,4-segmentowa, kompakt, tu
ner, magnetofon, wzmacniacz, głośniki, nowa, nie używana72 
lata gwarancji, -1.700 zł. Wrocław, tel. 071/341-32-67 
WIEŻA TECHNICS SC-EH 550, na gwarancji, 4 części. 2 ko
lumny, pilot, - 1.500 zł. Wrocław, tel. 071/357-21-02, 
0608/27-09-14
WIEŻA TECHNICS SC-EH 770 srebrna, nowy model, • 2.050 
zł. Zielona Góra, tel. 0600/10-24-54 
WIEŻA YAMAHA 3-elementowa, wzmacniacz z radiem, magne
tofon kasetowy, kompakt, pilot do całości, instrukcja, okablo
wanie. - 900 zł. Bielany Wr.. tel. 071/311-26-08.0607/46-37=25 
WIEŻE SONY składane oraz całe, różne modele, po serwisie • 
od 220 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-29-22 po 20 
WZMACNIACZ BLAUPUNKT GTA2000,400 W, • 450 zł. Lesz
no. tel. 065/520-72-19.0601/43-38-78 
WZMACNIACZ BLAUPUNKT, do dużej wieży, 4 x 40W. • 50 zł. 
Wrocław, tel. 0503/33-04-89
WZMACNIACZ D&W samochodowy, auto-power-booster, 1 x 
300 W lub 2 x 150 W, stan b. dobry, - 250 zł lub zamienię. Lądek 
Zdrój, tel. 074/814-75-96 prosić Łukasza 
WZMACNIACZ DENON PMA715R stan idealny, MC, MM, do
bre brzmienie, 2 x 100 W (cena nowego 1.500 zł) - 590 zł.., tel. 
0606/43-49-18
WZMACNIACZ DENON PMA 500V klasa A, 190 W, srebrny, • 
540 zł. Legnica, tel. 076/855-03-85,0603/46-41-45 
WZMACNIACZ DENON fMA 1500, fabr. nowy, moc 2 x 140 W, 
z pilotem, szczytowy model, - 2.150 zł. Wrocław, tel. 
071/352-89-93
WZMACNIACZ DENON PMA 1500 złoty, fabrycznie nowy, 
2x140 W, podwójny transformator, - 2.200 zł. Wrocław, tel. 
0605/13-07-05
WZMACNIACZ DENON 910,1991 r. srebrny, 2x110 W, 8 ohm, 
atrakcyjny wygląd, REC monitor, możliwość podłączenia koń
cówki mocy, zadbany, - 650 zł. Opole, tel. 0602/64-47-28 
WZMACNIACZ DIORA 504 B z pilotem, uszkodzona końców
ka mocy, - 200 zł. Morzęcin Wielki 15, tel. 071/310-28-47 
WZMACNIACZ DIORA z korektorem, -150 zł. Wierzbno, woj. 
wrocławskie, tel. 0607/70-43-21 
WZMACNIACZ DIORA WS 354A, - 100 zł. Zgorzelec, tel. 
075/648-81-88
WZMACNIACZ JBL samochodowy, 2x180 W, crossfader, bass 
bost, okablowanie, profesjonalne, - 300 zł., tel. 0607/48-19-58 
WZMACNIACZ JBL LOUD 504 nowy, zapakowany, 4x100 W, 
lub 2x260 W, zwrotnice na subwoofer, • 725 zł. Wrocław, tel. 
0605/13-07-05 . I .
WZMACNIACZ KENWOOD czarny, z pilotem. • 500 zł. Bielany 
Wr., tel. 071/311-26-08,0607/46.37-25 
WZMACNIACZ KENWOOD sam., 2 x 60 W + zwrotnice -120 
zł. Piechowice,, tel. 0601/42-82-06 '
WZMACNIACZ PHILIPS FA761 najwyższy model, pilot, pełna 
dokumentacja, stan idealny, - 800 zł. Zielona Góra, tel. 
0600/82-72-28
WZMACNIACZ PIONEER GM 22001 x 320 W, • 450 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 0607/76-04-81
WZMACNIACZ PIONEER A-602 2 x 120W, czamy, do dużej 
wieży, brak 2 gałek plastikowych, - 450 zł. Wrocław, tel. 
0503/33-04-89
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WZMACNIACZ ROCKFORD FOSGATE PUNCH samochodo
wy, 160 x 4,4-kanałowy, zwrotnice dla subwoofera i TV-Sat, - 
650 zł. Wrocław, tel. 0504/83-40^65 .

' WZMACNIACZ RTO MARK 2.5 stereo, 300 W, pełna regulacja 
basów, stan b. dobry, - 400 zł.Wałbrzych, tel. 0601/14-66-05 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SOOND WAVE 4x150 W, - 
300 zł. Bolesławiec, tel. 0502/32-23-68 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY JENSEN 300 W, możliwość 
mostkowania, 3, 2 lub 1 kanał, sterowanie subwooferem, in
strukcja, - 220 zł. Lubin, tei. 076/847-62-10,0503/09-59-80 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY MOS-FET, 500 W, wyjście 
na subwoofer, nowy - 250 zł, Veconic, 2 x 70 W -130 zł, RTO, 
300 W -150 zł. Wrocław, tel. 0602/52-77-04 
WZMACNIACZ SAMOCHODOWY SILICON ACOUSTIC 400 
W, 4 kanały - 450 zł lub zamienię na telefon Philips Ozeo lub 
Nokię 3310. Wrocław, tel. 0503/99-83-33 
WZMACNIACZ SONY do .kina domowego*, dolby surround, 
pro logie, - 500 zł. Kłodzko, tel. 074/647-28-64,0603/94-15-09 
WZMACNIACZ TECHNICS SU-V 620 „new class A’  (1x100 
lub 4x50 W); tuner Technics, .class AA", - 700 zł. Słubice, tel. 
0605/42-33-37
WZMACNIACZ TECHNICS SU-A900S, 1999 r. wysokiej klasy 
wzmacniacz, stan idealny, ł właściciel, bardzo mało używany, 
kompakt Technics SL-PS 670A, stan b. dobry, - 2.300 zł. Nowa 
Ruda. tel. 074/872-35-22
WZMACNIACZ TOSHIBA model SB-5417, czamy 100 W, 8-16 
Ohm, - 260 z). Oborniki ŚL, lei. 07t/310-26-75 
WKRĘTAK TORX profesjonalny komplet, 8 końcówek do tele
fonów GSM + futerał. • 99 zł. Wrocław, tel. 0501/95-61-78 
ZAMIENIĘ AMPLITUNER TECHNICS SA-AX7 na gwarancji - 
na konsolę PS2, przerobioną. Bartosz Dublański, 59-811 Bie
drzychowice 120, woj. jeleniogórskie 
ZAMIENIĘ DEKODER „CYFRA+” oraz konsolę Sony Playsta
tion 7502,2 x dual shoek, kompakty, na motocykl MZ ETZ 250. 
Oleśnica, tel. 071/398-74-92
ZAMIENIĘ MAGNETOWID PHILIPS VR 285,4 głowice, dużo 
funkcji, 2-letni, na dekoder .Wizja TV", .Cyfra+* lub komputer 
PC, możliwa dopłata. Krosno Odrzańskie, tel. 068/383-82-92, 
0600/54-29-56
ZAMIENIĘ MINIWIEŻĘ SONY 2x35 W, uszkodzony kompakt - 
na kolumny minimum 100 W. Wrocław, tel. 071/329-78-58 
ZAMIENIĘ ODTWARZACZ MP3 PANASONIC SV-SD 75 wiel
kość zegarka, kompletny, nowy, z osprzętem, na gwarancji 3 
lata (cena sklepowa 2.680 zl), na sprzęt i akcesoria komputero
we. Wrocław, tel. 0600/24-90-69 
ZAMIENIĘ PANEL PIONEER KEH 2500R wyświetlacz bursz
tynowy- na kolumny głośnikowe. Wrocław, tel. 071/789-07-87 
ZAMIENIĘ RADIOODTWARACZ PIONEER KEH 740RR fuli 
logie, winda, sterowanie zmieniaczem CD, pilot, wyjście na 2 
wzmacniacze - 500 zł, na magnetowid hi-fi stereo. Poznań, tel. 
0602/29-82-35 po godz. 18
ZAMIENIĘ TELEWIZOR SHARP 14", stan b. dobry - 350 zł, na 
telewizor 29", tej samej firmy albo Sony, dopłacę. Wrocław, tel. 
0501/81-36-18
ZAMIENIĘ WIEŻĘ SONY MHC 79 2x100 W, 1 xCD, 2 X magne- 
tofon, korektor z pamięcią, radio z UKF, 18 stacji, dużo funkcji, 
pełne sterowanie pilotem • na samochód osobowy, komputer 
Pentium III lub telefon GSM, Sony Playstation li, -1.400 zł. Lu
bin, tel. 0602/24-20-95,0601/46-15-43 
ZAMIENIĘ WIEŻĘ TECHNICS 560 .2 0 0 0 pilot. RDS, 2 lala 
gwarancji • 2.700 zł, na Fiata 126p, 90 r. Ujeżdziec Wielki, gm. 
Trzebnica, tel. 071/312-89-72
ZESTAW ORION telewizor kolorowy, magnetofon, radio, zaisla- 
nie 12V, na baterie R20, - 350 zł. Bielany Wr., tel. 071/311-26-08, 
0607/46-37-25
ZMIENIACZ oryginalny, do Forda Mondeo, - 250 zi. Namysłów, 
tel. 0604/89-65-56
ZMIENIACZ ALIPNA na 6 płyt, kabel 5 m, oryginalny, - 650 zl. 
Wałbrzych, tel. 074/840-00-89,0602/52-68-56 
ZMIENIACZ GOLDSTAR na 6 CD, bez kabla, -120 zł. Namy
słów, tel. 0604/89-65-56
ZMIENIACZ GRUNDIG MCD 36 kompletny, z kieszenią na 6 
CD, z kablem, stan b. dobry - 340 zł. Wrocław, tel. 0600/67-94-43 
ZMIENIACZ JVC CH-X350 nowy model, na 12 płyt, uchwyty, 
kabel 5 m, stan b. dobry • 450 zł, Kenwood KDC-C715, najnow
szy model, na 10 płyt, wiele funkcji, kabel 5 m - 500 zł, Sony 
CDX 601, nowy model, na 10 płyt, wiele funkcji, kabel 5 m - 500 
zł. Wrocław, tel. 0503/65-89-34 
ZMIENIACZ PANASONICOP 600 na 6 płyt - 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/325-45-92,0603/94-02-16 
ZMIENIACZ PHILIPS ZZRC 026 6 płyt, 1-bit, -100 zł. Wro
cław, tel. 071/325-45-92,0603/94-02-16 
ZMIENIACZ SONY CDX 45, z kablem, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/328-44-33 lub 0501/32-94-94 
ZMIENIACZ SONY CDX-A15 oryginalne uchwyty, na 10 płyt, 
stan dobry, brak kabla, - 220 zł. Wrocław, tel. 0600/38-73-72 
O  ZMIENIACZE SAMOCHODOWE, 2000 r. renomo

wanych firm: Panasonic DP9061, 6 CD, Kenwo- 
od KDC-662, 6 CD, Clarion CDC 634, 6 CD, JVC 
CH-X99,12 CD, płytowe, txt, antivibration, 10 sec. 
shock, kabel 5 m • 440 zł/szt. Bolesławiec, teł. 
0502/50-40-75 84019821

KOMPUTERY
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, te l. 071/342-80-63, 0501/15,50-90 
80014801

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

AKCELERATOR, • 50 zł. Wrocław, tel. 345-44-28, 
0502/83-40-87
AKCELERATOR 3DFX VOODOO 4 mb, PCI, sterowniki, prze
wód, - 60 zł. Wrocław, tel. 0609/58-56-95 
AKCELERATOR 3DFX YOODOO 4 mb, PCI, - 50 zł. Wrocław, 
tel. 345-44-28,0502/83-40-87
AKCELERATOR 3DFX VOODOOII12 MB, mało używany, ka
ble, sterowniki, instrukcja, -180 zł. Wrocław, tel. 071/350-04-03 
pogodz. 17
AKCELERATOR 3DFX VOODOO II 2000 AGP, 16 MB + ste
rowniki, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/322-25-28,0605/25-35-03 
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 COMPUTERS” , Wrocław, te l. 
071/321-19-06,071/332-72-05 01034461

CD-ROM 16x, uszkodzony, - 20 zł. Wrocław, tel. 0605/64-08-58 
CD-ROM x4.0, gwarancja 1 miesiąc - 85 zł. Wrocław, tel. 
071/787-49-50
CD-ROM x24 - 75 zł, x32 - 85 zł, x40 - 90 zł, x48 - 95 zł oraz x50 
• 99 zł, gwarancja. Wrocław, tel. 368-75-88, 0602/66-49-88, 
0503/86-40-86
CD-ROM CYBERDRIVE x48, nowy, 12 m-cy gwarancji, -120 
zł. Wrocław, tel. 071/368-71-07
CD-ROM LG x40, mało używany - 130 zł. Wrocław, tel. 
071/328-99-61

CD-ROM SAMSUNG x48, używany, stan b. dobry - 80 zł, zasi
lacz AT, moc 200 W - 20 zl, pudełka na CD, nowe, 110 szt. - 35 
zł, koperty na CD, białe, bez okienka - 9 zł/100 szt. Wrocław, 
tel. 071/342-58-90,0601/8.1-82-12 
CD-ROM TOSHIBA x40 -100 zł, karta graf. 8 MB AGP • 70 zł, 
akcelerator 3 Dfx voodoo 4 MB PCI + kabel - 60 zł, zasilacze do 
PC 150 W - 30 zł. Jelenia Góra, tel. 075/764-73-35 
DRUKARKA BROTHER HL-630 laserowa, z rozszerzoną pa
mięcią, - 440 zł. Wrocław, tel. 071/347-69-72 
DRUKARKA CANON BJC 4200 kolorowa, stan dobry, • 300 zł. 
Chojnów, woj. legnickie, tel. 0600/62-36-98 
DRUKARKA CANON BJC 2000, nowa, nie używana, koloro
wa, atramentowa, bez głowicy i koszyczka - 70 zł, Canon BJC 
600 E, uszkodzona, bez głowicy - 40 zł. Jawor, tel.. 
0608/47-26-97 .
DRUKARKA CANON BJC 600 atramentowa, 4 osobne tusze, 
sprawna, - 230 zł. Lutynia, tel. 0603/22-23-97,071/317-12-63 
DRUKARKA CANON BJC 50 do notebooka, nowa, kabel i za
silacz, - 400 zl. Wałbrzych, tel. 0601/88-08-58 
DRUKARKA CANON BJ-1020 mono, do laptopa, -180 zł. Wro
cław, tel. 071/349-25-28 po godz.16,0601/44-99-18 
DRUKARKA CANON BJC 4300 kompl., nowy toner, czarny, - 
200 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
DRUKARKA CANON BJC 4200, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0605/65-95-48
DRUKARKA CANON BJ 330 mono. format A2 - 720 zł; Canon 
BJC 800 Color, format A3,4 osobne głowice i atramenty, -1.140 
zł. Wrocław, teł. 0604/88-52-29 
DRUKARKA CANON B J 10 mono, do notebooka - 320 zł oraz 
Canon BJC 70, kolorowa, akumulator, do notebooka, - 590 zł. 
Wrocław, tel. 364-07-63
DRUKARKA CANON BJL 4300 z tuszami, -180 zł. Wrocław, 
tel. 0604/54-45-34
DRUKARKA CANON J10E do laptopa, z czarnym kartridżem, 
zasilacz, stan b. dobry, - 280 zł. Złotoryja, tel. 076/878-41-56 
DRUKARKA CANON BJ 10E idealna do laptopa, zasilacz, stan 
idealny, - 230 zł. Złotoryja, tel. 076/878-41-56 
DRUKARKA CITIZEN 24-igłowa, nowa taśma, stan dobry, pu
dełko, instrukcja, - 50 zł. Rawicz, tel. 0609/47-07-25 
DRUKARKA EPSON LQ 570+ igłowa, dobra do fakturowania,
- 330 zł. Legnica, tel. 0602/49-33-14 
DRUKARKA EPSON LX 400 9-igłowa, • 70 zł. Lubań, tel. '  
075/721-63-62 po godz. 18,0600/59-79-79 
DRUKARKA EPSON LQ 85D 24-igłowa, traktor, nadaje się do 
faktur, -110 zł. Lubin, tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR II atramentowa, głowi
ca czarna i kolor, -150 zł. Wrocław, tel. 361-38-05 
DRUKARKA EPSON STYLUS COLOR dwa osobne duże po
jemniki z atramentem + kpi. nowych, ekonomiczna, okablowa
nie, stan b. dobry, - 290 zł możliwy dowóz i instalacja. Wrocław, 
tel. 372-64-11 rano
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD stolik komputerowy/nowy, 
głośniki, nowe, - 500 zł. Strzegom, tel. 074/850-56-55 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 610 stan bardzo dobry, 
mało używana, na gwarancji, • 210 zł. Nowa Sól, tel. 
0501/01-93-80
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 694 C atramentowa, z no
wymi tuszami i tuszem .foto", - 230 zł. Spalona 43, tel. 
076/857-51-85 lub 0601/06-03-43 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 1600 atramentowa, kolo
rowa, każdy kolor oddzielnie, stan b. dobry, - 600 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-28-41 •
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 990 CXI kolorowa, auto
matyczny druk 2-stronny, szybkość 16 str./min., rozdzielczość 
600 dpi, druk w systemie HP Photae Red III USB, podczerwień,
4 MB RAM, - 1.360 zł. Wrocław, tel. 071/787-67-77, 
0601/18-12-69
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 710 C 2 sztuki, stan ide
alny, mało używane, - 290 zł. Wrocław, tel. 0501/30-87-90 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD DESK JET 850C, stan b. 
dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/781-63-90 
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 4L, - 350 zł. Wrocław, tel. 
071/326-00-31
DRUKARKA HEWLETT-PACKARD 1600 atramentowa, kol., 
każdy kolor oddzielnie, stan b. dobry - 600 zł'. Wrocław, tel. 
071/372-28-41
DRUKARKA LEXMARK Z-32 kompletna, w pudełku, nowa, - 
250 zł. Namysłów, tel. 077/410-15-36,0604/89-65-56 
DRUKARKA LEXMARK Z31 atramentowa, 1200x1200 dpi, - 
200 zł. Wrocław, tel. 0606/61-37-51 
DRUKARKA LEXMARK OPTRA laserowa, mała, A4, - 340 zł. 
Wrocław, tel. 0609/36-94-70
DRUKARKA NEC Silent Writer S62P, laserowa, post script, 2 
mb ram, stan i wydruki idealne, - 350 zł. Legnica, tel. 
076/851-29-85
DRUKARKA OKI 390ML 24-igłowa, A4, traktor, do faktur, 480
znaków/s, b. szybka., stan b. dobry - 290 zł. drukarka NEC P7
Plus, 24-igłowa, A4, traktor, do faktur, stan b. dobry • 150 zł.
Dzierżoniów, tel. 0502/40-96-80
DRUKARKA OKI OL-400, laserowa, stan i wydruki idealne, •
300 zł. Legnica, tel. 076/851-29-85
DRUKARKA OKI MC 380 igłowa, - 380 zł. Legnica, tel.
0602/49-33-14
DRUKARKA OKI 393 Heavy Duty, długi wałek • 790 zł; Oki 395 
ML, długi wałek -1.380 zł oraz Oki 3410, długi wałek, -1.560 zł. 
Wrocław, tel. 0604/88-52-29
DRUKARKA PANASONIC KX-P1123,24 pin, igłowa, -120 zł. 
Wołów, tel. 071/389-29-79
DRUKARKA PANASONIC KX-P1124 24-igłowa, -100 zł. Wro
cław, tel. 071/337-30-57
DRUKARKA SEIKOSHA OP104, laserowa, dużo tonera, stan 
idealny, - 350 zł. Legnica, tel. 076/851-29-85 
DRUKARKA STAR ZA-250 EE format papieru: A5 - A3, taśmo
wa, mało używana, stan dobry, - 140 zł. Wrocław, tel. 
071/321-26-45,0602/28-50-11
DRUKARKA STAR LC 240, - 200 zł. Wrocław, tel. 
0603/10-97-15
DRUKARKA XEROX C8 zapakowana, kolorowa, dodatkowy 
tusz, -150 zł. Brzeg, tel. 0501/72-35-77 
DRUKARKI HEWLETT-PACKARD 660 C -180 zł i 850 C - 
280 zł; Lexmark Winwriter 150 C, kolor (foto) - 200 zł; tusze do 
HP 6*ł , 7**, 8**, 9** -100 zł/szt., zasilacz do HP 5**, 6** - 60 zł 
oraz komputer Pentium 200, - 700 zł. Legnica, tel. 
076/856-35-09,0603/55-7044
DVD-ROM ACTIMA x10, używany. - 150 zł. Wrocław, tel. 
0501/93-06-64
DVD-ROM CREATIVE x2/x24, • 200 zł. Wrocław, tel. 
071/329-26-28,0503/95-31-12
DYSK TWARDY 2.1 GB - 210 zł, 2.5 GB - 220 zł, 3.2 GB - 235 
zł, 4.3 GB - 245 zł, 8.4 GB - 280 zł oraz 17 GB, - 350 zł gwaran
cja 12 mies.. Wrocław, tel. 368-75-88, 0602/66-49-88, 
0501/84-26-79
DYSK TWARDY do notebooka, 6 GB - 690 zł, 500 MB -180 zł 

■ oraz dysk wbudowany w kartę PCMCIA, poj. 260 MB, - 590 zł. 
Wrocław, tel. 364-07-63
DYSK TWARDY 3,2 GB, cena 230 zł, możliwość sprawdzenia.
Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02
DYSK TWARDY 850 MB - 80 zł, 1 GB -100 zł, 300 MB SCSI -
20 zł. Wrocław, tel. 0604/54-45-34
DYSK TWARDY CAVIAR 4 gb, - 240 zł. Wrocław, tel.
0609/58-56-95
DYSK TWARDY IBM 2.5" - do notebooka, fabrycznie nowy, ory
ginalnie zapakowany, 6 mies. gwarancji, • 680 zł. Lubin, tel. 
0605/67-97-45
DYSK TWARDY IBM 4.3 gb, 7200 obr., UWSCSI, - 300 zł. Wro
cław, tel. 0501/44-85-86
DYSK TWARDY MAXTOR 4.3 gb, na licencji IBM, mało uży
wany, - 240 zł. Bolesławiec, tel. 075/734-27-28, od 10 do 18 
DYSK TWARDY OUANTUM FIRE BALL CX 6.4GB, mało uży
wany, - 270 zł. Wrocław, tel. 071/355-56-08,0503/89-34-92 
DYSK TWARDY OUANTUM 2.1 GB, uszkodzony - 30 zł. Wro
cław, tel. 071/357-07-05
DYSK TWARDY SAMSUNG 3.2 gb i Seagate 2.4 gb, - 350 zł. 
Wrocław, tel. 0603/10-97-15
DYSK TWARDY SEAGATE poj. 30 GB, nowy, rok gwarancji, - 
380 zł. Strzelin, tel. 0606/^6-47-57,0605/27-64-42 
DYSK TWARDY SEAGATE4.3 GB. na gwarancji, - 250 zł. Wro
cław, tel. 0600/24-27-09

DYSK TWARDY SEAGATE 4.3 gb, ATA 66, stan idealny, - 230 
zł. Wrocław, tel. 0502/90-83-98 
DYSK TWARDY SEAGATE 4,3 GB, bez bad sektorów, roczny 
lub zamienie na większy 17 lub 20 GB z dopłatą • 280 zl. Wro
cław, tel. 0502/17-77-30
DYSK TWARDY SEAGATE 2.5 GB, roczny, I właściciel, stan 
b. dobry, -180 zł. Wrocław, tel. 0603/47-27-44 
DYSK TWARDY SEAGATE 20 gb, 2 lata gwarancji, - 300 zł. 
Zielona Góra, tel. 0606/73-08-52 
DYSK TWARDY SEAGATE poj. 1.7 GB, uszkodzona elektro
nika, - 50 zł. Złotoryja, tel. 0601/53-93-11 
DYSKIETKI do Amigi 500,600,1200, z grami - 2 zł/szt. Legni
ca, tel. 076/866-40-70,0603/33-35-62 
DYSKIETKI 3.5”, do komputera Amiga, nowe, nie używane, ory
ginalnie zafoliowane, 100 sztuk, • 80 zł. Lubin, tel. 0605/67-97-45 
FAX-MODEM HARVEST chipset Motorola, PCI, 56 kbps, funk
cje głosowe, ITV-T, V.90, sterowniki i oprogramowanie na CD, 
Pług & Play, -100 zł. Chojnów, tel. 076/818-72-23 
FAX-MODEM PCTEL K 56 FLEXI/90 sterowniki, wewnętrzny, 
stan b. dobry, możl. wysyłki, - 69 zł. Złotoryja, tel. 076/878-41-56 
FAX-MODEM PENTAGRAM OMEN 56k, - 60 zl. Wrocław, tel. 
071/348-44-00
FAX-MODEM USR 33.6, sterowniki, oprogramowanie, -100 zł. 
Wrocław, tel. 0609/58-56-95
FILMY NA DVD duży wybór tytułów, nowe, zapakowane, orygi
nalne, w cenie 50-90 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-52 
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 

O GRY I FILMY NA PC duży wybór, nowości, szyb
ka realizacja, wysyłka, cena 10 zł/CD, co piąta 
p łyta gra tis . Wrocław, te l. 0501/94-95-11 
02028461

GRY I PROGRAMY NA AMIGĘ -1.80 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
075/753-34-03
GRY I PROGRAMY NA AMIGĘ cena 2 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
0603/51-64-60 pogodz. 15
O GRY I PROGRAMY NA PC nowości: Rayfan, Em- 

peror of Battle, Airport 2000 Volume 3, Hard Truck 
2 PL, Fallout Tactics 2 PL, 911 Fire Rescue, Per- 
sion Wars, Na tropach chemii PL, Magix Audio 
Cleaning, filmy w formacie DIVIX, możliwość wy
syłki, przy zakupie 4 CD * 1 CD gratis • 10 z., tel. 
0503/71-04-34 02029281

Notebooki po leasingu w najkorzystniejszych cenach z fakturą i  gwarancją!
•  Notebook Toshiba - 486,8MB RAM, 520MB HD, 9.3” TFT color - 790,-
•  Notebook Toshiba - P120,24MB RAM, 1.4GB HD. 11.1”TFT color -1220,-
•  Notebook Toshiba - Cel5S0, 64MB, 6GB HD, CD-ROM 24x, 13.3’  STN color - 4300,-
•  Notebook HP - P133, 32MB RAM, 2.1GB, CD 10x, 12.1 TFT color -1999,-
•  Notebook Compaq - PII-333,128MB RAM, 5.5GB HD, CD 20x, 12.3 TFT color - 3155,-
•  Drukarka do notebooka Canon BJ30 - 225,- W W W .3 l1 ip r e .p l
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O GRY I PROGRAMY NA PC : Serius Sam PL, Re- 
surection PL, Pizza 2 PL, Tropico PL, Europa Uni- 
versalis PL, Dresperados, Szachy 2001 PL, Win 
Me, Corel 9.0 PL, Office 2000 PL, Adaś i pirat Bar
naba 2, Barbie projektantka, encyklopedie: 
Omnia, Forga, Wszechświata, realizacja tego sa
mego dnia, możliwy dowóz i wysyłka • 10 zł/CD, 
przy. zakupie 5 CD • 2 CD, gratis, Wrocław, tel. 
0607/74-16-89 02029371

O GRY I PROGRAMY NA PC : Pantera 2, Pokemon, 
Worms Party PL, Evil Island PL, Desperados, Fal
lout Tactic PL, Serious Sam PL, Tropico PL, Re- 
surectio PL, Sudden Strike PL, Sims Balanga, 
Windows Me, Office 2000, encyklopedie: Omnia, 
Forga, Mapa Polski, Europy, Paint Shop Pro 7.0 
realizacja w dniu zamówienia, dowóz na terenie 
Wrocławia, gratis, wysyłka • 10, zł/CD, przy 5 CD
• 2 CD gratis, Wrocław, te l. 0501/05-17-65 
02029381

O GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, no
wości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz • 24 h, wysyłka,- 48 h), przy 10 
szt. • 5 gratis, przy 5 szt. • 2 gratis, spis gratis, 
dowóz gratis - 15 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
0603/54-45-76,0603/33-37-38 01034481

O GRY I PROGRAMY NA PC nowości: Operation 
Flashpoint, Emperor Battle for Dune, Pokemon, 
Train Simulator, Alicja, Na kłopoty pantera, Se
rious Sam PL, Gangsters 2, Sudden Strike PL, 
Fallout Tactics PL, Office XP, przy 4 CD -1  CD 
gratis, filmy w formacie DIVIX, możliwa wysyłka
• 10 zł. Wrocław, tel. 0605/83-21-03 02029301 

O  GRY I PROGRAMY NA PC Nowości: Emperor
Battle for Dune, Operation Flashpoint, Tropico pl, 
Presion Wars, Alicja, Serius Sam pl, Fallout Tac
tics pl, Gamgsters 2, Pokemon, Train Simulator, 
Grunch pl, Na kłopoty pantera, filmy w DIVIXE, 
możliwość wysyłki przy 4 CD ♦ 1 CD Gratis Cena 
10 zł.. Wrocław, tel. 0503/62-08-50 02029291

GRY I PROGRAMY NA PC i P laystation, o ra z  m uzyka , du ży  
w ybó r - 9 zł/CD, p rzy  5 CD + 2 CD gratis . D z ierżon iów , tel. 
0504/93-39-60
GRY I PROGRAMY NA PC ENCYKLOPEDIE na konsolę PSX 
I, II, PC, nowości, gratis katalog, filmy DVD, DIVX, nowe kon
sole I, II, możliwa wysyłka -10 zł/CD. Legnica, tel. 0607/19-87-09 
GRY I PROGRAMY NA PC wszystkie tytuły, spis gratis, obec
nie jedynie wysyłka (5 zł), przy zakupie 5 płyt - 2. gratis, przy 
zakupie 10-5 gratis, możliwość negocjacji, -15 zł. Szklarska 
Poręba, tel. 0603/54-45-76
GRY I PROGRAMY NA PC duży wybór: Pokemon, House of 
Death 2, Trainsymulator, Na kłopoty pantera pl., Tropico, Serio- 
ussam i inne, za każde 3 CD jedna gratis, firmowe nośniki, pu
dełka, możliwa wysyłka, od 9 do 10 zł/CD. Wrocław, tel. 
0602/85-77-27
GRY I PROGRAMY NA PC Steel Soldier, Emperor Battle for 
Dune, Heroses Chronicles: Finał Chapter, King of Fighter 99, 
Star Trek Deep Space Nine: Dominion War, Panorama Firm 
2001, Lex 5/2001, Fine Reader 5.0, PWN 2001 i inne, również 
wysyłka, od 10-11 zł/CD. Wrocław, tel. 0606/36-18-40 
GRY I PROGRAMY NA PC: Settlers 4 PL, Encyklopedia PWN 
2000 PL, Vampire THE Masquerade, NBA2001 PL, NHL 2001 
PL. Baldur's Gate 2 PL, COLIN 2 PL, Heroes 3 + dodatki, Corel 
9 PL, Nes 5 Porsche 2000, Windows 98/ME/2000 PL, Zeus PL, 
AGE of Empires II, Office 2000 PL, Shogun PL filmy na PC i 
inne, w cenie 10-12 zł/szt.. Wrocław, tel. 0604/14-22-19 
GRY I PROGRAMY NA SONY PLAYSTATION cena 15 zł/szt. 
Jelenia Góra, tel. 0603/51-64-60 po godz. 15 
GRY NA AMIGĘ za każde 10 dyskietek 1 gratis -1 zł/szt. Wro
cław, lei. 071/788-63-73
GRY NA COMMODORE - ponad 30 kaset z grami, programami 
edukacyjnymi i użytkowymi do nauki języków, grafiki i muzyki -
1.50 zł/szt. Nowogrodziec, tel. 0503/95-07-74

GRY NA NINTENDO ceny od'50 do 70 zł. Lubin, tel. 
0604/96-86-78
GRY NA PC przy zakupie 3 sztuk 1 gratis, przy 5 - 2 gratis • 10 
zł/szt. Paczków, teł. 0606/94-36-79 
GRY NA PC Monaco Grand Prix, Rainbow Six, V-Rally 2, Col- 
lin 2, Max 2, Screamer 4x4, Hard Truck 2 i inne -10 zł/szt. 
Świdnica, tel. 0600/28-14-84
GRY NA SEGA DREAMCAST duże zniżki, spis gratis, dowóz 
bezpłatny, realizacja zamówienia 24 h, a nawet szybciej, możr 
liwa wysyłka, możliwość negocjacji ceny, -15 zł. Szklarska 
Poręba, tel. 0603/54-45-76
GRY NA SEGA DREAMCAST Crazy Taxi 2, lllbled, Kiss Psy- 
cho Circus, Last Blade 2, Soul Fighter, Spiderman, Street Figh
ter 3 i inne, również wysyłka -  ,15 zł/CD. Wrocław, tel. 
0606/36-18-40
O GRY NA SEGA DREAMCAST wszystkie tytuły, no

wości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz • 24 godz., wysyłka • 48 godz.), 
spis gratis, dowóz gratis • 15 zł/szt. Jelenia Góra, 
tel. 0603/54-45-76, 0603/33-37-38 01034441

O  GRY NA SEGA DREAMCAST • nowości na bieżą
co. Szybki termin realizacji zamówienia, możli
wość wysyłki w 48 godzin. Kolorowe okładki, pla
stikowe pudełka, firmowy nośnik. Katalog gratis 
do zamówienia! 20 z ł/szt. Wrocław, te l. 
0605/76-04-80 81013561

O  GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, 
nowości na bieżąco, możliwa wysyłka, szybka re
alizacja (dowóz - 24 h, wysyłka - 48 h), przy 10 
szt. • 5 gratis, przy 5 szt. - 2 gratis, spis gratis, 
dowóz gratis - 15 zł/szt. Jelenia Góra, tel. 
0603/54-45-76,0603/33-37-38 01034491

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I i II, ponad 1200 
tytułów, nowości na bieżąco. Szybki termin re
alizacji zamówienia, możliwość wysyłki w 48 go
dzin. Kolorowe okładki, plastikowe pudełka, fir
mowy nośnik. Katalog gratis do zamówienia!!! 
Akcesoria do PSX i PS2. Gry na PSX -15 zł/szt., 
PS2 • 20 zł/szt.. Wrocław, tel. 0605/76-04-80 
81013551

GRY NA SONY PLAYSTATION I i II, Dreamcasta, nowości,
możliwa wysyłka - PSX 20 zł/szt., DC - 20 zł/szt., PS2 - 30
zł/szt. Bielawa, tel. 0501/95-31-21
GRY NA SONY PLAYSTATION -10 zł/CD. Kamienna Góra,
tel. 0501/09-82-86,0604/75-49-98
GRY NA SONY PLAYSTATION, - 10 zł. Kłodzko, tel.
0600/53-28-52
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości, duży wybór-15 zł/CD. 
Legnica, tel. 076/856-04-68
GRY NA SONY PLAYSTATION cztery gry, co piąta gratis - M  
zł/szt. Legnice, tel. 0607/11-22-81
GRY NA SONY PLAYSTATION „Alien Trylogy’ , oryginalna, w - 
opakowaniu, stan b. dobry, + kody -100 zł. Nowa Kuźnia, gm. 
Gromadka, tel. 076/817-22-57
GRY NA SONY PLAYSTATION dużo nowości, firmowe nośni
ki, płyty w pudełkach, sprawdzone, ekspresowa realizacja, cena 
-10 zł/sztuka, tylko wysyłkowo. Oleśnica, tel. 0605/10-18-79 
GRY NA SONY PLAYSTATION duże niżki, spis gratis, obecnie 
jedynie wysyłka (5 zł), -15 zł. Opole, tel. 0603/33-37-38 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości: Alone in the Dark 4, 
Wolrtfs Scariest, Police Chases, Rainbow SIX-2,100% pew
ności, przy 5 szt. - 2 szt. gratis, przy 10 szt. - 5 szt. gratis, reali
zacja 24 h, najlepsze nośniki -15 zł. Piechowice, woj. jelenio
górskie, tel. 0607/22-71-03
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie tytuły, spis gratis, 
obecnie jedynie wysyłka (5 zł), przy zakupie 5 płyt - 2 gratis, 
przy zakupie 10-5 gratis, możliwość negocjacji ceny, -15 zł. 
Szklarska Poręba, tel. 0603/54-45-76 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości i nie tylko, pełne i 
sprawdzone wersje, na firmowym nośniku, każda gra w plasti
kowym pudełku, przy zakupie 5 CD 1 gratis, wysyłka lub do
wóz, szybka realizacja zamówienia -10 zł/szt. Trzebnica, tel. 
0608/26-48-87
GRY NA SONY PLAYSTATION cena 15 zł/szt. Wałbrzych, tel. 
0603/31-25-94
GRY NA SONY PLAYSTATION wszystkie nowości, nośniki Ver- 
batim -10 zł szt.. możliwa wysyłka. Wrocław, tel. 0606/67-69-95 
GRY NA SONY PLAYSTATION nowości na bieżąco, nośniki 
Verbatim, gwarancja jakości, szybkarealizacja, cena -11 zł/sztu
ka, możliwy dowóz lub wysyłka. Wrocław, tel. 0601/06-11-14 
GRY NA SONY PLAYSTATION^.10 zł/szt. Wrocław, tel. 
0502/29-84-37.
O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, II, DREAMCAST 

ekstrapromocje! Do 5 CD - 2 CD gratis! 10 CD • 5 
CD gratis! Najszybsza realizacja, możliwość wy
syłki w 24 godz.! Katalog-gratis! Dowóz gier do 
klienta, kolorowe okładki, opisy, pudełka na ży
czenie (Ałone in the Dark 4, Gear Fighter Virtual, 
MLB 2002 Vegas Casinos, WDL Warjetz, Blastlo- 
cross) -1 5  zł/szt.. Wrocław, tel. 0503/98-67-98 
80015681

O  GRY NA SONY PLAYSTATION I, II, DREAMCAST 
• 12 zł/szt., ponad 1000 pozycji na PSX1,140 na 
PSX2! Katalog gratis! Dowóz gier gratis! Wysył
ka gratis! Kolorowe okładki, plastikowe pudeł
ka, opisy na życzenie, ekspres, realizacja, maks. 
12 godz., wysyłka do 48 godz.! 100% pewności, 
przy zakupie 5 CD - 2 CD gratis! 10 CD - 5 CD 
gratis!. Wrocław, tel. 0503/95-52-88 80015701

O GRY NA SONY PLAYSTATION l/M, 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

O GRY NA SONY PLAYSTATION l/ll, DREAMCAST 
ekstranowości na bieżąco, Alone in the Dark IV, 
Gear Fighter C-12, LMA 2001, 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

GRY NA SONY PLAYSTATION II różne tytuły, m.in. .Tekken 
Tag’ , cena 100-150 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-52

O GRY NA SONY PLAYSTATION, PS 2 I DREAM
CAST pełne i sprawdzone wersje, na dobrym 
nośniku (Verbatim), kolorowa okładka, katalog 
gratis, PSX -15 zł, PS 2 -15  zł, DC -15 zł. Wro
cław, tel. 0503/67-08-19 02029241

O GRY NA SONY PLAYSTATION I, II, DREAMCAST 
• najwięcej nowości, wszystkie tytuły, ekspreso
wa realizacja, możliwość wysyłki w 24 godz., do
wóz gier do domu! Przy zakupie 5 CD - 2 CD gra
tis! 10 CD - 5 CD gratis! Katalog gratis! Opisy, 
kolorowe okładki, plastikowe pudełka na życze
nie, każda gra przetestowana! -15  zł/szt.. Wro
cław, tel. 0605/10-31 -79 80015691

HUB 8 portów- 80 zł: Wrocław, tel. 0608/76-28-06 
KAMERA INTERNETOWA na USB, sterowniki, bardzo dobra 
jakość obrazu, możliwość robienia zdjęć, - 200 zł. Spalona 43, 
tel. 076/857-51-85 lub 0601/06-03-43 
KARTA GRAFIKI, - 60 zł. Wrocław, tel. 071/347-89-06 
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO III 2000 AGP, nowe drivery, 
gra gratis, -170 zł. Świebodzice, tel. 074/854-68-46 
KARTA GRAFIKI 3DFX YOODOO RUSH 6 mb ram, z .tv out", 
sterowniki, z wiatraczkiem, na chipie 2D, - 80 zl. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-29-68
KARTA GRAFIKI 3DFX VOODOO RUSH PCI, wyjście TV, - 80 
zł. Wrocław, tel. 071/327-43-11
KARTA GRAFIKI ATI 3D Charger AGP 4 MB * 4 gry, -110 zl. 
Wrocław, tel. 0504/90-14-53
KARTA GRAFIKI ATI RAGE PRO TURBO 3D AGP, 4 MB, 
TV-OUT, sterowniki, oprogramowanie, - 80 zł. Bolesławiec, tel. 
075/734-32-66 p. Piotrka
KARTA GRAFIKI ATI RAGE 32 MB, AGP, na gwarancji, - 210 
zł możliwość wysyłki. Wrocław, tel. 372-64-11 rano 
KARTA GRAFIKI CREATIVE 3D BLASTER sprawna, 12 mb 
ram, PCI, 4 gry (Ultimate Race Pro, G-Police, Incoming, Actua 
Socker 2). pudełko, okablowanie, - 160 zl. Wrocław, tel.
782-76-65
KARTA GRAFIKI GEFORCE PROLINK 32 mb, tv-out, bardzo 
wydajna w grach, -400 zł. Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/644-11-58, 
dogodź. 15
KARTA GRAFIKI GEFORCE 2 MX WINFAST .tv out’ , na gwa
rancji, oprogramowanie, sterowniki, - 650 zł. Świdnica, tel. 
074/853-21-95 lub 0608/87-75-38 
KARTA GRAFIKI GEFORCE 256 PRO 32 mb ram, gwarancja, 
- 500 zł. Lubin, tel. 0609/25-18-26
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KARTA GRAFIKI LIGHTSPEED STB 128,2.25 mb ram, - 70 
zł. Wrocław, tel. 0609/58-56-95 
KARTA GRAFIKI RIVA TNT Vanta AGP 16 MB, cena 110 zł. 
Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 8 MB. złącze AGP, - 70 zł. Bolesła
wiec, tel. 0501/76-67-46
KARTA GRAFIKI S3 TRIO 3D AGP, 4 MB - 30 zł. Wrocław, tel. 
071/328-99-61
KARTA GRAFIKI STB YELOCITY 4400 na kości Riva TNT, 16 
MB -140 zł. Wrocław, tel. 071/328-99-61 
KARTA GRAFIKI VIRGE GX2 AGP-S3,4 MB, z TV out. ste
rowniki - 55 zł. Wrocław, tel. 071/347-65-23 
KARTA MUZYCZNA ATC 931 zgodna z SB-16/SB PRO, ISA, - 
20 zł. Wrocław, teł. 0609/58-56-95 
KARTA MUZYCZNA GRAYIS ULTRASOUND FULL możliwa 
wysyłka, -120 zł. Jawor, tel. 0503/66-18-92 
KARTA MUZYCZNA GRAVIS ULTRASOUND sterowniki, in
strukcja, - 50 zł. Trzebnica, tel. 0608/16-04-79 
KARTA MUZYCZNA SOUND BLASTER AWE 64 oryginalny 
Creative, ISA, sprzętowa reulacja Bass, Treble oraz efektu 3D, 
mało używana, stan idealny, możliwość sprawdzenia i monta
żu, na gwarancji, - 87 zł. Wrocław, tel. 0503/73-18-47 
KARTA MUZYCZNA SOUND BLASTER PLATINUM pudełko, 
stan idealny, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/357-50-25 Robert 
KARTA MUZYCZNA YAMAHA XG-DX dużo funkcji, pełne opro
gramowanie pod PCI - 50 zł. Dzietrzkowice, woj. kaliskie, tel. 
0503/37-94-39
KARTA MUZYCZNA YAMAHA + sterowniki - 30 zł. Wrocław, 
tel. 071/328-99-61
KARTA SIECIOWA dobra jakość, nie używana, - 30 zł. Żórawi
na, tel. 071/316-04-30

SKUP, SPRZEDA Ż, 
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KARTA SIECIOWA XIRCOM PCMCIA + modem Ethernet 
10/100,56k, v90, - 400 zl. Wrodaw, tel. 0504/90-67-30 
KARTA TV oprogramowanie, pilot, TXT, przewody, sprawna, 
instrukcja obsługi, -150 zł. Wrocław, tel. 373-67-10, po 19 

. KARTA TV + kamerka internetowa + pilot + mikrofon + antena, 
na gwarancji, odbiera radio, stan idealny, telegazeta, sterowni
ki, • 290 zł. Żórawina, tel. 071/316-04-30 
KARTA TV AVER radio, TXT, oprogramowanie, pudełko, instruk
cja, AV, pilot, mało używana. E*mail: mariuszdolata@pocz- 
ta.onet.pl, -150 zł. Wrocław, tel. 071/373-67-10 
KARTA TV AVER MEDIA TV PHONE 98 pilot, txt, radio, ste
reo, instrukcja, pudełko, gwarancja, możliwość podłączenia ka
mery, możliwość sprawdzenia, - 390 zł. Kłodzko, tel. 
0502/23-04-30
KARTA TV AVER MEDIA stereo tuner, radio, telegazeta, pilot, 
- 320 zł. Śpalona 43, tel. 076/857-51-85 lub 0601/06-03-43 
KARTA TV FLY VIDEO na gwarancji, pilot, pudełko. - 250 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0605/93-31-90 
KARTY PAMIĘCI DO KONSOLI SONY PLAYSTATION II ory
ginalne, Tirmy Sony -150 zł i Mad Katz -130 zł. Wrocław, tel. 
071/784-67-52 -
KIEROWNICA DO PC DEXX z pedałami, • 180 zł. Bystrzyca 
Kłodzka, tel. 074/644-11-58
KIEROWNICA DO PC DEXX zapakowana, mało używana, -
120 zł. Dzierżoniów, tel. 0605/93-31-90
KIEROWNICA DO SONY PLAYSTATION bez pedałów, reg.
wys. i nachylenie kierownicy - 80 zł. Wrocław, tel. 0601/05-56-02
KIEROWNICA DO SONY PLAYSTATION V3 Racing, stan b.
dobry, gra gratis, - 200 zł. Kamienna Góra, tel. 0501/09-82-86,
0604/75-49-98
KIEROWNICA DO SONY PLAYSTATION PS Twin Turbo, pe
dały, hamulec ręczny, gałka zmiany biegów, nowa, zapakowa
na, gwarancja, najlepsza kierownica do PŚX, - 220 zł. Legnica, 
tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25 
KIEROWNICA DO SONY PLAYSTATION TWIN POWER mało 
używana, do PSX, cena 150 zł. Twardogóra, tel. 0600/51 -71-78 
KIEROWNICA DO SONY PLAYSTATION „Twin Turbo’ , stan 
bardzo dobry, - 200 zł. Wałbrzych, tel. 0604/53-01-46 
KIEROWNICA DO SONY PLAYSTATION PS TWIN TURBO 
stan idealny, -180 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-37-43 w godz. 
9-17
KIESZEŃ NA TWARDY DYSK ADAX, - 28 zł. Wrocław, tel. 
0503/73-18-47
KLAWIATURA, - 40 zl. Świdnica, tel. 0600/28-14-84 
KLAWIATURA do komputera, stan b. dobry - od 9 zł do 13 zł. 
Wrocław, tel. 071/323-54-36 do godz. 18,0608/30-37-66 
KOMPUTER AMIGA CDTV 25 dyskietek z grami i 2 dżojstiki, 
pilot, możliwość odtwarzania płyt CD, - 200 zł lub zamiana na 
konsolę Sony Playstation. Stojków, gm. Lądek Zdrój, tel. 
0601/91-16-86
KOMPUTER AMIGA zewn. stacja dyskietek - 40 zł, action re
play 2 (do A500) - 20 zł, gry i programy na dyskietkach lub pły
tach CD. Wrocław, tel. 0604/55-93-97 
KOMPUTER AMIGA 1200 2 MB, kickstart 3.1, HDD 450 MB, 
zasilacz, mysz, dżojstik x2, pokrywa na klawiaturę, dyskietki 80 
szt., okablowanie, literatura, stan b. dobry, - 300 zł. Radków, 
woj. wałbrzyskie, tel. 0607/54-66-51 
KOMPUTER AMIGA 1200 2 MB RAM. myszka, dżojstik, dys
kietki, zasliacz, możliwość dokupienia monitora, - 250 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-69-24,0603/28-82-59 
KOMPUTER AMIGA 2000 HD scandubler, HDD 50 MB, moni
tor kolorowy, myszka, dżojstik, dyskietki, - 250 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/842-69-24,0603/28-82-59 
KOMPUTER AMIGA 500 PLUS 1 MB RAM, zasilacz, przewód 
EURO, 40 dyskietek z grami i 40 pustych, instrukcja obsługi w 
jęz. polskim, dżojstik, pokrywa na klawiaturę, -140 zł. Szczaw
no Zdrój, tel. 074/843-69-13 

. KOMPUTER AMIGA 500 monitor Philips, dużo dyskietek + pu
dełko, mysz + podkładka, pokrywa na klawiaturę, stan b. dobry, 
-180 zł. Wrocław, tel. 071/337-14-13 
KOMPUTER AMIGA 600 zasilacz, dżojstik, mysz, dyskietki, li
teratura, -150 zł lub zamienię na kolumny głośnikowe. Wro
cław, tel. 071/789-07-87
KOMPUTER AMIGA CD 32 stan b. dobry, 10 gier, • 200 zł. Lu
bań Śl., tel. 0606/19-97-53
KOMPUTER ATARI S.T.F.M. 4 MB, programy, - 300 zł. Schod
nia, gm. Ozimek, tel. 077/465-18-28 
KOMPUTER COMMODORE C-64 black box 3,2 V, dżojstik x 2, 
magnetofon, kasety - 50 zł. Międzylesie, tel. 0603/48-26-38 
KOMPUTER COMMODORE C-64 magnetofon, kartridż, gry, 
dżojstik, zasilacz, pokrywa na klawiaturę, pudełko, literatura, 
stan idealny, - 60 zł. Wałbrzych, tel. 0605/39-33-54 
KOMPUTER COMMODORE C-64 400 dysków, 2 stacje dys
ków uszk.,-dżojstik, magnetofon - 50 zł. Wrocław, tel. 

,071/782-69-11,0504/90-55-62 
KOMPUTER PC 320DX 8 MB RAM, karta graficzna 1 MB, kar
ta muzyczna, monitor 14", mono, uszkodzone zasilanie,-150 
zł. Biały Kościół, gm. Strzelin, tel. 071/392-66-73 
KOMPUTER PC 330 64 MB RAM, FDD 1.44, HDD 17.5 GB, 
AWE64, kol. głośnikowe, mysz, klawiatura, CD 24x, monitor 
cyfrowy NEC 21”, - 2.000 zł lub zamiana na auto osobowe lub 
notebook. Lubin, tel. 076/842-30-68 
KOMPUTER PC 386DX/40 PEACOCK121 MB HDD, FDD 1,44 
MB, CD-ROM x 12 Speed, monitor mono, drukarka igłowa Ep
son FX1050, klawiatura, mysz, podkładka, kable, Win, zestaw 
idealny do fakturowania, komputeropisania i prostych gier - 500 
zł lub zamienię na Nokię 3310. Jelenia Góra, tel. 0607/15-57-78 
KOMPUTER PC 486 z monitorem kolorowym, - 250 zł. Wro
cław, tel. 0501/97-31-61
KOMPUTER PC 486 8 mb ram, karta graficzna svga, obudowa 
desktop, monitor 14* kolorowy Philips, FDD 1.44 mb, hdd, 
cd-rom, mysz, klawiatura, oprogramowanie, - 290 zł. Wrocław, 
tel. 071/793-56-05
KOMPUTER PC 486 8 mb ram, karta graficzna SVGA, FDD 
1.44 mb, hdd. cd-rom, obudowa desktop, monitor 14" kolorowy 
Philips, mysz, klawiatura, oprogramowanie, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 0503/97-10-50
KOMPUTER PC 486/40, - 90 zł. Wrocław, tel. 071/347-89-06 
KOMPUTER PC 486DX CD-ROM, twardy dysk,'-120 zł. Lubin, 
tel. 076/846-71-05,0605/15-12-53 
KOMPUTER PC 486DX/40 HDD 121 MB, FDD 1.44 MB, 
CD-ROM x12, monitor mono, drukarka igłowa Epson FX1050, 

^klawiatura, mysz-*- podkładka, kable, Windows, idealny zestaw 
do fakturowania, komputeropisania i prostych gier, • 500 zł lub 
zamienię na telefon Nokia 3310 lub inne propozycje. Jelenia 
Góra, tel. 0607/15-57-78
KOMPUTER PC 486DX/4016 MB RAM, HDD x 2, CD-ROM x 
8, karta grafiki 4 MB, karta muzyczna 16 BIT, FDD 1 -44 MB, 
monitor kolorowy 14", klawiatura, mysz, oprogramowanie, • 500 
zł. Wrocław, tel. 071/357-76-38
KOMPUTER PC 486DX/50 8 mb ram, hdd 330 mb, cd-rom, 
grafika 1 mb svga, 2xFDD, obudowa big tower, klawiatura, mysz, 
WIN 95, Office, gry - 200 zł lub zamienię na telefon GSM. Ja
wor, tel. 0608/47-26-97
KOMPUTER PC 486DX2 410 mb hdd, 8 mb ram, monitor 14’ , 
klawiatura, myszka, - 280 zł. Lutynia, tel. 071/317-12-63 
KOMPUTER PC 486DX2/66 8 mb ram, hdd 340 mb, cd-rom 
8x, grafika 1 mb svga, dźwięk 16 bit, 2xFDD, obudowa mini 
tower, monitor 14" czarno-biały, klawiatura, mysz, Win 95, Offi
ce, gry - 300 zł lub zamienię na konsolę Sony Playstation lub 
telefon GSM. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
KOMPUTER PC 486DX2/66 66 MB RAM, karta grafiki 2 MB, 
MT, CD ROM, HDD 210 MB, karta muzyczna, stan b. dobry, - 
130 zł. Lubin, tel. 0603/48-42-64 
KOMPUTER PC 486DX2/6616 MB EDO RAM, HDD 275 MB, 
Win 95, Office 97, gry, FDD 1,44 MB, płyta główna PCI, obudo
wa big tower, klawiatura, stan idealny - 200 zł. Lubin, tel. 
0608/43-32-54
KOMPUTER PC 486DX2/66 INTEL 8 MB RAM, karta grafiki 1 
MB, HDD 162 MB, CD-ROM x2, FDD 1.44 MB, brak systemu 
operacyjnego, klawiatura, mysz, monitor kolorowy Nec 14", • 
270 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-37-50 
KOMPUTER PC 486DX4/100 8 MB RAM, HDD 425 MB, Win
dows 95, karta graficzna, karta muzyczna, monitor kolorowy 14", 
stan b. dobry, - 320 zł. Siechnice, tel. 071/311-57-68 
KOMPUTER PC 486DX4/100 16 MB RAM, HDD 650 MB, 
CD-ROM x8, karta grafiki, karta muzyczna, klawiatura, mysz, 
Windows, oprogramowanie, • 430 zł. Wrocław, tel. 
0605/43-95-54
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KOMPUTERY
Jeżeli nie wiesz, który....zadzwoń I porozmawiaj z naszymi specjalistami; pqrnogą Ci zamówić 
dokładnie to, co potrzebujesz. Obniżka cen obejmuje również zestawy nie ujęte w niniejszym cenniku.

JO TA: 70,00 zł

INTEL CEL II 700/66 Mhz
Płyta PC 754 MLR FCPGA ATX 
Karta graf. TNT2128 BIT AGP SHARE 
Karta muzyczna 3D C-NjEDIA OB 
64 MB RAM; 2XUSB, k. sieciowa 
Dysk Twardy 10 GB; Modem 56,6 kb 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

CENA: 1399.00*
AMD DURON 800/200 Mhz 
Płyta ECS KT33 X4 AGP U/DMA100ATX 
Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
128 MB SDRAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

RATA:77,OOzl

INTEL CEL II 800/100 Mhz
Płyta ECS VIA694 U/D100 ATX 
Karta graf. 32 MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
128 MB SDRAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB 5400Rpm U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura; mysz,podkładka

,  _ _ RATA:83,00zl

CENA: 1699,00
AMD ATHLON 1 GHz/200 Mhz 
Płyta ECS Kt33 X4 AGP U/A 100 ATX 
Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
128 MB SDRAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

RATA 94,00 zl

RATA: 114,00zł

CENA: 1549,00 CENA: 1949,00
Monitory Hyundai V560 15” -549,00; HYUNDA117” 829,00

INTEL Pili 1 GHz/133Mhz
Płyta ECS VIA694 U/DMA 100 ATX 
Karta graficzna 32 MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
128 MB SDRAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB 5400 U100 
FDD 1,44; CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

CENA: 2399,00
AMD ATHLON 1,2 GHz/266 Mhz
Płyta ECS Kt33 X4 AGP U/D 100 ATX 
Karta graficzna 32MB RIVA TNT2 AGP 
Karta muzyczna 3D VIA Ac97 
128 MB SDRAM; 2 x USB 
Dysk Twardy 10 GB,5400 U100 
FDD 1,44 CD-ROM X52LG 
klawiatura, mysz, podkładka

RATA: 105,00 zl

CENA: 2199,00
TC099 3 lata gwarancji

IBM  11200
Cel500;32mb;6GB,CD,Sound,56.6,12”,W98 
cena: 4650 ,00

T o sh ib a  T e cra  700
P-120,24mb, 1 GB, Fdd, Sound, 11,3TFT
cena: 1 300 ,00
H ew let P a ck a rd
P-133;32mb;2GB;CD,Fdd,Sound;12TFT 
cene: 2  499,00 
Toshiba 1620CDS 
K6 475 Mhz, 32mb, 4GB,Cdx24; 
Sound, Modem 56k, 12"DSTN 
cena: 3690,00

W yprzedaż no teboo ków  
C om paq LTE  899 ,00  P L N

ZMIANY
KONFIGURACJI:

RAM 256MB -129,00 zł; HDD 20GB -40,00 zł; 30GB • 139,00; 40 GB -199,00; obroty 7200100,00; 
Karta graf. RIVA TNT2Pro 32 MB 49,00 zł; G-FORCE2 MX 32 MB - 99,00 zł; WYJŚCIE TV - 59,00;

DOPŁATA DO DVD 
TYLKO 119,00 ZŁ!

O KOMPUTER PC 850 CELERON dysk 20 GB, gra- 
fika Geforce2, DVD12 x 40, pamięć 256 RAM, pły
ta główna, ECS 133/Ata 100, nowe, wszystko 
nowe, na gwarancji, w zestawie klawiatua, mysz, 
pad, może być monitor cyfrowy za dopłatą • 1.695 
zł. Lubin, tel. 076/749-56-56 84019651 

KOMPUTER PC PENTIUM 32 mb ram, hdd 3.1 gb, cd-rom x32, 
karta grafiki 4 mb, karta muzyczna Sound Blaster, obudowa mini 
tower, FDD, klawiatura, mysz, monitor kolorowy 14", oprogra
mowanie, stan idealny, - 800 zł. ., tel. 0600/62-57-31 lub 
0604/07-84-57
KOMPUTER PC PENTIUM Via Cyrix, 64 MB RAM, karta grafi- 
ki S3 Trio 3/2D, 8 MB, HDD 1.8 GB, CD-ROM, karta muzyczna 
SB, głośniki aktywne, monitor 14", • 1.500 zł. Chocianów, tel. 
0608/19-89-20
KOMPUTER PC PENTIUM 32 mb ram, hdd 4.3 gb, FDD, cd-rom 
x32, k. grafiki 8 mb, k. muzyczna SB-16, modem 56k, karta sie
ciowa, klawiatura, mysz, gry, programy, -1.200 zł. Milicz, tel. 
071/383-10-62
KOMPUTER PC PENTIUM OPTIMUS 16 MB RAM, płyta głów
na, HDD 1.2 GB, karta muzyczna SB, karta grafiki, CD-ROM, 
dużo programów, monitor kolorowy 14*, mysz, klawiatura, - 500 
zł. Wrocław, tel. 071/367-68-88 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 INTEL COMPAO 32 MB RAM, 
HDD 420 MB, karta grafiki 1 -MB, karta muzyczna, głośniki, 
CD-ROM 16x, FDD 1.44 MB, monitor kolorowy 14", mysz, opro
gramowanie, - 650 zł. Chojnów, tel. 076/818-72-23 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 24 MB RAM, FDD, HDD 211 
MB, CD ROM x 24, fax-modem, SVGA, klawiatura, mysz, mo
nitor 14", kolorowy, - 380 zł. Wrocław, tel. 071/782-05-91 
KOMPUTER PC PENTIUM 100 Intel, 16 MB RAM, HDD 1.3 
GB, karta SVGA, FDD 1.44 MB, obudowa MT, klawiatura, mysz, 
monitor kolorowy 14" SVGA, stan idealny, komplet, - 520 zl. 
Wrocław, tel. 071/318-51-85
KOMPUTER PC PENTIUM 100 HDD 2.1 GB, monitor 14 cali, 
karta dźwiękowa, karta grafiki SVGA, - 550 zł. Wrocław, tel. 
0609/47-55-17
KOMPUTER PC PENTIUM 100 32 MB RAM, HDD 1.2 GB, CD 
ROM 24x, FPD1.44, SVGA 2 MB PCI, karta muzyczna, głośni
ki, klawiatura, mysz, monitor 15" cyfrowy, Win'97,0ffice'2000, 
inne, -610 zł; Wrocław, tel. 0604/54-45-34

KOMPUTER PC PENTIUM 10016 MB RAM, karta grafiki PCI,- 
CD-ROM, monitor 14", skaner, drukarka atramentowa HP (ko
lorowa), - 850 zł. Złotoryja, tel. 076/878-41-56 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 INTEL z monitorem. - 800 zł. 
Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-64-79 lub 0607/36-64-84 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 fax-modem, drukarka, moni
tor, - 780 zł. Wrocław, tel. 0601/73-97-25 
KOMPUTER PC PENTIUM 120 16 MB RAM, HDD 500 MB, 
CD-ROM, karta muzyczna, fax-modem, monitor kolorowy, WIN 
97, Office, gry, drukarka, - 560 zł. Wrocław, tel. 071/354-28-63 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 INTEL 24 MB RAM, 428 MB, 
karta graficzna 4 MB, CD-ROM x10, karta muzyczna, monitor 
14", - 450 zł. Biały Kościół, gm. Strzelin, tel. 071/392-66-73 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 COMPAO 16 mb ram, hdd 1 
gb (SCSI), cd-rom (SCSI), karta grafiki S3 2 mb, karta muzycz
na, karta sieciowa, klawiatura, - 550 zł. Głogów, tel. 
0606/16-20-66
KOMPUTER PC PENTIUM 133 HDD 1.3 GB. 32 MB RAM, kar
ta muzyczna Sound Blaster, karta graficzna, mysz + podkład
ka, głośniki, monitor Daewoo 14", gry, Windows 95, - 650 zł. 
Lubin, tel. 076/847-21-62,0607/18-53-97 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 32 mb ram, 1.2 gb hdd. k. mu
zyczna, klawiatura, mysz, monitor 14", kolorowy, - 650 zł. Luty
nia, tel. 071/317-12-63,0603/22-23-97 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 IBM 32 MB RAM, HDD 1.6 GB, 
CD-ROM x16, płyta IBM LX, S3 Trio + Voodoo I, obudowa ATX, 
wyjścia USB, IRDA, PS-2, - 690 zł. Wrocław, tel. 071/372-58-72 
KOMPUTER PC PENTIUM 133 24 mb ram, 1.2 gb hdd, karta 
graficzna S3 Virge V+ 4 mb, karta muzyczna zgodna z Sound 
Blasterem, cd-rom x 8, obudowa desktop, skaner kolorowy ręcz
ny, monitor kolorowy Daewoo 14", klawiatura, dżojstik, mysz
ka, - 600 zł. Wrocław, tel. 362-34-19 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 40 mb ram, cd-rom x44, hdd 
850 mb, modem Zoltrix, karta grafiki i muzyczna, FDD, obudo
wa, klawiatura, mysz, WIN 98, -490 zł. Brzeg, tel. 0606/61-99-29 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 32 mb ram, hdd 4.1 gb, grafika 
S3 Trio 64V 32 bit, k. muzyczna Sound Blaster 16, FDD 1.44 
mb, cd-rom x 8, obudowa midi, stan dobry, • 500 zł. Wrocław, 
tel.357-49-00
KOMPUTER PC PENTIUM 166 32 MB RAM, karta S3 Virge, 
HDD 2,1 GB, CD ROM, monitor CTX, myszka, klawiatura, gło
śniki, cena 1000 zł. Wrocław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02

KOMPUTER PC PENTIUM 166 48 mb ram. karta grafiki Virge 
2 mb, obudowa AT, FDD, karta muzyczna Sound Blaster AWE 
64, klawiatura, mysz, - 300 zł. Zielona Góra, tel. 0606/73-08-52 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX FDD, HDD 10 GB, 
CD-ROMx 32,40 MB RAM, stacja na dyskietki 250 MB, karta 
siedowa, monitor Samsung 15”, -1.200 zł.., tel. 074/850-56*55 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 mb ram, hdd 850, FDD, 
karta muzyczna, grafika 2 mb, monitor cyfrowy NEC 15", kolo
rowy, programy, gry, - 950 zł. Namysłów, tel. 077/410-09-28 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 MB RAM, HDD 2,1 
GB, karta grafiki Savage 4 32 MB PCI, CD-ROM x32, karta 
muzyczna, karta sieciowa, modem 56kV90, monitor kolorowy 
15", obudowa Optimus, klawiatura, mysz, oprogramowanie, gło
śniki Sundio 120 W, stan idealny, - 1.500 zł. Udanin, tel. 
076/870-91-19
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 32 MB RAM, HDD 1.7 
GB, CD-ROM x24, monitor 14 cali kolorowy, klawiatura, mysz, 
głośniki, - 900 zł. Wrocław, tel. 071/363-67-02 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 48 mb ram, karta grafiki 
VooDoo II8 mb, karta muzyczna, modem Zoltrix 56.6, głośniki 
Primax, cd-rom x 52. -1.000 zł. Wrocław, tel. 071/365-25-28 
KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX Intel BOX, MT AT, 1.28 
GB, 32 MB RAM, karta grafiki S3 Virge 4 MB + Voodoo 14 MB, 
muzyczna Sound Blaster AWE 64, CD ROM x 32 LG, monitor 
kolor 15" ADI, klawiatura, mysz, - 735 zł. Wrocław, tel. 
071/870-69-14,0603/85-20-25
KOMPUTER PC PENTIUM 200 INTEL 64 mb ram, płyta głów
na Intel Atlantis, hdd 1.2 gb, karta grafiki ATI 2 mb, karta dźwię
kowa 16 bit stereo, FDD, klawiatura, myszka, obudowa midi 
tower, - 600 zł. Głuchołazy, tel. 0606/30-30-98 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB R ^  : 1,7 GB, 
CD-ROM x24, klawiatura, mysz, - 600 zł. Bie.itów, tel. 
071/314-61-78,0601/71-99-01
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HDD 1.2 
GB, CD-ROM x36, karta grafiki SVGA 4 MB, karta muzyczna, 
monitor kolorowy 14" (rozdz. 800 x 600) - 800 lub z drukarką 
igłową (do fakturowania) - 900 zł. Dzierżoniów, tel. 
0503/33-57-53
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, karta grafi
ki 4 MB, Voodoo I, karta muzyczna Sound Maker 3DX PRO, 
CD-ROMx 16, obudowa MT, monitor kolorowy 14", karta mu
zyczna, - 650 zł. Lubin, tel. 076/749-08-21

KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, HQD 1.6 
GB, CD-ROMx 48, karta grafiki S3 Virage 4 MB, karta muzycz
na, mysz, karta muzyczna, - 650 zi. Lubin, tel. 076/846-08-38, 
0605/46-29-61
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX AMD K-6,16 MB RAM, 
karta grafiki S3 Virage, 2 MB, HDD 2.1 GB, FDD 1.44 MB, 
CD-ROMx32, - 600 zł. Nysa, tel. 077/431-30-36 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMXATX, 64 mb ram. hdd 1.7 
gb, FDD, cd-rom, karta graficzna S3 Virge 2 mb, monitor kolo
rowy 14", mysz, klawiatura, obudowa midi tower, stan b. dobry, 
- 950 zł. Wrocław, tel. 322-19-26 
KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX 32 MB RAM, CD-ROM 
x40, karta muzyczna, karta sieciowa, faktura VAT, Floppy 1,44", 
dysk twardy 1,1 GB, - 600 zł. Wrocław, tel. 071/353-13-46, 
0501/42-05-37
KOMPUTER PC PENTIUM 220 dysk twardy 520 MB, karta gra
ficzna 4 MB, karta muzyczna SB, CD-ROM x8,40 MB RAM, - 
650 zł. Trzebnica, tel. 071/387-12-18 po godz. 20 
KOMPUTER PC PENTIUM 233 MMX INTEL 64 MB RAM, HDD 
4.3 GB, CD-ROM, FDD 1.44 MB, karta grafiki S3 SVGA, karta 
muzyczna zgodna z SB 16, obudowa midi ATX, Windows, Offi
ce, multimedialny, - 830 zł. Wrocław, tel. 071/368-17-04 
KOMPUTER PC PENTIUM 266 MMX 32 MB RAM, HDD 4.3 
GB, CD-ROM x40, karta SVGA 2 MB (4), karta muzyczna, obu
dowa MT, stan b. dobry, - 710 zł. Wrocław, tel. 0501/46-01-89 
KOMPUTER PC PENTIUM 6016 MB RAM, HDD 516 MB. FDD
1.44 MB, karta grafiki SVGA PCI,: karta muzyczna, CD-ROM 
Sanyo,'klawiatura, mysz, bez monitora - 400 zł lub z monitorem 
-15" cyfrowym - 600 zł. Piotrowice, gm. Chojnów, tel. 
076/818-79-30
KOMPUTER PC PENTIUM 7516 MB RAM, HDD850 MB, FDD
1.44 MB, CD-ROM + monitor kolorowy 14", cyfrowy, karta gra
fiki, doskonały do fakturowania, - 600 zł lub zamienię na samo
chód. Legnica, tel. 076/850-68-20

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

CAŁODOBOWO 
tel. 368-11-11 , 0-604 562 170

O F E R T A  P R O M O C Y J N A  
PO OBNIŻONYCH CENACH

DO KAŻDEGO KUPIONEGO 
ZESTAWU KSIĄŻKA DO 

WINDOWS GRATIS

P r i m e  

Computers
PN - PT 10.00 -18.00 TEL./FAX:(071)34 152 85 
SOBOTA 10.00 -13.00 TEL/FAX (071) 78 333 04 
ul.PRĄDZYŃSKIEGO 31 WROCŁAW 
e-mail: prime@poland.com tel kom. 0606 49 40 10

O T T T Dyski twarde: MONITOR LIKOM 17” 0.25
U IV 1  HDD 20GBATA100 365,- MONITOR LIKOM 17” 

T F X M j\R K  hdd 30 68 ATA100 450,- MONITOR LIKOM 15” OSD

MONTUJEMY KOMPUTERY 
W DOWOLNEJ KONFIGURACJI.

DOWÓZ, INSTALACJA ORAZ PRZESZKOLENIE
! ! !  GRATIS! !!  

OFERTA SPECJALNA:
930,- DRUKARKA HP 640C 
800,- LEXMARK Z32 
540,- DIMM 64 MB SDRAM 

RIVA TNT2 M64 32MB 170,- MONITOR CTX PR705F 17” 1390,- DIMM 128 MB SDRAM

SEIKOSHA ZESTAWY OBJETE SĄ 24/36 MIESIĘCZNĄ GWARANCJĄ G U U P I N
« persKum*!! te 

N

“LION”
ATHLON THAŃD. 1000 MHz 

ECS KT7VZA 266 Mhz ATX ATA100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30GBATA100 
GEFORCE 2 MX 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 KV90 

CD ROM 52X, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWERATX A f "  
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

CENA :2.405,- ^

“PUNIA”
AMD DURON 800 MHZ 

PC CHIPS 8810 
RAM 64 MB DIMM 

; HDD SEAGATE 20 GB ATA100 
RIVATNT2 128bit Share 

I  DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
; CD ROM 52X LG Karta siejowa 

FDD 1,44 MB, Modem 56 kbps 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

CENA : 1.585,- ^
.9I f

“JAGUAR”
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

CENA: 1.740,-

“GEPARD”
INTEL PENTIUM III 866 MHZ 

VIA BX100/133 MHZ ATX ATA100 
RAM 128 MB DIMM 

HDD SEAGATE 30 GB ATA 100 
RIVA TNT2 M64 32 MB AGP 

DŹWIĘK 32 BIT STEREO 
FAX MODEM 56 K V90 

• CD - ROM X 52, FDD 1,44 MB 
GŁOŚNICZKI AKTYWNE 

OBUDOWA MIDITOWER ATX 
KLAWIATURA,MYSZ,PAD

CENA: 2.435,-.^
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RATY ROZŁOŻONE NA 24 MIESIĄCE.

K U P  K O M P U T E R  A T E L E F O N  K O M O  R K O  W Y  B E D Z I E  T W Ó J  ! l !
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M F O X
S P Ó Ł K A  C Y W IL N A  

ul. Strzegomska 11 
55-320 WILCZKÓW

tel. 071/795-10-44, od 10 do 18 
0-601 581 476 (Środa Śląska) 
0-601 862 973 (Wrocław) 
071/399-95-89 (Oleśnica)

KOMPUTERY NA TELEFON
ZAPEWNIAMY TRANSPORT NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA 

Sprzedaż ratalna - podpisanie umowy u Klienta. 
Dowolna konfiguracja, akcesoria.

Każdy zestaw zawiera: stację dyskietek, obudowę ATX, 
myszkę, klawiaturę, głośniki 100W PMPO, 

podkładkę pod myszkę.
Gwarancja do 36 miesięcy.

CENY ZAWIERAJĄ 22% VAT

15"HM8łon ; 580,-

POGOTOWIE
k o m p u t e r o w e

Wrodaw, tęl. 360-10-39

KOMPUTER PC PENTIUM 90) 16 MB RAM, HDD 1.1 GB, 
CD-ROM, karta grafiki SVGAS3,'obudowa MT, Windows, Offi
ce, Word, idealny do biura, • 430 zł. Wtacław, tel. 071/368-17-04 
KOMPUTER PC PENTIUM II233 INTEL 32 MB RAM, obudo
wa ATX (nowa), karta muzyczna + głośniki, CD-ROM x50, 
fax-modem 56 kbps, karta grafiki Intel 610, monitor kolorowy 
15", klawiatura, mysz, Win'98, gry, kompletny zestaw, pilnie, - 
1.090 zl możliwy dowóz. Wrocław, tel. 787-88-33,0504/94-59-99 
KOMPUTER PC PENTIUM II266 64 MB RAM, HDD 2 GB SCSI, 
FDD 1.44 MB. nagrywarka SCSI x2, karta SVGAATI8 MB AGP, 
płyta główna Asus ze sterownikiem SCSI Wide, nowa obudo
wa, - 730 zł. Wrocław, tel. 071/341-46-97 po godz. 12 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON HDD 2,1 GB, 
CD-ROM x36,32 MB RAM, karta grafiki 4 MB AGP, karla mu
zyczna, stan idealny, obudowa ATX - 620 zł oraz monitor cyfro
wy, -180 zł. Legnica, tel. 0503/85-74-89 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON AATX, karta gra
fiki TNT 2 Riva Vanta 8 MB AGP x 4, HDD 2.1 GB, 32 MB RAM, 
karta muzyczna Yamaha DX-XG, FDD 1.44 MB 3.5", CD-ROM 
x36, klawiatura, mysz, -1.000 zł. Legnica, tel. 076/722-40-07 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON 64 MB RAM, HDD
3.2 GB, karta grafiki 4 MB AGP, karta muzyczna, CD-ROMx36, 
klawiatura, mysz, głośniki, oprogramowanie (Windows 98'), 
obudowa midi ATX- 800 zl + monitor cyfrowy 15"- 250 zł. Lwó
wek Śląski, tel. 075/782-41-13
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON ATX, 64 MB RAM, 
CD-ROM x36, FDD 1.44 MB, HDD 2.1 GB, SVGA Riva ZX 8 
MB, karta muzyczna 16 bit, klawiatura, mysz, - 780 zł. Wro
cław, tel. 071/355-96-69,0503/95-27-16 
KOMPUTER PC PENTIUM II 300 CELERON INTEL 64 MB 
RAM, HDD 6 GB, CD-ROM, karta grafiki Nvidia, karta muzycz
na Sound Blaster 128 PCI, obudowa midi tower, • 1.000 zł. Wro
cław, tel. 0601/15-67-51
KOMPUTER PC PENTIUM II300 AMD 32 MB RAM, HDD 2.5 
GB, CD-ROM x48, akcelerator VooDoo 6 MB, karta muzyczna 
SB 128, modem Motorola 56 kbps, kompletny, klawiatura, mysz, 
stan b. dobry, - 850 zł. Wrocław, tel. 071/352-42-13 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 2x32 MB RAM (dimm), obu
dowa midi towe^AT, stacja dysków 3.5", karta muzyczna Sound 
Blaster AVE 64, karta graficzna Intel 740 8 mb, 3dfx VOODOO 
I112 mb, • 650 zł. Wrocław, tel. 0607/68-45-67 
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON pamięć RAM 64 
MB, karta grafiki Intel 8 MB AGP, akcelerator Voodoo 4 MB, 
dysk twardy 4,3 GB, CD-ROM Creative x 36, karta muzyczna 
SB AVE 64VE, modem Zoltrix, - 700 zł. Wrocław, tel. 
0609/65-59-87
KOMPUTER PC PENTIUM II300 CELERON 64 MB RAM, FDD 
1.44 MB. HDD 17 GB Seagate. CD-ROM x36, karta SVGAS3 
16 MB AGP, karta muzyczna AC97-3D, obudowa MT, klawiatu
ra, mysz, na gwarancji, -1.050 zł. Wrocław, tel. 071/368-71-07 
KOMPUTER PC PENTIUM II333 CELERON 64 MB RAM, HDD
4.3 GB, karta grafiki SVGA 4 MB, CD-ROM x40, karta muzycz
na, monitor kolorowy 15" (cyfrowy) -1.300 zł, z monitorem 1T  
Highscreen OSD -1.700 zł. Dzierżoniów, tel. 0503/33-57-53

KOMPUTER PC PENTIUM II 333 CELERON z monitorem, - 
1.500 zł. Kąty Wrocławskie, tel. 071/316-64-79 lub 
0607/36-64-84
KOMPUTER PC PENTIUM II 333 64 MB RAM. HDD 8.4 GB. 
CD-ROM x40, karta grafiki SVGA 8 MB, karta muzyczna SB 16, 
fax-modem 56 kbps, FDD, obudowa midi tower, klawiatura, 
mysz, monitor NET, - 1.t50 zł. Legnica, tel. 076/854-16-87, 
0606/15-67-49
KOMPUTER PC PENTIUM II333 CELERON 64 MB RAM, HDD 
3.1 GB, CD-ROM x24, karta grafiki ATI Rage Pro 8 MB (AGP 
x2), karta muzyczna 16 bit, modem 56 k, radio FM, ATX, Win
dows, Office, - 950 zł. Wrocław, tel. 0606/85-40-17 
KOMPUTER PC PENTIUM II 350128 MB RAM, HDD 40 GB, 
karta grafiki S3, karta muzyczna Sound Blaster, nagrywarka LG 
12x8x32, monitor cyfrowy 14', oprogramowanie, na gwarancji, 
- 2.200 zł. Jelcz-Laskowiće, tel. 0607/08^64-41 - 
KOMPUTER PC PENTIUM II 350 32 MB RAM, HDD 4.3 GB, 
kieszeń 500 MB, CD-ROM x36, karta graficzna Riva TNT 2 (16 
MB), karta TV, radio, TXT, listwa, fax-modem, karta sieciowa 
USB, monitor 15" cyfrowy, głośniki, mikrofon, drukarka HP 690C, 
skaner, joy, klawiatura, mysz, - 2.500 zł. Prochowice, tel. 
076/858-49-40
KOMPUTER PC PENTIUM II 350 64 MB RAM, HDD 1.7 GB, 
CD-ROM x52, SVGA16 MB AGP, płyta główna BX, karta So
und Blaster, obudowa ATX, stan idealny, - 850 zł. Wrocław, tel. 
0501/46-01-89
KOMPUTER PC PENTIUM II 350 AMD K6-2 HDD 4.3 GB, 
CD-ROM x40,64 MB RAM, VooDoo 16 MB (AGP), karta mu
zyczna 16-bitowa, obudowa mini tower, mysz, klawiatura, mo
nitor kolorowy 14", stan b. dobry, pilne, - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/372-85-22 prosić Janusza
KOMPUTER PC PENTIUM II366 CELERON 64 MB RAM (133 
MHz), karta grafiki Riva TNT2 M64 32 MB, modem Zoltrix Spirit 
56 kbps', HDD 4.3 GB Fujitsu, CD-ROM x40, FDD 1.44 MB, 
karta muzyczna, głośniki Sundio 120 W, obudowa ATX blue, 
monitor Compaq 15", klawiatura, mysz, drukarka HP 600, Win
dows ME, • 2.990 zł. Godzikowice, gm. Oława, tel. 
071/313-18-24
KOMPUTER PC PENTIUM II366 CELERON karta grafiki ATI 
8 MB AGP, karta muzyczna, 64 MB RAM. FDD, HDD 6.4 GB, 
CD-ROM x40, modem, mysz, klawiatura, • 1.000 zł. Jawor, tel. 
076/870-68-39
KOMPUTER PC PENTIUM II366 32 MB RAM, CD ROM, FDD, 
monitor kolorowy, -1.245 zł. Legnica, tel. 076/722-54-19 
KOMPUTER PC PENTIUM II366 CELERON płyta główna In
tel, HDD 3.1 GB, 64 MB RAM, karta graficzna Riva 16 MB, 
CD-ROM x32, karta muzyczna, stan idealny, -1.100 zł. Trzeb
nica, tel. 0608/26-48-87

T.REX

KOMPUTER PC PENTIUM II366 CELERON 64 MB RAM, HDD
3.2 GB, karta grafiki SVGA 8 MB AGP, CD-ROM x32, karta 
muzyczna, - 990 zi. Wrocław, tel. 071/357-36-08 
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 zl. Wrocław, 
tel. 071/357-93-64
KOMPUTER PC PENTIUM II 366 CELERON 64 MB RAM, 
CD-ROM x50, karta muzyczna, karta grafiki 4 MB, Floppy 1,44". 
dysk twardy 8.6 GB, faktura VAt, - 850 zł. Wrocław, tel. 
071/353-13-46,0501/42-05-37
KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD K-6 64 mb ram, hdd 6.4 
gb, k. grafiki NVIDIA16 mb, karta muzyczna, cd-rom 40x, FDD, 
klawiatura, mysz + pad, obudowa midi, monitor 15" Compaq, 
stan b. dobry, • 1.490 zł. Legnica, tel. 0600/89-60-32 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 kompletny, w cenie do 1.500 
zł. Wrocław, tel. 071/372-66-59 wieczorem 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 CELERON 64 MB RAM, HDD
2.1 GB, CD-ROM LG x52, karta grafiki S3 Savage 3D 8 MB, 
FDD, karta muzyczna, klawiatura, na gwarancji, monitor Sie
mens 14", -1.150 zł. Wrocław, tel. 071/322-56-41 po godz. 17

NASCO M . tel. 071/351-55-49 ^
tel. kom. 0-605 050 127

Rozbudowa, skup i sprzedaż 
podzespołów i komputerów. 

Notebooki - serwis, skup i sprzedaż
^jjP00385^

KOMPUTER PC PENTIUM II400 AMD 64 MB RAM, HDD 3.2 
GB, CD-ROM x24, karta grafiki 8 MB, karta muzyczna 16 bit, 
klawiatura, mysz, obudowa minitower, oprogramowanie, • 750 
zł. Wrocław, tel. 071/339-22-01,0609/39-25-77 
KOMPUTER PC PENTIUM II400 CELERON 64 MB RAM, HDD
3.2 GB, płyta 100 Mhz, CD-ROM Asus x50; Riva TNT 2 Vanta 
16 MB, karta muzyczna Yamaha, FDD, obudowa midi ATX, 
monitor 14", -1.350 zł. Wrocław, tel. 071/321-26-44 
KOMPUTER PC PENTIUM II433 CELERON 64 MB RAM, HDD
20.1 GB, CD-ROM x24, SVGA AGP 8 MB, audio, obudowa ATX, 
klawiatura, mysz • 1690 zł, monitor 15" gratis. Nysa, tel. 
0605/64-68-97
KOMPUTER PC PENTIUM II433 CELERON pi. główna ECS 
133 MHz, 128 mb ram, 20 gb hdd, k. grafiki TNT-2 32 mb, cd-rom 
LG x52, kart. dźwięk., monitor cyfrowy 15* CTX1569 SE, wszyst
ko na gwarancji, • 1.800 zł. Opole, tel. 0606/71-43-23 
KOMPUTER PC PENTIUM II450 CELERON 32 MB RAM, HDD
2.1 GB, CD-ROM, FDD, nagrywarka Philips, głośniki, klawiatu
ra, kolorowy monitor, obudowa tower, -1.950 zł. Wrocław, tel. 
071/372-69-58,0609/39-40-95
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 CELERON HDD 4.3 GB, 
FDD, CD-ROM Asus 40x, ram 64 lub 128 mb, k. muzyczna i 
graficzna, płyta główna Intel 610, zainstalowany system, -1.000 
zł. Spalona 43, tel. 076/857-51-85 lub 0601/06-03-43 
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 CELERON Riva Tnt 2, So
und Blaster Live, 64 MB RAM, mysz, klawiatura, monitor kol. 
15", podkładka, (zestaw) - 2.000 zł. Wrocław, tel. 0503/16-57-63 
KOMPUTER PC PENTIUM II 500 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20.4 GB, karta grafiki Riva 32 MB, tuner TVAver, CD-ROM 
x52, oprogramowanie, filmy DVX, na gwarancji, -1.900 zł. Wro
cław, tel. 071/355-86-92

KOMPUTER PC PENTIUM II 500 CELERON 128 MB RAM, 
4,3 GB HDD, ATI AGP 8 MB, CD-ROM x36, FDD 1,44 MB, kar
ta muzyczna, głośniki, mysz, klawiatura, monitor kolorowy 14", 
drukarka igłowa, -1.290 zł. Wrocław, tel. 071/384-90-05 
KOMPUTER PC PENTIUM II500 CELERON Riva TNT 2 PRO, 
32 MB, tuner TVAver, 128 MB RAM, CD-ROM LG x52, HDD 
20.4 GB, oprogramowanie, filmy DIVX, gwarancja, -1.900 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-86-92
KOMPUTER PC PENTIUM II566 CELERON 64 MB RAM, HDD 
20 GB, FDD, karta grafiki Riva TNT 16, karta muzyczna, CD x 
40, obudowa mini tower, klawiatura, mysz, -1.460 zł. Wrocław, 
tel. 0501/39-16-66
KOMPUTER PC PENTIUM II600 CELERON 32 Mb RAM, BX, 
CD-ROMx52, HDD 10 GB, karta grafiki Intel 810, karta muzycz
na, FDD 1.44MB -1.100 zł, monitor, cyftowy, 14" -150 zł. Świd
nica, tel. 0605/83-38-19
KOMPUTER PC PENTIUM II633 CELERON 64 MB RAM, HDD 
20 GB, obudowa, DVD-ROM LG, karta graficzna, karta muzycz
na, Windows Millenium, płyta główna Optimus, modem, moni
tor 15" LG kolorowy, drukarka HP 640C, skaner M1200, - 3.800 
zł. Świdnica, tel. 074/856-95-48 po godz. 18 
KOMPUTER PC PENTIUM II650 AMD HDD 20 GB, CD-ROM 
x52, karta grafiki 16 MB, 64 MB RAM, monitor 15", rok gwaran
cji, -1.600 zł. Wołów, tel. 071/389-35-92 
KOMPUTER PC PENTIUM II700 CELERON karta grafiki Ge- 
Force 2 32 mb, 128 ram dimm (133 MHz), dysk twardy Barracu- 
da 2 ATA3 20 gb, karta muz. SB-1024 Live!, monitor 17" Sam
sung, klawiatura, mysz, cd-rom 50x, FDD 3.5, midi tower, -1.550 
zł. Wrocław, tel. 0503/16-97-69 
KOMPUTER PC PENTIUM II 700 CELERON 128 kb cache, 
ram 128 mb, hdd 20 gb, płyta główna Shuttle ATA100, AGPx4, 
cd-rom 52x, karta muzyczna, k. grafiki Riva TNT-2 32 mb, kla
wiatura, mysz bezprzewodowa, listwa zasilająca, monitor LG 
15” cyfrowy, gwarancja, zestaw nowy, możliwa dostawa, - 2.500 
zł. Wrocław, tel. 0607/63-23-28 
KOMPUTER PC PENTIUM I I900 CELERON 196 mb ram pc 
133, dysk twardy 40 gb, karta grafiki Creative, - 4.700 zł. Wro
cław, tel. 0501/26-73-37
KOMPUTER PC PENTIUM III CELERON II64 MB RAM, obu
dowa ATX, HDD 20.4 GB, CDrROM x44, karta grafiki Riva TNT 
2 (32 MB), AGP, karta muzyczna 16-bitowa + głośniki 180 W, 
monitor cyfrowy 15", klawiatura, mysz, oprogramowanie, stan 
idealny, -1.850 zł możliwość sprzedaży bez monitora. Wrocław, 
tel. 071/321-60-90,0503/75-37-31 
KOMPUTER PC PENTIUM II11000 DVD, nagrywarka, obudo
wa Hewlett Packard, 30 GB HDD, 256 RAM, cena 3000 zł. Wro
cław, tel. 322-20-18,0503/67-75-02 
KOMPUTER PC PENTIUM II11000 ATHLON RAM 128 MB PC 
133, HDD 20 GB DMA 100, karta grafiki Ge Force 2 MX 32 MB, 
CD-ROM x52 LG, modem Pentagram Diablo, muzyka, klawia
tura, mysz, gwarancja, - 3.200 zł. Wrocław, tel. 0606/81-24-53 
KOMPUTER PC PENTIUM II11000 256 RAM, 30 GB HDD, 
nagrywarka, DVD, karta grafiki, muzyczna 128 Sound Blaster, 
obudowa ATX Hewlett Packard, modem, cena.3000 zł. Wro
cław, tel. 322-20-18,0503/67-7542 
KOMPUTER PC PENTIUM III 333 HDD 4.3 GB, CD-ROM x36, 
karta graficzna S3 8 MB, karta muzyczna Yamaha, modem 
Rockwell, monitor Philips Brilance z głośnikami, skaner Mustek 
SCSI, 98 MB RAM, -1.200 zł. Lubin, tel. 076/749-41-92 
KOMPUTER PC PENTIUM III 450 dysk twardy 17 GB, karta 
grafiki Intel 740 8 MB AGP, CD-ROM x50« 64 MB RAM, Floppy 
1,44", obudowa ATX, karta muzyczna, monitor 15", kolorowy, 
faktura VAT, - 1.650 zł. Wrocław, tel. 071/353-13-46, 
0501/42-05-37
KOMPUTER PC PENTIUM III 500 INTEL 128 MB SDRAM, 20 
GB HDD, 16 MB • karta grafiki AGP, CD-ROM x48, karta dźwię
kowa, karta sieciowa, obudowa ATX, midi tower, stan idealny, - 
1.290 zł. Wrocław, tel. 071/355-45-66,0605/15-20-67 
KOMPUTER PC PENTIUM III 533 CELERON HDD 10 GB, 64 
MB RAM, CD-ROM x36, karta grafiki do 16 MB AGP, karta mu
zyczna, obudowa ATX - 990 zł, monitor cyfrowy, -180 zł. Legni
ca, tel. 0503/85-74-89
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 DURON 64 MB RAM, HDD 
IBM 30 GB, karta grafiki Vanta 16 MB, CD-ROM 50x, nagrywar
ka CDR 2x/8x, monitor 14" SVGA, osprzęt, oprogramowanie, 
głośniki, dodatkowo nowy UPS do wartości 450 zł, - 2.100 zł. 
Dobroszyce, tel: 071/314-11-95,0609/28:59-02
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drukarki lub monitora DZWOŃ
I  Wrocław, ul. Trwała 1, te l.07M783-76-421 
\ 0-601 70 54 03 od 9.oo do 18.00  J
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 CELERON 32 MB RAM, 
CD-ROM x 50, HDD 10 GB, karta grafiki Intel 810, karta mu
zyczna, FDD 1.44 MB -1.100 zł, monitor cyfrowy 14" -150 zł. 
Świdnica, tel. 0605/83-38-19
KOMPUTER PC PENTIUM III 600 DURON 64 mb ram, SVGA 
32 mb, cd-rom 32x, bez hdd, k. dźwiękowa, - 990 zł. Wrocław, 
tel. 0603/29-77-84
KOMPUTER PC PENTIUM III 633 CELERON 63 (128) MB 
RAM, HDD 10.2 (20,30) GB, CD-ROM x50, karta grafiki 8 (16, 
32) MB AGP, karta muzyczna, FDD 1.44 MB, klawiatura, mysz, 
obudowa midi tower ATX, gwarancja • 1.250 zł, ewentuajnie 
monitor 14" lub 15". Oława, fel. 0605/27-64-42 
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, monitor kolorowy, cy
frowy 15" OSD, -1.950 zł. Wrocław', tel. 071/318-51-85 
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. Wrodaw, tel. 372-64-11 
rano
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 DURON 64 MB RAM, HDD 
6.1 GB, FDD, karta grafiki SVGA Riva TNT 16, karta muzycz
na, CD x 36, obudowa mini tower, klawiatura, mysz, -1.340 zł. 
Wrocław, tel. 0602/51-49-26
KOMPUTER PC PENTIUM III 650 ADAX Intel, • 1.500 zł. Wro
cław, tel. 0501/60-83-79
KOMPUTER PC PENTIUM III 667 CELERON płyta gł. Clayton 
Via ATX ATA-66, HDD 20 GB Seagate, karta muzyczna Genius 
PCi, karta grafiki 32 MB Riva TNT 2,64 MB RAM, modem Zol- 
trix, CD-ROM Actima x50, obudowa midi ATX, monitor 15" Ma
rcin TCO'99, klawiatura i mysz PS2, pad, nowy, na gwarancji, • 
4.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/850-99-82 
O KOMPUTER PC PENTIUM Ili 700 CELERON nowy, 

2 lata gwarancji, 128 MB RAM, HDD 20 GB, DVD, 
karta grafiki Riva TNT li 32 MB, karta muzyczna, 
głośniki dynamiczne, obudowa midi ATX, klawia
tura, mysz, monitor cyfrowy 15” , drukarka atra
mentowa HP 640 C, bezpłatny dowóz i instalacja 
na terenie Dolnego Śląska, faktura, moil. zaku
pu na raty • 2.990 zł. Wrocław, tel. 071/341-55-16 
01036081

KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 10.4 GB, CD-ROM x50, karta grafiki 12 MB, karta mu
zyczna, obudowa ATX, klawiatura, mysz, USB, FDD 1.44 MB, 
monitor 15" cyfrowy, stan b. dobry, • 1.590 zł. Międzygórze, tel. 
074/813-52-39 po godz. 17,0607/53-64-52 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON II obudowa midi 
ATX, HDD 17,2 GB Seagate, 64 MB RAM (133 MHz), CD-ROM 
x50, FDD 1.44 MB, karta grafiki Riva TNT 2 (32 MB), karta 
muzyczna, monitor cyfrowy Proview 15", klawiatura, mysz, gło
śniki, oprogramowanie, stan idealny, • 1.800 zł. Wrodaw, tel. 
071/329-83-99,0503/56-86-75
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON HDD 10 GB, CD 
ROM x 48,64 RAM, monitor kolorowy 15", klawiatura, myszka, 
gwarancja do lutego 2002r, cena 1700 zł. Wrocław, tel. 
322-20-18,0503/67-75-02
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 CELERON II obudowa ATX, 
64 MB RAM. HDD 20 GB, CD-ROM x40, karta graficzna 16 
MB, z akceleracją karta muzyczna 16-bitowa, mysz, głośniki, 
klawiatura, monitor cyfrowy 15" na gwarancji, stan idealny, • 
1.650 zł. Wrocław, tel. 071 /346^5-99,0503/76-26-85 
KOMPUTER PC PENTIUM III 700 płyta Giga Byte 1.2 GHz, 
procesor Celeron II700, HDD 20 MB, FDD 1.44 MB, karta gra
ficzna S3 Savage, AGP akcelerator VooDoo II, karta muzyczna 
Yamaha, modem 56 k Motorola, nagrywarka x10/x10/*32, 
CD-ROM (x12), kieszeń, obudowa ATX, klawiatura, mysz ska
ner Primax, cena 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/316-51-74, 
0607/82-18-46
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 GeForce 32 MB, k. mu
zyczna Sound Blaster 128, fax-modem, głośniki 
dynamiczne, 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 
01036091

KOMPUTER PC PENTIUM III 733 CELERON 128 MB RAM, 
8,4 HDD, Segate Medialist, karta grafiki Riva TNT 32 MB Pro
fessional, CD-ROM x32 LG, karta muzyczna SB modem Zol- 
trix, obudowa ATX, mysz, oprogramowanie, -1.990 zł. Wrocław, 
tel. 071/783-50-98
KOMPUTER PC PENTIUM III 733 CELERON I1128 MB RAM, 
HDD 20 GB, CD-ROM x46, karta graficzna Riva TNT 2 32 MB 
AGP, karta muzyczna Creative, monitor cyfrowy, 15", mysz, gło
śniki, klawiatura, stan idealny, - 1.840 zł. Wrocław, tel. 
071/321-51-56,0502/09-67-71
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 15M-17H - 
250-450 zł. ART-KOMPUTER, 56-203 Siciny 82, 
tel. 065/543-53-30 02028151

KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 128 MB RAM, 
CD-ROM x 50, HDD 20 GB, karta grafiki Riva TNT M64 32 MB, 
karta muzyczna Via, obudowa ATX, klawiatura, mysz, USB, FDD

1.44 MB, monitor 15" cyfrowy, stan b. dobry, -1.790 zł. Między
górze, tel. 074/813-52-39 po godz. 17,0607/53-64-52 
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 128 MB RAM, HDD 
8.4 GB, FDD, karta grafiki SVGA 32 MB Riva TNT, karta mu
zyczna, CD x 40, obudowa mini tower, klawiatura, mysz, -1.590 
zł. Wrocław, tel. 0602/18-41-14
KOMPUTER PC PENTIUM III 750 DURON 64 MB RAM, HDD 
5.1 GB, FDD, karta grafiki SVGA16 MB TNT, karta muzyczna, 
CD x 36, obudowa mini tower, klawiatura, mysz, • 1.430 zł. Wro

cław, tel. 0502/53-41-32
O KOMPUTER PC PENTIUM III 750 (800) 128 MB 
. RAM, HDD 20 GB, karta graf. Riva TNT2 32 MB, 

karta muzyczna, CD-ROM 48x, klawiatura, mysz
• 1.300 zł brutto, dopłaty: GeForce • +130 zł, DVD
• +130 zł, HDD 30 GB • +70 zł, monitor używany 
15” - 300 zł, 17" - 450 zł, gwarancja 2 lata, serwis 
instalacja, nauka obsługi gratis, faktury, raty., tel. 
071/327-82-80,0608/89-20-50 02029381

KOMPUTER PC PENTIUM III 766 CELERON 128 MB RAM, 
HDD 20 GB, VGA Riva TNT.2 (32 MB), CD-ROM, FDD, karta 
muzyczna ATX, monitor cyfrowy 15" z OSD, drukarka atramen
towa kolorowa HP, oprogramowanie, stan idealny, - 1.990 zł. 
Wrocław, tel. 0607/49-27-52
O KOMPUTER PC PENTIUM Ili 800 nowy, 2 lata gwa

rancji, 128 MB RAM, HDD 40 GB, DVD x 12, k. 
grafiki Geforce 32 MB, k. muzyczna Sound Bla
ster Live, głośniki dynamiczne, obudowa midi 
ATX, klawiatura, mysz, monitor cyfrowy 17" (pła
ski ekran) • 4.190 zł, bezpłatny dowóz i instalacja 
na terenie Dolnego Śląska, raty, faktura. Wrocław, 
tel. 071/341-55-16 01036101

KOMPUTER PC PENTIUM III 800128 MB RAM, HDD 30 GB, 
CD-ROM x52, karta grafiki Savage 32 MB, karta muzyczna SB 
16, FDD, obudowa midi tower ATX, klawiatura, mysz, • 1.630 
zł. Legnica, tel. 076/854-16-87,0606/15-67-49 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 AMD DURON 256 mb ram 
pc 133, hdd 40 gb Seagate, płyta główna K7VZA (266 Mhz), k. 
muzyczna AC 97, k. grafiki GeForce 2 MX200 (Prolink), dvd-rom 
LG x12/x50, modem Pentagram Omen 56k, FDD Mitsumi, obu
dowa midi tower, - 2.400 zl. Wrocław, tel. 0609/58-56-95 
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 (funkcje wyś. na ekra
nie), - 2.160 zł możliwy dowóz. Wrocław, tel. 0602/17-33-45 
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 INTEL ATA 66, płyta główna 
Biostar64 MB RAM, karta grafiki RIVATNT216 MB M64, HDD 
17 GB 7200obr/min, CD Rom x 40 ASUS. FDD 1,44, obudowa 
ATX, monitor 15" DAYTEK 15210 cyfrowy, klawiatura, mysz - 
częściowo na gwarancji, - 2.299 zł. Wrocław, tel. 071/372-65-54 
0601/43-67-90
KOMPUTER PC PENTIUM III 800 AMD ATHLON HDD 40 GB, 
nagrywarka, DVD, CD-ROM x50, modem, karta sieciowa, mo
nitor CTX 19", 128 MB, kilkadziesiąt płyt z nowymi filmami i 
oprogramowaniem, nowy, gwarancja, faktura zakupu, - 3.890 
zł. Wrocław, tel. 0606/24-55-21
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 DURON płyta główna MSI 
K7Turbo, HDD IBM ATA-100 30 GB, 256 RAM, karta grafiki 
Winfast Geforce 2 MX, nagrywarka Teac 8/8/32, klawiatura 
Samsung, mysz, obudowa ATX 300 W, na gwarancji, - 2.800 zł. 
Legnica, tel. 076/887-14-77 p. Tomka 
KOMPUTER PC PENTIUM III 850 DURON płyta KT133/ATA 
100,4xAGP, HDD 40 GB, DVD 12x40, grafika 32 MX, 256 MB 
RAM, głośniki, mysz, klawiatura, monitor 17", nowy, - 2.250 zł. 
Lubin, tel. 076/749-56-56,0604/21-66-48 
KOMPUTER PC PENTIUM III 933 128 MB RAM, FDD 1.44 
MB, karta graficzna RIVA 32 MB, HDD 40 GB, CD-ROM x52, 
karta muzyczna 128 PCI, obudowa midi ATX, klawiatura, mysz, 
nowy, na gwarancji, - 2.250 zł. Wrocław, tel. 07,1/368-71-06 
KOMPUTER PC PENTIUM III 933 INTEL ACER 128 MB RAM, 
HDD 30 GB, USB, karta muzyczna 128 Pro, karta grafiki Aci 
Rage, CD-ROM x50, pbudowa big tower ATX, WIN Millenium, 
mało używany, - 2.500 zł. Wrocław, teL 071/362-82-41 
O KOMPUTEROWY SYSTEM EWIDENCJI TRANS

AKCJI SET 110 z drukarką atramentową Canon,
• 500 zł. Wrocław, tel. 071/329-26-56, 
0607/10-47-15 01035811

O KOMPUTERY I PODZESPOŁY KOMPUTEROWE 
skupujemy. Wrocław, te l. 071/339-22-01, 
0609/39-25-77,0503/59-04-09 80012071

KONSOLA NINTENDO 64 gry, dżojstik, zasilacz, -170 zł lub 
zamienię na telefon komórkowy. Lubań, tel. 0609/48-97-47

KONSOLA GAME BOY *  2 gry, - 60 zł. Opole, tel. 
0502/52-05-48
KONSOLA GAME BOY + 6 gier, - 350 zł. Wrocław, tel. 
0504/90-14-53
KONSOLA NINTENDO 64 pełne okablowanie, • 270 zł. Lubin, 
tel. 0604/96-86-78 •
KONSOLA NINTENDO 64 + dwa dżojstiki, karta pamięci, duża 
przystawka, dodatkowo 10 kartdridży, • 650 zł. Oborniki SI., tel. 
071/310-14-50
KONSOLA NINTENDO pad, kartridże z grami, zasilacz, kable, 
stan b. dobry, - 50 zł. Wałbrzych, tel. 0605/39-33-54 
KONSOLA SEGA DREAMCAST gry, CD-louder, płyta do in- 
temetu, - 550 zł,., tel. 075/713-80-48 
KONSOLA SEGA DREAMCAST karta pamięci, 20 gier, - 700 
zł. Legnica, tel. 0502/54-30-22
KONSOLA SEGA DREAMCAST kabel RGB/RFU, oryginalny 
pad, stan idealny, - 500 zł lub zamienię na kolumny Altus 140 o 
dużej mocy. Wrocław, tel. 0607/63-32-61 
KONSOLA SEGA DREAMCAST dżojpad, karta pamięd, ka- 

- bel internet, 23 płyty z grami, same hity, Sonic, MSR, Souł Ca- 
libur, llbred, Crazy TAXI, Virtua Tenis, Resident Veronica, Qu- 
ake, Unreal, - 620 zł. Głogów, tel. 076/834-46-01 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 5502 z kierownicą Twin Tur
bo de Lux, na gwarancji, karta pamięci, Dual Shock, - 500 zł. 
Boguszów-Gorce, tel. 074/844-73-58
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KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE nowa, karta pamię
ci, gra Gran Tourismo 2, • 420 zł. Bolków, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0602/89-80-06
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 x Dual Shock, karta pa
mięci 1 MB, kabel RGB, NTSC, konwerter, 13 gier, przerobio
na, • 500 zł. Borek Strzeliński, tel. 0603/87-03-38 
KONSOLA SONY PLAYSTATION dwa pady fleden z wibracja
mi), karta pamięci 8 mb, 10 gier, kabel NTSC, - 380 zł. Dzierżo
niów, tel. 0605/93-31-90
KONSOLA SONY PLAYSTATION +10 gier. karta pamięd 120 
bloków, pad analogowy, kable NTSC i PAL, stan idealny, • 235 
zł. Gryfów Śl., tel. 075/781-25-78 
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE przerobiona, uży
wana 4 mies., pełna dokument., pudełko, Dual Shock, karta 
pamięd, gry, okablowanie, stan idealny, - 530 zl. Gubin, tel. 
0603/44-01-39
KONSOLA SONY PLAYSTATION kabel, gra, pad, - 380 zł. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-62-46,0608/15-94-12 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona, 2 dżojstiki, Dual 
Shock, okablowanie, 10 gier, - 450 zł. Kłodzko, tel. 
0606/34-20-98
KONSOLA SONY PLAYSTATION używana, karta pamięd, 10 
gier, - 450 zł. Kolonowskie, tel. 077/461-15-71 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, przewód 
RGB, karta pamięd, 2 pady, gry, stan idealny, - 550 zł. Legnica, 
tel. 076/862-98-22
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 C dual shock, przero
biona, kabel RGB, 8 gier, mało używana, gwarancja, stan b. 
dobry, - 430zł. Legnica, tel. 076/866-46-74,0607/83-06-25 
KONSOLA SONY PLAYSTATION SCPH 9002 przerobiona, 
karta pamięci 8 MB (120 bloków), 20 gier • 400 zł. Lubin, tel. 
076/844-48-30,0502/34-66-73
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 x Dual Shock, karta pa
międ, 10 gier, kabel, RGB, NTSC, przerobiona, stan idealny, - 
450 zł; Lubin, tel. 076/846-71-31 
KONSOLA SONY PLAYSTATION pady, karta pamięci, Actioh 
Replay, dodam kilka gier, komplet kabli, stan b. dobry, • 450 zł. 
Lubin, tel. 076/846-74-79
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 +18 CD z grami, prze
robiona, Dual Shock, 2 karty pamięci, jedna 120 bloków, druga 
15 bloków, okablowanie, stan idealny, w pudełku, z instr. - 450 
zł. Mąkoszyce, gm. Lubsza, tel. 077/412-44-67 ^
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 pady. karta pamięci 8 MB, 
konwerter PAL, RGB, 74 gry, 11 gazet, 3 oryginalne gry, -1.100 
zł. Namysłów, tel. 077/410-13-7.0,0503/83-07-74

•  komputery, akcesoria 8
•  skup-sprzedaż-komis §
•  IBM - tanie zestawy, o 

zamiana konfiguracji

tel. 343-00-83 
3 1 6 - 5 6 - 6 4 ,  w i e c z o r e m

Wrocław, ul. Wita Stwosza 3 
(od 1200 do 1700)
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CENY W DOŁ 
jakość zawsze do góry

TERAZ STAĆ CIĘ 
NA WIĘCEJ

III DURON 700 Mhz III
Cena 2 072 zł

Rata122 zł

Zamów telefonicznie, fax’em, e-mail’em, dostawa, 
jnstalacja i szkolenie u klienta

C E L E R O N  800 M h z
Cena 2 362 zł

Rata 139 zł

P en tiu m  Ili 600  M h z
Cena 2 444 zł

Rata 144 zł
Pentium III 800

Cena 2 761 zł
Rata 163 żł 4

MultiSystem sc
50-433 WrdćłaW . 
Prądzyńskiego 37/3 
tel.(071)78727 34 • W  
fax (071) 781 00*15; |  ;
tel.kom. 0501778 434 

www.multisystem.do.pl 
info@multisystem.do.pl 

Czynne pn^it 10-18 |

RATY bez I wpłaty 
(liczone na 24 m-ce)

Przeróbka Konsol Playstation psx , Ps2 f l
Możliwość przeróbki u klienta!!! 0P012580 m m :

pł.gł U100tATX,Obudowa ATX,ĆD-R x52 
HDD 20Gb ATA100,SVGA Riv& 32Mb,FDD,' 
pamięć 128Mb 133MHz DlMM.mvsź.modem 
kartę dźwiękowągłośniki,pad,klawiaturę

DVD 16x48 TOSHIBA 
cena 348 zł

W ofercie Notebook’i 
Compaq ceny już 

od 700zł i  
Oferta na stronie 

www.multisystem.do.pl

ZESTAW PROMOCYJNY 
tylko | B ■

% . w torek- Środa 
informacja' ' 

www. m u Itisysteni .do. pl

DIM SDRAM BX 
128 Mb 133 MHZ 
i tylko 130 zł 
64 Mb 133 MHz 

tylko/7Qzł
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Kompleks handlowy obok restauracji “HA-NOI” - (Dawny sklep AUTORADIO)

KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 pady, Oual Shock, karta 
pamięci x 2.2 rodzaje kabla, RGB + czincz, przerobiona, gry, 
stan idealny, - 330 zł. Nysa, tel. 077/448-64-65,0600/21-83-47 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 20 gier, 2 pady, karta pa
mięci, - 500 zł. Ścinawa Nyska, tel. 077/431-28-26 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 przerobiona, Oual 
Shock, action replay, 6 gier. karta pamięci Sony, N-pal konwen- 
ter, stan b. dobry, • 550 zł. Świdnica, tel. 074/853-06-93 prosić 
Jacka
KONSOLA SONY PLAYSTATION dual shock, kable, gry, • 310 
zł. Świerzawa, tel. 075/713-53-99 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 7502 pad x2, przerobiona, 
okablowanie, gra, stan b. dobry, 6-miesięczna, - 310 zł. Wądro
że Wielkie, tel. 076/887-44-86,0600/30-22-22 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, na gwarancji, pełne 
wyposażenie, -1.550 zł. Wrocław, tel. 0608/87-70-77 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002,2 x pad, Dual Shock, 
karta pamięci. 15 płyt CO z grami, okablowanie, - 420 zł. Wro
cław. tel. 0604/86-31-97
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE nowa, przerobio
na. 4 gry, - 480 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-52 
KONSOLA SONY PLAYSTATION przerobiona. 2 dżojstiki, oka
blowanie, 5 gier, stan b. dobry, • 450 zł. Wrocław, tel. 
071/365-91-69

KONSOLA SONY PLAYSTATION 7002 przerobiona, okablo
wanie, pad, stan b. dobry, gry, - 370 zł. Wrocław, tel. 
071/373-62-32
KONSOLA SONY PLAYSTATION, dual shock, karta pamięci 8 
MB, pełne okablowanie, gry, • 650 zł. Wrocław, tel. 
0600/38-59-26
O KONSOLA SONY PLAYSTATION II fabrycznie 

nowa, możliwość profesjonalnej przeróbki *1.400 
zł, w sprzedaży używane PS II, nowe akcesoria 
(karty pamięci, Action 2, pilot DVD), oryg. gry • 
170 zł, PLAYSTATION I, nowe l  używane, każdy 
model, przerobione, z dżojpadem i okablowa
niem, na gwarancji, możliwość wysyłki • od 300 
zł. Wrocław, tel. 0604/85-52-26 80014751 

KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa. przerobiona, kabel 
RGB, Action Replay 2.3 gry, gwarancja, -1.700 zł. Legnica, tel. 
076/866-46-74.0607/83-06-25
KONSOLA SONY PLAYSTATION II nowa, na gwarancji, kom
pletna, -1.650 zł. Wrocław, tel. 071/782-89*54 
KONSOLA SONY PLAYSTATION II przerobiona, nie używana 
-1.750 zł, Action Replay - 200 zł, Chip Neo-2 do przerobienia • 
50 zł. Wrocław, tel. 0501/80-52-72

C-BITBISul. Szczytnicka 26,50-382 Wrocław, tel. 3277007,0-602492351
IDEALNY KOMPUTER DO BIURA KASY FISKALNE 06995658

V IA  C Y R IX
płyta główna DFI IN TEL 810 ATXT 
procesor V IA  C Y R K  500 M Hz 
pamięć 64 M B/133 MHz 
dysk twardy 20 G B />  l j j  i 
FDD 1,44 M B '  I 
czytnik CD-ROM 50x f l b w p a

NAJLEPSZE POLSKIE KASY FISKALNE 
FIRMY ELZAB

JOTA........................................1490, -NETTO
ALFA EXTRA TERMAL............. 1840,- NETTO
DRUKARKA FISKALNA
FP6001 OMEGA........................2690, - NETTO

grafika na płycie 
karta muzyczna na płycie 
obudowa MINI/MIDI 
klawiatura, myszka .

CENA BRUTT01499, -

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM 
INSTALACJA KAS FISKALNYCH 

1 KOMPUTERÓW U KLIENTA 
ZAPEWNIAMY SERWIS 

GWARANCYJNY/POGWARANCYJNY
UDZIELAMY KREDYTY GOTÓWKOWE D 0 100.000,00 ZŁ, BEZ PORĘCZYCIELI

KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE fabrycznie nowa. 
przerobiona, Oual Śhock, okablowanie, • 500 zł. Wrocław, tel. 
0609/35-26-62
KONSOLA SONY PLAYSTATION PS ONE nowa, na gwaran
cji, kompletna, może być przerobiona, - 530 zł. Wrodaw, tel. 
071/782-89-54
KONSOLA SONY PLAYSTATION 2 pady, w oryginalnej zabu
dowie, z możliowścią zamknięcia na kluczyk i miejscem na te
lewizor, - 600 zl. Wrodaw, tel. 071/782-89-54 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 dual shock, przerobio
na, - 490 zł. Wrocław, tel. 0607/19-47-60 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona, dual 
shock, karta pamięci 120 bloków, okablowanie, mało używana, 
pudełko, stan bardzo dobry, 4 CO, przewód RGB, cena 450 zł. 
Wrocław, tel. 0503/08-17-71
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 mało używana, stan b. 
dobry, zapakowana w oryg. pudełku + instr., 2 pady (1 Dual 
Shock), 2 karty pamięci, karta action replay, okablowanie, ok. 
30 gier + pudełko na płyty, prasa, księga kodów - 550 zł. Wro
cław, tel. 071/345-48-71,0603/48-47-83 
KONSOLA SONY PLAYSTATION na gwarancji, komplet, stan 
dobry, - 350 zł. Wrocław, tel. 071/782-89-54 
KONSOLA SONY PLAYSTATION mało używana, komplet ka
bli, przerobiona, pad, CD demo, CD z grami, instrukcja, stan b. 
dobry, ceny od 390 do 440 zł, lub zamienię na telefon GSM 
Nokia 3310, T28s. Wrocław, tel. 0607/77-93-56 
KONSOLA SONY PLAYSTATION dżojpad, przerobiona, oka
blowanie, na gwarancji, - 350 zł. Wrodaw, tel. 0604/85-52-26 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 C przerobiona, Dual 
Shock, gry, pad, okablowanie, mało używana, pudełko, - 490 
zł. Wrocław, tel. 071/359-23-57 
KONSOLA SONY PLAYSTATION 9002 przerobiona. Dual 
Shock, pad, karta pamięd, przedłużacz do pada, pudełko, in
strukcja, gry, stan idealny, - 480 zł. Wrodaw, tel. 0504/83-40-65

E-MAIL: p ata @ llfe .p l
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KONSOLA SUPER NINTENDO pad. gra. okablowanie. - 70 zl. 
Kudowa Zdrój, tel. 074/866-42-66 Wiktor 
KUPIĘ AKCELERATOR 3DFX VOODOO 4 mb. Wrodaw, tel. 
071/329-55-24
KUPIĘ DRUKARKĘ PANASONIC KX-P1150 igłowa, uszkodzo
na, sprawna elektronika. Trzebnica, tel. 071/312-81-72 
KUPIĘ DYSK TWARDY do 60 zł, z okolic Jeleniej Góry. z moż
liwością sprawdzenia. Jelenia Góra, tel. 0607/04-00-02 
KUPIĘ DYSK TWARDY uszkodzony, powyżej 1.7 GB. Wrocław, 
tel. 368-75-88,0602/66-49-88.0503/86-40-86 
KUPIĘ DYSK TWARDY DO NOTEBOOKA DELL z kieszenią. 
Lubin. tel. 0606/22-22-44
KUPIĘ GRY NA GAME BOY oraz akcesoria do konsoli: lupę, 
klapkę na baterie, kabel do połączenia dwóch konsoli (link). 
Świdnica, tel. 074/851-47-60
KUPIĘ KARTRIDŻE DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH 
firm HP, Lexmark, Canon, Epson, zużyte, w cenie 2-7 zł/szt. 
oraz zużyte tonery do drukarek HP w cenie 10-11 zł/szt. Wro
daw, tel. 0607/60-83-59,0607/30-62-70 
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM II400 CELERON lub zamą 
płytę z procesorem minimum 400 MHz. Wrocław, tel. 
071/785-64-92 po godz. 18
KUPIĘ KOMPUTER AMIGA 600 w cenie do 60 zł lub Amiga 
1200 w cenie do 150 zł. Wrodaw, tel. 0606/75-88-52 
KUPIĘ KOMPUTER PC PENTIUM 133 cd-rom, hdd powyżej 1 
gb, z monitorem, kompletny, do 600 zł. Wrocław, tel. 
0603/95-41-50
KUPIĘ KOMPUTER, NOTEBOOKA oraz konsolę Sony Play
station. Wrocław, tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
KUPIĘ KOMPUTERY PC PENTIUM 100-233 używane, z za
chodu + notebooki i inne, tanio. Syców, tel. 062/785-52-08, 
0608/64-27-83
O  KUPIĘ KONSOLE SONY PLAYSTATION - każdy 

model, mogą być uszkodzone, do 350 zł, PLAY
STATION II - mogą być przerobione lub uszko
dzone. Wrocław, tel. 0604/85-52-26 80014741

KUPIĘ KONSOLĘ GAME BOY. Wrocław, tel. 0607/12-78-08 
KUPIĘ KONSOLĘ SEGA DREAMCAST okablowanie, dostęp 
do intemetu, gry, karta pamięci, pad, pudełko, stan b. dobry, do 
350 zł. Wrocław, tel. 071/368-84-80 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION 7502,9002 przero
bioną, do 350 zł lub Playstation II, do 1.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/755-19-56,0604/85-19-28 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION I oraz II, może być z 
wypos. dodatkowym. Legnica, tel.' 076/866-46-74, 
0607/83-06-25
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION model obojętny, z 
wyposażeniem, w cenie 200-35Ó zł. Lubin, tel. 0607/44-56-23 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION z dużą ilością gier j 
akcesoriami • do 450 zł. Wrodaw, tel. 0604/86-31-97 
KUPIĘ KONSOLĘ SONY PLAYSTATION nowszy model, do 
300 zł, starszy model do 250 zł lub Playstation II do 1.100 zł. 
Wrocław, tel. 0607/77-93-56
KUPIĘ MONITOR 17 cali, cyfrowy, kineskop Sony Trinitron, 
najwyżej 2-letni - do 500 zł. Wrocław, tel. 0602/48-74-86 
KUPIĘ MYSZ ARTEC w cenie ok. 21 zł. Wrocław, tel. 
0503/58-82-46
KUPIĘ NOTEBOOKA PENTIUM II. Wrodaw, tel. 322-15-08, 
0501/28-18-82
KUPIĘ NOTEEBOKA. Lubin, tel. 0606/22-22-44 
KUPIĘ NOTEEBOKA niedrogo Lubin, tel. 0603/48-57-61 (SMS) 
KUPIĘ PAPIER DO DRUKARKI w cenie do 10 zł/paczkę, każ
dą ilość. Wrocław, tel. 0501/09-89-58 
KUPIĘ PŁYTĘ GŁÓWNĄ AMD DURON pod procesor Duron, 
do 150 zł. Brzeg, tel. 0503/72-50-07 
KUPIĘ PROCESOR CELERON 400 MHz lub szybszy, w rozli
czeniu komputer 486DX/50. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
KUPIĘ PROCESOR CELERON 800 • 700 MHz. Pentium III 
450-500 MHz, pamięć RAM 64 -128 MB PC-133, kartę graficz
ną Rivę TNT, po sprawdzeniu w moim komputerze. Wrocław, 
tel. 071/782-69-80
KUPIĘ PROGRAMY NA PC Windows 98, Norton, Word, Excel, 
ACDSEE, z licencją.Legnica, tel. 076/850-61-86,0604/47-31-57 
KUPIĘ PROGRAMY NA PC WIN 98 Pl, z licencją, Office. Wro
cław, tel. 071/781-86-69,0607/70-60-08 
KUPIĘ TONERY I KARTRIDŻE DO DRUKAREK puste, naj- 
wyższe ceny, do 12 zł. Wrocław, tel. 0604/89-35-51

. KUPIĘ TUNER TV AVER MEDIA JOY TV/TXT, do monitora 
PC. Brzeg, tel. 077/416-93-17 po godz. 18 
KUPIĘ TUSZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD koftfo- 
Wy.‘Wrocław, tel. 071/781-86-69,0607/70-60-08' 
MIKROKOMPUTER SET-125 dla handlowców pracujących w 
terenie, wybór klienta, towary, faktury, KP, KW, WZ, zamówie
nia. drukarka igłowa zasilana z zapalniczki, mało używany, - 
3.500 zł. Lubań, tel, 075/721-35-59,0608/70-91-61 
MINIKOMPUTER z drukarką, 3 pamięci, przewód) dokumenta
cja, - 200 zł. Bielany Wr., tel. 071/311-26-.08,0607/46-37-25 
MONITOR kolorowy, 14", stan b. dobry, -100 zł lub zamienię 
na dysk twardy 850 MB do 1 GB, 2 x 540 MB. Bolków, tel. 
0603/34-90-20 •
MONITOR 14”, mono - 60 zł. Borek Strzelińskl, tel. 
071/796-15-98,0608/46-30-93 
MONITOR kolorowy, 14", - 90 zł. Brzeg, tel. 0605/64-68-86 
MONITOR 15*. 800x600 - 85 Hz i 1024x768 - 75 Hz, - 250 zl. 
Chojnów, tel. 076/818-72-23
MONITOR 14 cali, -150 zł. Jelenia Góra, tel. 06Ó7/Ó4-00-02 
MONITOR 15", cyfrowy, OSD, - 330 zł. Legnica, teł. 
076/862-36-83
MONITOR 15", cyfrowy, - 220 zł. Piotrowice, gm. Chojnów, tel. 
076/818-79-30
MONITOR 14", mono, - 60 zł. Strzelin, tel. 071/796-15-98, 
Ó608/46-30-93
MONITOR 15" kolorowy, używany, stan b. dobry, • 350 zł. Wał
brzych, tel. 074/664-84-41 pogodz. 17,0607/49-95-93 
MONITOR 15", cyfrowy, OSD, 1280x1024, stan dobry, - 330 zł. 
Wrodaw, tel. 0600/24-27-09 ... .
MONITOR 14" kolorowym 110 zł. Wrocław, tel. 071/372-88-85 
MONITOR 20" gwarancja, - 700 zł. Wrodaw, tel. 071/357-93-64 
MONITOR 14 cali, kolorowy, stan dobry, - 200 zł. Wrocław, tel. 
071/355-58-00
MONITOR 14", czarno-biały - 20 zł. Wrocław, tel. 0603/57-02-86 
MONITOR 15" cyfrowy, - 310 zł. Wrocław, tel. 0501/46-01-89 
MONITOR 21", cyfrowy, OSD, stan b. dobry, gwarancja, -1.300 
zł. Wrocław, tel. 071/342-70-41 wewn. 300,0502/04-13-01 
MONITOR 17" cyfrowy, OSD, mało używany, stan b. dobry, - 
370 zł. Wrocław, tel. 071/346-25-99.
MONITOR 14" kolorowy, 14 cali, • 180 zł. Wrocław, tel. 
071/326-00-31
MONITOR 14" czarno-biały, cena 50 zł/szt. Wrocław, tel. 
071/343-21-57,0607/4649^9
MONITOR AOC17" na gwarancji, kupiony w styczniu, stan ide
alny, multimedialny, • 600 zł. Wrocław, tel. 0604/91 -46-26 
MONITOR BELINEA15", multimedialny, stan b. dobry - 300 zł. 
Kłodzko, tel. 074/867-74-16
MONITOR BELINEA 15" cyfrowy, - 250 zł. Legnica, tel. 
076/862-36-83
MONITOR BELINEA 17", cyfrowy, OSD, - 480 zł. Legnica, tel. 
0602/49-33-14
MONITOR BELINEA 21", cyfrowy, stan idealny, OSD, 
1600x1200, -1.300 zł. Sława, tel. 068/356-67-76 
MONITOR COMMODORE COLOR idealny do wideo, satelity, 
gier, • 80 zł. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
MONITOR COMPAO 15" cyfrowy, • 230 zl. Legnica, tel. 
0602/49-33-14
MONITOR CTX17" 5-letni, OSD, stan b. dobry, • 570 zł. Wro
cław, tel. 0502/45-00-46
MONITOR DAEWO015", OSD - 300 zl, monitor Siemens, 14", 
cyfrowy -170 zł, monitor Eizo 21", cyfrowy, kineskop Sony - 

' 630 zł. Wrocław, tel. 0501/60-83-89 
MONITOR EIZO 17" cyfrowy, - 320 zł. Legnica, tel. 
076/862-36-83
MONITOR EIZO 15", cyfrowy - 200 zł, monitor 17", cyfrowy,
OSD, stan b. dobry - 450 zł, monitor 17", Siemens, stan dobry -
330 zł. Wrocław, tel. 0504/95-8^21
MONITOR ESCOM 15" cyfrowy, OSD, - 320 zi. Legnica, tel.
0602/49-33-14
MONITOR GOLDSTAR 14" kolorowy, -100 zł lub zamienię na 
dysk twardy o poj. 4.3 GB. Bolesławiec, tel. 075/734-32-66 

'  MONITOR GOLDSTAR 17", cyfrowy, OSD, - 480 zł. Legnica, 
tel. 076/862-36-83
MONITOR GOLDSTAR kolorowy, 14", stan b. dobry, -140 zł. 
Wrocław, tel. 071/794-64-08
MONITOR HIGHSCREEN14", kolorowy, cyfrowy, niekomplet
ny, • 40 zł. Jawor, tel. 0608/47-26-97 
MONITOR HIGHSCREEN 1585 P 15", cyfrowy, wyświetlacz 
LCD, - 220 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
MONITOR HIGHSCREEN 14" cyfrowy, stan b. dobry, -180 zł. 
Wrodaw, tel. 071/787-49-50
MONITOR HIGHSCREEN 17", 1998 r. cyfrowy, 98 r., 
1600x1200, kineskop Panasonic, ostry obraz, stan b. dobry, • 
490 zł. Wrodaw, tel. 0607/49-27-52 
MONITOR IBM 17", cyfrowy - 330 zł, monitor 17" Samsung 750S
- 480 zł, monitor 15", cyfrowy, stan b. dobry - 240 zł, monitor 
14". cyfrowy -170 zł. Wrocław, tel. 0501/34-68-86 
MONITOR MAG 15", cyfrowy, - 250 zł. Legnica, tei. 
076/862-36-83
MONITOR MAG 17", 1999 r. OSD (sterowane kółkiem), wyso
kie parametry, płaski ekran, • 490 zł. Leszno, tel. 0609/48-94-29 
MONITOR MEDION 17", cyfrowy, OSD, - 510 zł. Legnica, tel. 
076/862-36-83
MONITOR MICROYITEC M1438S do Amigi, kolorowy, stereo, 
wszystkie tryby graficzne, - 200 zł. Wałbrzych, tel. 074/842-69-24 
MONITOR MITSU14 cali, kolorowy, uszkodzony, • 90 zł. Wro
cław, tel. 0501/85-40-87
MONITOR MULTISYNC 15" cyfrowy, • 300 zł. Legnica, tel. 
076/862-36-83
MONITOR NEC 17" cyfrowy, - 400 zł. Legnica, tel. 
0602/49-33-14
MONITOR NEC A-700 17". 2000 r., mało używany, wysokie 
parametry - 620 zł. Wrocław, tel. 071/373-93-99 
MONITOR NETWORK 15" cyfrowy, - 320 zł. Legnica, tel. 
076/862-36-83
MONITOR NOKIA 447V 17", cyfrowy, ÓSD - 530 zł; monitor 
Medion 17", cyfrowy, OSD, 1999 r. - 580 zł; monitor Hyundai 
15", cyfrowy, OSD, 1998 r. - 300 zł; monitory-cyfrowe LG 15 i 
i r ,  OSD, 1999 r. - 320 zł/szt. Wrocław, tel. 071/355-57-78, 
0503/84-43-79
MONITOR NOKIA 447Xi Plus, 17", kineskop Trinitron, OSD, -
700 zł. Wrocław, tel. 071/345-54-96
MONITOR PHILIPS CM-8833-II kolorowy, 14*, pudełko, czincz,
stan b. dobry, -160 zł. Pątnów Legnicki, gm. Kunice, tel.
0608/67-51-47
MONITOR PRONITRON 17", 1997 r. cyfrowy, kineskop Sony 
Trinitron, możliwość sprawdzenia, -41 O zł. Wrocław, tel. 
0607/49-27-52
MONITOR PROVIEV 15", cyfrowy, gwarancja, cena 290 zł* 
monitor 15"Nec, Multisync4FGE, gwarancja, cena 250 zł. Wro
cław, tel. 793-56-52
MONITOR PROVIEW15", cyfrowy, OSD, 1997 r„ stan b. dobry
- 300 zł, Highscreen 17", OSD, 1998 r. - 470 zł, 14", cyfrowy, 
rozdz. 800 x 600 - 200 zł. Dzierżoniów, tel. 0502/40-96-80 
MONITOR SANYO -180 zł. Wrocław, tel. 071/353-50-38 
MONITOR SONY 17", cyfrowy, - 470 zł. Legnica, tel. 
0602/49-33-14
MONITOR SONY 15', cyfrowy, OSD, - 380 zł. Legnica, tel. - 
0602/49-33-14
MONITOR SONY 15" na gwarancji, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0501/81-15-38
MONITOR SONY 19", Trinitron, cena 1250 zł. Wrocław, tel. 
322-20-18,0503/67-75-02
MONITOR SONY Trinitron, 20". pod Sun Solaris/Macintosh, stan 
b. dobry, mała obudowa, multiscah, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/357-07-05
MONITOR SONY MULTISCAN 200 SX kineskop Trinitron, stan 
idealny, odświeżanie 1024/768 85 MHz, plamka 0.25, możli
wość sprawdzenia, • 660 zł. Wrocław, tel. 0607/42-55-18 
MONITOR UNISYS 17“ cyfrowy, OSD, mało używany, stan ide
alny, - 360 zł. Wrocław, tel. 071/346-25-99 
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 a trakcyjnych cenach. 
„PROGRES-KOMPUTERY", Wrocław, ul. Tęczo
wa 7, te l. 071/342-80-63, 0501/15-50-90 
80014811

MONITORY kolorowe, cena od 170 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
MONITORY 14,15,17,19", od 150 zł/szt., stan Idealny, na 
gwarancji. Wrocław, tel. 0502/37-74-17 '
O MONITORY - TANIO 14", 15", 17", 19", 20" - od 

130 zł., tel. 071/363-10-59 81014431 
NAGRYWARKA CD-R/W, 2x2x16, -199 zł. Wrocław, tel. 
0600/25-86-44
NAGRYWARKA PHILIPS CD-RW 4 x 4 x 24, na gwarancji, 
Nero Pl, - 300 zł. Strzelin, tel. 0606/26-47-57,0605/27-64-42 
NAGRYWARKA PHILIPS CDR 760 pilot, karton - 580 zł oraz 
konsola Sony Playstation PS One, przerobiona, - 490 zł. Wał
brzych, tel. 074/842-31-53,0603/18-95-49 
NAGRYWARKA PHILIPS CD-RW2x2x6x, mało używana, plus 
najnowsze programy do nagrywania, - 300 zl. Wrocław, tel. 
345-44-28,0502/83-40-87
NAGRYWARKA PHILIPS CDR-765 CD, CD-RW, 2-kieszenio- 
wa, • 900 zł. Wrocław, tel. 071/789-61-92 wieczorem, 
0602/66-98-99
NAGRYWARKA SAMSUNG SM-504 COMBO CD-R x4/CD-RW 
x4/CD-ROM x32/DVD x4, nowa, - 500 zł. Wrocław, tel. 
071/787-49-50
O  NAPRAWA MONITORÓW 14", 15", 17", 19", 20"., 

tel. 071/363-10-59 81014441
NOTĘBOOK HEWLETT-PACKARD XE3 matryca 14.1", 
dvd-rom x8, FDD, 128 mb ram, modem 56 kbps, karta sieciowa 
10/100, nowy, (z niemiecką klawiaturą-wymiana 270 zł),-6.000 

, zł. Lubiń, tel. 0608/20-32-51
NOTEBOOK 486 MODULE NOTE kolorowy monitor, RAM 4 
MB, HDD 120 MB ♦ drukarka atramentowatiP 340 + walizka + 
program Subiekt 4 Plus, -1.500 zł. Rawicz, tel. 065/545-22-62, 
0603/77-50-08 ,
NOTEBOOK 486DX/40 20 MB RAM, FDD, kolorowa matryca 
aktywna, Windows 95, Office 97, HDD 350 MB, - 790 zł. Wro
cław, tel. 0600/18-20-41
NOTEBOOK 486DX/40 Compaq Contura 400, hdd 260 mb, 8 
mb ram, fdd 1.44 mb, 2xpcmcia, mono, Windows 95, Word, Dos, 
klawisz szybkiego wyłączania, zasilacz, bateria, stan idealny • 
820 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77.
NOTEBOOK 486DX/66 4 MB RAM, HDD 240 MB, FDD, Led 
10" mono. trackball, 2 x PCMCIA, torba, zasilacz, akumulator, 
inst. obsługi, stan b. dobry, - 650 zł. Wrocław, tel. 071/338-47-60 
pogodz. 16,0502/45-18-24
NOTEBOOK 486DX4/75 8 MB RAM, HDD 800 MB, FDD 1.44 
MB, matryca aktywana 11", stan idealny, -1.100 zł. Wrodaw, 
tel. 071/342-02-71
NOTEBOOK 486DX4/80 8 MB RAM, HDD 503 MB, karta 1 MB 
SVGA, kolorowa matryca, cena 880 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
NOTEBOOK PENTIUM COMPAO 16 MB RAM, HDD 1.3 GB, 
FDD 1.44 MB, matryca 10" kolor, karta muzyczna, głośniki, pod
czerwień, 2x PCMCIA, akumulator, drukarka przenośna Canon, 
Windows 95* z certyfikatem, • 1.450 zł. Wrocław, tel. 
0602/17-33-45
NOTEBOOK PENTIUM 100 TOSHIBA 110 CS 24 MB RAM. 
HDD 815 MB, kolorowa matryca 11", karta muzyczna, FDD 1 -44. 
stan b. dobry, • 1.100 z ł. możl. wyst. fakt VAT. Wrocław, tel. 
071/341-46-97 po godz. 12
NOTEBOOK PENTIUM 120 32 MB RAM. 1.4 GB HDD, koloro
wa matryca, cena 1920 zł. Wrocław, tel. 322-20-18, 
0503/67-75-02
NOTEBOOK PENTIUM 120 Toshiba Satellite, 32 MB RAM, 1,4 
GB, matryca kolorowa, podczerwień, karta grafiki 2 MB, karta 
muzyczna, CD-ROM, -"1.600 zł. Wrocław, tel. 071/322-24-58 
pogodz. 18
O NOTEBOOK PENTIUM 133 HEWLLET PACKARD 

Omnibook 2000 CT Qwerty, 32 MB RAM, HDD 2,16 
GB, karta muzyczna, mikrofon, FDD, CD-ROM, 
matryca TFT 12", podczerwień, torba, technicz
nie sprawny, www.nt6.com.pl • 2.100 zł. Lubin, tel. 
0503/02-33-31 84019591

NOTEBOOK PENTIUM 133 TOSHIBA 220CX 32 mb ram, 1.6 
gb hdd, cd-rom, k. dźwiękowa, aktywna matryca, kompletny, z 
oryginalną torbą, - 1.200 zł. Wrocław, tel. 071/355-45-66, 
0605/15-20-67
NOTEBOOK PENTIUM 133 FUJITSU HDD 1.3 GB, 48 MB 
RAM, kolorowa matryca 12,1", CD-ROM, bateria, zasilacz, stan 
dobry, -1.800 zł. Wrocław, tel. 071/372-69-58.0609/39-40-95 
NOTEBOOK PENTIUM 133 MMX TOSHIBA SATELLITE 
230CX16 MB RAM, HDD 1.3 GB, IR, USB. głośniki, CD-ROM 
x12, FDD, bateria Lkłon, matryca 12.1 kolorowa 24-bitowa, za
silacz, Windows + programy, stan b. dobry, -1.600 zł. Wrocław, 
tel. 071/353-86-43,0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM 166 MMX 16 MB RAM. HDD 1.5 GB, 
CD-ROM, FDD 1.44 MB, PCMCIA, podczerwień, karta muzycz
na One Part duża matryca 13", oryg. akumulator ze wskaźni
kiem, - 2.400 zł. Wrocław, tel. 0503/56-45-95 
NOTEBOOK PENTIUM 166 MMX COMPAO ARMADA 1560 80 
MB RAM, HDD 2 GB, FDD, IR, USB, głośniki, touchpad, matry
ca 12.1 kolorowa, wbudowany zasilacz, Windows 98 + progra
my, stan b. dobry, - 1.600 zł. Wrocław, tel. 071/353-8643, 
0501/28-38-83
O NOTEBOOK PENTIUM 200 TOSHIBA SATELLITE 

Pro 470 CDT, 32 MB RAM, HDD 2,16 GB, karta 
muzyczna, mikrofon, FDD, CD-ROM, matryca TFT 
12', podczerwień, technicznie sprawny - 2.400 zł. 
Lubin, tel. 0503/02-33-31 84019581

NOTEBOOK PENTIUM 200 MMX SATELLITE PRO 440 CDX 
TOSHIBA, 16 MB RAM, CD-ROM, FDD, HDD 1.34 GB, karta 
muzyczna + wbudowane głośniki, kolorowa matryca 12.1", por
ty: PS/2, RS 232. USB, IR (podczerwień). VGA, PCMCIA, ba
teria 3600 mAh (wystarcza na ok. 2 godz.), zasilacz, Windows 
98, - 2.200 zł. Zielona Góra, tel. 0603/40-14-77 
NOTEBOOK PENTIUM 233 MMX DELL ekran 13.3", hdd 2.1 
gb. - 3.000 zł. Wrocław, tel. 0603/2045-08.071/321-16-35 
O NOTEBOOK PENTIUM 266 MMX TOSHIBA TECRA 

550 CD 32 MB RAM, HDD 4,1 GB, karta muzycz
na, mikrofon, FDD, CD-ROM, matryca TFT 12', 
podczerwień, technicznie sprawny - 2.800 zł. Lu
bin, tel. 0503/02-33-31 84019571

NOTEBOOK PENTIUM 75 DELL 6 MB RAM, kolorowa matry
ca, FDD 1.44 MB, zasilacz, brak HDD, stan b. dobry, • 650 zł. 
Lubin, tel. 0606/22-2244
NOTEBOOK PENTIUM II 266 DEL LATITUDE 64 MB RAM, 
HDD 4GB, CD-ROM x24, FDD, USB, IR, mikrofon, touchpad, 
zasilacz, matryca 13.3 TH*, czarny, atrakcyjny wygląd, bateria 
Li-Jon, mało używany, stan idealny, • 3.100 zł. Wrocław, tel. 
071/353-8643,0501/28-38-83
NOTEBOOK PENTIUM II 266 laptop. 128 MB RAM, HDD 4 
GB. FDD 1.44 MB, CD-ROM x24, USB, ekran 13.3TFT, mikro
fon, karta muzyczna 16 bit, karta grafiki AGP 4 MB, TV-OUT, 
fax-modem, torba, złącze IRDA, - 3.700 zł. Wrocław, tel."  
071/781-95-78
NOTEBOOK PENTIUM II 2*6 ERA 2000.2000 r. 64 MB RAM, 
HDD 4.5 GB. CD-ROM x24, TV-out, fax-modem. IR, FDD, 2 x 
USB, karta grafiki 4 MB, bateria Li-Jon z miernikiem zużycia, 
matryca 14<1 TFT, głośniki, touchpad, zasilacz, - 3.000 zł. Wro
cław, tel. 071/353-8643,0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM II333 COMPAO ARMADA 128 mb ram.
6 gb hdd, modem, karta sieciowa, ekran 11" TFT, cd-rom, mały.
- 4.300 zł. Wrocław, tel. 6007/82-01-12 
NOTEBOOK PENTIUM II333 TOSHIBA SATELITE4060XCDT 
64 MB RAM, HDD 4.1 GB, CD-ROM x24, FDD. IR, VSB, fax-mo- 
dem V90, matryca 14.1 TFT, bateria Li-Jon, mikrofon, asilacz, 
Windows ME ♦ programy, używany 10 mies., stan idealny, • 
3.500 zł. Wrocław, tel. 071/353-8643.0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM II366 Siemens Scenic. 128 mb ram, 6 
gb hdd, TV OUT, ekran 14.2" TFT. cd-rom, FDD. - 3.900 zł. 
Wrocław, tel. 0504/90-67-30
NOTEBOOK PENTIUM II 366 DEL LATITUDE 64 MB RAM. 
HDD 4.5 GB, CD-ROM x24, FDD, touchpad, IR, mikrofon, ba
teria Li-Jon, matryca 13.3 TFT, mało używany, stan idealny, - 
3.400 zł. Wrocław, tel. 071/353-8643,0501/28-38-83 
O NOTEBOOK PENTIUM II 400 CELERON 64 MB 

RAM, HDD 4.8 GB, LCD 12,1" TFT, CD-ROM x24, 
iRDA, multimedia, - 3.100 zł. Wrocław, tel. 
0601/71-04-89 02027611

NOTEBOOK PENTIUM II400 Aony Vaio, hdd 6 gb, 64 mb ram, 
cd-rom, FDD, modem, torba, zasilacz, małe wymiary, - 4.300 zł. 
Wrocław, tel. 0602/85-8142
NOTEBOOK PENTIUM II400 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 II 400 TOSHIBA 4090XCDT 64 MB 
RAM, HDD 4GB, CD-ROM x24, FDD, IR, USB, fax-modem, 
matryca 14.1 TFT, bateria Li-Jon, głośniki, Windows ME + pro
gramy, używany 12 mies., stan idealny, - 3.550 zł. Wrodaw, tel. 
071/353-8643,0501/28-38-83
NOTEBOOK PENTIUM II 550 IBM THINK PAD Celeron 550, 
aktywna matryca 13.3", HDD 6 GB, 64 MB RAM, modem 56 kb 
PC V90, SVGA 4 MB, cash 128, CD ROM 24x, gwarancja, •
4.500 zł. Kłodzko, teł. 074/867-17-23
NOTEBOOK PENTIUM II600 COMPAO PRESARI0140013.3" 
TFT, 64 MB RAM. HDD 6 GB, DVD, fax-modem, JBL Surround 
System, MP3, gwarancja, - 4.900 zł. Kalisz, teł. 0607/43-0443 
NOTEBOOK PENTIUM II 600 COMPAO PRESARIO Celeron 
600 MHz, aktywna matryca 13.3", HDD 6 GB, grafika 8 MB, 
wyjście USB, DVD-ROM, 64 RAM, głośniki IBL, gwarancja, - 
4.600 zł. Kłodzko, tel. 074/867-17-23 
NOTEBOOK PENTIUM II 600 COMPAO ARMADA M700 64 
MB RAM (możl. rozszerzenia do 576 MB). HDD 6 GB, TFT 14.1", 
karta grafiki 8 MB, modem, karta sieciowa, 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, tel. 0601/83-51-03 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć 
w internecie pod numerem - AC0244 www.autogielda.com.pl) 
NOTEBOOK PENTIUM III TOSHIBA nowy, kolorowa matryca 
aktywna 14", w pudełku, - 6.500 zł. Wrocław, tel. 0608/70-17-01 
NOTEBOOK PENTIUM III TARGA VISIONARY TFT 14.1", 256 
MB RAM, HDD 20 GB, 8 DVD, fax-modem 56 k, LAN 10/100, -
8.500 zł. Wrocław, tel. 0602/65-57-26
NOTEBOOK PENTIUM III 500 COMPAO ARMADA64 MB RAM 
(opcja 192 MB + 250 zł), HDD 6 GB, FDD, Ati Rage LT pro 4 
MB, LCD 11.3", TFT 800x600, wbudowane, modem V90 i karta 
sieciowa 100 Mbps, waga 1.4 kg, - 4.250 zł. Wrocław, tel. 
0501/47-94-75
NOTEBOOK PENTIUM III 500 Dell Inspiron 7500,128 mb ram, 
12 gb hdd, modem, tv out, ekran 16" TFT, rozdzielczość 
1280x1024, - 6.000 zł. Wrocław, tel. 0604/86-85-21 
NOTEBOOK PENTIUM III 500 COMPAO ARMADA 64 MB RAM, 
HDD 5.6 GB, TV-out, fax-modem, matryca 14.1 TFT, USB, IR, 
CD-ROM x24, FDD, bateria Li-Jon, zasilacz, torba, stan b. do
bry, - 4.400 zł. Wrocław, tel. 071/353-8643,0501/28-38-83 
NOTEBOOK PENTIUM III 500 ARISTON Celeron 500, matry
ca 14.2, HDD 6 GB, DVD, FDD, 32 MB RAM, fax-modem, karta 
muzyczna + wbudowane głośniki, bateria litowo-jonowa (sła
ba), stan idealny, na gwarancji, także bateria, zasilacz, pełna 
dokumentacja, drivery, karton, torba, kabel do modemu Win
dows 98 i Linux, możliwy dowóz, cena - 6.000 zł. Zielona Góra, 
tel. 0603/40-14-77
O  NOTEBOOK PENTIUM III 600 COMPAO ARMADA 

M700 64 MB RAM (albo 128), HDD 6 GB, 14.1" 
TFT, karta graficzna 8 MB, modem, sieć, USB, 
IRDA, PS2, bateria Li-lon, CD-ROM, FDD - 4.700 
zł, notebook IMB Think Pad 1200, 500 MHz, 96 
MB RAM, HDD 6 MB, 12.1" TFT, modem, PS2, 
nowy, dokumentacja, sterowniki, torba, - 4.000 
zł. Świdnica, tel. 0605/55-78-78 01035991

NOTEBOOK PENTIUM III 600 MICROPOINTALTEZAfax-mo- 
dem, CD-ROM, 128 MB RAM, HDD 12 GB, procesor Intel 600, 
karta muzyczna, monitor 15". - 5.800 zł. Marcinkowice, tel. 
071/302-83-75,0600/18-07-83
NOTEBOOK PENTIUM III 600128 MB RAM, 12 GB, TFT 14,1, 
- 5.800 zł. Wrocław, tel. 0600/18-07-83 
NOTEBOOK PENTIUM III 600 COMAO ARMADA M700 64 MB 
RAM, karta grafiki 8 MB, modem V90, rozszerzalny do 576 MB, 
• 6.000 zł. Wrocław, tel. 0605/61-99-88 
NOTEBOOK PENTIUM III 700 Fuitsu Siemens, 124 MB RAM, 
HDD 10 GB, stan b. dobry, - 5.600 zł. Dzierżoniów, tel. 
074/831-0747,0503/01-52-12
NOTES ELEKTRONICZNY CASIO SF-5500B 128 kb. nowy. 
zapakowany, instrukcja i gwarancja w j. polskim, - 250 zł. Brzeg 
Dolny. tel. 071/319-95-62
NOTES ELEKTRONICZNY CASIO SF-3900 ASR, pamięć 128 
kB, dużo funkcji, budzik, strefy czsowe, notatnik telefoniczny, 
terminarz, wydatki, kalkulator, przeliczanie walut i inne, nowy, 
w pudełku, instrukcja w jęz. polskim, -199 zl. Wrocław, tel. 
0601/71-13-23
NOTES ELEKTRONICZNY ROLODEX 64 kB pamięd. nowy, 
w pudełku - 90 zł. Wrocław, tel. 0603/23-10-07 
OBUDOWA AT mini tower, - 40 zł. Bolesławiec, tel. 
0501/76-6746
OBUDOWA AT mini tower, zasilacz, wyświetlacz, stan b. do
bry, - 50 zł. Lubin, tel. 0601/2246-35 
OBUDOWA ATX MIDI TOWER, - 90 zł. Wrocław, tel. 
071/341-27-56
OBUDOWY AT 13 szt., najchętniej wszystkie - 25 zł/szt. Wro
cław, tel. 348-24-50,0606/22-69-94 
PAMIĘĆ RAM 64 MB DIMM, - 50 zł. Bielany Wrodawskie, tel. 
0503/66-01-64
PAMIĘĆ RAM TS 2,2x16 MB EDO, - 80 zł. Bolesławiec, tel. 
0501/76-6746
PAMIĘĆ RAM 16 mb, możliwość wysyłki, - 30 zł. Dzierżoniów, 
tel. 074/831-29-68
PAMIĘĆ RAM DIMM 64 MB, PC 100 - 55 zł/szt.-Lubin, tel. 
0603/45-23-67
PAMIĘĆ RAM 32 mb dimm, - 50 zł. Lubin, tel. 0609/25-18-26 
PAMIĘĆ RAM 1 x 4 MB SIMM, krótkie, nowe - 40 zł. Międzyle
sie, tel. 0603/48-26-38
PAMIĘĆ RAM 128 mb dimm, 30 miesięcy gwarancji, • 110 zł. 
Opole. tel. 0604/8547-03
PAMIĘĆ RAM 2 x 32 MB RAM DIMM. - 80 zł. Świdnica, tel. 
0600/28-14-84
PAMIĘĆ RAM 32 mb dimm, 100 Mhz (2 szt.), • 30 zł. Świebo
dzice, tel. 074/854-6846
PAMIĘĆ RAM 128 MB SODIMM SDRAM, Pentium 100, do no
tebooka, - 260 zl. Wrocław, tel. 0501/47-94-75 
PAMIĘĆ RAM 2 x 32 MB, DIMM - 50 zł. Wrocław, tel. 
071/328-99-61
PAMIĘĆ RAM simm 2x16 mb edo, - 120 zł. Wrocław, tel. 
0609/58-56-95
PAMIĘĆ RAM dimm 64 mb, 133 Mhz, - 50 zl. Wrocław, tel. 
071/351-80-14.0607/33-95-22
PAMIĘĆ RAM dimm bx 100. 64 mb, - 50 zł. Wrodaw, tel. 
071/34844-00
PAMIĘĆ RAM SIMM, 1 x 8 MB, 1 x 4 MB, 1 x 32 MB - 20 zł/szt.. 
tzw. jedynki 4 x 1 MB -10 zł. Wrodaw, teł. 0603/57-02-86 
PAMIĘĆ RAM 4 x 4 MB SIMM 30 PIN (do 386 lub 486), - 80 zł. 
Wrocław, tel. 0604/5445-34
PILOT DO ODTWARZACZA DVD do konsoli Sony Playstation
II, - 70 zł. Wrocław, tel. 071/782-89-54
PLOTER ROLAND tnąco-rysujący, szer. robocza 120 cm2, •
10.000 zł. Wrocław, tel. 071/783-20-96, 0601/46-52-65,
0609/39-18-06
PŁYTA GŁÓWNA AMD Asus K7V + procesor Athlon Thunder- 
bird 700 MHz, - 650 zł. Jelenia Góra, tel. 0607/10-0941 
PŁYTA GŁÓWNAAMD ECS-K7VZAv.3.0 KT133/686 B, nowa, 
zapakowana, kompletna, na gwarancji, stabilna, do proceso
rów Duron, Athlon, - 280 zł. Wrodaw, tel. 0603/62-74-23 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM PCI. z procesorem Pentium 200 
MHz, karta grafiki 4 MB, karta muzyczna, obudowa, • 200 zl. 
Wrocław, tel. 071/365-78-27SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA 2 4 H
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PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM dó 533 MHz - 50 zl. Wrodaw, tel. 
0504/91-99-97
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM ATX, Socket 370-FCPGA, zinle-
growana Karta muzyczna i graficzna 3D, UDMA-66, • 130 zł.
Wrocław, tel. 071/341-46-97 po godz. 12
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM procesor 133 MHz, 16 mb ram, -
120 zł. Wrocław, tel. 0605/74-76-28
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM MSI MS-6323, pod Intela do 1.2
GHz, 4xAGP, UDMA-66, karta muzyczna, -160 zł. Wrocław,
tel. 071/341-46-97 pogodz. 12
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II * procesor Pentium II266 (box)
+ 64 mb ram (2x32) - 500zł. Trzebnica, tel. 0605/02-21 -06 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIBX CEAPC100 procesor Cele
ron 266, pamięć 48 MB, karta grafiki S3, obudowa AT, - 320 zł. 
Wrocław, tel. 0503/10-80-69
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II slot 1, ATX, 133 MHz, UDMA 
33, AGP, USB, stah idealny, mało używana, uszkodzony BIOS,
- 88 zł. Wrocław, tel. 0503/73-18-47
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II Micro ATX, slot 1, chipset Intel, 
bios Arward, 1 x AGP. 3 x PCI, 1 x ISA; 2 x DIMM, 2 x USB -130 
zł. Wrocław, tel. 071/328-99-61
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM IIATX LX, -100 zł. Wrocław, tel. 
0601/70-34-29
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. 07-1/357-07-05
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM II, III ABIT BE 6, Slot 1 BX, DMA 
66 - 300 zł oraz procesor Athlon 700 MHz Slot A+płyta MS6191 
ATX - 450 zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50 
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM III MICROSTAR BX7 karta dźwię
kowa, obudowa ATX wraz z zasilaczem, -199 zł. Wrodaw, tel. 
071/328-13-47,0503/50-86-33
PŁYTA GŁÓWNA PENTIUM lll/IV ATX, do 1.2 GHz, również 
FCPGA, 2xAGP, UDMA, karta muzyczna ESS, -110 zł. Wro
cław, tel. 071/341-46-97 pągodz. 12 
PŁYTY CD-R o tematyce erotycznej, 4000 zdjęć, - 750 zł lub 
zamienię.tel. 0501/36-14-59
PŁYTY CD-R Spindel, 700 MB, pakowane po 100 szt., Basf, 
Esperanza -120 zł/100 szt., płyty z nadrukiem i inne Princo, 
Platinum ‘ 1.15 zł/szt. Wrocław, tel. 0606/42-96-23 
PŁYTY CD-R BASF oraz Esperanza - Spindel, 700 MB, 100 
szt., cena -1.25 zł/szt. Wrocław, tel. 071/325-06-79 
PŁYTY CD-R PLATINUM Slim 650 MB - 20 zł/10 szt. Platinium 
Slim 700 MB - 21 zł/10 szt, Pronco -16 zł/10 szt, Verbatim, 
Esperanza, w pudełkach lub bez, w kopertach. Wrcgław, tel. 
0503/94-96-53
PŁYTY CD-R PLATINUM SLIM 650 MB - 20 zł/10 szt., 700 MB
- 21 zł/10 szt, w pudełkach lub bez, w kopertach. Wrocław, tel. 
0503/94-96-53
PŁYTY CD-R PLATINUM -1,4 zł/szt., Spindel -1,5 zł/szt., 170 
szt., procesor Pentium III 733, nowy, zapakowany, na gwaran
cji - 580 zł, dysk twardy Qvantum, 20 GB, nowy - 390 zł, CD-ROM 
CTX x52, nowy - 180 zł. Wrocław, tel. 071/353-20-58, 
0600/81.-18-98
PŁYTY CD-R PRINĆO w pudełkach lub bez, w kopertach -16 
zł/10 szt. Wrocław, tel. 0503/94-96-53 
PŁYTY CD-R VERBATIM w pudełkach lub bez, w kopertach. 
Wrocław, tel. 0503/94-96-53
PORT PODCZERWIENI IRDA do każdego komputera, nowy, 
nie używany, idealny do komunikacji dwustronnej między kom
puterem a np. telefonem, -160 zł. Spalona 43. tel. 076/857-51-85 
lub 0601/06-03-43
PROCESOR 486SX/33, - 20 zł. Wrocław, tel. 071/355-58-00 
PROCESOR AMD ATHLON 800 THUNDERBIRD Slot A, nowy, 
rok gwarancji, - 330 zł. Strzelin, tel. 0606/26-47-57, 
0605/27-64-42
PROCESOR AMD K5 90, - 40 zł. Wrocław, tel. 341-50-24 lub 
0502/82-74-46
PROCESOR AMD K6-2 400 płyta główna Grace AGP, - 330 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-93-02
PROCESOR CELERON 433 PGA 370, z przejściówką na slot 
1 i coolerem - 250 zł. Wrocław, tel. 071/328-99-61 
PROCESOR CELERON 300A pracuje na 450 MHz (na płycie 
ABIT BH-6), slot-1, wentylator - 215 zł, może być z płytą, 1 xlSA, 
4xPCI, 1xAGP, stan idealny, całość - 430 zł. Wrocław, tel. 
071/318-51-85
PROCESOR CELERON 300A + płyta główna Clayton, - 250 zł. 
Wrocław, tel. 0600/83-47-65
PROCESOR CELERON 466. - 210 zl. Lubin, tel. 0603/45-23-67 
PROCESOR CELERON 466 + przejściówką i wiatraczek -180 
zł, pamięć 128 mb133 mhz- 80 zł. Wrocław, tel. 071/321-38-20 
PROCESOR CYRIX166 - 40 zł, karta graficzna S3 Trio 64 V+ 
1 mb -15 zł. Wałbrzych, tel. 074/846-49-97 
PROCESOR CYRIX III 600 (800 MHz). MMX, FCPGA ♦ przej- 
ściówka na slot 1, wentylator, - 210 zł. Legnica, tel. 
0603/33-35-62
PROCESOR PENTIUM 166 MMX, - 100 zł. Wrocław, tel. 
0609/58-56-95
PROCESOR PENTIUM 200 płyta główna 64 MB RAM, karta
S3,3 DFX, obudowa gratis, - 330 zł. Wrocław, tel. 0503/33-04-89 
PROCESOR PENTIUM II350 512 kb cache, slot 1,100 MHz, z 
wentylatorem, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/787-49-50 
PROCESOR PENTIUM II 366 CELERON socket PGA-370, 
przejściówką na slot 1, radiator, mało używany, możliwość mon
tażu, na gwarancji, -148 zł. Wrocław, tel. 0503/73-18-47 
PROGRAM NA PC WINDOWS NT 4.0 oryginalny, - 250 zł. Bo- 
guszów-Gorce, tel. 074/844-71-31 p. Mateusza 
PROGRAM NA PC WINDOWS 98 oryginalny, z licencją, - 250 
zł. Jasień, woj. zielonogórskie, tel. 0604/10-13-95 
PROGRAM NA PC Windows 98, Norton, Word, Excel, Acdsee, 
z licenjcą. Legnica, tel. 076/850-61-86,0604/47-31-57 
PROGRAM NA PC: encyklopedie, filmy - divix (nowości), Win
dows od 3.11 do ME, Office 97', 2000 Pro, Corel 9, Printhouse, 
tłumacz TXT. mapa Polski 2001, Norton 2001, atlas 3D, j. pol
ski - maturzysta, lektury szkolne, słowniki i inne, możl. wysyłki, 
cena 15 zł/CD. Trzebnica, tel. 0609/08-88-16 
PROGRAM NA PC WINDOWS 3.11 PL z licencją + podręcz
nik, 700 stron • 30 zł, program MS Works 2.0 PL, z licencją - 20 
zł. Wrocław, tel. 071/342-58-90,0601/81-82-12 
PROGRAM NA PC DO FAKTUROWANIA .Faktura Vat 2001',
- 90 zł. Ząbkowice Śl., tel. 0607/34-95-24
SKANER CANON na gwarancji, mały, stan idealny, płyta insta
lacyjna z całym oprogramowaniem, instrukcja obsługi, * 170 zł. 
Bogatynia, tel. 0602/50-02-33,0606/43-39-26 
SKANER MUSTEK kolorowy, ręczny, 1600 dpi, dodatkowo karta 
interfejsu na port ISA, -100 zł. Głuchołazy, tel. 0606/30-30-98 
SKANER MUSTEK Scan Magie 600CP, stan idealny, mało uży
wany, sterowniki, kable itp, -150 zł. Wrocław, tel. 0501/30-87-90 
SKANER PLUSTEK 4831P nowy, gwarancja, 4800 dpi, pudeł
ko, • 280 zł lub zamienię ria monitor, nagry warkę, kartę TV, inne 
prop.. Wrocław, tel. 0503/62-67-34 
SKANER PRIMAX COLORADO 9600, uszkodzony, możliwy 
dowóz do Wrocławia, - 30 zł. Oleśnica, tel. 0606/63-17-09 
SKANER PRIMAX rolkowy, sprawny, stan b. dobry, brakuje ka
bla połączeniowego z komputerem, - 80 zł. Spalona 43, tel. 
076/857-51-85 lub 0601/06-03-43 
SKANER UMAX ASTRA 2000 P 600x1200 dpi, 36 bit, komplet 
sterowników, opakowanie, -190 zł. Wrocław, tel. 0501/97-22-37 
TABLET A3, myszka, zasilacz, kable, stan b. dobry - 200 zł. 
Wrocław, tel. 071/357-07-05
TUSZ DO DRUKARKI CANON BC 20, oryginalne - 90 zł/szt.
Wrocław, tel. 071/321-86-51,0604/84-29-64
TUSZ DO DRUKARKI EPSON STYLUS COLOR nowy • 40 zł
lub zamienię na tusz do Canona BJC-600. Wrocław, tel.
071/346-47-80
TUSZ DO DRUKARKI HEWLETT-PACKARD, LEXMARK ory
ginalne, cena od 90 zł. Wrocław, tel. 0502/98-72-43 
O TUSZE DO DRUKAREK: Lexmark 1020 (czarny), 

HP 29A Black, HP 49A Color, HP 45A (czamy), 
HP 61 OC (czarny) • 85 Zł/szt. Polkowice, tel. 
0605/82-74-87 84019331

TUSZE I TONERY REFKE DO DRUKAREK HP 51645,15629, 
51649, C6614, C6615 - 60 zl, wysoka jakość, Lexmark 1000, 
1020,2030, Z11, Z12, Z31, Z32, Z51, Z52,5000,7000 - 60 zł, 
Canon 801, BC02, BX3 - 60 zł, BC20 - 70 zł. Wrocław, tel. 
0604/89-35-51

O WROCŁAW e*mail: zamowienieplyty@wp.pl, gry 
I programy na PC, dużo nowości, możliwość za
mówienia specjalistycznego oprogramowania. 
Szybka realizacja zamówień, katalog gratis, do
wóz we Wrocławiu gratis, także wysyłka -12  
zł/CD, przy zakupie 10 CD -10 CD gratis. Wro
cław, tel. 0502/89-69-99 02029271

ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM 200 MMX Intel, 32 MB,
2.5 GB, cd-rom x24, akcelerator graficzny, klawiatura, na Fiata 
126p, Poloneza do remontu, po 1998 r.. Wrocław, tel. 355-24-27, 
0605/14-41-11
ZAMIENIĘ DYSK TWARDY SAMSUNG SV0682D, 6.8 gb stan
b. dobry - na dysk 10gb. Wleń, tel. 075/713-68-29 
ZAMIENIĘ GRĘ NA PC „Might and Magie 7 PL’ , oryginalna, na 
płyt&CD z muzyką Johna Debneya do filmu .End of Days". 
Wrocław, tel. 071/322-38-52 po godz. 19 
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM 133 na Poloneza z inst. 
gazową lub bez. Jarocin, tel. 0608/80-09-47 
ZAMIENIĘ KOMPUTER PC PENTIUM 166 MMX 80 MB RAM, 
2 x HDD, monitor, CD-ROM, VooDoo, karta muzyczna, stan b. 
dobry - 800 zł, na konsolę Sony Playstation 1 lub 2. Legnica, 
tel. 076/856-15-68
ZAMIENIĘ NOTEBOOKA COMPAO kolorowa matryca. Win
dows, Word, Excel, + kable do usuwania SIM locka z telefonów 
GSM • na komputer PC stacjonarny. Zielona Góra, tel. 
0501/60-76-46
ZAMIENIĘ NOTEBOOKA 486 matryca kolorowa, mysz wbu
dowana, 20 MB RAM, brak baterii, HDD • 350 zł, na płytę głów
ną Pentium 200 MHz, do 266 MHz, z procesorem lub inne czę
ści. Legnica, tel. 076/866-32-35 
ZASILACZ ATX w pełni sprawny, • 550 zł. Wrocław, tel. 
071/787-49-50
ZASILACZ AWARYJNY 800 VA, do komputera PC, z wejściem 
na sterowanie z komputera, -180 zł. Wrocław, tel. 0608/76-28-06 
ZASILACZ AWARYJNY UPS 400 do komputera, stan dobry, 
czas podtrzymywania pracy 30 min, posiada COM1, - 370 zł. 
Wrocław, tel. 0607/42-55-18
ZASILACZ DO KOMPUTERA AMIGA 500,600 i 1200, - 40 zł. 
Bolesławiec, tel. 075/644-10-10, po. 15

ROWERY
AMORTYZATOR HEAD SHOCK FATTY SL z blokadą 70 mm. 
stan b. dobry + wspornik kierownicy Coda; - 700 zł. Legnica, 
tel. 076/72240-99
AMORTYZATOR MANITOU SX-R fabrycznie nowy. skok 80 
mm, amortyzacja: MCU i sprężyna, tłumienie: kartridż olejowy, 
tłumiki TPC, 2 regulacje, elementy magnezowe, lekki, - 930 zł. 
Wrocław, tel. 0600/20-99-06
AMORTYZATOR RST 381 EL na gwarancji, czerwony, stan ide
alny, długość rury 220 mm, - 250 zł. Wołów, tel. 0607/82-57-96 
CZĘŚCI ROWEROWE, - 30 zl., tel. 0503/7446-12 
FOTELIK ROWEROWY na stelażu. • 100 zł. Wrocław, tel. 
0503/96-88-00
HAMULCE MAGURA RACE LINE hydrauliczne, żółte, z czer
woną regulacją, używane 1 sezon, stan b. dobry, • 350 zł. Wro
cław, tel. 0600/80-64-76
HAMULCE MAGURA TOMAC HC 33 hydrauliczne, komplet, 
nowy, w pudełku - 660 zł. Wrocław, tel. 0603/99-98-77 
KUPIĘ AMORTYZATOR BOMBER ZX, RS Judy, XC lub RST 
Delta TL, do 800 zł. Wrocław, tel. 071/321-28-32 
KUPIĘ NĄPĘD DO ROWERU GÓRSKIEGO MERIDA DAKAR 
690 SX stan dobry. Strzelin, tel. 071/392-1741 
KUPIĘ ROWER GÓRSKI dobry, koła 26”, w rozsądnej cenie. 
Legnica, tel. 0609/43-74-12
KUPIĘ ROWER GÓRSKI koła 26 cali, -120 zł. Wrocław, tel.
328-78-77
KUPIĘ ROWER GÓRSKI • koła 26'. Wrocław, tel. 
0503/64-9747'
KUPIĘ ROWER GÓRSKI albo trekingowy, z minimalnym 
osprzętem Altus. Wrocław, tel. 071/789-39-29 po godz. 20 
KUPIĘ ROWER TURYSTYCZNY z silnikiem, w b. dobrym sta
nie, w cenie do 500 zł. Żary, woj. zielonogórskie, tel. 
0606/15-93-76
KUPIĘ WIDEŁKI ROWEROWE zwykłe, typu ,oversize', nie- 
gwintowane, z długą osią (min. 30 cm). Wrocław, tel. 
0600/81-96-54
ODZIEŻ ROWEROWA stan b. dobry - 30,80 zł/szt. Wrocław, 
tel. 0603/61-75-15
RAMA turystyczna 54 cm, suport, widelec i kierownica - 50 zł, 
kpi. kół 27" - 30 zł, rama szosowa 56 cm, suport Shimano • 40 
zł, do kpi. dobry widelec Cr-Mo - 70 zł. Wrocław, tel. 
071/324-21-52
RAMA ROWERU GÓRSKIEGO .26' - 50 zł. Kłodzko, tel. 
074/867-58-21
ROWER turystyczny, damski, biegi w torpedzie, kompletny 
osprzęt, prod. zachodniej, nowy oraz inne, - 380 zł. Głogów, tel. 
076/83446-34
ROWER młodzieżowy, stan dobry, • 99 zł. Wrocław, tel. 
071/346-20-15
ROWER prod. niemieckiej, koła 28., 3 biegi w torpedzie, po 
przeglądzie, stan dobry, -100 zł. Wrocław, tel. 0501/36-00-32 
ROWER młodzieżowy, - 60 zł. Wrocław, tel. 363-37-98 
ROWER 3-kołowy, granatowy, z koszykiem z tyłu, stan b. do
bry, nie używany, gwarancja, - 1.000 zł. Wrocław, tel. 
0503/74-08-05
ROWER, 1990 r., z silnikiem spalinowym 30 ccm, prod. nie
mieckiej, stan idealny, możliwość przystosowania dla inwalidy, 
-1.200 zł. Kamieniec Ząbk., tel. 074/81746-68 
ROWER ROMET, - 200 zł. Nowa Ruda, tel. 074/872-2749 
ROWER ROMET, koła 26", wąskie opony, przerzutki Shimano, 
5 przełożeń, metalowe błotniki, dynamo, - 220 zł. Wrocław, tel. 
071/363-89-07
ROWER TURYSTYCZNY HERKULES damka, z silnikiem 
Sachs o poj. 30 ccm, zamontowanym w tylnej piaście (nowość), 
- 790 zł. Wrocław, tel. 071/341-51-50,0600/66-20-61 
ROWER TURYSTYCZNY , z silnikiem Hondy, fabrycznie 
montowany, hamulce bębnowe, atrakcyjny wygląd, - 790 zł lub 
zamienię. Wrocław, tel. 071/341-51-50 
ROWER TURYSTYCZNY damski i męski, prod. niemieckiej, 
koła 28", przełożenia Shimano, bagażnik, oświetlenie, błotniki, 
stan b. dobry -190 zł/szt. Wrocław, tel. 071/364-19-28, 
0501/6149-50
ROWER BMX koła 20", prod. czeskiej, rowerek dziecięcy Rek- 
sio, rower terenowy, własnej konstrukcji. Wrocław, tel. 
071/324-21-52
ROWER BMX 20 stan b. dobry, nie używany, dla chłopca lub 
dziewczynki w wieku 6-12 lat - 95 zł, 135 zł, 155 zł. Wrocław, 
tel. 0503/79-51-99
ROWER BMX FISHBONE BIG ASS rotor, pegi wkręcane w 
ramę, kierownica 4-częściowa, krótka rama, - 800 zł. Wrocław, 
tel. 0605/10-22-55
ROWER BMX MONGOOSE wyczynowy, stan b. dobry - 800 zł. 
Wrocław, tel. 071/352-83-36,0503/61-34-73 
ROWER GÓRSKI kolor srebrny metalic, rama Cr-Mo 18", alu
miniowe obręcze, koła 26", osprzęt średniej i wyższej klasy, 21 
przełożeń, rogi, kompletna dokumentacja, pilne, - 520 zł.., tel. 
0503/30-91-64
ROWER GÓRSKI stan idealny, amortyzatory z przodu, 21 prze
łożeń, -150 zł. Bochnia, tel. 014/613-21-92 
ROWER GÓRSKI damski, koła 26", błotniki, światła, bagażnik, 
stan b. dobry - 220 zł oraz drugi, męski, koła 26", gruba rama, 
błotniki, bagażnik • 230 zł: Pągów k. Namysłowa, tel. 
077/419-56-85
ROWER GÓRSKI kolor wiśniowy, stan b. dobry, • 300 zł. Po- 
niowice, tel. 071/310-76-77
ROWER GÓRSKI 26", amortyzator przedni, osprzęt Acera, ha
mulce V-break, stan b. dobry, - 350 zł. Wierzbno, woj. wrocław
skie, tel. 0607/7043-21
ROWER GÓRSKI, stan b. dobry, • 120 zł. Wrocław, tel. 
0503/06-12-89
ROWER GÓRSKI duży, na teleskopach, • 450 zł. Wrocław, tel. 
071/373-75-91
ROWER GÓRSKI koła 22", -100 zł. Wrocław, tel. 071/35344-65

ROWER GÓRSKI 2 amortyzatory,, tylny teleskop, hamulce 
V-Brake, 19 przerzutek, osprzęt Shimano SIS, stan b. dobry, 
500 zł. Wrocław, tel. 071/352-15-10 
ROWER GÓRSKI damski, zielony, koła 26", -150 zł. Wrocław, 
tel. 071/327-87-61
ROWER GÓRSKI osprzęt Shimano, koła 24", nowy, kolor czer
wony, -180 zł. Wrocław, tel. 071/34547-93,0501/83-10-75 
ROWER GÓRSKI 26", 18 przełożeń Shi.mano SIS, oświetle
nie, • 250 zł. Wrocław, tel. 0642244488 (pager)
ROWER GÓRSKI koła 24", przedni amortyzator, • 150 zł. Wro
cław, tel. 071/348-24-99
ROWER GÓRSKI ALEX rama Cr-Mo, Deore IX *  STX RC •
950 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79
ROWER GÓRSKI ANLEN aluminiowy, osprzęt DEORE LX, -
790 zł. Kluczbork, tel. 0503/94-36-99
ROWER GÓRSKI B1 osprzętDeore LX. rama Cr-Mo, V-Brake,
stożkowe obręcze Explorer i inne rowery górskie. Nysa, tel.
0609/4046-09
ROWER GÓRSKI BARELLA nowy, rama aluminiowa, Deore 
*2001, 27 przełożeń, RST z przodu, - 1.690 zł. Wrocław, tel. 
071/357-66-75,0603/28-89-79
ROWER GÓRSKI BIMER hamulce V-BRAKE, koła 26", osprzęt 
Altus, stan dobry, -120 zł., tel. 0503/7446-12 
ROWER GÓRSKI BULLS 3005 osprzęt Shimano Acera X, - 
550 zł. Legnica, tel. 0608/89-30-44 
ROWER GÓRSKI CANNONDALE M-400 rama aluminiowa 22", 
zielono-czamy perłowy metalic, przerzutki STX, korba Codem, 
rafki Mavic, opony Pirania, rogi, oświetlenie ściągane, -1.500 
zł. Lubin, tel. 0501/43-05-58
ROWER GÓRSKI CANNONDALE amortyzarorRock Shox Judy 
DH, osprzęt XTR-XT, stan idealny, - 3.100 zł. Lubin, tel. 
0601/18-57-00
ROWER GÓRSKI CITO Osprzęt Shimano, oświetlenie, zamknię
cie, błotniki, bagażnik, - 200 zł. Wrocław, tel. 071/329-66-56 
ROWER GÓRSKI DEORE rama aluminiowa, niebieska, amor
tyzator RS INDY XC, hamulce V-BRAKE, kierownica Humpert 
Downhill, opony IRC i Schwalbe, siodło Velo Titanium, - 990 zł. 
Wrocław, tel. 0600/20-99-06
ROWER GÓRSKI FOCUS osprzęt XT, amortyzator Bomber Z2, 
wysokiej klasy i inne rowery górskie i trekingowe, - 3.000 zł. 
Nysa, tel. 0609/40-46-09
ROWER GÓRSKI GHOST rama aluminiowa 7005 (19.5"), 
osprzęt LX/XT, 27 przerzutek, nowy - 2.050 zł, rower górski No 
Name, rama aluminiowa 7005 (19.5"), osprzęt LX/Deore, 27 
przerzutek -1.700 zł. Opole, tel. 0600/31-69-39 
ROWER GÓRSKI GIANT GSR 200 w dobrym stanie, rama 14". 
w kolorze czerwono-bordowy metalic, • 250 zł. Wrocław, tel. 
0607/6845-67
ROWER GÓRSKI GIANT ACERA CrMo, stan b. dobry, - 400 
zł. Kluczbork, tel. 0503/94-36-99 ■
ROWER GÓRSKI HEAVYTOOLS rama 16', koła stożki, nowe, 
opony Semi Slick, V-brake, rama Cr-Mo, - 750 zl. Oleśnica, tel. 
071/398-86-88
ROWER GÓRSKI KAN BIKE męski, czarne błotniki, kierowni
ca z rogami, bagażnik, światełko tylne pulsujące, koła 26", - 
210 zł. Wrocław, tel. 0503/37-2042 
ROWEft GÓRSKI KTM ULTRA SPORT, rama aluminiowa 7005, 
amortyzator Rock Shox Indy C, osprzęt Deore LX, 8 speed, 
opony Corratec Cemi Lick, stan b. dobry + pedały SPD, buty 
Adidas, - 2.300 zł. Wrocław, tel. 071/351-60-52 
ROWER GÓRSKI MAGNUM JUNIOR czamy, stan b. dobry, 18 
przełożeń, koła 24", mało używany, - 200 zł. Radziechów, gm. 
Zagrodno, tel. 076/87748-22
ROWER GÓRSKI MARVEL młodzieżowy, 18 przerzutek, • 550 
zł. Wrocław, tel. 071/788-60-06 
ROWER GÓRSKI MONGOOSE osprzęt Shimano Acera, ma
netki Altus, piasty Acera Altus, opony, kierownica Mongoose, 
stan b. dobry, • 800 zł. Świdnica, tel. 074/85147-08 
ROWER GÓRSKI MONGOOSE MANE UVER M 98,1998 r. 
czarny-matowy, rama 20", 21 przełożeń (Atlus), hamulce V-bra- 
ke i inne dodatki. - 500 zl. Wrocław, tel. 071/36345-72 po godz. 
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ROWER GÓRSKI PAAKA rama alum. 17 cali, osprzęt Deore 
XT 2000, kaseta .9", dodatki Ritchey Pro Logic, Rock Śhox Judy 
C, rafki Alex DH 22, V-BRAKE, stan idealny, - 2.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/21-11 -69,071/359-50-06 
ROWER GÓRSKI PEUGEOT koła 26". nowe części, stan do
bry, - 130 zł lub zamienię, inne propozycje. Wrocław, tel. 
0503/62-67-34
ROWER GÓRSKI SANTOSA KANDS koła 26", osprzęt Shi
mano, gruba rama kol. ciemnozielony metalic, bez tylnego koła 
- 200 zł. Wrocław, tel. 0603/57-02-86 
ROWER GÓRSKI SCOTT TAMPICO prod. USA. - 1.400 zł. 
Dzierżoniów, tel. 0503/01-52-12 
ROWER GÓRSKI SCOTT CrMo, osprzęt Alivio, - 330 zł. Klucz
bork, tel. 0503/94-36-99
ROWER GÓRSKI SCOTT TAMPICO nowy, rama aluminiowa 
17", Deore «2000.27 przełożeń, amortyzator RST, V-BRAKE, 
stan idealny, • 1.690 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79 . v
ROWER GÓRSKI SPIDER prod. USA, nowy, - 900 zł. Jawo
rzyna śl., tel. 074/858-7040
ROWER GÓRSKI TREK osprzęt Shimano 200 GS i Deore LX, 
nowe opony, stan dobry, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/329-66-56 
ROWER GÓRSKI VICTUS, 2001 r. niebieski, osprzęt SHC 201, 
Sram 7.0,24 przełożenia, piasty Falcon, nowe dętki Michelin. 
nowy łańcuch i support, amortyzator, podwójne rawki, ham. 
V-brake, nowe wyczynowe kostki BBB, aluminiowa rama wy
sokiej jakości, aluminiowe pedały, nowe linki, nóżka, roczny, 
stan idealny -1.100 zł. Wrocław, tel. 372-78-07 
ROWER GÓRSKI WHEELER osprzęt Alivio, kolor tytanowy, • 
650 zł. Kluczbork, tel. 0503/94-36-99 
ROWER GÓRSKI WHEELER 3900 ZX, prawie nowy, rama alu
miniowa 18", Deore LX 2000, Shimano A 2000,24 przełożenia, 
z przodu amortyzator, V-Brake, stan b. dobry, -1.290 zł. Wro
cław, tel. 071/357-66-75,0603/28-89-79 
ROWER GÓRSKI WHEELER rama aluminiowa, ospizęt STX, 
lekki, stan b. dobry, - 790 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79 . .
ROWER KOLARSKI koła 28", osprzęt Śhimano/Modolo, 10 
przełożeń, stan b. dobry, - 200 zł. Wałbrzych, tel. 074/666-20-51 
pogodz. 17,0604/07-13-64
ROWER KOLARSKI młodzieżowy, przerzutki, zadbany, - 50
zł. Wrocław, tel. 0503/37-2042
ROWER KOLARSKI ALEGRO Cr-Mo, 59ćm, Gara Columbus,
koła Mavic, rafki Vittoria, -1.050 zł. Oleśnica, tel. 071/398-86-88
pogodz.15
ROWER KOLARSKI CAMPAGNOLO, rama Campagnolo 52", 
koła Mavic, korba i suport Campagnolo, kierownica Cinelli, ha
mulce Shimano Exage, klamki i przerzutka przód Shimano 600, 
tył Waller, siodło Concor, - 600 zł. Świdnica, tel. 074/852-26-06 
ROWER KOLARSKI FAGIIN rama 50 cm, Columbus Gara, 
Cr-Mo, Shimano 105, • 1.100 zł, Oleśnica, tel. 071/398-86-88 
pogodz.15
ROWER KOLARSKI HURAGAN oryginalny • 200 zł. Wrocław, 
tel. 071/322-68-21
ROWER KOLRSK110 przełożeń, kompletny osprzęt, stan do
bry, -160 zł. Nysa, tel. 077/431-13-26,0606/99-80-30 
ROWER SKŁADAK prod. francuskiej, koła 20", -115 zł. Wro
cław, tel. 071/322-21-13
ROWER SKŁADAK WIGRY stan b. dobry, • 60 zł. Wrocław, tel. 
071/346-23-35
ROWER SKŁADAK WIGRY z przerzutką, opony terenowe, - 
160 zł. Wrocław, tel. 071/322-68-21 
ROWER TREKINGOWY BIRIA nowy, rama aluminiowa Deore 
«2000,27 przełożeń, V-Brake, amortyzator RST, stan b. dobry 
• 1.390 zł, Bergamont, rama Cr-Mo, STX+Alivio, koła 28", lek
ki, stan b. dobry - 840 zł. Wrocław, tel. 071/357-66-75, 
0603/28-89-79
ROWER TREKINGOWY SPECIALIZED ROCK CHOPPER 
osprzęt Deore LX, V-Brake, rama Cr-Mo, amortyzator Manitou 
Magnum B, przebieg 600 km i inne rowery, -1.800 zł. Nysa, tel. 
0609/4046-09
ROWER TRIATHLONOWY rama Cr-Mo, 57 cm, oryg. Scott, 
manetki w kierownicy czasowe, - 1.050 zł. Oleśnica, tel. 
071/398-86-88 pogodz.15
ROWER TURYSTYCZNY damski i męski, koła 28", osprzęt 
Shimano, 5 przełożeń, błotniki, bagażnik, oświetlenie, zadba
ne, stan b. dobry -190 zł/szt. Wrocław, tel. 071/364-19-24, 
0601/88-23-06

ROWER TURYSTYCZNY prod. niemieckiej, -130 zł. Ząbkowi
ce Śląskie, tel. 074/81546-78,0600/19-76-82 
ROWER TURYSTYCZNY ROAD nowy, na gwarancji, nie uży
wany, 5 przełożeń, osprzęt Shimano, koła 28", lampy, bagaż
nik, bordowo-srebrny, -.350 zł. Legnica, tel. 076/854-7845 
ROWEREK DZIECIĘCY koła 16" - 40 zł, rower kolarski, mło
dzieżowy - 60 zł, rower składak Wigry - 50 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-69-13
ROWEREK DZIECIĘCY do 6 lat, 2 kółka- boczne, opony gumo
we, mało używany, bordowy, - 150 zł. Wrocław, tel. 
0504/87-26-96
ROWEREK DZIECIĘCY dla dziecka w wieku 2-6 lat, zadbany, 
kolor bordowy, opony gumowe, - 150 zł. Wrocław, tel. 
0606/16-7649
ROWEREK DZIECIĘCY, 3-kołowy, stan dobry, • 35 zł. Wrocław, 
tel. 071/350-99-87
ROWEREK DZIECIĘCY BULI-2 różowy, dla 3-5-latka, stan do
bry, boczne kółka, - 50 zł. Wrocław, tel. 071/321-36-91 wieczo
rem
ROWEREK DZIECIĘCY KUBUŚ dla dziecka w wieku 2-6 lat. 2 
boczne kółka, kolor bordowy, koła gumowe, -150 zł. Wrocław, 
tel. 0606/1F-7649
ROWEREK DZIECIĘCY PELIKAN składak, od 4-12 lat, stan
b. dobry, - 50 zł. Dzierżoniów, tel. 074/646-1448 
ROWEREK DZIECIĘCY SMYK stan dobry, mało używany -130 
zł. Gryfów Śl., tel. 0601/57-2241 
ROWEREK DZIECIĘCY TROP mały + górski, koła 18", -150 
zł. Wrocław, tel. 0601/87-25-81
ROWERY TURYSTYCZNE, damski i męski, prod. niemieckiej, 
koła 28", 3 i 5 przełożeń Shimano, oświetlenie, bagażnik, błot
niki, stan b. dobry -190 zł/szt. Wrocław, tel. 071/364-19-28, 
0501/6149-50
ROWERY GÓRSKIE męskie, koła 26': amortyzatory - 390 zł, 
błotniki i bagażnik -199 zł, gruba rama - 290 zł. Wrocław, tel. 
0603/21-24-72
ROWERY GÓRSKIE MŁODZIEŻOWE niekompletne, brak li- 
nek lub krzywe koła oraz części, cena - 70 zł. Sucha Górna 74, 
tel. 074/847-92-32,074/847-91-26 
ROWERY TURYSTYCZNE męski i damski, koła 28", z prze- 
rzutkami, - 200 zł. Maleszów, tel. 071/315-78-16 po godz. 20 
SAKWA ROWEROWA b. duża pojemność, • 220 zł. Wrocław, 
tel. 071/368-80-12
ZAMIENIĘ RAMĘ Treky 33, z carbonu, stan idealny, na koła 
firmy Spengle, Spin, Spinergy SPOX.., tel. 0600/39-78-93

NIERUCHOMOŚCI, 
GARAŻE, KIOSKI

•  ABC. DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunkowe, 
spółdzielczo-lokatorskie. Wrocław, tel. 071/342-86-02 
99000001

•  ABC. POMAGAMY REALIZOWAĆ KSIĄŻECZKI MIESZ- 
KANIOWE z premią gwarancyjną (przy zakupie mieszka
nia). Wrocław, tel. 071/342-86-02 99000001

•  ATRAKCYJNA REZYDENCJA W BUDOWIE, 16 km. od 
Wrocławia, działka 26800 m2, położona w lesie, ogrodzo
na, -1.900.000 zł., tel. 071/344-60-01

•  ADAPTACJA STRYCHU 3-pokoje, nowe, działka o pow. 
300 m2, we Wrocławiu, • 98.000 zł. Wrocław, tel. 
071/346-23-35

ADAPTACJA STRYCHU pow. 50 m2, 3 pokoje, przy ul. Psie 
Budy, - 260.000 zł. Wrocław, teł. 071/342-31-50,0501/4340-21
•  BAR z pełnym wyposażeniem • 40.000 zł lub bez wyposa

żenia - 20.000 zł, na giełdzie rolno-spożywczej przy ul. 
Obornickiej, ogródek 30 m2. BN .Nowy Dom’ , Wrocław, 
tel. 071/37243-06 99000001

BAR przy trasie A4,10 km od Zgorzelca, duży parking na sa
mochody ciężarowe, cena - 30.000 zł lub zamienię na samo
chód. Bolesławiec, tel. 0501/46-61-20,0603/10-15-77 
BAR mała gastronomia, 30 m2, na osiedlu, • 28.000 zł. Nysa, 
tel. 0600/6641-73
BAR mdrowany, w Kudowie Zdroju, 60 m2, działka 960 m2, 
przy parku zdrojowym, koncepcja na rozbudowę, - 950.000 żł 
lub wydzierżawię. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-63-04
•  BIURO NIERUCHOMOŚCI w Trzebnicy posiada duży wy

bór domów, od 35.000 zł, mieszkań od 1.000 zł/m2, dzia
łek, od 8 zł/m2, grunty rolne, działki rekreacyjne. Biuro 
Nieruchomości, 55-100 Trzebnica, ul. Kościelna 7, tel. 
071/312-00-89 w godz. 10-18, 071/387-20-24 w godz.
10-18 99000001

•  BIURO NIERUCHOMOŚCI .MARZENIE" przyjmie bezpłat
ne zgłoszenia do wynajmu mieszkania 3-pokojowe, 2-po- 
kojowe, kawalerki, pokoje 1- i 2-osobowe, 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", Wrocław, tel. 071/345-27-39, 
071/345-22-78 99000001

DOM W BUDOWIE stan surowy zamknięty, działka 7 arów, w 
Chojnowie na osiedlu Wyspiańskiego, przy drodze Chojnów - 
Bolesławiec, -120.000 zł. Chojnów, tel. 076/819-61-71 po godz. 
17,0604/864148
DOM W BUDOWIE jednorozdzinnego, piętrowego, podpiwni
czonego, ściany piwniczne wyciągnięte do I stropu, działka 
uzbrojona, aktualne zezwolenie na budowę, pełna dokumenta
cja, atrakcyjna lokalizacja, 9 km od Legnicy, Legnickie Pole, -
42.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-1444,0608/64-79-85 
DOM W BUDOWIE pow. 400 m2, działka 0.53 ha, stan 80%, 
200 m od drogi A-14, lasy, nadaje się na hotel, • 290.000 zł. 
Dąbrowa, gm. Bolesławiec, tel. 075/736-96-16
DOM W BUDOWIE jednorodzinnego, działka 20 a. woda, prąd, 
telefon, stan zerowy, • 94.000 zł. Księginice, woj. wrocławskie, 
tel. 0607/42-82-72
DOM W BUDOWIE wolno stojącego, 120 m2, Radzyń nad Je
ziorem Sławskim, - 70.000 zł. Lubin, tel. 076/84449-55 
DOM W BUDOWIE stan surowy, w Żórawinie, pow. działki 4.000 
m2, media na działce, - 320.000 zł. Sulistrowiczki, gm. Sobót
ka, tel. 071/316-32-01
DOM W BUDOWIE w Ligocie Pięknej, 135 m2, działka 814 m2,
• 125.000 zł. Wrocław, tel. 0603/63-52-38
DOM W BUDOWIE w Obornikach ŚL, wolno stojący, działka 
1040 m2, atrakcyjna lokalizacja, uzbrojona, • 160.000 zł. Wro
cław, tel. 071/352-58-77,0502/33-25-64 
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
cław, tel. 071/355-19-83
DOM W BUDOWIE atrakcyjna rezydencja, 16 km od Wrocła
wia, działka ogrodzona, 26.800 m2, w lesie -1.900.000 zł. Wro
cław, tel. 071/344-60-01
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

BUDYNEK do rozbudowy, pow. ok. 60 m2, działka 4 a, możli
wość zamieszkania, prąd, telefon, + projekt domu z garażem, 
w Kamieńcu Wr, - 72.000 zł.. Jelcz-Laskowice, tel. 071/310-3041 
BUDYNEK z kamienia, do rozbiórki, działka budowlana, w Ro- 
ścisławicach k. Obornik śl., woda, prąd -1.000 zł/a. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-3041
BUDYNEK z warsztatem, stan surowy otwarty, w środzie Śl, •
85.000 zł lub zamienię na busa, z dopłatą. Wrocław, tel. 
0604/46-55-71
BUDYNEK 446 m2 + warsztat 150 m2, działka 0.37 ha, przy 
trasie Opole-Namysłów, w miejscowości Zieliniec, idealne na 
agroturystykę, możl. założenia hurtowni, restauracji -100.000 
zł lub zamienię na Mercedesa Sprintera, Fiata Ducato lub VW 
Transportera. Zieliniec, te). 077/411-36-12 (zdjęcia do tej oferty 
można zobaczyć w intemecie pod numerem - A00540 www.au- 
togielda.com.pl)
BUDYNEK GOSPODARCZO • WARSZTATOWY w miejsco
wości Jabłów, 5 km od Szczawna Zdroju, parter, pow. 100 m2, 
piętro, pow. 50 m2, na zaplecze socjalne lub adaptacja na miesz
kanie. działka 307 m2, - 25.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/841-87-27

Do wynajęcia biura i magazyny w Legnic ,̂ ' 
również gabinety, pracownie, obiekt 

strzeżony, wszystkie media, dogodny dojazd, 
parking, plac manewrowy, blisko centrum, 

korzystne ceny 
tel. 076/856-06-05,0-605 268 724

OP994238 mm

BUDYNEK GOSPODARCZY piętrowy, pow. 280 m2, nadający 
się na mieszkanie lub na działalność gospodarczą, na dole ścia
ny działowe, nowa instalacja elektryczna, w Lutomii Górnej, k. 
Świdnicy, - 40.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/832-38-79 
BUDYNEK GOSPODARCZY rok budowy 1980, przegrody na 
60 szt. bydła + działka budowlana 1 ha, grunt orny 15 ha - 6.000 
zł/ha, 130.000 zl. Piotrkolice, gm. Milicz, tel. 0606/58-67-33 
BUDYNEK GOSPODARCZY z działką 70 a, do remontu, na 
warsztat, itp., w legnickiej strefie ekonomicznej, księga wieczy
sta, bez pośredników, -130.000 zł. Wrocław, tel. 071/29-53-06, 
0603/29-53-06
BUDYNEK GOSPODARCZY może służyć jako mieszkalny, 
handlowy i produkcyjny, duże powierzchnie na parterze, w cen
trum Żar, działka 6 a, - 400.000 zł. Żary, woj. zielonogórskie, 
tel. 0607/57-11-66
BUDYNEK MIESZKALNY 1-piętrowy, do remontu, na hotel, itp., 
księga wieczysta, przy trasie A-4, bez pośredników, - 200.000 
zł. Wrocław, tel. 071/372-71-31 
BUDYNEK WARSZTATOWY 100 m2, działka 1400 m2, we 
Wrocławiu, - 230.000 zł. Wrocław, tel. 0501/40-33-62 
BUDYNKI GOSPODARCZE garaże, hale ok. 400 m2, na dział
ce o pow. 0.23 ha, po bazie SKR, przy trasie Bystrzyca Kł. - 
Międzylesie, - 30.000 zł. Długopole Górne, tel. 0602/40-0348 
BUDYNKI GOSPODARCZE stodoła 200 m2, garaże 200 m2, 
woda, siła, - 30.000 zł lub wydzierżawię. Środa Śląska, tel. 
'071/317-14-51
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

DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunkowe lub spół
dzielcze, może być zadłużone lub do remontu. Wrocław, tel. 
0502/8741-67
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE KWATERUNKOWE loka
torskie lub zadłużone, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
0503/7440-29
DAM ODSTĘPNE ZA MIESZKANIE kwaterunkowe lub spół
dzielcze, może być zadłużone, załatwię formalności. Wrocław, 
tel. 071/344-29-75 .
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

•  DO WYNAJĘCIA : pokój 2-osobowy, cena - 240 
zł/miesVosobę, Głogowska; pokój 1-osobowy, cena - 300 
zł/mies., Komandorska; mieszkanie 2-pokojowe, 40 m2, 
willowe, oddzielne wejście, umeblowane, Krzyki, Park 
Południowy, • 950 zł/mies., Komandorska, 28 m2 - 800 
zł/mies. + licz., Litomska, 36 m2, umeblowane - 850 
zł/mies. + licz.. DS. Nieruchomości, Wrocław, tel.

, 071/337-11-15.0602/79-88-36 99000001
DO WYNAJĘCIA 2 POKOJE w mieszkaniu 3-pokojowym, wy
posażenie - 700 zł/m-c. Wrocław, tel. 321-52-53 
DO WYNAJĘCIA 2 POKOJE przybudówka. 40 m2, na maga
zyn, mieszkanie lub cichą produkcję, cena 700 zł bez opłat. 
Wrocław, tel. 345-68-51,0503/30-9242 
DO WYNAJĘCIA 2 POKOJE 2-osobowe, możliwość wynaję
cia studentom lub osobom samotnym, osobne wejście, łazien
ka, kuchenka, cena - 250 zł/osoba.,Wrocław, tel. 0503/99-07-05 
DO WYNAJĘCIA BAR w pełni wyposażony, sala konsumpcyj
na o pow. 80 m2, sala bilardowa o pow. 70 m2, zaplecze, kuch
nia, magazyn, tarasy, w centrum Legnicy - 2.700 zł/mies. Le
gnica, tel. 076/722-69-11,0608/59-31 -39
#  DO WYNAJĘCIA BIURA komfortowe, różne metraże, pre

stiżowy budynek, klimatyzacja, sieć ISDN. ochrona, mo
nitoring, miejsca parkingowe, w tym strzeżone, okolice 
centrum .Korona’ , bez prowizji. Wrocław, tel. 
071/320-71-70 (fax), 0501/74-46-00 99000001

DO WYNAJĘCIA BOKS GARAŻOWY w garażu piętrowym, 
przy ul. Zachodniej, we Wrocławiu, - 250 zł. Wrocław, tel. 
071/359-01-03
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 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK GOSPODARCZY nadający się 
na skład lub magazyn, o łącznej powierzchni 700 m2, dogodny 
dojazd, 30 km od Wrodawia, w kierunku Kłodzka -1.500 zł/mies. 
Pustków Wilczkowski, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-82-55 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK magazynowy o pow. 200 m2, 
atrakcyjna lokalizacja, w Wałbrzychu - 2.500 zł/mies. Wałbrzych, 
tel. 0600/18-8749
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK Kiełczów (kolonia), 90 m2. na 
magazyn lub produkcję, okratowany, gaz, siła, telefon, -1.200 
zł. Wrocław, tel. 071/325-23-34 
DO WYNAJĘCIA BUDYNEK: na parterze dwa magazyny (ra
zem 160 m2), na piętrze 4 pokoje biurowe + sekretariat z anek
sem kuchennym, przy ul. Szewczenki,.- 4.000 zł. Wrocław, tel.. 
071/345-32-23,0603/07-71-53
DO WYNAJĘCIA DOM w Bielawie, nowy, komfortowy. - 3.000 
zł. Bielawa, tel. 0603/0742-22
DO WYNAJĘCIA DOM jednorodzinny, dodatkowo pomieszcze
nia gospodarcze, garaże, położony między Leśnicąa Lubinem 
- 2.500 zł/mies. Kochlice, tel. 076/857-01-96, 076/850-20-70, 
0601/7342-88
DO WYNAJĘCIA DOM w Górach Sowich, pod lasem, 2 łazien
ki, kuchnie, trasy wycieczkowe, widoki krajobrazowe, grill, ogni
sko - 20 zł/osoba. Lubachów, tel. 074/50-99-62 
DO WYNAJĘCIA DOM 4 pokoje, łazienka, kuchnia - 1.000 
zł/miesiąc. Malin, tel. 071/31245-20 
DO WYNAJĘCIA DOM w Legnicy, os. Taminów, 200 m2 - 2.000 
zł/mies. Szklary Dolne, tel. 076/862-84-82 
DO WYNAJĘCIA DOM NA WSI pow. 50 m2, woda, WC - 400 
zł/mies. środa śląska, tel. 071/795-14-65 
DO WYNAJĘCIA DOM w zabudowie szeregowej, nowy, w cen
trum Środy Śl. -1.700 zł/mies. środa Śląska, tel. 071/317-28-06 
DO WYNAJĘCIA DOM jednorodzinny, Wrocław - Oporów -
4.000 zł/mies. Wałbrzych, tel. 074/847-38-79,0603/084 041 
(k00101)
DO WYNAJĘCIA DOM na Krzykach, willa, po remoncie kapi
talnym, bez mebli, tylko nowa kuchnia, ogród, garaż, cena •
3.900 zł/mlies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/337-06-24, 
0501/22-16-28
DO WYNAJĘCIA DOM wolno stojący, we Wrocławiu, na Kuż- 
nikach - 3.000 zł/mies. Wrocław, tel. 0606/96-77-82 
DO WYNAJĘCIA DOM samodzielny, 90 m2,3.pokoje, zaple
cze socjalne, telefon, z przeznaczeniem na biuro lub dział, go
spodarczą, meble biurowe, żaluzje pionowe, kraty, kąuęja, cena 
900 zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 071/35747-35 
DO WYNAJĘCIA DOM wolno stojący, 9 pokoi, nowo wybudo
wany, komfortowy, na siedzibę firmy lub mieszkanie - 4.000 
zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/354-52-78,0605/57-79-23 
DO WYNAJĘCIA DOMEK LETNISKOWY nad jeziorem, w Sła
wie, 2 pokoje, kuchnia, natrysk, WC - 60 zł/doba. Sława, tel. 

.0601/33-37-76-
DO WYNAJĘCIA DWA POKOJE umeblowane, możliwość uży
wania kuchni i łazienki, blisko centrum, we Wrocławiu - 800 zł. 
Wrocław, tel. 0605/61-65-30-
DO WYNAJĘCIA DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA na cele gospo
darcze, we Wrocławiu (ul. Grota-Roweckiego) - 600 zł/mies. 
Skałka, tel. 071/316-84-57
DO WYNAJĘCIA GARAŻ pow. 70 m2, woda. kanalizacja, duże, 
ogrodzone podwórko. - 800 zł. Lubin, tel. 076/844-3643. 
0605/82-74-98
DO WYNAJĘCIA GARAŻ duży, przy ul. Wapiennej, -150 zł. 
Wrocław, tel. 071/341-94-87
DO WYNAJĘCIA GARAŻ może być na magazyn, suchy, cie
pły, na Biskupinie - 250 zł/mies. Wrocław, tel. 071/347-81-70
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00 WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Powstańców śl. • 300 zl/mies. 
Wrocław, lei. 0601/41-52-10
DÓ WYNAJĘCIA GARAŻ okolice DH .Astra", - 200 zł. Wro
cław, tel. 0604/85-63-33
DO WYNAJĘCIA GARAŻ ok. pl.Grunwaldzkiego, - 250 zł/m-c. 
Wrocław, tel. 0603/44-99-80
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Bogusławskiego • 200 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/782-08-41 
DO WYNAJĘCIA GARAŻ przy ul. Piastowskiej • 200 zl. Wro
cław. tel. 071/364-44-41
DO WYNAJĘCIA GRUNT o pow. 32 a, na reklamę lub inne 
cele, na trasie Wrodaw - Zielona Góra, w Lubinie • 1.000 zł/mies. 
Polkowice, tel. 0605/07-98-08
DO WYNAJĘCIA GRUNI pod kiosk, 12 m2. Wrocław, tel. 
071/325-23-34
DO WYNAJĘCIA HALA 1400 m2, z zapleczem - 3 zł/m2.., tel. 
0602/53-44-03
DO WYNAJĘCIA HALA o pow. 200 m2, z terenem o pow. 400 
m2, w centrum Kłodzka, obiekt ogrodzony, wszystkie media, z 
przeznaczeniem na magazyn, warsztat lub hurtownię • 800 
zł/mies. Kłodzko, tel. 0601/58-61-44 
DO WYNAJĘCIA HALA PRODUKCYJNA o pow. 150 m2, 
wszystkie media. Oleśnica, tel. 071/314-98-51 
DO WYNAJĘCIA HALA 400 m2, murowana, wys. 4,50 m, z 
zapleczem socjalno-biurowym, ogrz. gazowe, w Środzie Ślą
skiej, • 380.000 zl. Środa Śląska, tel. 071/317-39-11. 
0605/34-66-71
DO WYNAJĘCIA HALA murowana, ogrodzona, wc, CO, tele
fon, okolice Wrocławia, pow. 400 m2 i 700 m2, nadaje się na 
magazyn, cena 4-6 zł/m2. św. Katarzyna, woj. wrocławskie, tel. 
0603/84-78-77
DO WYNAJĘCIA HALA w Trzebnicy, pow. 400 m2, wys. 5 m, 
plac utwardzony, ok. 1.500 m2, wszystkie media, atrakcyjna 
lokalizacja, działka ogrodzona, pow. 80 a, blisko obwodnicy 
Wrocław • Poznań (500 m), • 4.000 zł. Trzebnica, tel. 
0601/74-66-30,0601/74-66-40
DO WYNAJĘCIA HALA 120 m2, na Krzykach, wys. 4 m, bra
ma wjazdowa, telefon, prąd 220/360, gaz, pomieszczenie so
cjalne, wc, 1600 zł/m-c + podatek, ul.Polarna. Wrocław, tel. 
339-85-60,0605/51-94-24
DO WYNAJĘCIA HAU 100 m2, dach ze świetlikami, inne po
mieszczenia - 1.000 zł/m-c + liczniki. Wrocław, tel. 
071/324-27-86
DO WYNAJĘCIA HALA 120 m2, we Wrocławiu, wys. 3,20 m, 
nadaje się na hurtownię, magazyn lub dchą produkcję, cena
1.000 zł/miesiąc + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 
071/372-72-67
DO WYNAJĘCIA HALE dwie. pow. 1400 m2,12 km od Wro- 
cławia, teren ogrodzony, • 2 zł /m2. Ratowice, teł. 071/318-91 -05 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w Mirkowie, samodzielna, 
umeblowana, łazienka, aneks kuchenny - 550 zł/mies. Mirków, 
tel. 071/315-30-86,315-22-86
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA w Oławie, w centrum, na III 
piętrze, z telefonem - 520 zł/m-c + opłaty licznikowe. Oława, 
tel. 071/313-49-16,0502/37-63-21 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA przy ul. Szybowcowej 32, pow. 
32 m2, balkon, z telefonem, umeblowana • 800 zł/mies. + tele
fon. Wrocław, tel. 0606/40-34-24 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA kuchnia, łazienka, 32 m2, od
1 lipca, ul. Cybulskiego, IV p. - 850 zł + opłaty (150 zł). Wro
cław, tel. 0601/75-09-66
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA 40 m2, w Śródmieściu, kom- 
fortowa, w plombie - 700 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/353-13-38, 
0609/49-62-32
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA 28 m2, umeblowana, wszyst
kie media, Wrocław, okolice ul. Nowowiejskiej - 700 zł/mies. + 
liczniki ok. 100 zł/mies. Wrocław, tel. 071/327-82-23 po godz.16 
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA dla 2 osób, pokój, kuchnia, 
łazienka, osobne wejśdel w zabudowie szeregowej, na Zakrzo
wie - 350 żł/osobę/mies. Wrocław, tel. 071/345-45-72, 
0603/18-65-34
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA przy pl. Legionów, pow. 37 m2, 
częściowo umeblowana • 800 zł/mies. Wrocław, tel.. 
071/361-68-22
DO WYNAJĘCIA KAWALERKA pow. 28 m2, umeblowana, wy
posażona - 600 zł/mies. + prąd. Wrocław, tel. 071/354-27-25 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 60 m2, na sklep, biuro, gabinet, 
wyposażony, CO, siła, woda, -1.500 zł. Lubin, tel. 076/844-79-81 
O DO WYNAJĘCIA LOKAL 40 m2, na stoisko han

dlowe (nie spożywcze), w dużym sklepie. Wro- 
cław, te l. 071/353-73-17, 0501/84-20-75 
02028421

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

DO WYNAJĘCIA LOKAL 300 m2, w całośd lub na stoiska han
dlowe, w centrum Dzierżoniowa - 600-800 zł/mies. + VAT.tel. 
0605/72-16-59
DO WYNAJĘCIA LOKAL w Bielawie, o pow. 60 m2, najchęt
niej z towarem, możliwość rozpoczęcia działalności od zaraz, 
cena - 1.000 zł/mies. Bielawa, gm. Dzierżoniów, tel. 
0602/74-34-71 ;■
DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY idealny na produkcję, 
pow. 180 m2, kafelki, alarm, okratowanie, witryny okienne, 
2xWC, woda, siła, po sklepie odzieżowym, wysoki, wyposażo
ny w regały, blisko Wrocławia, przy głównej trasie Wro- 
cław-Strzelin, cena - 1.500 zł/mies. Borek Strzeliński, tel. 
071/796-13-59,071/393-05-90,0604/48-90-56 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na każdą działalność, w Brzegu, siła, 
gaz, woda. Brzeg, tel. 077/416-44-30 
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowy, w centrum Chocianowa, 
pow. 30 m2, z zapleczem magazynowym, wszystkie media, tele
fon, doskonały na przedstwicielstwo, biuro handlowe - 550 
zł/mies. Chocianów, tel. 076/749-31-15,0605/07-46-99 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Oleśnicy, o pow. 50 m2, 
cena 36 zł/m2. Dobroszyce, tel. 071/314-13-49 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w Głogowie, osiedle Piastów, 120 
m2. Głogów, tel. 076/834-26-33,076/833-97^31 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 28 m2, na działalność handlową lab 
usługi, - 600 zł. Jetez-Laskowice, tel. 071/318-36-03 - :
DO WYNAJĘCIA LOKAL 108 m2, nowy.parter, 2 duże witryny, 
parking, ochrona, przy głównej drodze Wrocław-Jelcz Laśkowi- 
ce-Oława- 18zł/m2 + Vat. KamieniecWr., tel. 071/318-57-29 
DO WYNAJĘCIA LOKAL z przeznaczeniem na handel, usługi, 
biuro, w centrum miasta - 700 zł/mies. Kamienna Góra, tel. 
075/744-41-22
DO WYNAJĘCIA LOKAL 85 m2, w Kłodzku, iii. Czeska 21, 
parter, w centrum miasta, - 2.500 zł. Kłodzko, tel. 074/865-82-64 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 170 m2 + taras, w centrum 
Legnicy - 2.800 zł/mies. Legnica, tel. 076/722-69-11, 
0608/59-31-39
DO WYNAJĘCIA LOKAL wolno stojący, pow. 55 m2, w Legni
cy, na osiedlu Piekary - 600 zł/mies. Legnica, tel. 076/856-18-84, 
0605/28-37-98
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Lubina, zaplecze socjal
ne -1.200 żł. Lubin, tel. 0607/73-01-73 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 30 m2, w ceritrum Lubina - 1.300- 
zł/mies, -1.000 zł. Lubin, tel. 076/844-61-60 
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 handlowo-usługowy, w Lubinie, na 
osiedlu Ustronie IV, pow. 17 m2 - 550 zł/mies. Lubin, tel. 
0608/45-42-59
DO WYNAJĘCIA LOKAL 300 m2, nadaje się na biuro, hurtow
nie, zakład prod., wszelkie media zapewnione - 8 zt/m2 + Vat. 
Lubin, tel. 076/749-02-31 w godz.7-15, 076/847-13-60 w 
godz. 16-22 • *
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 40 m2,60 m2 lub w całości 100 
m2, na biuro, gabinety, sklep, CO, siła, woda, z telefonem, ok. 
25 zł/m2, ok. sklepu Real, pasaż handlowy. Lubin, tel. 
076/844-79-81
DO WYNAJĘCIA LOKAL 98 m2, nowo wybudowany, w Obor
nikach Śląskich, 2 witryny, wysoki standard, ńa osiedlu, przy 
ruchliwej trasie, z parkingiem - 2.500 zł/miesiąc. Oborniki Ślą
skie, tel. 071/310-31-14 w godz. 9-18 
DO WYNAJĘCIA LOKAL wolno stojący, w Ołąwie, obok PZU i 
Banku Zachodniego. 67 m2, parking -1.500 zł brutto (do nego

cjacji). Oława, tel. 071/303-31-88 (zdjęda do tej oferty można 
zobaczyć w internecie pod numerem - AC0023 www.autogiel- 
da.com.pl)
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-usługowy, pow. 30 m2, w 
Namysłowie -1.000 zł. Opole, tel. 077/410-34-81,077/410-26-48 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Polanicy Zdroju, idealny 
na sklep, biuro, gabinet lekarski, możliwość wynajęda całości 
(75 m2) lub samodzielnej częśd (50 lub 25 m2), - 30 żł /m2. 
Polanica zdrój, tel. 074/868-29-63,0502/89-68-04 
DO WYNAJĘCIA LOKAL w Polkowicach, w Rynku, pow. 115 
m2 - 2.500 zł/mies. + opłaty. Polkowice, tel. 076/845-62-80 
DO WYNAJĘCIA LOKAL z towarem (odzież używana), w Pra
szce, - 300 zł. Praszka, woj. częstochowskie, tel. 0604/43-56-37 
DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWY centrum Świdnicy, 80 
m2, z witryną, media - 3.000 zl + VAT. Świdnica, tel. 
0604/09-25-86
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 21 m2, na zakład fryzjerski • 
850 zł/mies. Wrocław, tel. 0606/40-34-24 
DO WYNAJĘCIA LOKAL handlowo-usługowy, we Wrocławiu, 
pow. 65 m2, z telefonem, alarm, osobne wejście + 250 m2 pla
cu - 35 zł/m2. Wrocław, tel. 071/363-40-66 w godz. 10-16 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biuro, 25 m2, z telefonem, gl. Dłu
ga - 300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/359-01 -07,0604/25-30-09 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 35 m2, w rynku, -  50 zł /m2. 
Wrocław, tel. 0502/44-16-96
DO WYNAJĘCIA LOKAL 50 m2, na działalność handlo
wo-usługową - 1.600 zł + liczniki + VAT. Wrocław, tel. 
0601/74-56-31
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 160 m2 ♦ 50 m2 magazyn, na' 
każdą działalność, na Ołtaszynie, media, w.c., alarm, siła -13 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/368-15-83 
DO WYNAJĘCIA LOKAL biuro, 35 m2, komfortowy, z wyposa
żeniem we Wrodawiu, ul. Szczęśliwa, wejście od ulicy -1.600 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/321-67-30 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 98 m2, na działce 300 m2 -1.000 
zł ♦ opłaty. Wrocław, tel. 071/351-99-44 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 120 m2, w centrum Wrocławia, ul. 
Dmowskiego, na parterze budynku biurowego, z przeznacze
niem na biura, handel, magazyn, dchą produkcję, pomieszcze
nia od 20 do 60 m2, możliwość wynajęda pokoi pojedynczo, 
wszystkie media, telefon, internet, stałe łącze parking przed 
budynkiem - 25 zł/m2 netto + media. Wrocław, tel. 0601/55-67-19 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 110 m2 i 140 m2, centrum Wroda- 
wia, wszystkie media, na handel, biura, hurtownię, aptekę, - 40 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/344-81-35 
DO WYNAJĘCIA LOKAL przy ul. Orzeszkowej, z witryną woda, 
w.c., 18 m2 -1.000 zł/mies. ♦ VAT. Wrodaw, tel. 0601/80-24-31 
DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWO - HANDLOWY witryna, 
parter, osobne wejście, 52 m2 + antresola, w ok. Hitu • 2.000 
zł/mięs. + liczniki. Wrocław, tel. 0605/69-24-22 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 50 m2, pracownia, biura, gabinety, 
zakład fryzjerski, itp., we Wrocławiu - 700 zł. Wrocław, tel. 
071/788-48-51
DO WYNAJĘCIA LOKAL 30 m2, na Gądowie. Wrocław, tel. 
071/788-48-51
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 40 m2, z telefonem, na maga
zyn lub działalność gosp., we Wrodawiu, cena - 450 zł/mies. + 
liczniki. Wrocław, tel. 071/361-58-31 
DO WYNAJĘCIA LOKAL na biura, gabinety, 36 m2,2 pokoje, 
wc, co, z telefonem, syst. antywłamaniowy, wejście od frontu, 
na Karłowicach - 800 zł/m-c. Wrocław, tel. 071/325-21-85 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 18 m2, z witryną, w domku jed
norodzinnym, nadaje się na biuro lub dchą działalność, Wro
cław - Klecina. Wrocław, tel. 071/787-40-68 
DO WYNAJĘCIA LOKAL 2-POKOJOWY 50 m2, umeblow. • 
100 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/339-85-49 
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 122 m2, w budynku wolno 
stojącym, na działce ogrodzonej o pow. 1000 m2, z przezna
czeniem na każdą działalność, siła, telefon, alarm - 20 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/363-43-68
DO WYNAJĘCIA LOKAL 130 m2,40 m2, dla hurtowni lub ci
chej produkcji, wszystkie media - 20 zł/m2. Wrodaw, tel. 
071/339-84-64
DO WYNAJĘCIA LOKAL o pow. 25 m2, osobne wejście, tele
fon, taras, ogrzewanie, WC, łazienka, okolice Nowego Dworu, - 
500 zł. Wrocław, tel. 071/782-97-24 
DO WYNAJĘCIA LOKAL BIUROWY ul. Łukasińskiego, 35 m2, 
komfortowe z wyposażeniem, we Wrodawiu, parter, wejśde od 
ulicy -1.400 zł/mies. Wrocław, tel. 071/321-67-30 
DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY po remoncie, 120 m2, 
róg ulicy Słowiańskiej i Ołbińskiej, - 3.300 zł. Wrocław, tel. 
0605/06-93-93
DO WYNAJĘCIA LOKAL w centrum Żar, pow. 60 m2, cena -
1.600 zł/mies. Żary, woj. zielonogórskie, tel. 0607/57-11-66 
DO WYNAJĘCIA LOKALE 140 M10 m2, na biura, sklepy, ap
tekę, w centrum Wrodawia, na parterze - 45 zł/m2 mies. Wro
cław, tel. 071/344-81-35 -
DO WYNAJĘCIA LOKALE 120 i 50 m2, nadające się na hur
townię, Wrocław ul. Balonowa, cena 1.500 zł i 700 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/78848-51
DO WYNAJĘCIA LOKALE BIUROWE w centrum Wrodawia, 
dobry dojazd, własny parking, telefony, różne powierzchnie- 
od 1.500 zł/mies. Wrocław, tel. 071/355-88-66,0501/57-54-12
•  -  DO WYNAJĘCIA LOKALE UŻYTKOWE: ul. Szczytnicka,

38 m2 -1.500zł *  liczniki, śródmieście, 76 m2 - 2.000 zł+ 
liczniki, ul. Hubska, 58 m2 • 2.000 zł + liczniki, ul. Jedn. 
Narodowej, 37 m2 - 1.500 zł + liczniki, Rynek, 43 m2 -_
4.500 zł> liczniki + VAT, ul. Kochanowskiego, dom * hala
- 3.500 zł *  liczniki. BN Libucha, Wrocław, tel. 
071/321-91-91- 99000001,

•  DO WYNAJĘCIA MAGAZYNY 120 m2. Karkonoska-2.500 
zł/mies., 180 m2, Szczepin -12 zt/m2, pomieszczenia biu
rowe, od 20 m2,430 m2, Ropowice - 8 zł/m2, plac utwar
dzony, pow. 4.000 m2 - 20 zł/m2. DS Nieruchomości,, tel-. 
071/337-11-15,0602/79-88-36 99000001

DO WYNAJĘCIA MAGAZYNY w Świebodzicach, od 150-1000 
m2, biura, waga sam., teren ogrodzony, utwardzony, strzeżony 
oraz silosy zbożowe o poj. 220.01 i punkt przyjęciowy zbóż - 5 
zł/m2. Świebodzice, tel. 074/854-46-07,0601/84-18-05 
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE W POKOJU w mieszkańju1-poko
jowym, dla pana, umeblowane i urządzone po kapitalnym re-. 
moncie, okolice Rynku, bez pośredników - 220 zł/mies, Wro
cław, tel. 0609/63-25-28
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE NA STANCJI - bardzo blisko placu 
Grunwaldzkiego, dogodne warunki, - 300 zł /mies. Wrocław, tel. 
0601/18-56-99
DO WYNAJĘCIA MIEJSCE dla kosmetyczki i na solarium, przy 
zakładzie fryzjerskim - 300 z łl 1.000 zł/mies. Wrodaw, tel. 
071/350-16-67
•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pok. Szczęśliwa, 43 m2, 

blok - 700 zł + opłaty, Budziszyńska, 30 m2 - 700 zł + licz,,. 
1 Maja, 37 m2, blok, tel. -1.000 zł + licz., Norwida, 43 m2
- 800 zł ♦ licz., Śliczna, 34 m2, blok, tel. - 6ÓQ zł + opłaty,

‘ 1-pok., Żeromskiego, 30 m2, nowe - 800 zł + licz.. BN Żak,,
tel. 071/344-42-59,0503/91-70-19 99000001.

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 3-POKOJOWE: Balżaka, 
76 m2 -1.000 zł + opł., Inowrocławska; 60 m2 -1.400 zł + 
licz.. Krzyki, 63 m2 -1.200 zł * opł., Jaracza, 63 m2 -1.200 
zł + woda, Tyrmanda, 60 m2 -1.000 zł +-opł.; Reja, 66 m2 
-1.500 zł +.licz., Gajowa, 70 m2 -1.200 zł + licz. Grabi; 
szyńską, 60 m2 - 1.300 zł + licz., Bystrzycka, 57 m2. - 

.1.000 zł + opł., .AS", Nieruchomości, Wrocław, tel. 
071/344-49-53,0501/23-38-16 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-POKOJOWE,: Wejhe- 
rowska 40 m2 • 900 zł + licz., Krzyki, 36 m2 • 850 zł, Popo- 
wice, 40 m2 - 800 zł + licz., pl. Grunwaldzki - 900 zł + licz., 
.Gajowa - 900 zł, Rynek, komfort. -1.300 z ł+ licz., Grabi
szyńska, 40 m2, umebl., z tel. - 900 zł + licz., Dzielna, 49 
m2 - 700 zł + opł. Bacciarellego, 36 m2, komfort. -1.000 
zł, Wyszyńskiego. 50 m2 - 900 zł + licz., Olszewskiego - 
850 zł + licz. ,AS" Nieruch, tel. 071/344-49-53, 
0501/23-38-16 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-POKOJOWE (kawaler
ki), 30-38 m2, 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

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-pokojowe od 600 zl,
2-pokójówe od 800 zł, 3-pokojowe od 950 zł, pojedyncze 
pokoje od 280 zł/mies. BN .ANTON", Wrocław, ul. Ostrow
skiego 7, tel. 071/339-28-36,0603/64-04-08 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA: M-1, ul. Nyska, nowe - 
600 zł + liczniki, M-2, ul. Nyska, nowe - 900 zł + liczniki, - 
M-2, ul. Wyszyńskiego - 1.200 zł + liczniki, M-2, ul. Za
chodnia - 900 zi + liczniki, M-3, ul. Górnickiego -1.200 zł+ 
liczniki, M-3, ul. Kwiska • 950 zl + liczniki. BN Libucha, 
Wrocław, tel. 071/321-91-91 99000001

•  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 + liczniki, 
Biskupin - 800 z ł+ liczniki. .AS" Nieruchomości. Wrodaw, 
tel. 071/344-49-53,0501/23-38-16 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA, POKOJE 1-, 2-, 3-oso
bowe, oddzielne wejście - 250 zł, mieszkania 1-pokojowe, 
od 550 zł + liczniki, 2-pokojowe - od 800 zł + liczniki, 3-po
kojowe, od 1.000 zl + liczniki. BU ,KAMEX", Wrocław, ul. 
Jedności Narodowej 36/5, tel. 071/321-98-13 w godz.
10-17 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w segmencie, całe I pię
tro, 100 m2, w Radwanicach - 1.000 zl/mies. + liczniki;
3-pokojowe, przy pl. Hirszwelda, komfort. -1.500 zł/mies. 
+ liczniki; 2-pokojowe przy ul. Słubickiej -1.000 zł/mies. + 
liczniki; ul. Zdrowa • 900 zł/mies. + liczniki; ul. Zielińskie
go - 750 zł/mies. ♦ liczniki (za pół roku). BN .MARZENIE", 
Wrocław, tel. 071/345-27-39,071 /34S-22-78 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-pokojowe, Wro- 
cław-Śródmieście, ok. pl. Grunwaldzkiego, winda, balkon, 
pow. 57 m2, do zamieszkania od zaraz, bezpośrednio od 
właściciela - 1.100 zł + czynsz I liczniki. Wrocław, tel. 
0502/54-08-12 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na Biskupinie, w willi, z 
osobnym wejściem, 28 m2, urządzone - 600 zl/mies. + 
opłaty i kaucja (w wys. jednomiesięcznej opłaty) oraz ga
raż - 200 zł/mies. BN .Nowy Dom", Wrocław, tel. 
071/372-43-06 99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, 50 m2, przy 
ul. Bujwida, komfortowe - 2.000 zł/mies. BN .Nowy Dom", 
Wrocław, tel. 071/372-43-06 99000001

Do wynajęcia pomieszczenie warsztatu samo
chodowego oraz pomieszczenia magazynowe 
przy ul. Karmelkowej 66 we Wrocławiu. Obiekt 
strzeżony, wszystkie media, dogodny dojazd.

OPO12599
Tel. kontaktowy, tel. 071/363-44-62.

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-pokojowe, 27 m2, przy 
ul. Bolesławieckiej • 600 lub 700 zł/mies. + opłaty (ok. 200 
zł/mies.). BN .Nowy Dom", Wrocław, tel. 071/37243-06 
99000001

•  DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 54 m2, 
komfortowe, nowe, umeblowane, przy ul. Świeradowskiej, 
cena -1.000 zł/mies. + opłaty. DS. Nieruchomośd, Wro
cław, tel. 071/337-11-15 99000001

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE Wrodaw Krzy
ki, przy Akademii Ekonomicznej, ładne, rozkładowe, po remon
cie kapitalnym, umeblowane, z telefonem, nowo umeblowana 
kuchnia z AGD, nowe wyposażenie łazienki, balkon z pięknym 
widokiem, -1.200 zł/mies. + opłaty.., tel. 788-61-16 po godz. 
18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 40 m2, II p., 
centrum, wc, kuchnia, przedpokój, łazienka - 500 zł/m-c + licz
nik, kaucja za 2 miesiące. Brzeg, tel. 077/41147-77 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE, eleganckie, bli
sko centrum, bezpośredników, cena • 750 zł/mies. + liczniki. 
Wrocław, tel. 0503/99-07-05
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Domaslawiu k. Wrocławia, 
o pow. 60 m2, ogródek, telefon, - 600 zł +opłaty. Domasław, tel. 
071/311-99-73
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Legnicy, 
umeblowane, pow. 56 m2, na os. Piekary - 640 żl/mies. + opła
ty licznikowe. Legnica, tel. 076/721-86-14,0605/61-04-52 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE gratis, w Le
gnicy, dla kobiety w trudnej sytuacji żydowej. Legnica, tel. 
0603/45-51-74
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum Le
gnicy, umeblowane, sprzęt AGD, telefon, TV kablowa, komfor
towe - 400 zł/mies. + opłaty, płatne za rok z góry. Legnica, tel. 
076/856-44-74,0600/88-01-69,0600/20-31-83 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE umeblowana 
kawalerka, w nowym budownictwie, we Wrocławiu, obokdomu 
handlowego Astra - 500 zł/mies. *  opłaty, płatne za 6 mies. .z 
góry". Legnica, tel. 076/862-96-82,0609/02-29-35 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrodawiu, 
przy ul. Chrobrego, kuchnia, łazienka, w.c., korytarz, 2 balkony, 
70 m2,2 piwnice, telefon -1.500 zł/mies. ♦ liczniki. Legnica, 
tel. 076/857-01-96,076/850-20-70 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w willi, pow. 
65 m2, garaż, spokojna okolica, posesja ogrodzońa, z telefo
nem, wc, łazienka, częściowo umeblowane • 900 zł/mies: *  
opłaty. Leśnica, tel. 071/317-07-54,0604/20-31-81

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
“ W rocław ianka “

53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 61 
tel. 361 22 56

POSIADA DO SPRZEDAŻY 
W CENTRUM MIASTA 

GOTOWE DO ZASIEDLENIA 
mieszkania 1-i 2-pokojowe, 

oraz garaże,
, __________  *  OP000401

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 na Pópowicach, 2-pokojowe, I. 
p., balkon, r 900 zł/mies. + opłaty. Oborniki śląskie, tel. 
071/310-28-91
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w nowym bu
downictwie, w Obornikach Śl. - 600 zl/mies + opłaty. Oborniki 
Śląskie, tel. 071/310-12-07 .
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE Wrodaw Krzy
ki, ul. Drukarska, 60 m2, częściowo umeblowane, z telefonem, 
telewizor kolorowy, lodówka, pralka automat., od 01.07.2001 r.
-1.200 zl +. liczniki i czynsz. Oleśnica, tel. 071/398-78-17 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE M-3 po remoncie kapitalnym, 
na I piętrze, w centrum Polanicy Zdroju'4 400 zł/mies. + opłaty, 
(przy wynajmie na dłuższy okres - cena do negocjacji). Polani
ca Zdrój, tel. 074/869-02-38
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w willi, pokój, kuchnia, łazien
ka, c.o., 36 m2, bez mebli i telefonu, osobne wejśde - 650 
zł/mies. ♦ liczniki. Radwanice, tel. 071/311-7045,0609/49-96-15 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 62 m2, we Wrocławiu, na Opo- 
rowie, niska zabudowa, wysoki parter, telefon, TV SAT, we Wro
cławiu -1.200 zł/mies. Szewce, tel. 071/310-79-17 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE - kawalerka, umeblowana, w 
Środzie śląskiej, - 600 zł. środa Śląska, tel. 071/317-21-16 lub 
0503/9440-04
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE umeblowane, 
w wilii, wejśde niekrępujące, kuchnia, taras oszklony, wc, OC, 
• 400 zl: św. Katarzyna, tel. 071/311-39-03 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE2-POKOJOWE z antresolami, 
kuchnia, łazienka, parter, ul. Rydygiera, we Wrocławiu -1.000 
zł/mies. + opłaty licznikowe. Trzebnica, tel. 071/312-87-84

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE + garaż, Wro
cław - Muchobór Wielki, cena - 1.000 zł + opłaty miesięczne. 
Wałbrzych, tel. 074/847-38-79,0603/08-4041 (k00099)
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 50 m2, parter, 
umebl., wszystkie media, Śródmieście - 900 zł + opłaty. Wro
cław, tel. 071/330-07-52 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE dla pani niepalącej, chętnie stu
dentce, - 300 zł. Wrocław, tel. 071/325-85-98 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE M-3 pow. 50 
m2, w nowym budownictwie -1.000 zł/mies. + liczniki (bez czyn
szu) + kaucja. Wrocław, tel. 071/361-89-31 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Wro
cławia, rozkładowe, jasna kuchnia, z telefonem, bez pośredni
ków - 700 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. .0604/40-9341 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 20 m2, 
^meblowane, dla pana, cena - 800 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/346-6341 po godz. 20
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE dzielnica Za
cisze, wszystkie media, cena za pokój - 400 zł/mies. lub za całe 
mieszkanie • 1.250 zł/mies. Wrocław, tel. 0608/16-08-87 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 54 m2, 
umeblowane, sprzęt AGD, RTV, TV kablowa, z telefonem, pl. 
Hirszfelda, od lipca (studend wykluczeni) - 1.500 zł/mies. + 
opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 071/787-36-75,0607/69-71-20 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow; 50 m2, 
umeblowane, Szczepin, może być dla rodziny, firmy lub stu
dentów, -1.000 zł /mies. Wrocław, tel. 071/353̂ -36-66 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, w 
plombie, róg ulic: Komuny Paryskiej i Krasińskiego, komforto
we, częściowo umeblowane i wyposażone, -1.000 zł + opłaty. 
Wrocław, tel. 071/325-30-92
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE oddzielna ła
zienka, kuchnia, duży taras, - 800 zł + opłaty. Wrocław, tel. 
071/357-23-74
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE w willi, kuch
nia, łazienka, osobne wejście, dla grup pracowniczych lub stu
dentów, - 250 zł. Wrocław, tel. 071/357-51-33 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 52 m, umeblo
wane, Gaj - 800 zł + opłaty. Wrocław, tel. 0603/27-65-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 59.5 m2. duży 
balkon, Kozanów, umeblowane, wyposażone, 2 telefony, TV 
kablowa - 900 zł + opłaty. Wrocław, tel. 32147-91 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pl. Legionów, 
umeblowane, AGD, komfortowe - 800 zł + opłaty. Wrocław, tel. 
788-97-01,0607/06-94-37
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE o pow. 35 m2, we Wrodawiu, 
przy ul. Piłsudskiego, cena • 800 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/355-17-87
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE nyża, balkon, 
w.c., łazienka, częściowo umeblowane, 62 m2,3. piętro, w Śród
mieściu - 700 zł/mies. ♦ opłaty. Wrocław, tel. 071/787-31-96 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Śródmieściu, 
37 m2, umeblowane, zadbane, kuchnia, pokój, nyża - 600 
zł/mies. + kaucja. Wrocław, tel. 071/351-39-53 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE ok. sklepu Odra 
- 800 zł/mies..+ opłaty. Wrocław, tel. 071/32541-02 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE (kawalerka) - 600 zł/mies. Wro
cław, tel. 071/788-72-91
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE we Wrocławiu, 3 pokoje, czę
ściowo umeblowane - 1.300 zł + opłaty licznikowe. Wrodaw, 
tel. 0608/43-81-56 .
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE (kawalerka), w dzielnicy Fa
bryczna, pow. 27 m2 - 750 zł + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 
071/339-23-68
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nowe, 2-pozimowe, pow. 80 
m2, na długi okres - 1,400 zł. Wrocław, tel. 071/782-1147, 
0608/69-98-90

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE o pow. 61 m2, telefon, bez
płatna TV kablowa, na Nowym Dworze -1.100 żł/mies. Wro
cław, tel. 0606/88-93-62; 0608/01-65-02 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE z wyposaże
niem, - 1.400 zł /mies. Wrocław, tel. 071/351 -40-74, 
071/352-15-60
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum, ul. 
świdnicka, umeblowane, CO miejskie, jasna kuchnia, łazien
ka, 1 piętro, - 1.100 zł /mieś. + opłaty. Wrocław, tel. 
071/344-22-33
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE samodzielne, 
w Śródmieściu, - 900 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/354-24-91 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE umeblowane, 
media miejskie, telefon, 200 m od 'Poltegoru', - 800 zł /mies. + 
liczniki. Wrocław, tel. 071/341-89-24 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 52 m2, 
na os. Kosmonautów, od 15.09.2001 r., cena • 1.000 zł/mies. + 
opłaty. Wrocław, tel. 071/787-27-22 po godz. 17 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. ok. 40 
m2, w willi, na Muchoborze Wielkim, cena • 850 zł/mies. (w tym 
gaz ♦ opłaty za prąd i c.w.). Wrocław, tel. 071/342-39-92 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrodawiu, 
boczna ul. Braniborskiej, po remoncie kapitalnym, wyposażone 
- 800 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 0602/35-19-25 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, 48 m2, umeblo
wane, ul. Dzielna, od 29 czerwca - 800 zł + opłaty. Wrodaw, tel. 
0605/21-92-82
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 50 m2, samodzielne, dziel
nica Krzyki, wyposażone, balkon, z telefonem, TV kablowa, płat
ne za rok z góry • 700 zł/mies. + kaucja. Wrocław, tel. 
0605/72-7241
DO WYNAJĘCIAMIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 34 m2, w 
nowym budownictwie, w centrum, cena • 850 zł/mies. + opłaty 
+ kaucja. Wrocław, tel. 0601 /56-09-77 :
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-PQKOJOWE pow. 37 m2, 
słoneczne, balkon, umeblowane, pralka, lodówkarTV, z telefo
nem, przy ul. Dokerskiej, cena -1.000 zł/mies. + liczniki. Wro
cław, tel. 071/789-18-06
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2, częśdo- 
wo umeblowane, przy pl. Legionów. od 01.07.2001 r. -1.100 
zł/mies. + opłaty, kaucja, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/783-8649,0501/43-44-90
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 64 m2, dla firm,7 osób, ume
blowane, wyposażone -1.500 zł bez dodatkowych opłat. Wro
cław, tel. 071/342-58-90,0601/81-82-12 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, w 
centrum Wrocławia - 450 zł/mies. Wrodaw, tel. 0609/04-36-58 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, po
kój, kuchnia, łazienka, 40 m2, blisko centrum - 700 zł/mies. 
Wrocław, tel. 0602/10-76-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w centrum, 70 m2, całkowicie 
umeblowane, komfortowe - 800 zł + opłaty licznikowe. Wrocław, 
tel. 071/35747-35
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Malczycach, 50 m2, ume
blowane, z telefonem - 800 zł/mies. Wrocław, teł. 071/351-05-51 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 26 
m2, umeblowana, telefon, w centrum Wrocławia, przy ul. Lubu
skiej - 800 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 0606/16-54-35 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 48 m2, 
we Wrocławiu, na Krzykach, I piętro, umeblwoane, bez pośred
ników - 950 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 071/367-09-47 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE na 3 lata, płat
ne za pół roku z góry - 500 zł/mies. Wrodaw, tel. 071/362-51-81 
po godz. 16
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE dzielnica Fa
bryczna - 700 zł/mies. ♦ opłaty + kaucja. Wrocław, tel. 
0501/41-88-60
DO-WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE dzielnica Krzy
ki, - 550 zł. Wrocław, tel. 0501/55-82-65,0605/25-3043 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE umeblowane, 
z telefonem, dzielnica Nowy Dwór - 1.300 zł/mies. + liczniki. 
Wrocław, tel. 071/351-77-24
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrodawiu, 
na Kozanowie -1.000 zł/mies. Wrodaw, tel. 071/780-68-70

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Śródmieściu, 
na I piętrze, rozkładowe, częściowo umeblowane -1.000 zl/mies. 
♦ liczniki. Wrocław, tel. 071/322-76-35 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum Wro
cławia, na okres lipiec-sierpień, cena - 500 zł/mies. *  opłaty. 
Wrocław, tel. 0501/77-93-45
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w Legnicy, osiedle Piekary, 66 
m2,1 piętro. Wrodaw, tel. 071/329-06-09 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE M-2, Wrocław 
Biskupin, 35 m2, kompl. urządzone, telefon, bez pośredników-
1.000 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/784-44-23 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 45 m2, tele
fon, stare budownictwo, Śródmieśde, od 08.2001 r. - 550 zł ♦ 
opłaty. Wrocław, tel. 071/327-86-92 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE duży balkon, 2-pokojowe, czę- 
śdowo umeblowane, na 4. piętrze, bez windy, jasna kuchnia, 
łazienka -1.000 zł + liczniki (prąd, gaz), ul. Kniaziewicza 21/20 
(niedaleko dworca PKS, Dworca Głównego PKP), -1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/787-29-04
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, w nowym budyn
ku, przy ogrodzie botanicznym, ul. Sienkiewicza 44, - 900 zł. 
Wrocław, tel. 372-14-30,0603/07-71-53,

TANIE NOCLEGI °P00656° 
DLA GRUP PRACOWNICZYCH 

w obiekcie hotelowym 
Wrocław-Fabryczna 

tel. 071/352-36-57,0-601 754614

DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 72 m2, z 
garażem, przy ul. Komandorskiej, - 2.200 zł. Wrodaw, tel. 
348-18-70
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE Wrodaw-Krzy- 
ki, ul. Wieczysta, 38 m2,2. piętro, meble, telefon, - 900 zł. Wro
cław, tel. 0600/89-11-72
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, 43 m?, nowe, - 
700 zł. Wrocław, tel. 361-95-30,0601/55-69-61 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 35 m2, 2. piętro, nowe, nie- 
umeblowane - 400 zł. Wrocław, tei. 0606/63-50-78 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE - kawalerka, 25 m2, we Wro
cławiu, ul. Zaporoska, po kapitalnym remonde, umeblowana, 
telefon, bez pośredników, - 500 zł. Wrocław, tel. 071/78945-04, 
0501/44-35-51
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 50 m2,2-pokojowe, nowe, ume
blowane, ze sprzętem AGD, - 900 zł. Wrocław, tel. 
071/782-85-81, po godz. 18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 33 m2, z garażem w Leśnicy, 
cena 750 zł *  liczniki, od zaraz + kaucja. Wrodaw, tel. 
0608/39-55-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2 pokojowe, 38 m2, umeblo
wane, ładne, co. teł.kablowa, telefon, Biskupin, pętla tramwajo
wa, cena 1000 zł + liczniki. Wrocław, tel. 348-90-68 po 16, 
0607/44-05-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1 pokojowe, nowe, komforto
wo wykończone. 36 m2, ul. Hłaski, 2 piętro, cena 850 z ł+ liczni
ki ♦ kaucja. Wrocław, tel. 373-0847,0601/77-34-97 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 2-poziomowe, 
umeblowane, nie zamieszkane, pow. ok. 58 m2, kuchnia, ła
zienka, we Wrodawiu, przy ul. B. Prusa 81 -1.100 zł/mies. + 
opłaty. Wrocław, tel. 0605/40-60-24 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 21 m2, 
przy ul. Górnickiego, meble, lodówka, ć.o., telefon, blisko park,

bezpośrednio - 650 zł *  opłaty. Wrocław, tel. 071/339-05-12, 
0605/32-91-59
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 46 m2, 
częściowo umeblowane, przy ul. Tyrmanda • 800 zl + liczniki. 
Wrocław, tel. 071/342-44-32
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, 
umeblowane, okolice hotelu Wrocław, od 01.07.2001 r«-1.200 
zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/373-22-76 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1 -POKOJOWE kuchnia, w cen
trum, przy ul. świdnickiej przy Rynku, duży balkon, widok na ul. 
świdnicką, media miejskie, na V. piętrze, z telefonem, umeblo
wane, - 1.000 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/34145-60, 
0601/7741-58 i
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE umeblow. kuch
nia, na Nowym Dworze - 960 zł + opłaty licznikowe. Wrocław, 
tel. 071/311-89-06
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE rozkładowe, 
glazura, telefon, we Wrodawiu, na Gądowie, okolice ul. Legnic
kiej - 1.000 zł/mies. + opłaty i kaucja 500 zł. Wrocław, tel. 
071/355-10-52
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 80 m2, po re
monde, 9 miejsc do spania, umeblowane, pralka, telewizor, od 
1 lipca -1.500 zł/mies. bez żadnych dodatkowych opłat. Wro
cław, tel. 071/342-58-90,0601/81-82:12 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 33, we Wro
cławiu, na Popowicach, wyposażone, umeblowane, komforto
we, telefon, TV kablowa, balkon - 800 zł/mies. + opłaty. Wro
cław, tel. 071/787-96-70
DO WYNAJĘCIAMIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrodawiu, 
na Krzykach, umeblowane, z telefonem - 700 zł/mies. + liczniki. 
Wrocław, tel. 071/333-92-91,0503/14-01 -66 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 80 m2, dla 4-5 osób, dobry do
jazd do uczelni, cena 250-280 zl/mies. od osoby *  liczniki i tele
fon. Wrocław, tel. 071/357-74-11 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, nierozkładowe. 
balkon, telefon, blisko dworca, wyłącznie dwóm pracującym 
paniom, cena • 830 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/369-16-51 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pokojowe, w willi, o pow. 50 
m2, nowe, z pełnym wyposażeniem, z oddzielnym wejściem 
oraz pokój na poddaszu, cena - 900 zł (beż dodatkowych opłat). 
Wrocław, teł: 071/333-7245
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-pókojowe z aneksem kuchen
nym i łazienką, na 4. piętrze, w rejonie supermarketuHIT, we 
Wrodawiu, dla 2 lub 3 osób, cena - 800 zł. Wrocław, tel. 
071/344-60-17 wieczorem
DO WYNAJĘCIA. MIESZKANIE, kawalerka, we Wrocławiu na 
Krzykach przy ul. Pretficza, w wygodami, komfortowa, eleganc
ka, b. czysta, umeblowana, wyposażona, telewizor, telefon, prał- 
ko-suszarka automat, kuchenka, lodówka, parter, przy parku, 
dla spokojnych osób, cena - 700 zł/mies + opłaty. Wrocław, tel. 
071/796-13-51.0604/48-90-56
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE o pow. 35 m2, 
z telefonem, 2 balkony, umeblowane, przy ul. Dubois - 850 
zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 0̂ 1/328-94-91 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 56 m2, 
przy ul. Bzowej, umeblowane, samodzielne w spółdzielczym 
domku, ogródek, balkon, spokojna okolica • 1.000 zł/mies. + 
liczniki. Wrocław, tel. 0604/40-58-80 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE o pow. 37 m2, 
Wrodaw - Krzyki, cena 800 zł/mies., płatne za 3 mies. j .  góry". 
Wrocław, tel. 0501/10-59-39
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 46 m2, 
przy ul. Na Polance, rozkładowe, z telefonem, częściowo ume
blowane • 900 zł/mies. *  liczniki. Wrodaw, tel..071/32742-69 
wgodz. 16-18
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE Śródmieście, 
z telefonem, TV kablowa, parkiety, umeblowane, wyposażone, 
atrakcyjne - 7(50 zł/mies. + opłaty (prąd, gaz, czynsz). Wrodaw, 
tel. 0501/06-63-30
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 45 m2. ume
blowane, rozkładowe - 1.300 zł + liczniki. Wrocław, tel. 
071/3324048
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKÓJOWE od lipca, ume
blowane. 2 p., co, ul. Opolska • 1.200 zł + liczniki/m-c. Wrodaw, 
tel. 071/332-44-34

MIESZKANIENA WŁASNOŚĆ. BEZ GOTÓWKI, NAJNIŻSZE OPROCENTOWANIE, KREDYT-100%, RATA-550^tnies.
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ROB KREDYTY MIESZKANIOWE, Wrocław, ul. Boczna 4, godz. 10-16, tel. 367-20-67,367-20-61 wew. 311
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DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE nowa willa, par
ter, osobne wejście, dzielnica Fabryczna, meble, łazienka, kuch
nia z lodówką, na gabinet, biuro, 15 m2 - 800 zł/m-c,.25 m2 -
1.200 zł/m-c, bez opłat. Wrocław, tel: 071/354-36-37, 
071/361-61-70 niedziela
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE, 50 m2, ume
blowane, na Nowym Dworze - 900 zł/mies. + liczniki. Wrocław, 
teł. 071/339-81-90
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE umeblowane, 
nowe budownictwo, we Wrocławiu, w centrum, -1.100 zł. Wro
cław, tel. 071/782-22-90,0605/09-46-06 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE balkon, z tele
fonem, przy ul. Komandorskiej, na przeciw DH .Arena", cena - 
820 zł/mies. ♦ liczniki. Wrocław, tel. 071/367-40-93 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum (plac 
Kościuszki), pow. 50 m2, cena - 1.300 zł/mieę. + liczniki. Wro
cław, tel. 071/343-13-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w willi, całe piętro, na Wojszy- 
cach, 65 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, telefon, oddzielne 
wejście, może być przez garaż, umeblowane, -1.500 zł. Wro
cław, tel. 071/364-89-89
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kafelki, kabina 
prysznicowa, telefon, umeblowane, rejon ul. Grabiszyńskiej • 
700 zł/mies. + kaucja + opłaty. Wrocław, tel. 780-59-46 po 18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3 studentom/kom, 42 m2,2-po- 
kojowe, z telefonem, kuchnia, łazienka, wc, koło .Astry" -1.100 
zł+opłaty. Wrocław, tel. 071/357-17-67,0502/84-98-25 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE na Krzykach, 
w willi, nowe, umeblowane, pełen komfort, oddzielne wejście, • 
700 zł /mies. + kaucja i opłaty za energię el.. Wrocław,-tel. 
071/339-78-72'
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Sępolnie, 
pow! 45 m2, z telefonem, - 800 zł *  opłaty. Wrocław, tel. 
071/372-05-77
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE luksusowe, od
2.07 - 700 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 352-14-61, 
0502/13-04-24
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE ul. Traugutta, 
56 m2, kuchnia, łazienka, telefon, CO, kompletne wyposażenie 
- 800 zł/mies. + opłaty. Wrocław, tel. 373-09-75 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE okol. ul. Gra
biszyńskiej, pow. 48 m2, z telefonem, balkon, pokój gościnny 
połączony z kuchnią, sprzęt AGD, umeblowane, na 2 piętrze -
1.000 zł/mies. + opłaty i kaucja. Wrocław, tel. 071/341-73-18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Biskupinie, 
pow. 57 m2, rozkładowe, niska zabudowa - 1.200 zł/mies. + 
liczniki. Wrocław, tel. 071/354-37-27 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Karłowi
cach, willowe, samodzielne, umeblowane, z telefonem, dla 5-6 
osób, w okresie letnim - 200 zł/mies. od osoby. Wrocław, tel. 
071/352-90-50
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE na Biskupinie, pow. 47 m2, roz
kładowe, z telefonem, częściowo umeblowane, po remoncie - 
800 zł/mies. + opłaty i kaucja. Wrocław, tel. 071/351-97-51, 
0601/31-31-91 .
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE rozkładowe, 
umeblowane, wyposażone, z telefonem • 950 zł/mies. + liczni
ki. Wrocław, tel. 071/354-27-25
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE w centrum, 
pow. 32 m2 - 900 zl/mies. Wrocław, tel. 071/351-09-91 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, kuch
nia, łazienka, z meblami, pralka, lodówka, na Klecinie - 700 
zł/m-c + liczniki. Wrocław, tel. 071/333-49-20 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w domu na Maślicach, 2 poko
je, kuchnia, łazienka, pralnia, piwnica, osobne wejście, sprzęt 
AGD, umeblowane, ogród, możliwość parkowania na posesji - 
350 zł/osobę. Wrocław, tel. 071/354-40-45 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 52 m2, umeblowane, balkon, 
w galeriowcu obok hotelu Wrocław - 800 zł/mies. + opłaty. Wro
cław. tel. 071/373-32-56,0606/14-03-21 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE w centrum Wrocławia, pow. 50 
m2, nowa plomba, komfortowo umeblowane/wysoki standard -
1.200 zł/mies. + czynsz. Wrocław, tel. 071/788-60-55, 
0606/31-67-16
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 27 m2, 
na III piętrze, od 16.08.2001 r., okolice hotelu Wrocław, ume
blowane, z telefonem, bez pośredników - 800 zł/mies. + liczni
ki. Wrocław, tel. 071/333-78-78
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE blisko PI. Po
wstańców Śląskich, urządzone - 800 zł/mies. + opłaty. Wrocław, 
tel. 0502/20-62-90
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE pow. 40 m2. parter willi na Bi
skupinie, osobne wejście; duży pokój, jasna kuchnia, łazienka, 
umeblowane, dla osób niepalących, - 750 zł /mies.. Wrocław, 
tel. 071/347-81-99
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3 pokojowe, 60 m2, rozkłado
we, umeblowane, cena 1000 zł + opłaty (ok. 360 zł). Wrocław, 
tel. 336-35-86,325-83-88 od 10 lipca 
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, ume
blowane - 1.100 zł/m-c. Wrocław, tel. 071/336-68-73, 
0603/71-82-20
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE umeblowane, 
jasna kuchnia, łazienka, po remoncie, okolice ul. Legnickiej • 
800 zł + liczniki. Wrocław, tel. 071/303-07-23,0607/54-05-58 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kuchnia, łazien
ka, umeblowane, pow. 40 m2 - 900 zł/mies. z opłatami. Wro
cław, tel. 071/354-21-36
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, 
na Gądowie, k. ul. Legnickiej, komfortowe, po remoncie, czę
ściowo umeblowane, telefon, TV SAT -1.400 zł/mies. + liczniki. 
Wrocław, tel. 071/354-11-36,0606/52-64-04 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, rozkła
dowe, z balkonem, II piętro, umeblowane, z telefonem -1.000 
zł/mies. + opłaty licznikowe. Wrocław, tel. 0605/39-47-35 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Legnicy, 59 
m2, na 2. piętrze, kuchnia, łazienka, WC, umeblowane -1.000 
zł za 3 miesiące + Jiczniki. Wrocław, tel. 071/328-26-97 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE 50 m2, parter, 
umebl., wszystkie media, Śródmieście - 900 zł + opłaty liczni
kowe. Wrocław, tel. 071/330-07-52 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, 26 
m2, przy ul. Mieleckiej - 700 zł + opłaty. Wrocław, tel. 
071/353-22-35 .
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE kawalerka, we Wrocławiu, • 600 
zł. Wrocław, tel. 071/787-80-50 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, na
1. piętrze, widna kuchnia, duży balkon, cicha okolica, przy ul. 
Bystrzyckiej - 650 zł + opłaty i kaucja. Wrocław, tel. 
071/788-40-04,071/330-17-53
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1 -POKOJOWE 25 m2, we Wro
cławiu, przy ul. Zaporoskiej, po remoncie kapitalnym, umeblo
wane, telefon, bez pośredników - 500 zł + opłaty. Wrocław, tel. 
0501/44-35-51
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazien
ka, balkon, telefon, nowe budownictwo, komfortowe, liczniki, -
1.100 zł. Wrocław, tel. 0600/13-29-40,0608/76-82-81 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE ok. ul. Grabi
szyńskiej, umeblowane, na okres 3 miesięcy, bez pośredników, 
cena 700 zł + opłaty. Wrocław, tel. 0503/53-06-34 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Gądowie, 
blisko ul. Legnickiej, po remoncie, komfortowe, bez pośredni
ków/częściowo umeblowane • 450 zł. Wrocław, tel. 
0*71/354-11-36,0606/52-64-04
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Klecinie, 
kuchnia, łazienka, osobne wejście, dla 3 osób, cena 900 zł, bez 
dodatkowych opłat, telefon (internet z Dialogu), - 900 zł. Wro
cław, tel. 071/793-59-64
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE oddalone 1,5 
km od Oporowa, bezpośrednio od właściciela, bezczynszowe, 
cena 600 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 071/316-94-46 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 36 m2, na Hubach, 2-pokojo- 
we, umeblowane, III piętro, balkon, opłata miesięczna • 800 zł 
+ opłaty (czynsz 310 zł), telefon, światło, gaz, internet z Dialo
gu. Wrodaw, tel. 071/336-22-19,0609/52-87-90 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE od lipca, 2- i
3-osobowe, w willi, dla studentów, uczniów niepalących, na 
okres wakacji i szkolny, osobna kuchnia i łazienka, cena 280-300 
zł/osoba. Wrocław, tel. 0602/27-63-72
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DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy pl. Grun
waldzkim,Jjez pośredników, od 10 lipca, cena 1.000 zł + opłaty, 
płatne za pół roku j .  góry". Wrodaw, tel. 071/328-08-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 4-POKOJOWE umeblowane, 
na Nowym Zakrzowie, we Wrocławiu -1.400 zł + opłaty. Wro
cław, tel. 0601/70-80-38
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 36 m2, pełne wyposażenie, 
Wrodaw, ul. Wyszyńskiego, cena 700 zł + opłaty. Wrocław, tel. 
071/398-74-05
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 33 m2, Nowy 
Dwór, umeblowanie, telefon, telewizor - 990 zł, bez dodatko
wych opłat. Wrocław, tel. 0603/29-50-07 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE nieodpłatnie, najchętniej stu
dentom, w zamian za pomoc w znalezieniu pracy za granicą. 
Wrocław, tel. 071/325-94-24
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, ume
blowane, rozkładowe - 770 zł. Wrocław, tel. 071/782-74-29 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 1-POKOJOWE jasna kuchnia, 
ul. Białowieska - 750 zł + opłaty. Wrocław, tel. 071/327-42-79 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE ul. Wyszyńskie
go - 800 zł + czynsz i opłaty. Wrocław, tej. 071/782-69-14 po 
godz. 20
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, nowe, 
umeblowane • 1.000 zł/miesiąc + gaz i prąd, kaucja 1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-46-83
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE nowe, 63 m2, 
Muchobór Wielki (we Wrocławiu), • 2.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/785-76-75
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 3-POKOJOWE 63 m2, ul. Czar
nieckiego -1.200 zł + opłaty. Wrocław, tel. 0608/72-72*43 
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazien
ka, osobne wejśde (dom wolnostojący) • 900 zł/mies. + energia 
elektryczna. Wrodaw - Strachodn, tel. 071/322-82-84 
DO WYNAJĘCIA NIERUCHOMOŚĆ pow. 900 m2,3 piętra, 25 
pokoi, duża sala, w centrum Szczawna Zdroju, przy ul. Kościusz
ki, • 10.000 zl. Wałbrzych, tel. 074/840-23-63 w godz. 10-18 
DO WYNAJĘCIA OBIEKT przemysłowo-magazynowy oraz po
mieszczenia biurowe, w Legnicy, - 4.500 zł. Legnica, tel. 
076/856-02-23
DO WYNAJĘCIA OBIEKT handlowo-magazynowy, w Komor
nikach k. środy śl., plac utwardzony o pow. 3000 m2, -12.000 
zł. Środa Śląska, tel. 071/317-39-11,0605/34-66-71 
DO WYNAJĘCIA OSIEM POKOI umeblowanych, ul. Holender
ska i Nowodworska, umeblowane, dla studentów, cena 250 zł+ 
opłaty. Wrodaw, tel. 071/357-08-77,0503/01-03-59 
DO WYNAJĘCIA PARTER DOMU + ogród, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, umebl., c.o. gazowe, z telefonem, os. Pilczyce -1.000 
zł/m-c + liczniki i kaucja. Wrocław, tel. 071/351-64-38, 
0608/62-39-39
DO WYNAJĘCIA PARTER WILLI we Wrocławiu, na Krzykach, 
wysoki standard -1.400 zł/mies. Wrocław, tel. 071/788-20-31 
DO WYNAJĘCIA PAWILON murowany, 50 m2, przy trasie, 
przed targowiskiem, zaplecze, wc, ciepła woda, żaluzje, na 
dowolną działalność - 800 zł/m-c. Strzegom, tel. 074/649-30-56 
wieczorem
DO WYNAJĘCIA PLAC w centrum Wrocławia, 2000 m2, 
wod.-kan., prąd 40 kW, utwardzony, ogrodzony, możliwa zabu
dowa i długa umowa najmu • 3 zł/m2. Wrocław, tel. 
0605/69-24-22
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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 1-osobowe, umeblowane, cena 
200-250 zł/pokój/mies. Wrocław, ul. Międzyzdrojska 5d 
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1-, 2-osobowe, na Karłowicach - 
500 zł/osoba. Wrocław, tel. 325-18-48,0502/61-10-53 
DO WYNAJĘCIA POKOJE dla studentów, osobne wejście, cena 
350 zł/osoba bez dopłat. Wrocław, tel. 07T/346-60-06 
DO WYNAJĘCIA POKOJE lub mieszkanie, cena 500 zł. Wro
daw. tel. 071/363-19-66
DO WYNAJĘCIA POKOJE z kuchnią i łazienką, we Wrocławiu 
(blisko dworca PKP), umeblowane, z telefonem, dla pracowni
ków lub studentów - 250 zł/os., nocleg 20 zł. Wrocław, tel. 
071/780-87-00
DO WYNAJĘCIA POKOJE 2-, 3-osobowe, dla mężczyzn pra
cujących lub studiujących, kuchnia, łazienka, osobne wejśde, 
cisza - 250-280 zł/osobę. Wrocław, tel. 071/324-10-86, 
071/398-84-27,0600/91-14-48
DO WYNAJĘCIA POKOJE niekrępujące, 2- i 3-osobowe, kuch
nia, łazienka, telefon, cena 250-300 zł/mies. od osoby. Wro
cław, tel. 071/357-74-11
DO WYNAJĘCIA POKOJE 1-2-osobowe, na Biskupinie, osob
ne wejście - 300 zł/osoba. Wrocław, tel. 347-81-53 
DO WYNAJĘCIA POKOJE w willi na Karłowicach, 2-osobowy 
i 2 jednoosobowe, osobne wejście - 350-400 zł m-c, od lipca. 
Wrocław, tel. 071/352-96-48
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w Radwanicach, 5 km od centrum 
Wrodawia, komunikacja miejska. Radwanice, tel. 071/311-71-43 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ • 450 zł/mies. lub mieszkanie 3-po
kojowe -1.400 zł/mies. Wrocław, tel. 071/330-04-12 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, od 01.07.2001 r. - 500 
zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/355-68-43 po godz. 19 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 1 lub 2 osób (dziewczyn), przy 
ul. Wieczystej, w mieszkaniu studenckim, komfortowe - 400 
zł/osoba (dla 1 osoby) lub 300 zł/mies. (dla dwóch osób). Wro
cław, tel. 071/336-67-06 wgodz. 18-20,0602/70-66-72 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w willi, oddzielne wejście, na Krzy
kach - 350 zł/mies. Wrocław, tel. 071/361-69-50 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, dostęp do kuchni i ła
zienki - 270 zł/osoba. Wrocław, tel. 071/345-80-38 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób, umeblowany, możliwość 
korzystania z kuchni i łazienki, os. Pqpowice - 250 zł/osobę. 
Wrocław, tel. 071/355-92-15
DO WYNAJĘCIA POKÓJ w centrum, - 300 zł. Wrocław, tel. 
071/37346-89 .
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla dwóch pań pracujących lub stu
diujących, Krzyki, - 300 zł /osobę/mies. Wrocław, tel. 
071/338-01-75
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 osób - 550 zł/mies. Wrocław, 
tel. 071/353-07-65,0608/47-86-50 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ o pow. 18 m2, kuchnia, łazienka, w.c., 
TV kablowa - 300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/322-2^-46, 
0502/93-67-08
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 14 m2, w Willi, na Sępolnie, umeblo
wany, balkon, - 350 zł /mies.. Wrodaw, tel. 071/372-99-00 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ kuchnia, łazienka, umeblowany - 600 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/327-41-22 po godz. 18 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ na ul. Kozanowskiej 117/30 - 300 zł. 
Wrocław, tel. 0605/22-41-57
DO WYNAJĘCIA POKÓJ wyposażonym 400 zł/mies. Wrodaw, 
tel. 0600/83-85-92
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, nieumeblowany, w willi 
na Złotnikach - 350 zł/m-c..Wrodaw, tel. 349-30-07

DO WYNAJĘCIA POKÓJ umeblowany + kuchnia, łazienka, z 
telefonem, pralka, lodówka, cena • 890 zł/mies. ♦ liczniki. Wro
daw, tel. 071/337-06-24,0501/22-16-28 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, osobne wejśde, kuch
nia, łazienka - 550 zł/mies. Wrocław, tel. 071/363-52-79 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z używalnością kuchni i łazienki, 
osobne wejście - 250 zł/mies. Wrocław, tel. 071/345-78-18 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla dwóch |ub jednej pani, w cen
trum Wrocławia, osobne wejście, - 400 zł. Wrocław, tel. 
071/344-81-35
DO WYNAJĘCIA POKÓJ duży - oglądać po godz. 18, - 300 zł. 
Jerzy Pałka, 50-238 Wrodaw, ul. Niemcewicza 5/4 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla samotnej pani, w zamian za opie
kę i opłaty -150 zł/mies. Wrocław, tel. 0606/16-54-35 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, komfortowy -450 zł/mies. 
Wrocław, tel. 071/786-85-25
DO WYNAJĘCIA POKÓJ cena - 250 zł/osobę/mies. Wrocław, 
tel. 0501/93-82-37
DO WYNAJĘCIA POKÓJ przy ul. Długiej, - 300 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-46-34 wieczorem
DO WYNAJĘCIA POKÓJ duży, ładny, dla 2 lub 3 osób, niepa
lących, cena 200 zł/osoba (3 osoby) lub 250 zł/osoba (2 oso
by). Wrodaw, tel. 071/788-48-51 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 dziewcząt, w urządzonym 
mieszkaniu, we Wrocławiu, ul. Powstańców SI, - 480 zł. Wro
cław, tel. 071/787-86-58,0600/15-62-75 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ na Partynicach w mieszkaniu 3 po
kojowym z dostępem do łazienki i kuchni, cena 300 zł/m-c + 
woda, mieszkanie z pośrednikiem (studentka), wolne od
1.07.2001 r, najchętniej studentkom. Wrocław, tel. 339-99-87, 
0605/63-26-17
DO WYNAJĘCIA POKÓJ blisko centrum, dla 1 osoby - 400 
zł/mies. lub dla 2 osób - 250 zł/mies. od osoby. Wrocław, tel. 
071/355-77-57
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla osoby niepalącej, wszystkie wy
gody, w nowym budownictwie, w okolicach ul. Gajowej i Dawi
da, cena • 350 zł. Wrocław, tel. 071/784-87-55 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, w willi, na poddaszu, z 
kuchnia, łazienka, telefon, cena - 250 zł/osoba. Wrocław, tel. 
071/333-72-45
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, komfortowy, media • 250 
zł/osobę. Wrocław, tel. 071/789-43-68,0603/10-32-34 po godz. 
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DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pana, osobne wejście, łazienka, 
aneks kuchenny, bez dodatkowych opłat - 300 zł/mies. Wro- 
ctaw, tel. 071/346-62-14
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla młodej pani, pracującej lub uczą
cej się, umeblowany, w nowym budownictwie, dostęp do kuch
ni i łazienki - 300 zł/mies. Wrocław, tel.'071/353-24-47, 
0608/11-14-23
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 1 lub 2 osób, w willi, osobne wej
śde, komfortowe wyposażenie, do wyłącznej dyspozycji, kuch
nia, łazienka, lodówka, bezpieczne parkowanie, od 01.07. b.r. - 
300 zł/mies. Wrocław, tel. 071/346-66-86 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ pracującemu panu bez nałogów, 
osobne wejśde, kuchnia, łazienka, na Gaju • 350 zł/m-c. Wro
daw. tel. 071/783-77-98,0607/85-01-91 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 2 kobiet uczących się lub pracu
jących, dogodne warunki, pełna swoboda, korzystanie z kuch
ni, wc, łazienki, b. dobry dojazd do centrum, uczelni, spokojna 

. okolica, nowe bloki, • 300 zł /mies./osobę, bez dodatkowych 
opłat. Wrocław, tel. 0501/40-31-54 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla 1 osoby (pana), umeblowany. 
Krzyki, media - 350 zł/mies. Wrocław, tel. 783-80-70 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ Wrodaw-Krzyki - 300 zł/mies. Wro
cław. tel. 071/782-0841
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla pracującego, niepalącego pana, 
możliwość bezpiecznego parkowania - 270 zł/mies. Wrocław, 
tel. 071/346-22-35,071/341-34-32 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, dla studentów, 2 km od 
Rynku, dostęp do kuchni, łazienki, dobre połączenie z centrum, 
możliwość rezerwacji od września - 320 zł/mies./osobę. Wro
cław, tel. 071/781-99-50
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, dla studentów lub osób 
pracujących, mężczyzn, - 400 zł. Wrocław, tel. 0601/19-09-35 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla niepalącej pani, chętnie studen
tki, cena 300 zł/miesiąc. Wrocław, tel. 071/325-85-98 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 30 m2, na biura, szt.2 - 40 zl/m2. 
Wrodaw, tel. 071/322-59-67,071/322-34-15 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 1-osobowy, dla młodej osoby, zbal- 
konem, w dobrze wyposażonym mieszkaniu, niekrępującym 
dostępem do kuchni, łazienki, z telefonem, TV kablowa, Krzyki 
ok. Polmozbytu - 400 zł/mies. Wrocław, tel. 071/339-70-92 w 
godz.20-22
DO WYNAJĘCIA POKÓJ z kuchnią i łazienką, - 600 zł. Wro
cław, tel. 071/357-93-74
DO WYNAJĘCIA POKÓJ jednoosobowy, dla studenta lub oso
by pracującej, b. dobre warunki, osołTne wejście, do wyłącznej 
dyspozycji łazienka i kuchnia, niedaleko pl. Grunwaldzkiego - 
380 zł/mies. Wrodaw, tel. 071/326-08-74 
DO WYNAJĘCIA POKÓJ 2-osobowy, dla pań, w willi, na Mu- 
choborze Wielkim, komfortowe warunki, osobne wejście, kuch
nia, łazienka - 250 zł/miesiąc (osoba). Wrocław, tel. 
071/373-71-34
DO WYNAJĘCIA POKÓJ dla dwóch spokojnych dziewczyn, 
na Karłowicach, umeblowany, z TV - 300 zł/osoba. Wrocław, 
tel. 071/793-54-82,0601/05-08-18 
DO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU nowe piętro willi, pow. 120 
m2, z telefonem, garaż i pomieszczenie gosp., dla obcokrajow
ców lub dla firmy, cena - 2.000 zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 
071/349-41-83,0049/513-25-10-22 
DO WYNAJĘCIA POŁOWA DOMU w zabudowie bliźniaczej, 
na dział, gospodarczą, parter, piętro, piwnica+garaż, cena od
2.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-19-66 
DO WYNAJĘCIA 2 POMIESZCZENIA, po 50 m2 - 500 zł. Lu
bin, tel. 076/844-94-58
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na działalność gospodar
czą warsztat, magazyn, sklep, w Lubinie przy giełdzie samo
chodowej, pow. ok. 120 m2. teren ogrodzony, dozorowany, cena 
-1.000 zł/mies. Lubiń, tel. 076/846-90-30,0601/84-44-81 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA 30,140,150,400 m2, w 
kompleksie handlowo-usługowym, wysoki standard, wszystkie 
media, ogrodzony, parking - 9 zł/m2 + VAT. Strzelin, tel. 
071/392-10-69,0602/44-78-77
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na poddaszu, do adapta
cji, na pokoje biurowe, mieszkalne, w centrum Wrocławia, oko
ło 300 m2, w budynku biurowym, blisko Uniwersytetu Wr, -15 zł 
/m2 netto. Wrocław, tel. 0601/55-67-19 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA parter w willi, 40 m2, przy 
ul. Wyścigowej, nie umeblowane, niezależne wejśde, na biuro, 
gabinet lekarski, przedstawicielstwo lub mieszkanie, -1.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/364-89-89
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA BIUROWE ul. Krakowska 
180. pow. 10-80 m2 -15 zł/m2. Wrocław, tel. 0604/19-99-47 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA rejonowa przychodnia le
karska Wrocław • Brochów, ul. Semaforowa 1, cena 9 zł/m2 + 

• VAT. Wrocław, tel. 071/369-56-35,071/367-13-21 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE o pow. 100 m2, w cen
trum Lógńicy, na parterze, nadaje się na biura, gabinety • 20 
zł/m2 + VAT mies., lub sprzedam za 160.000 zł. Legnica, tel. 
076/866-34-07
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE magazynowe, 150 m2 + 
40 m2, woda, z telefonem, 3 km od centrum Lubina -1.000 zł. 
Lubin, tel. 076/842-22-58,0605/23-88-16 5
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE w centrum Obornik Śl., 90 
m2,4 m wysokości, nadaje się na magazyn, hurtownię i inne - 
700 zł/m-c. Oborniki Śl., tel. 071/310-13-86 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE pow. 350 m2, z przezna
czeniem na magazyn, itp., duży plac manewrowy -1  zł/m2. 
Radwanice, tel. 071/789-18-60
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 150 m2 - 20 zł/m2. Środa 
śląska, tel. 071/31749-55
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE na działalność handlową 
lub produkcyjną o pow. 150 m2, z zapleczem socjalnym, w śro
dzie śląskiej, ul.Daszyńskiego 17, cena 20 zł/m2. Środa ślą
ska, tel. 071/31749-63
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 o pow. 90 m2, na Karłowi
cach, prąd, w.c., woda, teren ogrodzony -1.000 zł/mies. Wro
cław, tel. 0608/1340-96

DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE biurowo-produkcyjne, pow. 
400 m2, ul. Sołtysowicka -15 zł/m2. Wrocław, tel. 071/782-1147, 
0608/69-98-90
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE w centrum, ul. Laciarska, 
na parterze, na działalność usługową, handel, biuro rachunko
we, - 360 zł brutto. Wrocław, tel. 071/341-98-86 wewn. 32 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE magazynowe, pow. 220 
m2- 600 zł/mies. Wrocław, tel 071/349-26-11 
DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE 90 m2, w tym 3 pokoje, 
zaplecze socjalne, umeblowane, z przeznaczeniem na działal
ność gospodarczą, cena 900 zł/miesiąc + liczniki. Wrocław, tel. 
071/35747-35
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA 3000 m2 
w okolicach Jeleniej Góry, połączenie kolejowe i drogowe, rocz
ny koszt wynajmu 15.000 zł, umowa najmu na minimum 3 lata. 
Warunek: wykonanie prac adaptacyjno budowlanych za 20.000 
zł. Trzdńsko 3 k. Jeleniej Góry, tel. 0608/38-59-15 
DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIA 30 m2, w lokalu usługo
wo-handlowym, na Kozanowie - 1.000 zl/mies. Wrocław, tel. 
0600/88-56-13
DO WYNAJĘCIA SILOSY ZBOŻOWE o pojemności 2200 ton 
oraz punkt przyjęć zbóż, z wagą i laboratorium, w cenie 5.000 
zł/miesiąc. Świebodzice, tel. 074/85446-07,0601/84-18-05 
O  DO WYNAJĘCIA SKLEP 45 m2 • 1.500 zł/mies., 

pomieszczenie biurowe 40 m2, cena • 600 
zł/mies., pomieszczenie biurowe 35 m2 - 500 
zł/mies., na dużym osiedlu • Żerniki. B.N., Wro
cław, te l. 071/351-38-34, 071/357-09-44 
<85000941

DO WYNAJĘCIA SKLEP w ŚWidnicy, ul. Komunardów 14,130 
m2 -1.900 zł/m-c. Świdnica, tel. 074/853-16-71 
DO WYNAJĘCIA SKLEP o pow. 13 m2, we Wrocławiu, przy ul. 
Jedności Narodowej - 1.500 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/338-29-60
DO WYNAJĘCIA STOISKO na samodzielne stanowisko pracy 
(zegarmistz, grawer) w zakładzie złotniczym, • 400 zł. Wrodaw, 
tel. 071/340-06-93,0608/76r56-27 
DO WYNAJĘCIA STOISKO-o pow. 6 m2, we Wrocławiu, w hali 
strzegomskiej, sprzedaż odżićży -1.100 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/373-64-68 wewn. 369,0502/99-99-94 
DO WYNAJĘCIA TEREN przy głównej drodze, w kier. Pozna
nia, oświetlony i ogrodzony - 2.5 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/346-22-95,0603/13-9141
DO WYNAJĘCIA TEREN w centrum Wrocławia, przy ul. Dmow
skiego, ogrodzony, utwardzony, oświetlony, 800 m2, woda, prąd, 
w cenie 3 zł/m2 netto. Wrocław, tel. 0601/55-67-19 
DO WYNAJĘCIA WARSZTAT SAMOCHODOWY 120 m2, kpi. 
wyposażenie, podnośnik śrubowy 3.51 -1.500 zł/m-c. Radwa
nice, tel. 071/3734547
DO WYNAJĘCIA WILLA nowa, nie umeblowana, trzy kondy
gnacje mieszkalne (210 m2), piwnica z garażem (100 m2), dział
ka o pow. 250 m2, - 3.500 zł. Wrocław, tel. 071/345-32-23, 
0603/07-71-53
DO WYNAJĘCIA WITRYNA na parterze, siła, pow. 90 m2, cena 
- 18zł/m2. Wrodaw, tel. 071/354-36-50 
DO WYNAJĘCIA ZAKŁAD PRODUKCYJNY o pow. 500 m2, 
cena - 3.000 zł/mies. Wrocław, tel. 0607/42-59-00 
DO WYNAJĘCIA LOKAL pow. 173 m2, dwupoziomowy, Ry
nek, Polkowice, cena - 4.500 zł/miesiąc. Polkowice, tel. 
076/847-0048
•  DOM WOLNO STOJĄCY do wykończenia, pow. 256 m2, 

działka o pow. ok. 1000 m2, bliskie"okol. Wrocławia, -
360.000 zł. BN .Anton',, tel. 071/339-28-36,0603/64-04-08 
99000001

O DOM w trakcie remontu kapitalnego, w okolicach 
Prochowic, parter 142 m2, piętro przewidziane na 
90 m2, w cenie materiały budowlane do remon
tu, na działce 1 ha, pilnie, • 44.000 zł. Prochowi
ce, tel. 0607/32-98-06 01035861

DOM wolno stojący, pow. 150 m2, w Słubicach, + domek go
spodarczy, pow. działki 8 a, - 140.000 zi. Słubice, tel. 
095/758-36-68
•  DOM w zabudowie bliźniaczej, poniemiecki, Wrocław-Złot- 

niki, 110 m2. z możl. rozbudowy, działka 1000 m2, - 245.000 
zł. BGN. Wrodaw, tel: 071/354-34-93 99000001

•  DOM w zabudowie szeregowej, Psie Pole - Sołtysowice, 
220 m2,1995 r., salon z kominkiem + 5 pokoi, wszystkie 
media, ogrzewanie gazowe, garaż na 2 samochodowy, 
działka 355 m2, - 350.000 zł. BGN, Wrocław, tel. 
071/354-34-93 99000001

•  DOM w zabudowie bliźniaczej, 220 m2, 6 pokoi, w tym 
pokój z osobnym wejściem, Nowe Stabłowice, blisko os. 
Kosmonautów, działka 500 m2, zagospodarowana, -
330.000 zł. BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 99000001

•  DOM w zabudowie szeregowej, Stabłowice, 220 m2, 5 
pokoi oraz dobudowane pomieszczenie gospodarcze o 
pow. 50 mi, działka 400 m2, możl. dokupienia (od gminy), 
- 250.000 zł. BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 
99000001

•  DOM na Nowych Stabłowicach, szereg środkowy, 220 m2, 
do wykończenia, działka 330 m2, -170.000 zł. BGN, Wro
cław, tel. 071/354-34-93 99000001

•  DOM wolno stojący, peryferie Obornik śląskich, 200 m2, 
działka 2200 m2, stan dobry, ładna lokalizacja, może być 
dwurodżinny, - 150.000 zł. AKSON, Wrocław, tel. 
071/341-15-33,0502/90-30-57 99000001

•  DOM 2-letni, 140 m2 + garaż 42 m2, działka 1900 m2, b. 
dobra lokalizacja • Jelenia Góra - Cieplice, - 360.000 zl. 
BN .Nowy Dom", Wrodaw, tel. 071/37243-06 99000001

•  DOM 6 pokoi, w miejscowości Dobra gm. Dobroszyce, + 
zabudowania gosp., działka 0.98 ha, • 150.000 zł. BN 
.Nowy Dom*, Wrocław, tel. 071/37243-06 99000001

•  DOM w miejscowości Siecieborowice gm. Oława, 140 m2 
+ garaż, działka, wszystkie media, b. ładna okolica, ocie
plony, - 155.000 zl. BN .Nowy Dom", Wrocław, tel. 
071/37243-06 99000001

•  DOM roczny, parterowy, z poddaszem użytkowym, dach
2-spadowy, energia elektr. i woda, do wykonania szambo 
i gaz, w miejscowości Borowa gm. Długołęka, do wylania 
podłogi, pow. 180 m2, działka 1100 m2, - 260.000 zł (do 
negocjacji). BN .Nowy Dom’ , Wrocław, tel. 071/37243-06 
99000001

•  DOM poniemiecki, duży, po remoncie, otynkowany, dział
ka 33 ary, w tym nieduży sad, w miejscowości Dzietrzy- 
chowice k. Żagania, -130.000 zł. BN .Nowy Dom’ , Wro
cław, tel. 071/37243-06 99000001

•  DOM w Pęgowie, nowy, 220 m2, + warsztat 150 m2, dział
ka 2000 m2, stan surowy, - 200.000 zł (do negocjacji). BN 
.Nowy Dom", Wrocław, tel. 071/372-43-06 99000001

•  DOM w miejscowości Wilczyce (przed Kiełczowem), 150 
fn2, księga wieczysta 1000 m2, piętrowy: przyziemie 100 
m2, garaż, - 350.000 zł (do negocjacji). BN .Nowy Dom’ , 
Wrocław, tel. 071/37243-06 99000001

•  DOM w miejscowości Chwalibożyce, 7 km za Oławą, dom 
300 m2, działka 800 m2, parter po remoncie: 4 pokoje, 2 
łazienki, duża kuchnia, przedpokój, góra do remontu, 
ogrzewanie centralne lub gazowe -180.000 zł lub zamie
nię na mieszkanie 4-pokojowe we Wrocławiu, do 2. piętra. 
BN .Nowy Dom". Wrodaw, tel. 071/37243-06 99000001

•  DOM w miejscowości Wojnarowice. 140 m2, działka 700 
m2, po generalnym remoncie, wszystkie media, odeplo- 
ny, taras, c.o, -150.000 zł. BN .Nowy Dom", Wrocław, tel. 
071/372-43-06 99Ó00001

•  DOM w miejscowości Mirosławice, 240 m2, działka 1300 
m2, 2 łazienki, duża kuchnia, cały dół wykafelkowany, 
ogrzewanie gazowe, ocieplony, - 170.000 zł. BN .Nowy 
Dom*. Wrodaw, tel. 071/37243-06 99000001

•  DOM 3-letni, Osolin, 160 m2, - 250.000 zł (do negocjacji). 
BN .Nowy Dom’ , Wrocław, tel. 071/37243-06 99000001

•  DOM w miejscowości Wiry, 208 m2, stan surowy, działka 
35 arów, zarybiony mały staw, - 115.000 zł. BN .Nowy 
Dom’, Wrocław, tel. 071/37243-06 99000001

•  DOM w miejscowości Wiry, 4 pokoje, 2 łazienki, działka 
14 arów, - 150.000 zł. BN .Nowy Dom’ , Wrocław, tel. 
071/372-43-06 99000001

•  DOM poniemiecki, w miejscowości Bogdanów (trasa na 
Strzegom), 11 pokoi, grunt 8.57 ha w tym 1.5 ha przy domu, 
-150.000 zł. BN .Nowy Dom", Wrocław, tel. 071/37243-06 
99000001

•  DOM Sławodn (Nowa Sól), do wykończenia, 210 m2, dział
ka 10 arów, - 60.000 zł. BN .Nowy Dom’ , Wrocław, tel. 
071/37243-06 99000001

•  DOM w miejscowości Nowe Skalmierzyce koło Kalisza, 
160 m2, działka 820 m2, - 260.000 zł. BN .Nowy Dom’, 
Wrocław, tel. 071/37243-06 99000001-

•  DOM w miejscowości Lutynia, blisko Wrocławia (za Le
śnicą), pow. 500 m2, działka 38 arów, w zabudowie szere
gowej, z pomieszczeniami gospodarczymi, - 150.000 zł. 
BN .Nowy Dom", Wrocław, tel. 071/37243-06 99000001

•  DOM w miejscowości Nadolice Małe, 140 m2, stan suro
wy, działka 20 arów, -160.000 zł. BN .Nowy Dom', Wro
cław, tel. 071/37243.-06 99000001

•  DOM w Oławie, 250 m2, komfortowy, działka 500 m2, -
400.000 zł (w rozl. może być mieszkanie we Wrocławiu, 
ok. Sępolna. Biskupina, BN .Nowy Dom’ , Wrodaw, tel. 
071/372-43-06 99000001

•  DOM Wójtowice (Bystrzyca Kłodzka), poniemiecki, dział
ka 45 arów, własne ujęcie wody, -150.000 zł. BN .Nowy 
Dom’ , Wrocław, tel. 071/37243-06. 99000001

•  DOM Muchobór Wielki, nowy, pow. 140 m2, działka 800 
m2, możl. uzyskania ulgi budowlanej, wszystkie media, 
ogrzewanie gazowe + kominkowe, - 285.000 zł. BN .Nowy 
Dom', Wrocław, tel. 071/37243-06 99000001

•  DOM w Oławie, nowy, 148 m2, działka 500 m2, ulga bu
dowlana, - 280.000 zł. BN .Nowy Dom", Wrocław, tel. 
071/372-43-06 99000001

•  DOM Krobia (Rawicz-Gostyń), nowy, piętrowy, pow. 280 
’ m2, działka 400 m2, -150.000 zł. BN .Nowy Dom", Wro
cław, tel. 071/37243-06 99000001

•  DOM Stary Waliszów (za Kłodzkiem, ok. Bystrzycy Kłodz
kiej), nowy, stan surowy zadaszony, pow. 250 m2, działka 
1600 m2,2x2 półpiętra, poddasze, taras 40 m2, pod tara
sem garaż, - 90.000 zł. BN .Nowy Dom", Wrocław, teł. 
071/372-43-06 99000001

•  DOM poniemiecki, w zabudowie szeregowej, Sobótka 
Zachodnia, pow. 130 m2, działka 700 m2,4 pokoje, duży 
salon, 2 kuchnie, łazienka, garaż, teren ogrodzony, c.o, •
160.000 zł. BN .Nowy Dom", Wrocław, tel. 071/37243-06 
99000001

•  DOM poniemiecki, w Żerzuszycach, 4 km od Sobótki, do 
generalnego remontu, stodoła, obora, 0.5 ha, działka sie
dliskowa, '  110.000 zł (do negocjacji). BN .Nowy Dom’, 
Wrocław, tel. 071/37243-06 99000001

•  DOM boczna ul. Ołtaszyńskiej, pow. 220 m2, działka 483 
m2, + warsztat samochodowy o pow. 360 m2 (działka 656 
m2), pełne wyposażenie,+wiata o pow. 160 m2, zamknię
ta, oszklona, • 380.000 zł. BN .Nowy Dom’ , Wrodaw, tel. 
071/372-43-06 99000001

•  DOM - Polanica Zdrój, pow. 250 m2, działka 29 arów, pię
trowy, - 280.000 zł. BN .Nowy Dom’ , Wrocław, tel. 
071/372-43-06 99000001

•  DOM w Tyńcu nad Ślężą, budynek mieszkalny 200 m2, + 
budynek gosp. 300 m2, działka 800 m2, - 65.000 żł. BN 
.Nowy Dom’, Wrocław, tel. 071/37243-06 99000001

•  DOM w miejscowości Rybnica Leśna (za Wałbrzychem), 
poniemiecki, mieszalny-gospodarczy 15x12 m - do remon
tu, + grunt 7 ha, - 65.000 zł. BN .Nowy Dom", Wrocław, 
tel. 071/37243-06 99000001

•  DOM Leśnica, stan surowy zamknięty, pow. 200 m2, dział
ka 1500 m2 - 299.000 zł, Stabłowice, bliźniak. 320/460 
m2, stan surowy, zamknięty, wysokiej jakości materiały 
budowlane, pięknie położony - 275.000 zł, ok. Trzebnicy • 
Malczów, pow. 100 m2, działka 1300 m2 -119.000 zł. DS. 
Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/337-11-15, 
0602/79-88-36 99000001

•  DOM okolice Bielan, pow. 280 m2, działka 1000 m2, nowy 
• 430.000 zł, Kamieniec Wrocławski, ppw. 200 m2, działka 
3600 m2 - 505.000 zł, Żórawina, pow. 200 m2, stan suro
wy otwarty, działka 800 m2 - 210.000 zł. DS. Nieruchomo
ści. Wrocław, tel. 071/337-11-15. 0602/79-88-36 
99000001

•  DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ : Oltaszyn, pow. 
280 m2, stan surowy zadaszony, działka 460 m2, cena -
370.000 zł, połowa willi poniemieckiej, pow. 100 m2,40 
m2 (mieszkanie w przyziemiu), działka 450 m2, cena -
375.000 zł. DS.^ Nieruchomości, Wrocław, tel. 
071/337-11-15,0602/79-88-36 99000001

DOM w Mietkowie, mały. zamieszkały, grunt pow. 9,5 a, - 45.000 
zł., tel. 0600/68-80-63,0502/6249-09 
DOM po częściowym remoncie + zabudowania gosp., nadają
ce się na działalność gospodarczą, w Miłkowicach *  14 ha zie
mi, - 140.000 zł lub zamienię na mieszkanie, w Legnicy., tel. 
0606/99-1244
DOM 200 m2, 2 kuchnie, 3 łazienki, duży taras, wydzielona 
kawalerka, ładna lokalizacja w Świeradowie Zdr, - 250.000 zł. 
tel. 075/781-67-18
DOM wolno stojący, blisko lasu, 6 pokoi. pow. mieszk. 136 m2, 
po remoncie, piętrowy, pow. całk. 300 m2, kuchnia, łazienka i 
WC wykafelkowane, garaż, działka 1.35 ha (w tym sad • staro
drzew), -.65.000 zł. Góra Śl., tel. 065/544-81-03 
DOM 240 m2, w Bardzie śl., + garaże, osobny budynek 200 
m2, wysoki standard, c.o. na gaz, działka 12 a, b. ładna okoli
ca, - 330.000 zł. Bardo ŚL, tel. 074/817-15-54,0601/05-81-16 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pow. całkowita 300 m2, 
działka 280 m2, w 70 % wykończony, ciekawe położenie -
125.000 zł. Bielawa, tel. 0605/20-54-70
DOM w Bielawie, pow. 160 m2, ogrzewanie gazowe, 2 linie te
lefoniczne, duża działka, zabudowania gospodarcze o pow. 400 
m2, po remoncie w 2000 r, - 220.000 zł. Bielawa, tel. 
0601/59-51-62
DOM piętrowy, z cegły, własne co, 14 pokoi t  lokal handlowy, 5 
km do granicy czeskiej i niemieckiej, • 80.000 zl. Bogatynia, tel. 
0605/94-66-56
DOM jednorodzinny, pow. 110 m2, w miejscowości Cieplice, przy 
ul. Wolności 175, - 140.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 
074/842-57-00 do godz. 15,074/844-92-55 po godz. 17 
DOM w Pogalewie k. Brzegu Dolnego, parterowy, 100 m2, po 
remonde częściowym, 2 garaże, -120.000 zł. Brzeg Dolny, tel. 
071/319-77-08 pogodz. 17
DOM wolno stojący, do zamieszkania od zaraz, 4 pokoje, kuch
nia, łazienka, dziłka 15 a, CO gazowe, kanalizacja, 40 km od 
Kołobrzegu, las, jezioro, - 60.000 zł. Brzeżno, tel. 094/364-2443 
DOM PONIEMIECK1120 m2, piętrowy, CO w miedzi + stodoła 
500 m2, na działce 0,80 ha • 55.000 zł, położone 5 km od Kor
fantowa: Budzieszowice, gm. Łambinowice, tel. 0608/62-90-24 
DOM po remoncie parter, piętro do adaptacji, atrakcyjna lokali
zacja, w pobliżu lasu, działka 60 a, ogrodzone 14 a, 3 pokoje, 
kuchnia, spiżarka, łazienka, garaż + zabudowania gosp., w 
Chocianowicach, woj. opolskie. Chocianowice, gm. Lasowice, 
tel. 077/413-27-55
DOM jednorodzinny, piętrowy, w Chojnowie, ocieplany, karpiów- 
ka, 2 łazienki, 3 wc, 6 pokoi, garaż, balkon, taras, -165.000 zl. 
Chojnów, tel. 076/818-12-29
DOM nowy, komfortowy, z garażem, w Chojnowie, pow. 250 
m2, - 200.000 zł. Chojnów, tel. 0607/24-98-53 
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, parterowy, do wykoń
czenia, w dągłej budowie, pow. 150 m2, ocieplany z zewnątrz, 
na działce o pow. 45 arów, ogrodzony, atrakcyjna lokalizacja, 
lasy. mikroklimat, w miejscowości Biskupin gm. Chojnów, -
150.000 zł. Chojnów, tel. 076/818-14-44,0608/64-79-85 
DOM poniemiecki, 4 pokoje, 2 kuchnie, łazienka, w.c., c.o., te
lefon, + zabudowania gosp., działka 0.5 ha, sad (w tym 150 
drzewek czereśniowych), blisko granicy niemieckiej, 25 km od 
Olsztyna, 20 km od Gubina, - 100.000 zł. Datyń, tel. 
068/371-25-29 (zdjęda do tej oferty można zobaczyć w Inter
necie pod numerem - A00436 www.autogielda.com.pl)
DOM w Długołęce, 200 m2, może być dwupokoleniowy, 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, piętrowy, 130 m2, piwnica, strych, po remon
cie, 5 pokoi, 2 kuchnie, łazienka, budynek gosp., działka 20 
arów, ogrodzona - 160.000 zł. Dłużek, tel. 068/371 -03-95, 
0606/45-14-83
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ pow. 110 m2, ciekawa 
architektura wnętrza i otoczenia, działka własnościowa 400 m2, 
- 240.000 zł. Dzierżoniów, tel. 074/834-04-94 
DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, murowany, pow. 200 
m2, wysoki parter, na piętrze 5 pokoi, kuchnia, na parterze część 
gosp., garaż, CO gazowo-koksowe, warsztat 50 m2, -170.000 
zł. Dzierżoniów, tel. 074/831-61-74,0609/26-89-89
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w e  W R O C Ł A W I U
POD ZABUDOWĘ JEDNORODZINNĄ 
B E  Z  P O Ś R E D N IK Ó W  

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 T  O D 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 zł/mkw.
STRACHOWICE-JERZMANOWO 

Pow. 700-1100 mkw. Uzbrojenie: 
prąd, woda, osiedlowa kanalizacja, 
zadrzewiona okolica, dojazd MPK, 
droga asfaltowa. „  .

0 P012603 cena 29 zł/mkw.

D0M'k Leyoicy, 385 m2, garaż, 5 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie, 
budynek gosp. 350 m2, staw 20 a, działka 2,92 ha - 330.000 zł. 
Głuchowice k. Legnicy, tel. 076/857-02-52,0603/32-34-64 
DOM jednorodzinny, parterowy, 120 m2, działka65 a, hale prze
mysłowe 250 m2, wszystkie media, sad, taras drewniany, -
150.000 zł. Góra, tel. 065/543-37-20
DOM jednorodzinny, poniemiecki, częściowo do remontu, 3 
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, podwórko 0,25 a, pole 
1,15 ha,-budynki gospodarcze, garaż, - 52.000 zł. Grodków, tel. 
0600/65-08-60
DOM wolno stojący, jednorodzinny, 7 pokoi, 2 łazienki, kuch
nia, jadalnia, kominek, garaż, CO gazowe, strych, działka 400 
m2. zagospodarowana, - 300.000 zł. Gryfów Śl., tel. 
075/781-24-41
DOM stan surowy zamknięty, uzbrojony, w Janowicach Wiel
kich, -140.000 zł. Janowice Wielkie, tel. 075/751-50-56 
DOM PONIEMIECKI pow. 300 m2, solidny, przy ruchliwej tra
sie Legnica-Wałbrzych (5 km za Jaworem), nadaje się na wszel
ką działalność gosp. (hurtownia, gastronomia, agencja), parter 
o pow. 110 m2 po remoncie kapitalnym (ogrzewanie, kafelki, 
okna, tynki wewn.), -120.000 zł. Jawor, tel. 076/870-43-07 wie1 
czorem
DOM PONIEMIECKI piętrowy, po remoncie kapitalnym, w Je
dlinie Zdroju, pow. 630 m2,13 pokoi, 3 łazienki, ogrodzony, duży 
parking, na działce o pow. 1100 m2, - 370.000 zł. Jedlina Zdrój, 
tel. 074/845-52-05
DOM wolno stojący, 20-letni, z cegły, kryty blachą, wszystkie 
media, działka 1 ha, w dużej wsi, w okolicy Nowego Sącza, -
120.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 0501/09-11-12
DOM w Naroku k. Opola, do remontu lub rozbiórki, pow. działki 
16 a, -10.000 zł. Jelenia Góra, tel. 0603/41-16-60 
DOM wolno stojący, + nowy warsztat o pow. 200 m2, na działce 
o pow. 40 a, 15 km od centrum Wrocławia, - 500.000 zł. Jeszko- 
Wice.tel. 071/318-04-19
DOM PONIEMIECKI oraz drugi (w budowie), pow. użytk. 186 
m2 (ściany zewn.), materiał na więżbę dachową, deski, działka 
o pow. 98 a, ogrodzona, 100 m od lasu, 30 km od Wrocławia, w 
Siemianowie 24, gm. Borów, pow. Strzelin, - 95.000 zł. Jodłow
nik, tel. 074/833-08-30,090/67-21-42 
DOM JEDNORODZINNY o pow. 160 m2, działka 10 a, - 55.000 
zł. Jodłów, gm- Międzylesie, tel. 074/813-69-52,0603/28-77-08 
DOM PONIEMIECKI pow. ok. 200 m2, kafelki, panele, korek, 
WC, budynki, gosp. pow. działki ok. 1 ha, blisko trasy A-4 -
126.000 zł. Kalinowa, gra. Wiązów, tel. 071/393-14-49, 
0605/05-95-26
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 nowy, w Kamieńcu Wr., 240 m2, działka 1.200 m2, media, 
- 370.000 zł. Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-56-63 
DOM przedwojenny, 180 m2, dobrze utrzymany, wszystkie me
dia, działka 900 mkw, + budynek gosp., garaże, - 250.000 zł. 
Kamieniec Wrocławski, tel. 071/318-56-26 
DOM w Karpaczu Górnym, z 1982 r., pow. całkowita 280 m2,6 
pokoi, 2 łazienki, kuchnia, do zamieszkania, dodatkowo parter 
do adaptacji, 2 garaże, działka 500 m2, wszystkie media, atrak
cyjna lokalizacja, - 370.000 zł. Karpacz, tel. 0606/74-57-31, 
0600/24-93-05
DOM JEDNORODZINNY 4 pokoje, kuchnia, łazienka, CO ga
zowe + duży budynek gosp., z garażem, na działce 1700 m2, 
atrakcyjna lokalizacja, idealny na działalność gosp., księga wie
czysta. -110.000 zł. Kępno. tel. 0600/35-23-78 
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 jednorodzinny, w Kostomłotach, pow. użytkowa 250 m2, -
300.000 zł. Kostomłoty, tel. 071/346-15-50 po godz. 18 
DOM w Krzewiu Wlk., po remoncie, ogród 13 a, 5 pokoi, łazien
ka, co, wc, 2 garaże, pom. gospodarcze, 1 km od trasy przelo
towej, - 110.000 zł. Krzewie Wlk., gm. Gryfów śl., tel. 
075/781-37-48
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ nowy, pow. użytkowa 
250 m2,7 pokoi, kuchnia, 3 łazienki, strych, garaż, podpiwni
czony, 3 tarasy, -172.000 zł. Kudowa Zdrój, tel. 074/866-14-94 
pogodz. 18
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 w Kudowie Zdroju, w zabudowie szeregowej, kuchnia, 8
pokoi, 3 łazienki, garaż, strych, piwnica, ogródek, -160.000 zł.
Kudowa Zdrój. tel. 074/866-25-26
DOM w Legnicy, wolno stojący, os. Bielany, 110 m2, działka 5
a, dach płaski, do remontu; - 130,000 zł. Legnica, tel.
076/862-05-10
DOM wolno stojący, w Legnicy, jedno lub dwurodzinny, 283 m2, 
na działce 478 m2, wysoki standard, w pobliżu Rynku, zadbany 
ogród, biura o pow. 117 ra2, - 400.000 zł. Legnica, tel. 
0602/33-85-52
DOM pow. 120 m2, działka 20 arów, na miejscu przychodnia, 
apteka, 2 sklepy, 15 km od Legnicy (Tyniec Legnicki), do wy
kończenia, -120.000 zł. Legnica, tel. 076/722-24-84 
DOM PONIEMIECKI stajnia, stodoła, garaże, działka 0,3 ha, 
ogrodzona, sad *  0,51 ha pola blisko domu, studnia, woda z 
wodociągu, na szlaku turystycznym, nadaje się idealnie nąkaż- 
dą działalność, cicha okolica, - 150.000 zł. Legnica, tel. 
076/856-06-41
DOM zabudowania gospodarcze, garaż, ogród 0.3 ha, 2 km od 
Legnicy, przy nowej trasie szybkiego ruchu, po niewielkiej ada
ptacji nadaje się na różnorodną działalność gospodarczą. Le
gnica, tel. 076/866-32-94
DOM w miejscowości Ligota Piękna, pow. 216 m2,9-letni, do 
częściowego wykończenia, działka 9 a, przy lesie, spokojna 
okolica, - 320.000 zł. Ligota Piękna, tel. 071/312-44-22 
DOM WOLNO STOJĄCY + zabudowania gosp., do zamieszka
nia, na obrzeżach Lubania, atrakcyjna lokalizacja, las, woda, z 
telefonem, na każdą działalność gosp. lub warsztaty, działka 
8,14, -180.000 zł. Lubań, tel. 075/722-37-84 po godz. 20 
DOM poniemiecki, do remontu, ogród 20 a, łąka 30 a, + zabu
dowania gosp., prąd, woda - 8.000 DEM. Lubin, tel. 
076/846-36-82 w godz.15-21
DOM po remoncie, 6-pokojowy, 2 łazienki, budynki gosp. nowe, 
garaż, możliwość prowadzenia każdej działalności, 12 km od 
Lubina, - 90.000 zł. Lubin, tel. 076/817-44-91 
DOM stan surowy zamknięty, 100 lub 1.70 m2, piwnica 60 ra2, 
garaż 64 m2, działka 30 arów, oczko wodne - 3 ary, w Niemsto- 
wie, 7 km od Lubina, 300 m od szosy Zielona Góra - Wrocław, -
130.000 zł. Lubin, tel. 076/847-20-86 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem - AG0145 www.auto- 
gielda.com.pl)
DOM WOLNO STOJĄCY w Lubinie, atrakcyjna lokalizacja, bli
sko giełdy i centrum, pow. 132 m2,25 m2 garaż, działka 488 
m2, działka uprawna 300 m2,5 pokoi, 2 łazienki, dużo zieleni -
250.000 zł. Lubiń, tel. 0605/20-77-11
DOM w zabudowie szeregowej, sklep + mieszkanie w centrum 
Świeradowa Zdroju - 200.000 zł. Lubin, tet. 076/844-27-07 
DOM wolno stojący, pow. 160 m2, - 200.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-75-40
DOM poniemiecki, mieszkalno-gospodarczy, piętrowy, podpiw
niczony, 200 m2, stodoła 140 m2, możl. adaptacji ma mieszka
nie, woda, szambo, we wsi Płóczki Górne, w pobliżu kościół i 
szkoła, - 85.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/647-81-20 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
AC0245 www.autogielda.com.pl)
DOM + zabudowania gosp., 5 pokoi, 3 kuchnie, 2 łazienki, dział
ka 0,5 ha. 6 km od Jeleniej Góry, piękna okolica, -160.000 zł. 
Łomnica, gm. Mysłakowice, tel. 075/753-57-09 
DOM poniemiecki, 100 m2, 3 pokoje, łazienka, c.o., z telefo
nem + warsztat 60 m2, garaż 25 m2, działka 19 a, 40 km od 
Wrocławia, wokół lasy, • 130.000 zł. Malerzów, gm. Dobroszy
ce, tel. kontaktowy Warszawa 022/868-36-48,0503/72-19-17 
DOM PONIEMIECKI w okolicy Wołowa, 3-pokojowy, kuchnia, 
łazienka, WC, CO, - 48.000 zł. Moczydlnica Klasztorna, tel. 
071/343-92-20 lub 0609/27-40-56 
DOM JEDNORODZINNY w miejscowości Włochy k. Namysło
wa, wybudowany w 1968 r., pow. 100 m2, bez wody i CO + 
zabudowania gosp., działka siedliskowa 0.98 ha (grunt + pa
stwisko), • 65.000 zł. Namysłów, teł. 077/410-36-70 
DOM PONIEMIECKI duży + stodoła, z cegły, woda, prąd, gaz, 
ogród ♦ ziemia 0,47 ha klasy II, w Olbrachcicach 1,5 km od 
Ząbkowic Śl, - 60.000 zł. Nowa Sól, tel. 068/387-85-79

DOM wolno stojący, w Trzebnicy, 110 m2, działka 700 m2, -
220.000 zł. Oborniki Śląskie,'tel. 310-22-05
DOM jednorodzinny, w Obornikach Śląskich, o pów. 165 m2, 
działka o pow. 8 a, - 285.000 zi. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-25-74
DOM JEDNORODZINNY w Obornikach Śl., piętrowy, podpiw
niczony, działka 530 m2, • 290.000 zł w rozliczeniu może być 
mieszkanie. Oborniki śląskie, tel. 071/310-16-19 
DOM wolno stojący, 200 m2, działka 5 a, w Obornikach ślą
skich, oddzielny garaż 23 m2, ocieplony, okna PCV, spokojna 
okolica, - 310.000 zł. Oborniki śląskie, tel. 071/310-19-19 po 
godz. 21,0603/3948-45
DOM dwurodzinny, w Oławie, - 240.000 zł. Oława, tel. 
0608/24-2749
DOM w Oławie, pow. 260 m2, dwa przyłącza (gaz, prąd), dział
ka 6 a, kominek w salonie, garaż, możliwe 2 oddzielne miesz
kania - 205.000 zł. Oława, tel. 0604/41-51-12 
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 w Oławie, pow. 180 m2 + 50 m2 na działalność gosp., 
ogrz. gazowe w miedzi, telefon x 2, prąd, siła x 2, działka 7 
arów, zagospodarowana, cicha i przestrzenna lokalizacja, -
260.000 zł. Oława, tel. 071/313-97-30
DOM 80 m2, po remoncie, działka ogrodzona 18 a, woda, las, 3

DOM WOLNO STOJĄCY, 260 m2, na działce 
o pow. 800 m2, m ożliwość dokupienia grun
tu, parter naliczany osobno, 8 pokoi, 3 ła 
z ienki, 2 kuchn ie , garaż, cena - 330.000, 
do negocjacji OP012330

Kamieniec Wr., tel. kont. 0-502 170 995, 
071/339-16-17, 0-501 595 733

pokoje, kuchnia z aneksem jadalnym, łazienka, WC osobno, 
nowe okna, - 75.000 zł. Osetno, tel. 076/842-73-20; 
0603/53-24-29
DOM pow. 102 m2, działka 20 a, + domek letniskowy w Osoli-
nie, - 220.000 zł. Osolin, tel. 071/310-60-10
DOM zabudowa szeregowa, blisko centrum, do wykończenia, -
170.000 zł. Ostrów Wlkp., tel. 0606/53-49-84
DOM we wsi gminnej Sośnie Ostrowskie, 140 m2,4 pokoje, 2 
kuchnie, 2 łazienki, 2 garaże, działka, 170 km od Wrocławia, -
105.000 zł. Ostrzeszów, tel. 062/732-01 -59 (zdjęcia do tej ofer
ty można zobaczyć w internecie pod numerem • A00545 
www.autogielda.com.pl)
DOM zadbany, grunt 2 a, możliwość dokupienia, - 85.000 zł. 
Pastewnik, woj. jeleniogórskie, tel. 0605/67-50-90 
DOM o pow. 420 m2,12 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie, zabudo
wania gospodarcze, na działce 32 ary, 1500 m od trasy głów
nej, w gminie Kobierzyce, - 600.000 zł. Pełczyce, tel. 
071/311-17-88,0601/69-59-72
DOM WOLNO STOJĄCY piętrowy, pow. całkowita 160 m2, w 
tym 120 m2 użytkowej, działka 728 m2, CO, woda, prąd, kana
lizacja, do małego remontu, • 150.000 zł. Polanica Zdrój, tel. 
0609/42-39-92
DOM poniemiecki, 3 pokoje, kuchnia, co, z telefonem, kanali
zacja, woda, 380 V+ zabudowania gosp., działka 53 a, 8 km od 
Polkowic, Jędrzychów, -58.000 zł. Polkowice, tel. 076/845-09-34 
DOM w Prudniku, 20 a działki, bez pośredników, wszystkie 
media -180.000 zł. Prudnik, tel. 077/436-65-33 
DOM poniemiecki, w centrum Prusic, pow. 100 m2, pomiesz
czenia gosp, - 85.000 zł. Prusice k. Trzebnicy, tel 0503/68-01-02 
DOM WOLNO STOJĄCY na działce 41 arów, 4 pokoje, kuch
nia, .łazienka, z wygodami + CO, 6 km od zalewu Mietkowskie- 
go, -110.000 zł. Pyszczyn, gm. Żarów, woj. wałbrzyskie, tel. 
0603/06-57-14
DOM wolno stojący, u podnóża Gór Stołowych, piętrowy, 150 
m2, salon z kominkiem, ogród o pow. 0.5 ha, wszystkie media, 
-170.000 zł. Radków Kłodzki, tel. 074/871-22-02

DAM ODSTĘPNE
za mieszkanie: KWATERUNEK, 
LOKATORSKIE, SPÓŁDZIELCZE, 
załatwię formalności 344-29-75

__________ _________________________ OP012411

DOM jednorodzinny, wolno stojący, 5 pokoi, kuchnia, łazienka,
c.o., stodoła, obora, garaż, komórki, całość położona na dział
ce 1 ha, w sąsiedztwie parku, - 50.000 zł. Różana, gm. Udanin, 
tel. 076/887-45-94
DOM PONIEMIECKI ze służebnością mieszkania, działka, 10 
km od Wrocławia, - 90.000 zł. Siedlec, gm. Długołęka, tel. 
071/398-77-71
DOM typ .Namysłów”, pow. 54 m2, na działce leśnej o pow. 12 
a, we wsi Kamion, w Załęczańskim Parku Krajobrazowym, do 
zamieszkania od zaraz, - 55.000 zł. Sieradz, tel. 043/843-69-72 
wieczorem
DOM do wykończenia, pow. 320 m2, z działką 12 arów, w miej
scowości Brenna koło Wisły i Ustronia, atrakcyjna lokalizacja, •
200.000 zł. Sosnowiec, tel. 032/263-52-19 
DOM WOLNO STOJĄCY z cegły, 110 m2, budynek gospodar
czy + 2 garaże, oraz działka z sadem, w miejscowości Sośnie, 
60 km od Wrocławia, blisko lasu i zalewu, -140.000 zł. Sośnie, 
tel. 062/739-10-62,0600/41-57-13 
DOM na uboczu, poniemiecki, 1,3ha, działka siedliskowa, oko
lice Srebrnej Góry, - 99.000 zł. Stoszowice, tel. 074/818-18-69, 
074/818-18-77
DOM JEDNORODZINNY w Ziębicach, pow. 130 m2, kuchnia, 
łazienka, w.c., salon z kominkiem, 2 sypialnie, możliwość roz
budowy, działka o pow. 10 a, • 140.000 ziT Strzelin, tel. 
060,0/89-38-38.
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ w miejscowości Źeló- 
wice k. Niemczy, pow. 89.50 m2, dokumentacja rozbudowy do 
pow. 155.90 m2, działka 1.492 m2. Strzelin, tel. 071/392-21-09, 
0608/52-66-62.0604/91-69-69
DOM jednorodzinny, o pow. 125 m2, kuchnia, łazienka, w.c., 
duży salon z kominkiem, 2 sypialnie, możliwość rozbudowy, w 
Ziębicach, działka o pow. 10 a, - 138.000 zł. Strzelin, tel. 
071/392-08-30,0600/89-38-38
DOM w Księżycach k. Strzelina, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
pow. 80 m2, co, możliwość adaptacji 2 pomieszczeń, garaż, 
duży ogród, - 55.000 zł, Strzelin, tel. 071/392-14-09 
DOM wolno stojący, poniemiecki, pow. 136 m2, w trakcie re
montu, w Cigacicach k. Zielonej Góry, kryty dachówką, -110.000 
zł. Sulechów, tel. 068/385-26-03 
DOM poniemiecki, w zabudowie bliźniaczej, 160 m2, pokryty 
blachodachówką, nowe okna dachowe i szczytowe, do remon
tu, w Szczepanowie gm. Środa Śl, - 48.000 zł. Szczepanów, 
gm. Środa Śląska, tel. 071/317-59-72,0605/30-04-42 
DOM WOLNO STOJĄCY w miejscowości Szczodre, nowe osie
dle, pow. 220/170 m2, parter: kuchnio-jadalnia, pokój, łazienka, 
piętro: salon, 2 sypialnie, łazienka, tarasy, do niewielkiego wy
kończenia, - 300.000 zł lub zam. na mieszkanie do połowy war
tości domu + dopłata, inne propozycje, Szczodre k. Wrocławia, 
tel. 0600/81-44-29
DOM po remoncie kapitalnym, 7 pokoi, kuchnia, łazienka, ga
raż *  zabudowania gospodarcze, 3 ha pola, - 80.000 zł. Szkla
ry, tel. 077/431-24-20
DOM wolno stojący, pow. 250 m2, w Szprotawie, ładna willowa 
dzielnica, blisko las, rzeka, w rozliczeniu może być mieszkanie 
w Żarach - 800 zł/m2. Szprotawa, tel. 068/376-28-49 
DOM w Bielanach Wr. - Ślęża, dwupokoleniowy, 300 m2,3-let- 
ni, wykończony, działka zagospodarowana 1000 m2, • 700.000 
zł. Ślęża. gm. Kobierzyce, tel. 071/311-25-84, 0601/57-44-15 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem - AC0246 www.autogielda.com.pl)
DOM atrakcyjna lokalizacja (blisko centrum), 10-letni, 6 pokoi, 
z ogrodem, działka 7.5 a, garaż na 2 samochody, możliwość 
powiększenia działki, • 450.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-42-76 
DOM wolno stojący, 25 km od Zielonej Góry, przy trasie Sule
chów • Gubin, pow. ogólna 500 m2, pow. użytkowa 320 m2, * 
budynki gospodarcze, 2 garaże, działka 26 a, - 200.000 zł. 
Świebodzin, tel. 068/381-22-45,068/381-22-43

DOM w Świnoujściu, - 350.000 zł. Świnoujście, tel. 
091/327-18-91
DOM w Tuplicach, działka o pow. 25 a, - 65.000 zł. Tuplice, tel. 
068/375-74-91
DOM 160 m2, piwnice, dach 2-spadowy, za domem hala 50 
m2, działka 9.5 a, - 320.000 zł. Uskorz Mały, gm. Wołów, tel. 
0604/57-25-93
DOM poniemiecki, duży, wygląd jak .dworek śląski*, w Górach 
Sowich, po remoncie, w Walimiu, wyciągi narciarskie, na dział
ce 8 arów, garaż, trasy turystyczne, - 45.000 zł. Walim, tel. 
074/845-75-94,845-76-52 grzecznościowy 
DOM piętrowy, zabudów, gosp., działka 30 a + 24 ha gruntu, w 
pobliżu Wałbrzycha - 90.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/845-02-79 
DOM PONIEMIECKI pow. 155 m2, działka 1347 m2, woda, gaz, 
garaż, CO. -140.000 zł. Wałbrzych, teł, 0604/18-19-69 
DOM jednorodzinny, w Wałbrzychu, 160 m2, działka 1300 m2 
oraz zabudowania gosp. 100 m2 (na hurtownię lub warsztat 
samochodowy), szklarnia 15x5 m, - 300.000 zł. Wałbrzych, tel. 
074/843-32-05
DOM PONIEMIECKI na Pojezierzu Drawsko-Pomorskim, w 
miejscowości Chwarstno, 2 km od jeziora, lasu, pow. 90 m2, 
ogród, stodoła gospodarcza + 31 arów (ziemniaki), - 35.000 zł 
albo inne propozycje. Wałbrzych, tel. 074/666-27-72, 
0503/03-96-51
DOM w Osjakowie, k. Wielunia, murowany, 3-pokojowy oraz 
drewniany, 2-pokojowy, woda, kanalizacja, z telefonem + zabu
dowania gosp., blisko Warta, las, - 80.000 zł. Wieluń, tel. 
043/842-34-73,043/842-32-60
DOM wolno stojący, nowy, pow. 190 + 36 m2,2 garaże, wykoń
czony w 95%, dachówka, plastikowe okna, w Wilczycach, -
350.000 zł. Wilczyce, tel. 071/399-08-04
DOM z 1970 r. 2 wejścia, dla 2 rodzin, pomieszczenia gosp., 4 
km od Raciborza, działka 40 a, - 150.000 zł. Wojnowice, tel. 
032/410-82-68,0604/3749-80
DOM 10-letni, w Starym Wołowie, ocieplony, okna PCV, dział
ka 1.11 ha, -195.000 zł lub zamienię na mieszkanie, we Wro
cławiu. Wołów, tel. 071/389-17-22 
DOM PONIEMIECKI do remontu, w Wińsku, pow.450 m2, dział
ka 25 a, budynek gosp, -100.000 zł. Wołów, tel. 071/389-33-05 
DOM WOLNO STOJĄCY, 1966 r. we Wrocławiu, na Grabiszyn
ku, wysoki, parter - 470.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-08-03 
DOM wolno stojący, nowy, 205 m2, działka 750 m2, w Kiełczo- 
wie, parter: kuchnia, łazienka, salon, jadalnia, garaż, piętro: 4 
sypialnie, garderoba, łazienka, do małego wykończenia, -
295.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-53-33,071/352-31-78 po godz. 
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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 o pow. 120 m2, na działce 21 arów, nad Jeziorem Wieleń- 
skim, -130.000 zł. Wrocław, tel. 071/330-06-62 
DOM duży, 8 pokoi, 2 łazienki, działka 1300 m2, zagospodaro
wana, 3 garaże, - 490.000 zł lub zamienię na dwa mieszkania z 
dopłatą. Wrocław, tel. 071/357-23-74 
DOM 13-letni, o pow. 200 m2, + budynek gósp., działka o pow. 
3400 m2, - 360.000 zł. Wrocław, tel. 071/346-23-35 
DOM w zabudowie szeregowej, w trakcie remontu, poniemiec
ki, we Wrocławiu, - 65.000 zł. Wrodaw, tel. 071/341-23-08 wie
czorem
DOM w Marcinkowicach, 120 m2, c.o. gazowe, *  zabudowania 
gosp. 250 m2, działka 11.5 ara, • 250.000 zł. Wrocław, tel. 
0603/79-79-28
DOM typ .dworek’ , nowy, wykończony, 200 m2, na działce 12 
arów, w południowych okolicach Wrocławia, 10 km od centrum,
- 570.000 zł. Wrocław, tel. 0603/69-03-91
DOM wolno stojący, 150 m2,2 garaże, działka 600 m2, bez 
pośredników, • 380.000 zł. Wrocław, tel. 346-44-32, 
0608/37-63-06
DOM PONIEMIECKI w Ratajnie, przy trasie Dzierżoniów-Ła- 
giewniki, 40 km od Wrocławia, pow. 105 m2, pomieszczenia 
gosp. 283 m2, garaż, z telefonem, woda, prąd, posesja 67 arów,
- 70.000 zł. Wrocław, tel. 071/337-05-45,0501/24-28-91 
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pow. 300 m2, dzielnica 
Klecina, - 470.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-31-50; 
0501/43-40-21 #
DOM w Strzegomiu, pow. 340 m2, działka 1500 m2, własność 
hipoteczna, -185.000 zł. Wrocław, tel. 071/338-42-42 
DOM pow. 192 m2,6 pokoi, 2 łazienki, garaż, CO gazowe, dziel
nica Fabryczna, - 360.000 zł. Wrocław, tel. 071/349-22-27 
DOM 120 m2, wChrząstawie, działka 1200 m2, garaż, - 229.000 
zł lub zamienię na małe mieszkanie. Wrocław, tel. 071/348-76-75 
wieczorem
DOM parterowy z użytkowym poddaszem, pow. 270 m2 + ga
raż 50 m2,15 km od Wrocławia, - 350.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/60-67-77
DOM z lat 70-tych, we Wrocławiu, osiedle Pawłowice, pow. 140 
m2, na działce 8 arów, wszystkie media, - 290.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/72-63-23
DOM 250 m2, działka 1000 m2, w lesie, blisko Wrocławia -10 
minut drogi do pl. Grunwaldzkiego, - 620.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/78-42-86 (zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w inter
necie pod numerem -A00528 www.autogielda.com.pl)
DOM 240 m2, + zabudowania gosp. 125 m2, działka 2600 m2 
lub 16300 m2, przy głównej drodze, wschodni wylot z Wrocła
wia, • 370.000 zł. Wrocław, tel. 0603/07-07-99 (zdjęcia do tej 
oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - AC0235 
www.autogielda.com.pl)
DOM 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.com.pl)
DOM PONIEMIECKI w Kudowie-Czermnej, w zabudowie bliź
niaczej, pow. 200 m2, działka 309 m2, - 60.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/785-75-27,0603/70-00-89
DOM 3 km od Oporowa, w Mokrónosie, ciekawa architektura, 
garaż na dwa samochody, pow. użytk. 280 m2, działka 1100 
m2, zagospodarowana, do wykończenia, • 310.000 zł. Wrocław, 
tel. 0606/14-14-68
DOM w miejscowości Goszcz k. Twardogóry, nowe osiedle,
7-pokojowy, 2 łazienki, garaż, piwnice, CO, woda, prąd, nowy, 
działka 10 a, ogrodzona, las, 50 km od Wrocławia, -160.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/367-61-70
DOM WOLNO STOJĄCY Wrocław-Osobowice, dwurodzinny, 
piętrowy, piwnica, strych, ocieplony, • 360.000 zł. Wrocław, tel. 
071/35243-66
DOM k. Walimia, w górach, nowy, pow. 150 m2, pięknie położo
ny, nad strumieniem, przy lesie, w dolinie, koło zalewu, z telefo
nem, wodociąg, dobry dojazd, działka 5.000 m2, • 300.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/351 -98-36 wieczorem 
DOM 120 m2, działka 10 arów, budynki gospodarcze 100 m2,6 
km od Wrocławia w kierunku Jelcza Laskowic, - 200.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/318-04-24
DOM WOLNO STOJĄCY parter z poddaszem użytkowym, stan 
surowy, 150 m2, działka 600 m2, Wrocław-Psie Pole, prywat
na droga dojazdowa, strumień i starodrzew, woda~8Ó m, prąd i 
telefon, ciekawy projekt, 8 pokoi, nowoczesna technologia, -
160.000 żł, Wrodaw, tel. 071/324-24-30,0604/61 -40-70 '  
DOM wolno stojący o pow. 200 m2,4 pokoje, salon, 2 łazienki, 
kuchnia, garaż, działka 1000 m2, cena 450.000 zł. Wrocław, 
tel. 387-^6-49,0604/47-01-25,0503/10-18-99
DOM W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ 15 km od Wrocławia, 
wykończony w 90 %, pow. 200 m2 - 290.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-68-43,0605/07-09-33,0605/60-67-70 
DOM 230 m2, na działce 2200 m2 - 290.000 zł oraz działki bu
dowlane o pow. 757 m2,765 m2,618 m2,604 m2 -100 zł/m2. 
Wrodaw, tel. 071/345-67-33,0600/26-81-57 
DOM w Kobierzycach, wolno stojący, 6 pokoi, 2 łazienki, duża 
kuchnia z jadalnią, podpiwniczony, strych, zbudowany z cegły, 
odeplony, działka 900 m2, cicha okolica, - 280.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/339-92-11
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DOM JEDNORODZINNY wolno stojący, po remoncie, działka 
22 ary, ewentualnie działka ogrodowa zadrzewiona, - 330.000 
zi. Wrodaw, tel. 071/346-65-86 
DOM PONIEMIECKI 3 pokoje, kuchnia, łazienka, strych, 2 piw
nice, woda, gaz, prąd, warsztat samochodowy o pow. 50 m2, 
działka 1000 m2, - 190.000 zł. Wrocław, tel. 0501/92-39-81, 
0502/45-11-36
DOM w zabudowie szeregowej, we Wrodawiu, z lat 40-tych, na 
Muchoborze Małym, blisko nowo budowanej obwodnicy śród
miejskiej, pow. 150 m2, c.o. na gaz, wszystkie media, strych, 
piwnice, salon z kominkiem, możliwość rozbudowy, ogródek 250 
m2, działka ogrodowa do zamieszkania od zaraz, bez pośred
ników- 260.000 zł. Wrocław, tel. 0603/63-33-90 
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 parter, w Obornikach śląskich, pow. 80 m2, 3 pokoje, 
garaż, ogródek • 160.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-94-15, 
0604/79-59-22
DOM poniemiecki, pow. 250 m2, działka 12 a, 2 garaże, 11 km 
od Jeleniej Góry, do zamieszkania od zaraz, na parterze ogrze
wanie kominkowe, na piętrze piece, dom zadbany, ładnie zago
spodarowana działka, widok na śnieżkę, • 155.000 zł. Wrocław, 
tel. 0606/71-00-37
DOM wolno stojący, 230 m2, na działce 915 m2, prąd, woda, 
stan surowy zamknięty - 230.000 zł lub zamienię na mieszka
nie w zachodniej-części Wrocławia, 3-pokojowe, z możliwością 
dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 
DOM poniemiecki, działka siedliskowa 47 a, 15km od Leszna, 
- 37.000 zł. Wrocław, tel. 0604/51-08-04 
DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 2-rodzinny, poniemiecki, 
pow. 143 m2, Wrocław - Nowy Dwór, ul. Strzegomska, możli
wość rozbudowy, działka 1.860 m2 - 500.000 złr kontakt w każ
dy czwartek (wgodz. 14-16). Wrodaw, ul. Nowodworska 39a/6 
DOM w zabudowie szeregowej, w Zgorzelcu, - 230.000 zł. Zgo
rzelec, td. 075/771-91-50
DOM piętrowy, pow. 130 m2, po remoncie, biała elewacja, do 
zamieszkania + budynek gospodarczy, piętrowy, pow. 100 m2, 
w tym garaż, wszystkie media, zadbany, piękna lokalizacja, bli
sko Leszna, media gratis, - 125.000 zł. Zielona Góra, tel. 
068/327-06-70
DOM PONIEMIECKI do remontu, 100 m2, zabudowania gosp., 
działka 0.15 ha, woda, prąd-siła, Kaczorów k. Jeleniej Góry, -
30.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-51-95,0601/55-09-17 
DOM WOLNO STOJĄCY 5 pokoi, 2 łazienki, kuchnia, CO, ga
raż, ogród 10 a, pole 30 a, -165.000 zł. Żarów, tel. 074/850-73-58 
DOM pow. 580 m2, działka 7.5 a, - 400.000 zł. Żary, woj. zielo
nogórskie, ul. Piastowska 14
DOM wolno stojący, 2-rodzinny, piętrowy, pow. 150 m2, garaż, 
budynek gospodarczy 30 m2, działka 800 m2,10 km od Wro
cławia, - 250.000 zł. Żórawina, tel. 071/316-52-31 
DOM LETNISKOWY murowany, pow. 200 m2, w Wieleniu, dział
ka o pow. 900 m2, w tym 400 m2 lasu, atrakcyjna lokalizacja, -
180.000 zł. Leszno, tel. 065/520-34-14,0609/36-25-58
DOM LETNISKOWY stan surowy, okna, w Rokitkach, - 25.500 
zł. Rokitki, woj. legnickie, tel. 0608/45-82-31 
DOM NA WSI poniemiecki, pow. 150 m2,4 pokoje, kuchnia, 
łazienka, w.c., spiżarnia, z telefonem, c.o., garaż + zabudowa
nia gosp., działka siedliskowa o pow. 0.18 ha + 2 działki o pow. 
0.46 ha, możliwość dokupienia gruntów ornych, - 75.000 zł. 
Damianowo, gm. Jawor, tel. 076/871-93-46 »
DOM NA WSI w miejscowości Gola Dzierżoniowska, pow. użyt.
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115 m2, dół: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, góra: 2 
pokoje i zaplecze, c.oi, telefon, garaż 40 m2, taras nad gara
żem, działka 700 m2, przy trasie Wrocław • Kudowa Zdrój, -
65.000 zł. Gola Dzierżoniowska, gm. Niemcza, tel. 
074/830-27-39,0608/14-08-18
DOM NA WSI + duże zabudowania gosp., blisko lasu, z telefo
nem, woda, c.o., nadaje się na mieszkanie, pracownię artystycz
ną, rzemieślniczą, małą stadninę koni, działka 0,46 ha, - 60.000 
zł. Krotoszyn, tel. 062/721-64-70 

_DOM NA WSI nowy, 5 pokoi, kuchnia, garaż, ekologiczna 
oczyszczalnia ścieków, c.o. gazowe i tradycyjne, działka 10 
arów, 25 km od Wrocławia, • 270.000 zł. Krzeczyn 2c, gm. Ole
śnica, tel. 071/398-27-77,071/315-33-04 
DOM NA WSI wszelkie media, 6 km od Lubina, do zamieszka
nia od zaraz, pow. działki 30 a, - 160.000 zł. Krzepielów, tel. 
065/549-32-93
DOM NA WSI do remontu, 40 km od Wrocławia, blisko lasu, 
pow. 120 m2, działka 21 + 30 a, możliwość wykopania stawu, 
siła, proąd, woda, - 50.000 zł. Kurotpanik, gm. Strzelin, tel. 
071/392-17-88
DOM NA WSI w Starym Strączu, 5 km od Sławy, 3 pokoje, kuch
nia, łazienka, c.o., + zabudowania gosp., ogród, sad, działka 
52 ary, - 83.000 zł. Legnica, tel. 076/749-06-19 wieczorem, 
0603/69-60-58
DOM NA WS115 km od Leszna, 130 m2, podpiwniczony, c.o., 
siła, telefon, budynek gosp., działka 32 a, ładne położenie, -
95.000 zł. Lipno, tel. 065/534-07-83
DOM NA WSI wolno stojący, po remoncie, pow. mieszk. 135 
m2, strych, nowe c.o., garaż, warsztat, stodoła, działka o pow. 
0.85 a, w tym ogród, łąka, grunty orne, ładne niezależne poło
żenie, - 110.000 zł. Lubiechów, tel. 068/378-08-15, 
068/376-93-78
DOM NA WSI wolno stojący, nowy, 100 m2,4 pokoje, działka 
18 a, siła, woda, co gaz, garaż + zabudowania gosp., Marcino
wice, 15 km od Wrocławia, - 200.000 zł. Marcinowice, tel. 
071/302-83-30 wieczorem
DOM NA WSI 360 m2,4 pokoje, 2 łazienki, wszystkie media, 
do zamieszkania od zaraz, działka 635 m2,20 km od Wroda- 
wia, - 200.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-14-00 
DOM NA WSI w miejscowości Olszany, pow. użytk. 80 m2, pow. 
całk. 120 m2,3-pokojowy, kuchnia, łazienka, siła, woda, z tele
fonem, garaż, działka 33 a + 1.80 ha gruntu za domem, ogro
dzony, dogodna lokalizacja, po częściowym remoncie, 60 km 
od Wrocławia, - 65.000 zł. Olszany, Wrocław, gm. Strzegom, 
tel. 074/855-72-08,071/781-36-62 
DOM NA WSI z zabudowaniami gospodarczymi, laskiem, sta
wem, barem letnim, parkingiem, ładnie położony na działce 1.5 
ha, 20 km od Wrocławia, • 220.000 zł lub zamienię na mieszka
nie, samochody. Oława, tel. 071/302-76-12,0607/11-84-32 
DOM NA WSI w Karkonoszach, 1 ha ziemi, - 80.000 zł. Pa
stewnik, woj. jeleniogórskie, tel. 0605/67-50-90 *
DOM NA WSI JEDNORODZINNY ♦ zabudowania gosp., dział
ka 1 ha, atrakcyjna lokalizacja, - 65.000 zł. Pleszew, tel. 
062/742-1446

DOM NA WSI koło Polkowic, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, co, 
media, nowy dach, garaż, działka 17 a, ogrodzenie, - 95.000 zł 
lub zamiana na mieszkanie w Lubinie, Głogowie. Polkowice, 
tel. 0609/53-40-90
DOM NA WSI po remoncie, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, w.c.,
c.o. + budynki gosp., garaż, na działce 30 a + ogród 50 a, w 
Przecławiu k. Szprotawy, 30 km od Polkowic, - 85.000 zł. Prze
cław, woj. zielonogórskie, tel. 0602/63-23-56 
DOM NA WSI 30 km od Wrodawia, w kier. Obornik Śl., 196 m2, 
6 dużych i małych pokoi, do remontu, Radecz 5 • 40.000 zł. 
Radecz, gm. Brzeg Dolny, tel. 0504/69-96-59 
DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY przedwojenny, parterowy, w 
okolicach Rawicza, pow. 74 m2, + zabudowania gosp. do mo
dernizacji, działka 7500 m2, - 40.000 zł. Rawicz, tel. 
065/546-32-14,0603/77-50-08

OKAZJA! SPRZEDAM NOWY DOM 
DO ZAMIESZKANIA 

pow. 170 m2, działka o pow. 500 m2,
2 kondygnacje + garaż, 7 km od Dworca 
G łónego Biestrzyków. Cena • 259.000 zł. 
Wrocław, tel. 373-30-51 (wieczorem) 

0-501 246 036 opoi2617

DOM NA WS1100 m2, parterowy, po remonde, nowo blacho-da- 
chówka, C.O., piec miałowy, stolarka, drewno, + zabudowania 
gosp. 55 m2, działka 3.200 m2, w Rojowie, atrakcyjna lokaliza
cja. Rojów, gm. Ostrzeszów, tel. 0503/32-79-58 
DOM NA WSI koło Jel. Góry, pow. użytkowa 150 m2, grunt omy
1.2 ha, - 60.000 zł. Sokołowiec, gm. Świerzawa, tel. 
075/713-57-69,076/749-62-17
DOM NA WSI Lipniki k. Otmuchowa, 120 m2-, wolno stojący, 
piwnica, nowe tynki zewn., do remontu, 2 budynki gosp. 150 
m2,16 a -, - 30.000 zł. Stoszowice, teł. 074/818-11-39 
DOM NA WSI WOLNO STOJĄCY 4-pokojowy, 2 spiżarnie, 
kuchnia, strych, łazienka, WC, piwnica, CO, siła, telefon, dział
ka 0,29 ha, budynki gosp., ogród, piękna i spokojna oklica, oto
czony lasami, w Bukowicy k. Nowego Miasteczka, 17 km od 
Nowej Soli, - 65.000 zł. Szprotawa, tel. 068/376-27-29, 
068/388-85-52
DOM NA WSI pow. 120 m2,4 pokoje, kuchnia, łazienka, dział
ka, pow. 0.39 a, garaż, 10 km od Brzegu, - 98.000 zł. Szydłowi- 
ce, tel. 077/411-82-41
DOM NA WSI atrakcyjna lokalizacja, po częśdowym remonde, 
koło Gryfowa Śl. (3 km), • 55.000 zł. Ubocze, gm. Gryfów Ślą
ski, tel. 0502/29-58-82
DOM NA WSI w Niechorzu, o pow. 220 m2,12 pokoi, działka o 
pow. 660 m2, - 350.000 zł. Wałbrzych, tel. 0603/21-47-52 
DOM NA WSI do remontu, + budynek gospodarczy, działka 0.5 
ha, 20 km od Rawicza, 40 km od Lubina, 70 km od Wrocławia, 
- 36.000 zł. Wrocław, tel. 071/387-82-03,0605/68-10-88 
DOM NA WSI 70 km od Wrocławia, 3 pokoje, grunt 45 arów, 
piece, do remontu, - 60.000 zł. Wrocław, tel. 0603/37-56-71 
DOM NA WSI pow. 70 m2, działka 15 a, w Wygnańczycach, 
woj. lubuskie, przy lesie, 1 km do jeziora, zdała od drogi, zupeł
na cisza, - 44.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-27-17 
DOM NA WSI JEDNORODZINNY piętrowy, przedwojenny, 
murowany, pow. 250 m2 + 250 m2 na działalność gospodarczą, 
po remoncie, - 80.000 zł. Złotoryja, tel. 0604/70-36-23 
DOM W BUDOWIE jednorodzinny, w zabudowie szeregowej, 
stan surowy zadaszony, pow. całkowita 300 m2, pow. miesz
kalna 220 m2,2 garaże, os. Białe Sady (willowe), -150.000 zł. 
Legnica, tel. 0602/85-31-23
DOM W BUDOWIE, Wrocław-Leśnica, bez zadaszenia, pow. 
250 m2, działka 412 m2, pełne uzbrojenie, -114.000 zł. Wro
cław, tel. 071/357-64-51 wieczorem 
DOM W BUDOWIE, stan zamknięty, woda, z telefonem, gaz, 
przy działce 9 a, ogrodzony, w Niedszowie k. Oleśnicy, - 95.000 
zł. Wrocław, tel. 071/327-78-07 
DOM W BUDOWIE jednorodzinny 200 m2, częściowo wykoń
czony, w lesie, blisko jeziora, działka ogrodowa 411 m2, w Ra
dzyniu k. Sławy, -100.000 zł. Lubin, tel. 0602/37-88-68 
DOM W BUDOWIE w zabudowie szeregowej, w Bolkowie, stan 
surowy zamknięty, 119 m2, piwnica, garaż, - 60.000 zł. Świdni
ca, tel. 075/852-40-62
DOM W BUDOWIE 3 km od Strzelina, pow. 140 m2, stan suro
wy zamknięty, podpiwniczony, insŁ wod - kanał, i elektryczna, 
garaż, 35 km od Wrocławia, - 85.000 zł. Strzelin, tel. 
0604/50-56-62
DOM W BUDOWIE stan surowy otwarty, w Domaszczynie, 2 
km od Zakrzowa, -160.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-97-12 
DOM W BUDOWIE na Klednie, stan surowy zadaszony, na 
działce 640 m2, niezależne kondygnacje, również na biura lub 
inną działalność, • 240.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-91-70 
DOM W BUDOWIE w zabudowie bliźniaczej, stan surowy za
mknięty, pow. całkowita 260 m2, działka 400 m2, kryty dachów
ką z cegły, podpiwniczony, z garażem, doprowadzone przyłą
cza: woda, gaz, prąd, telefon, w miejscowości Mirków, - 205.000 
zł. Wrocław. teL 071/355-19-83 
DOM W BUDOWIE, wszystkie przyłącza, bez pośredników -
140.000 zl. Oborniki Śląskie, tel 071/310-35-24 
DOM W BUDOWIE wolno stojący, pow. 580 m2, działka 2850 
m2, wszystkie media, wybudowany metodą ekologiczną, w cen
trum Chocianowa, stan surowy zamknięty, - 450.000 zł. Cho
cianów, tel. 076/818-47-33
DOM W BUDOWIE, w zabudowie biżniaczej w stanie surowym, 
blisko rzeka, działka 500 a, 2 garaże, pow. 180 m2, -150.000 
zł. Głuszyca, tel. 074/845-65-10 .
DOM W BUDOWIE, wolno stojący piętrowy, stan surowy za
mknięty, woda, prąd, na uboczu, -105.000 zł. Godzikowice, tel. 
071/313-17-44,0604/20-43-81
DOM W BUDOWIE, w Radzyniu k. Sławy, stan surowy zamknię
ty, 120 m2 + garaż kryty dachówką, działka 3,6 a, własność, 
okna PCV, -130.000 zł., teL 068/356-60-90 po godz. 17 
DOM W BUDOWIE w budowie, wolno stojący, gm. Długołęka, 
pow. 250 m2, pow. użytk. 170 m2, stan surowy otwarty, zada
szony, blachodachówka szwedzka, ciekawa architektura, atrak
cyjna lokalizacja, działka ekologiczna, pow. 1.600 m2, media, 
10 km od Wrocławia, - 240.000 zł. Długołęka, tel. 071/315-30-13 
DOM W BUDOWIE na wsi, działka 1400 m2, blisko las, 30 km 
od Wrocławia, w miejscowości Siemianów gm. Borów, - 75.000 
zł. Wrocław, tel. 071/780-26-82 w godz. 10-15,0501/45-03-98 
DOM W BUDOWIE, 2001 r. pow. 198 m2, działka 1200 m2, k. 
Kiełczowa, do zamieszkania od października 2001 r., do wy
kończenia, bez podłóg i glazury, • 390.000 zł. Wrocław, tel. 
071/324-13-08,0501/30-56-88
DOMEK całoroczny, 3 pokoje, kuchniar w c., na działce 4 ary w 
Świnoujśdu, cena 59.000 zł. Głogów, tel. 076/833-38-02, 
0605/28-05-32
DOMEK JEDNORODZINNY na działce o pow. 0.2 a,, z możli
wością zamieszkania od zaraz, pow. 65 m2,3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, CO, woda z wodociągu, z telefonem, na miejscu szko
ła, ośrodek zdrowia, 22 km od Wrodawia, - 40.000 zł. Pustków 
Wilczkowski, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-82-86 
DOMEK LETNISKOWY w miejscowości Wieleń, murowany, 
pow. 43 m2, + duży taras (18 m2), 2 pokoje, łazienka, prysznic, 
WC (kafle), kuchnia, przedpokój w drewnie, kompletnie wypo
sażony, 80 m od jeziora, - 60.000 zł. Lubin, tel. 0603/12-30-51, 
0609/03-71-33
DOMEK LETNISKOWY drewniany, typu Brda, 2 kondygnacje,
6-osobowy, mała kuchnia, łazienka, WC, idealny na ośrodek
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PKD WROCŁAW, ul. Św. Mikołaja 61/62, tel. 071/34-10-210, 344-10-05

wczasowy, domek letniskowy lub rybaczówkę, cena -12.000 
zi/szt. Jelenia Góra, tel. 0601/56-65-70 
DOMEK LETNISKOWY typu Brda - 7.000 zł. Wrocław, tel. 
071/315-37-37
DOMEK LETNISKOWY 35 m2, nowy, 2 pokoje, kuchnia, ła
zienka, pomieszczenia gospodarcze, inst. elektryczna i wod
no-kanalizacyjna, okna antywłamaniowe, możliwość całorocz
nego zamieszkania, bez działki, • 25.000 zł lub zamienię na 
samochód. Wrocław, tel. 071/315-20-01 
DOMEK LETNISKOWY na działce POD, przy ul. Toruńskiej, 
pow. 52.5 m2 + pomieszczenie gosp., prąd, pompa, działka 
zagosp. rekreacyjnie, • 24.500 zł. Wrocław, tel. 071/324-27-87, 
0600/35-33-87
DOMEK LETNISKOWY w Sulistrowicach, pow. 45 m2, muro
wany, działka 15 a, blisko las, zalew, - 65.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-59-33
•  DOMY : Ligota Piękna • 400.000 zl, działka • 45 zł/m2, 

Wrocław, 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 zł, Lubawka, woino stojący, pow. cał. 270 m2, pow. 
użyt. 90 m2, działka 5 a. -199.000 zł, możl. raty, BN .KO
RAL’ , Wrocław, tel. 071/787-80-42, 0603/85-23-88 
99000001

DOMY pomiędzy Polanicą a Dusznikami Zdrój - jeden w stanie 
surowym, kryty blachą drugi do zamieszkania, wszystkie me
dia, garaż, c.o., ogrzewanie kominkowe, dwa stawy rybne, •
600.000 zł. Szczytna, tel. 074/868-34-60,0601/47-81-85
•  DOMY LETNISKOWE i całoroczne, w Sulistrowiczkach i 

okolicy, w cenie od 150.000 zł. DS. Nieruchomości, Wro
cław, tel.. 071/337-11-15 99000001

DOMY NA WSI parterowe, jeden do zamieszkania - 250.000 zł, 
drugi w budowie, stan surowy - 160.000 zł lub zamienię na 2 
mieszkania. Wilczyce, gm. Długołęka, tel. 0608/14-84-51
•  DWA DOMY na Maślicach, na jednej działce 825 m2: pół 

bliźniaka 186 m2, nie wykończone (planowane 6 pokoi, 2 
łazienki, kuchnia) oraz dom parterowy 100 m2, ze skle
pem, • 390.000 zł. BN .Nowy Dom", Wrocław, tel. 
071/372-43-06 99000001

DWA MIESZKANIA w Szczytnicy blisko Bolesławca, własno
ściowe, bezczynszowe, do remontu, 2-pokojowe o pow. 46 m2 
-16.500 zł, 3-pokojowe o pow. 58 m2 - 21.000 zł. Legnica, tel. 
076/722-69-11,0608/59-31-39
DWA MIESZKANIA nad zalewem wodnym k. Karpacza, księga 
wieczysta, z dizałką 10 a, pow. 56 i 66 m2, c.o. na gaz, ceny
70.000 i 85.000 zł. Sosnówka, gm. Podgórzyn, tel. 
075/761-02-47
DWIE DZIAŁKI BUDOWLANE po 15 arów • 35 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/346-20-78
•  DWOREK z połowy XIX w., pow. 540 m2 + strych, z pięk

nym parkiem poddworskim o pow. ok. 1 ha, ogrodzony fosą, 
dojście do dworku mostkiem, po remoncie kapitalnym, 12 
km od południowo-zachodniej granicy Wrocławia, -430.000 
zł. Wrocław, tel. 0608/52-03-08,071/316-18-08 99000001

DWOREK do wykończenia, 6 pokoi, atrakcyjna działka, osob
ny garaż, - 370.000 zł. Wrocław, tel. 336-51-57 
DWÓR polski, z XIX w., w stylu renesansowym, park - 4.5 ha, 
staw, woj. łódzkie, - 450.000 zł. Zakrzew, gm. Kodrąb, tel. 
044/680-95-30,0608/26-33-13
DYSKOTEKA 120 miejsc, z wyposażeniem, kuchnia - 45.000 
zł. Lwówek śl., tel. 075/647-75-01
•  DZIAŁKA o pow. 1.18 ha, nad nowo powstałym zalewem, 

w Sosnówce, widok na Karkonosze, - 99.000 zł. DS. Nie
ruchomości, Wrocław, tel. 071/337-11-15,0602/79-88-36 
99000001

DZIAŁKA pow. 2.02 ha, Rzędziszowice gm. Zawonia, warunki 
zabudowy, przyłącza en. el., wodociąg na działce - wzdłuż głów
nej drogi asfaltowej, ładnie położona, 15 km za Wrocławiem • 3 
zł/m2.., tel. 0603/94-40-49
DZIAŁKA własnościowa, pow. 42 a 23 m2, położona, na tere
nie miasta Bolesławca, pod zabudowę mieszkaniową z możli
wością prowadzenia działalności usługowej -12 zł/m2. Bole
sławiec, tel. 075/734-73-38,0602/38-28-96 
DZIAŁKA pow. 3.000 m2 - 60 zł/m2. Długołęka, tel. 
071/315-27-17
DZIAŁKA pow. 900 m2, nad morzem, w Chłopach, uzbrojona - 
30 zł/m2 lub zamienię na działkę we Wrocławiu. Grabno, tel. 
043/677-18-79,071/357-93-04
DZIAŁKA pod usługi, produkcję, składowanie, pow. 4 ha, na 
granicy Kątów Wr., 500 m od autostrady, prąd, woda, gaz, przy 
planowanej obwodnicy -15 zł/m2. Kąty Wr., tel. 071/316-79-24 
DZIAŁKA pow. 30 a, w Kiełczowie, - 40 zł /m2. Kiełczów, tel. 
071/398-67-30
DZIAŁKA o pow. 50.000 m2, Mochy, gmina Przemęt, przy głów
nej trasie Wschowa, Wolsztyn, świecko, w pobliżu jeziora i lasy, 
możliwość wybudowania stacji paliw, parkingu, hotelu, inne in
westycje, cena - 5.70 zł/m2. Leszno, tel. 0600/37-67-88 
DZIAŁKA utwardzona, 25 a, ogrodzona, z budynkiem o pow. 
80 m2 i wys.4.5 m2, dwie bramy wjazdowe, - 130.000 zł lub 
wynajmę. Lubin, tel. 076/844-62-76 
DZIAŁKA uzbrojona, w Radłowie, gm. Zawonia, pow. 1.50 ha, 
w tym 30 arów budowlanej, - 35.000 zł. Radłów, tel. 
071/315-72-65
DZIAŁKA o pow. 15 arów, w Sulistrowiczkach, przy parku kra
jobrazowym, graniczy ze strumieniem, - 49.000 zł. Sobótka, tel. 
0602/50-64-80
DZIAŁKA 1 ha, przy drodze Lubin • Bolesławiec, 3 szklarnie o 
łącznej pow. 1400 m2, - 90.000 zł. Wierzbowa, tel. 
076/817-23-92
DZIAŁKA ogrodowo-sadownicza, z prawem zabudowy, w Kro
toszynie, przy głównej trasie Wrocław-Krotoszyn, o pow. 1 ha, 
możliwość podziału na mniejsze, woda, gaz, prąd, telefon • 20 
zl/m2. Wrocław, tel. 071/322-47-09 
DZIAŁKA pod budownictwo jednorodzinne lub usługi-rzemio- 
sło, pow. 600-900 m2, wszystkie media, Książę Małe, wjazd ul. 
Opolska/Rybnicka, komunikacja miejska -180 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/352-79-67
DZIAŁKA 10 a, w Łozinie, ładna okolica, b. blisko lasu, zabu
dowań i stawów, możliwość podłączenia prądu i wody, miejsce 
zaciszne, blisko drogi, - 40.000 zł. Wrocław, tel. 0606/31 -05-90 
DZIAŁKA 9 a, w Strzelcach-Kolonii, gm. Dobroszyce, -15.000 
zł. Wrocław, tel. 071/324-97-04,0603/89-79-30 
DZIAŁKA pcw. 2.51 ha, 900 m od rynku w Gryfowie Śląskim, 
woda, prąd, możliwość podłączenia gazu, blisko jezioro i rze
ka, pilne, - 50.000 zł. Wrocław, tel, 071/361-99-94, 
0604/26-01-83
DZIAŁKA 1,5 ha z domem 95 m2, zabudowania gospodarcze 
za Sycowem, przy trasie E-12 na Warszawę, możliwość rozbu
dowy, dobra lokalizacja na działalność, cena 145.000 zł. Wro
cław, tel. 071/315-14-31,0502/59-82-87 *
DZIAŁKA w Białym Kościele k. Strzelina  ̂pow. 800 m2, prąd, -
20.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-00-12 
DZIAŁKA pod zabudowę jednorodzinną, położona na granicy 
miasta Wrocławia, o pow. 740 m2, uzbrojona, w okolicy Mucho- 
boru Wielkiego, cena 70 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/54-08-12 
DZIAŁKA położona na Muchoborze Wielkim, o pow. 1000 m2, 
z uzbrojeniem w granicy działki, wydane warunki zabudowy, 
bezpośrednio od właściciela, cena 80 zł/m2. Wrocław, tel. 
0601/73-72-87
DZIAŁKA o pow. 670 m2, położona 2 km od granicy miasta 
Wrocławia, w gminie Kąty Wrocławskie, uzbrojona, prąd ze 
skrzynką energetyczną o mocy 7 kW, woda, gaz, droga utwar
dzona, kanalizacja, bez pośredników, cena 65 zł/m2. Wrocław, 
tel. 0502/54-08-12
DZIAŁKA pow. 2500 m2, położoną 6 km od południo
wo-zachodniej granicy miasta, uzbrojenie w granicy działki, ci
cha, zalesiona okolica, starodrzew przy granicy działki, woda, 
gaz, prąd, droga, bez pośredników • 35 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/316-94-32
DZIAŁKA 800 m2, południe Wrocławia - 75 zł/m2. Wrocław, teł. 
071/373-67-71
DZIAŁKA we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska, pow. 1177 m2, 
woda, prąd, gaz - 55 zł/m2. Wrocław, tel. 071/349-25-69 
DZIAŁKA o pow. 0.20 ha, wraz z zabudowaniami do remontu, 
w okolicy Sobótki, - 49.000 zł. Żerzuszyce, gm. Sobótka, tel. 
0607/81-51-96
•  DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 905 m2, z wydanymi wa

runkami zabudowy, przy ul. Jerzmanowskiej, woda, prąd, 
gaz - 70 zł/m2. Wrocław, teł. 071/349-52-25 . 99000001

•  DZIAŁKA BUDOWLANA 8500 m2, woda, elektryczność, 
telefon, przy trasie na Świdnicę, - 55.000 zł. BN .Nowy 
Dom’ , Wrocław, tel. 071/372-43-06 99000001

•  DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, w Nadolicach Wielkich, 
z budową domu 180 m2 (mury - bez zadaszenia), ogro
dzona z 3 stron, projekt + zezwolenia, - 55.000 zl. BN 
.Nowy Dom’ , Wrocław, tel. 071/372-43-06 99000001

•  DZIAŁKA BUDOWLANA na Wojszycach, 1400 m2, z fun
damentami domu, projekt, wszystkie media, • 175.000 zł.
BN .Nowy Dom’, Wrocław, tel. 071/372-43-06 99000001

•  DZIAŁKA BUDOWLANA w Stanowicach gm. Oława, 700 
m2, - 28.000 zł. BN .Nowy Dom’ , Wrocław, tel. 
071/372-43-06 99000001

O DZIAŁKA BUDOWLANA 12 arów, wym. 26x45 m2, 
w Św Katarzynie, woda, gaz, energia, przy dro
dze, bez pośredników, dobra cena, okazja. Wro- 
cław, te l. 071/341-58-06, 0501/48-28-79 
81014461

O  DZIAŁKA BUDOWLANA w Łozinie, 7 km od Wro
cławia (w kierunku Trzebnicy), prąd, woda, tele
fon, warunki zabudowy, księga wieczysta, pro
jekt domu, dojazd autobusem podmiejskim - 45 
zł/m2. Wrocław, tel. 0607/81-69-46 02029141

O DZIAŁKA BUDOWLANA narożna, w Kątach Wro
cławskich, pow. 1000 m2, pełne uzbrojenie, ład
nie usytuowana, obok budowa basenu krytego, 
osiedle willowe, obok szkoła podstawowa i gim
nazjum, - 48.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-31-96 
01035691

•  DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, cena - 60 zł/m2, Kieł
czów; działka siedliskowa, 1600 m2, cena - 60 zl/m2, Bie- 
strzyków; siedliskowa, 0.8 ha, przy trasie wyjazdowej na 
Poznań, w Widawie, cena - 50 zł/m2. DS. Nieruchomości, 
Wrocław, tel. 071/337-11-15,0602/79-88-36 99000001

DZIAŁKA BUDOWLANA w Bardzie, przy ul. Polnej, pow. 10 a, 
uzbrojona, - 25.000 zł. Bardo, tel. 074/817-14-25 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Przełęku gm. Bardo, 11 arów, wjazd, 
projekt, dokumentacja, ulga budowlana, wylane fundamenty, 
przyłącze elektryczne, - 22.000 zł. Bardo, tel. 074/817-02-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bielanach Wrocł., pow. 8.29 a, 
uzbrojona, warunki zabudowy -125 zł/m2. Bielany Wrocław
skie, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-29-26,0502/91-93-52 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Bielanach Wrocławskich, pow. 750 
m2, kanalizacja, prąd, ogrodzona, atrakcyjna lokalizacja -150 
zł/m2. Bielany Wrocławskie, gm. Kobierzyce, tel. 071/311-21-93 
DZIAŁKA BUDOWLANA Biestrzykowice, 3 km od Wrocławia, 
18 arów - 55 zł/m2. Biestrzyków, tel. 071/311-31-62, 
0607/11-61-61
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, w Bogdaszowicach, 
uzbrojona, bez pośredników, cena • 2.700 zł/a. Bogdaszowice, 
tel. 071/789-10^21,0501/14-83-91 
DZIAŁKA BUDOWLANA + 2,09 ha ziemi, we wsi Nowa, 8 km 
od Bolesławca, -12.000 zł. Bolesławiec, tel. 075/736-10-45 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 8 arów, atrakcyjna lokalizacja w 
Kościerzycach, k. Brzegu, przy działce woda, prąd, telefon, •
8.000 zł. Brzeg, woj. opolskie, tel. 0607/51-98-33 po godz. 17 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 35 arów, z możliwością podzia
łu, 100 m od lasu, uzbrojona, media, 15 km od Wrocławia • 15 
zł/m2. Brzezinki, gm. Jelcz-Laskowice, tel. 071/348-96-62, 
0607/08-92-36
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 a, pozwolenie na budowę, 
dogodna lokalizacja, uzbrojona, rozpoczęta budowa, 20 km od 
Milicza, - 35.000 zi. Bukowice, gm. Krośnice, woj. wrocławskie, 
tel. 0609/53-42-18
DZIAŁKA BUDOWLANA 2.3 ha, obok osiedla domków, pod 
lasem, blisko media - 4 zł/m2. Ciechów, gm. Środa śląska, tel. 
0605/07-44-43
DZIAŁKA BUDOWLANA 97 m2, własność, możliwość założe
nia księgi wieczystej, atrakcyjna lokalizacja, w Czernicy, • 25.000 
zl. Czernica, tel. 071/318-02-83 po godz. 20 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 10 arów, uzbrojona, • 75.000 
zł. Domasław, tel. 071/311-89-79 wieczorem, 0602/32-44-61 
DZIAŁKA BUDOWLANA 70 arów, woda, prąd, stodoła o pow. 
500 m2, atrakcyjna lokalizacja, • 25.000 zł. Domaszowice, tel. 
077/419-45-93
DZIAŁKA BUDOWLANA w Górach Sowich - Potoczek, 1491 
m2 - 30 zl/m2 oraz przylegająca do niej działka rekreacyjna 
48717 m2, w tym 5000 m2 lasku świerkowego (8-letniego), przy 
strumieniu, blisko wyciągu narciarskiego na Wielką Sowę - 4 
zł/m2. Dzierżoniów, tel. 074/837-00-94,0604/79-55-17 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w intemecie pod numerem - 
AC0242 www.autogielda.com.pl)
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 6.800 m2, w Galowicach (gm. 
Żórawina), w zacisznym miejscu, przy bocznej drodze, możli
wość podziału - 16 zł/m2. Galowice, tel. 071/316-55-24, 
0603/38-17-68
DZIAŁKA BUDOWLANA w Długołęce, przy ul. Liliowej, 10 a, 
uzbrojona, - 47.000 zł. Głogów, tel. 076/833-31-75 
DZIAŁKA BUDOWLANA 8-10 a, prąd, woda, z telefonem, 5 
km od Wrocławia - 35 zł/m2. Gniezno, tel. 061/425-43-36, 
0602/65-98-78
DZIAŁKA BUDOWLANA pensjonatowa, pow. 1,24 ha, z wido
kiem na Szrenicę, śnieżne Kotły, Kotlinę Jeleniogórską, me
dia: prąd, woda, telefon, dojazd drogą asfaltową z dwóch stron, 
słoneczna, płaska, - 35 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 075/641-33-65, 
0604/40-85-90
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 30 arów, ładna okolica, 10 km 
od Jeleniej Góry, -15.000 zł. Jelenia Góra, tel. 075/713-26-31 
DZIAŁKA BUDOWLANA przy trasie Jelenia Góra-Kaipacz, 
pow. 27,60 a, możliwość podziału na mniejsze, własnościowe - 
30 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 0604/86-55-62 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10,5 ara, z rozpoczętą budową domu 
jednorodzinnego, media (prąd, woda, telefon, kanalizacja) w 
bezpośrednim zasięgu, idealny dojazd, cicha okolica, bez po
średników, • 49.000 zł. Kamienna Góra, tel. 0602/59-57-54 
DZIAŁKA BUDOWLANA + nowy bydynek gosp., 23 a, - 41.000 
zł. Kamień, gm. Mirsk, woj. jeleniogórskie, tel. 0603/64-60-89 
DZIAŁKA BUDOWLANA 674 m2, w centrum Doruchowa (kali
skie), atrakcyjna lokalizacja, uzbrojona, woda, prąd, kanaliza
cja, telefon, chodnik, droga asfaltowa, - 21 zł /m2. Kępno, tel. 
0608/20-26-27
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, w Kiełczowie, woda, gaz, prąd, 
telefon, kanalizacja obok działki - 62 zł/m2. Kiełczów, gm. Dłu
gołęka, tel. 071/398-81 -97 pogodz. 17 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 30 a, Brzezia Łąka, 10 km 
od Wrocławia, spokojna okolica, - 80.000 zł. Kobierzyce, tel., 
071/311-14-17
DZIAŁKA BUDOWLANA 4 km od Kłodzka, 1000 m2 - 9 zł/m2. 
Krosnowice, tel. 074/868-52-75 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 15 arów, okolice gór Stołowych, 
położona pod lasem, prąd, woda, cicha i spokojna okolica, bli
sko Zieleńca i Kudowy Zdroju (2.5 km) -16 zł/m2. Kudowa Zdrój, 
tel. 0603/23-01-55
DZIAŁKA BUDOWLANA w Spalonej k. Legnicy, pow. 13.3 ara, 
wszystkie media, atrakcyjna lokalizacja - 1.700 zł/ar. Legnica, 
tel. 0601/76-66-65
DZIAŁKA BUDOWLANA 17.5 a, na os. Ziemnice • Legnica - 
23 zł/m2. Legnica, tel. 076/856-53-00 
DZIAŁKA BUDOWLANA 24 ary, blisko centrum, w Legnicy, -
4.000 zł. Legnica, tel. 0608/60-37-45 
DZIAŁKA BUDOWLANA 53 a, atrakcyjna lokalizacja, 6 km od 
centrum Legnicy -1.500 zł/a. Legnica, tel. 076/857-00-66 
DZIAŁKA BUDOWLANA 22 a, 9 km od Legnicy, częściowo 
uzbrojona (woda, prąd), położona na wzniesieniu -16.000 zł. 
Legnica, tel. 076/866-42-41,0600/81-15-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA 2000 m2, ładne położenie, w pobliżu 
wszelkie media, - 35.000 zł. Lewin Kłodzki, tel. 0609/58-81-32 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 a, wylane fundamenty, 500 m od 
jeziora w Lginiu, - 40.000 zł. Lgiń, gm. Wschowa, tel. 
065/549-27-98
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ligocie Pięknej • 50 zł/m2. Ligota 
Piękna, tel. 071/387-85-50
DZIAŁKA BUDOWLANA k. Lubina, pow. 20 a, atrakcyjna loka
lizacja, - 68.000 zł. Lubin, tel. 076/842-26-05,0601/59-78-75 
DZIAŁKA BUDOWLANA Lubin-Małomice, blisko Zalewu, moż
liwość podziału, pow. do 23 a - 26 zł/m2. Lubin, tel. 
0605/24-57-85

DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 10 arów lub 25 arów, 
w Krzeczynie Wielkim, 5 km od centrum Lubina - 35 zł/m2 lub 
zamienię na samochód. Lubin, tel. 0609/39-41-47 
DZIAŁKA BUDOWLANA 17 a, w Prochowicach - 26.000 zł. 
Lubin, tel. 076/846-71-66
DZIAŁKA BUDOWLANA 19 a, 5 km od Lubina, kanalizacja, 
woda, prąd, telefon, ładna lokalizacja, - 30.000 zł. Lubin, tel. 
076/840-82-02
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lubinie, własnościowa, pow. 500 
m2 - 37.000 zł lub 1000 m2 - 68.000 zł. Lubin, tel. 0601/70-55-12 
DZIAŁKA BUDOWLANA skrajna, o pow. 20 a, ogrodzona, roz
poczęta budowa hali, 6 km od Lubina, w Składowicach, - 35.000 
zł. Lubin, tel. 076/842-30-54,0601/79-46-29 
DZIAŁKA BUDOWLANA 7 km od Wrocławia, blisko media, pow. 
30 a, - 30.000 zł. Lutynia, tel. 071/317-79-44 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 16 a - 15zł/m2. Lwówek śląski, 
tel. 075/782-29-44
DZIAŁKA BUDOWLANA - 3.000 zł/ar. Malin, tel. 071/312-44-89 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Miękini, pow. 814 m2, - 40.000 zł. 
Miękinia, woj. wrocławskie, tel. 0604/55-90-36 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mirkowie, 1124 m2 - 54 zł/m2. Mir
ków, tel. 071/315-13-89
DZIAŁKA BUDOWLANA z zezwoleniem na budowę, pow.
użytk. 840 m2, w Mirkowie Nowym, - 72.000 zl. Mirków, woj.
wrocławskie, tel. 0601/83-83-64
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, pow. 10 a, w Piecowicach,
gm. Długołęka • 36 zł/m2. Mirków, woj. wrocławskie, tel.
0601/83-83-64
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona w Namysłowie, 15 a - 35 
zł/m2. Namysłów, tel. 077/4.10-13-06 
DZIAŁKA BUDOWLANA 40 i 60 a, w miejscowości Uraz, księ
ga wieczysta, uzbrojona, pięknie położona, las, woda -17 zł/m2. 
Oborniki śląskie, tel. 071/310-19-32 po godz. 19 
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, w Łozinie, woda. prąd, telefon 
na granicy działki, przy drodze asfaltowej - 38 zł/m2. Oleśnica, 
tel. 071/314-77-81
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 10 arów, w Oławie, atrakcyjna 
lokalizacja, uzbrojona, - 31.000 zł. Oława, tel. 071/313-95-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA Żerkowice k. Opola, 15 arów, uzbro
jona, -125.000 zł. Opole, tel. 0602/86-95-54 
DZIAŁKA BUDOWLANA wszystkie media, przy lesie, dojazd, 
11 a, z mapką, - 14.000 zł. Pęciszów, gm. Zawonia, tel. 
071/312-93-73
DZIAŁKA BUDOWLANA w Pęgowie, 10 a, - 32.000 zł. Pęgów, 
woj. wrocławskie, tel. 0600/10-10-60 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1.060 m2. w Pęgowie. prąd, woda i 
telefon przy granicy działki, - 32.000 zł. Pęgów, gm. Oborniki 
śląskie, tel. 071/310-76-45
DZIAŁKA BUDOWLANA w Pietrzykowicach, pow. 1.750 m2 - 
60 zł/m2. Pietrzykowice, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 
0602/15-75-47
DZIAŁKA BUDOWLANA 700 m2, z rozpoczętą budową, prąd, 
woda, gaz, strumień, las, piękna okolica, - 70.000 zł. Podgó
rzyn, woj. jeleniogórskie, tel. 0600/25-30-16 
DZIAŁKA BUDOWLANA 950 m2, z rozpoczętą budową w Rad
kowie, • 18.000 zł. Radków, tel. 074/871-26-84 
DZIAŁKA BUDOWLANA 30 a, grunt rolny 1.2 ha, z laskiem i 
staewm, w Radłowie k. Zawoni, • 35.000 zł. Radłów, tel. 
071/315-72-65
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 2 x 10 arów • 25.000 zł/szt. 
Ramiszów, gm. Długołęka, tel. 0608/72-41-60 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Raszówce k. Lubina, 23 a. media 
przy działce, woda, kanalizacja, prąd, gaz, z telefonem, - 25.000 
zł. Raszówka, gm. Lubin, tel. 076/749-22-69 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 1 ha, dla inwestora, na nowym 
osiedlu - 27 zł/m2. Rogów Sobócki, tel. 071/316-20-09 
DZIAŁKA BUDOWLANA cena - 25 zł/m2. Siechnice, tel. 
071/311-53-17
DZIAŁKA BUDOWLANA 3800 m2, Siechnice - 25 zł/m2. Siech
nice k. Wrocławia, tel. 071/311-54-85 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Radzyniu, nad jeziorem Sławskim,
5 a. 100 m od jeziora. -13.900 zł. Sława, woj. zielonogórskie, 
tel. 0502/55-74-74
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 15 a, w Staniszowie k. Karpa
cza - 15 zł/m2. Sosnówka, tel. 075/761-02-47 po godz. 16. 
075/755-20-59 do godz. 15
DZIAŁKA BUDOWLANA 24 ary, uzbrojona, w Kotlinie Kłodz
kiej, blisko las i strumyk, cisza - 10 zł/m2. Stoszowice, tel. 
074/818-19-02
DZIAŁKA BUDOWLANA 34 ary, Gęsiniec-Strzelin, za parkiem, 
uzbrojona, studnia, droga asfaltowa - 20 zł/m2. Strzelin, tel. 
071/392-10-69,0602/44-78-77
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 12 a i 13 a, w Szewcach, pod Wro
cławiem - 20 zł/m2. Szewce, tel »j071/310-72-11 
DZIAŁKA BUDOWLANA 50 arów, 1 km od Lubina, - 45.000 zł. 
i druga 10 km od Lubina, 20 arów, - 22.000 zł. Szklary Dolne 
66, gm. Chocianów, woj. legnickie, tel. 0603/07-76-44 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1200 m2, Szczepanów k. środy śl., 
20 km od Wrocławia, uzbrojona, własnościowa, atrakcyjna lo
kalizacja, szkoła podstawowa, gimnazjum, ośrodek zdrowia i 
inne - 20 zł/m2. Środa Śląska, tel. 0603/91-67-26 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 17 a, uzbrojona, - 65.000 zi. Św. 
Katarzyna, tel. 071/311-66-21,0604/29-63-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 0.5 ha, przy przepływającym 
strumyku, doprowadzona woda z wodociągu, w Witoszowie Dol
nym, k. Świdnicy, cena -15 zł/m2. Świdnica, tel. 0607/38-99-70 
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, w Świdnicy Polskiej, przy tra
sie, uzbrojenie obok działki, - 20.000 zł. Świdnica Polska, gm. 
Kostomłoty, woj. wrocławskie, tel. 0609/23-80-77 
DZIAŁKA BUDOWLANA 910 m2, uzbrojona, • 23.000 zł. Świe
bodzice, tel. 074/854-27-29,0601/49-77-39 
DZIAŁKA BUDOWLANA oraz siedliskowa, w Górach Sowich, 
różna powierzchnia • 1.000 zł/ar. Świebodzice, tel. 
074/854-27-29,0601/49-77-39
DZIAŁKA BUDOWLANA 19 a, atrakcyjna lokalizacja, widok 
na Ślężę, drzewa owocowe, blisko prąd, woda - 30 zł/m2. Tąpa- 
dła, tel. 074/850-56-55
DZIAŁKA BUDOWLANA pod stację paliw, pow. 3.5 ha, trasa 
Wrodaw - Bydgoszcz - Gdańsk, 5 km od Trzebnicy, działka nie
uzbrojona, na działce linia energetyczna, woda 500 m. cena 7 
zl/m2. Trzebnica, tel. 0601/74-66-40.0601/74-66-30 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 885 m2, w Bielanach Wro- 
dawskich, k. centrum handlowego Makro, przy trasie A4, wszyst
kie media, księga wieczysta, atrakcyjna lokalizacja, wydane wa
runki zabudowy, - 140.000 zł. Wądroże Wielkie, tel. 
076/887-44-86,0600/30-22-22
DZIAŁKA BUDOWLANA wraz z zabudowaniami gosp., do ada
ptacji na każdą działalność, pow. 0.50 ha, przy trasie A4.40 km 
od Wrocławia, przy zjeździe na Strzegom - Rawicz, 200-300m 
od trasy A4. w planach modernizacji pierwszy zjazd od Legnicy 
do Wrocławia, - 98.000 z ł, możliwość dokupienia ponad 0.50 
ha ziemi przy lasku. Wądroże Wielkie, tel. 076/887-44-86, 
0600/30-22-22
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 56 a, w Wilkszynie, przy gra
nicy Wrocławia, możliwość podziału, media w drodze - 30 zł/m2. 
Wilkszyn, 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 w Jarach k. Obornik Śl., pow. 7.600 
m2, media, sąsiedztwo lasu i rzeczki - 24 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/338-05-11,0602/40-04-50
DZIAŁKA BUDOWLANA z pozwoleniem na budowę i z projek
tem, pow. 2000 m2, uzbrojona, przy drodze asfaltowej, w Księ- 
gienicach, 2 km od Domasławia, - 95.000 zł. Wrocław, tel. 
0607/42-82-72 v
DZIAŁKA BUDOWLANA w Wilkowie, pow. 10 arów, na osie
dlu domków, -11.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-52-29 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 9 a. ładnie położona, w Koście
rzycach k. Brzegu, przy działce woda, prąd, telefon, - 8.000 zł. 
Wrocław, tel. 0607/5  ̂-98-33 pó 17 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 740 m2, atrakcyjna lokaliza
cja, na Krzykach, - 490.00Qzł. Wrocław, tel. 071/368-71-06 
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 1500 m2, w Jarach k. Obornik 
śląskich, przy działce prąd, woda - 15 żł/m2. Wrocław, tel. 
0601/51-69-65

DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 2.514 m2, w Gniechowicach, 
ogrodzona, oświetlenie, wszystkie media, 18 km od Wrocławia 
- 40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/783-46-86,0606/99-42-73 
DZIAŁKA BUDOWLANA 41x74 m, Krzyki, bez pośredników- 
75 zł/m2. Wrocław, tel. 346-44-32,0608/37-63-06 
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 9.5 ara, uzbrojona, w Kamieńcu 
Wrocławskim, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 0605/22-11-92 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1103 m2, ładnie usytuowana, 8 km 
od Rynku, prostokątna, wszystkie media, - 70 zł/m2. Wrocław, 
tel. 0601/54-86-28
DZIAŁKA BUDOWLANA nad morzem, k. Dźwirzyna, w miej
scowości Sarbia, 14 arów, -.16.000 zł lub zamienię na samo
chód. Wrocław, tel. 071/321 -27-37,0601 /85-75-55 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Źernikach Wrocławskich, pow. 1000 
m2, pozwolenie na budowę - 80 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/368-12-85,0601/73-55-82
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 22 a, na nowo powstającym osie
dlu, woda, prąd, telefon przy działce, 10 km od Makro -16 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/322-13-93
DZIAŁKA BUDOWLANA w Łagiewnikach, 7 arów, uzbrojona,
-17.000 zł. Wrodaw, tel. 0602/80-01-02 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wrodawskim, pow. 8 
arów, wszystkie media, rozpoczęta budowa, droga, - 75.000 zł 
lub zamienię na mieszkanie we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
357-87-83,0602/27-70-90
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 400 m2, na Stabłowicach, pod 
zabudowę szeregową skrajną pozwolenie na budowę, projekt, 
media, - 55.000 zł. Wrocław, tel. 0501/01-28-78 
DZIAŁKA BUDOWLANA na Oporowie, 277 m2, zabudowa sze
regowa, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 071/367-63-77 po 20; 
0603/67-21-54
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 730 m2, Złotniki, projekt domu 
wolno stojącego, wylane ławy fundamentowe, dodatkowo 500 
m2 łąki przylegającej z tyłu do działki (razem ok. 1300 m2), -
95.000 zł lub zamienię na samochód osobowy lub dostawczy z 
dopłatą. Wrocław, tel. 0501/56-48-90 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mokronosie Dolnym, 8 a, przy dro
dze asfaltowej, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-99-82, 
0607/40-95-88
DZIAŁKA BUDOWLANA w Lutyni, 5 km od Wrocławia, 22 a, 
przy drodze asfaltowe, dobra lokalizacja, spokojna okolica, las, 
prąd, woda, telefon - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 071/342-99-82, 
0607/40-95-88
DZIAŁKA BUDOWLANA 377 m2, z rozpoczętą budową we 
Wrocławiu, na Stabłowicach, - 50.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/48-17-62
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 25 a, media, 9 km od Wrodawia 
• 19 zł/m2, poprowadzę budowę, załatwię formalności, wyszu
kam działkę na zlecenie, brygada, tania robocizna. Wrocław, 
tel. 071/788-19-30.0502/07-33-60 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Ligocie Pięknej, pow. 600 m2, wła
snościowa, teren ekologiczny, blisko szkoła, sklep, las, - 32.000 
zł. Wrocław, tel. 071/345-67-76 wieczorem 
DZIAŁKA BUDOWLANA 20 a, w miejscowości Kryniczna, 
wszystkie media - 60 zł/m2. Wrocław, tel. 071/352-46-12, 
0504/93-24-02
DZIAŁKA BUDOWLANA 2400 m2. okolice Sobótki, budynek 
gospodarczy, prąd, zadrzewiona, widok na ślężę - 27 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0607/86-82-72
DZIAŁKA BUDOWLANA w Siedlakowicach, 20 km od Wroda
wia, 40 arów, na trasie Wrocław • Świdnica, prąd, woda, telefon 
przy działce -14 zł/m2 łub zamienię na samochód. Wrocław, 
tel. 071/390-31-54,0602/22-15-86 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, w Osolinie, 3 szt. • 
20zł/mkw. Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1 600 mkw, z rozpoczętą budową, 
dobra lokalizacja w Kamieńcu Wrocławskim, • 95.000 zł. Wro
cław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45.55-20-51 
DZIAŁKA BUDOWLANA 42 a, w całości lub częśd, Czernica 
Wrocławska - blisko droga, prąd, woda. kanalizacja - 42 zł/mkw. 
Wrodaw, tel. 0603/28-93-18
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 zł/m2. Wrocław, tel. 783-07-93,0604/37-84-31 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Miękini, pow. 800 m2, dziennik bu
dowy, pozwolenie na budowę, projekt domu jednorodzinnego, 
energia elektryczna, telefon, - 32.000 zł. Wrocław, tęl. 
071/349-15-78,0605/31-54-52
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kiełczowie, 836 m2, ogrodzona, 
woda, prąd, kanalizacja - 60 zł/m2. Wrodaw, tel. 071/343-53-33, 
071/352-31-78 pogodz. 19
DZIAŁKA BUDOWLANA 64 ary, w Wilkszynie - 29 zł/m2 lub 
zamienię na samochód osobowy, ładowarkę, koparkę. Wrodaw, 
tel. 0607/58-42-93
DZIAŁKA BUDOWLANA 0.5 ha, uzbrojona (woda, prąd), za
drzewiona, z budynkiem gospodarczym, przy ul. Tymiankowej,
- 40.000 zł. Wrodaw, tel. 0600/52-12-48 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Mokronosie Górnym, uzbrojona, 
woda, prąd, bez pośredników, pow. 650 m2 - 40 zł/m2. Wro
cław. tel. 071/316-94-32
DZIAŁKA BUDOWLANA na nowo powstającym osiedlu dom
ków jednorodzinnych, w cichej, spokojnej okolicy, w południo
wo-zachodniej częśd Wrodawia, z uzbrojeniem w granicy działki 
(prąd, woda, gaz, kanalizacja, droga utwardzona), bez pośred
ników, cena 70 zł/m2. Wrocław, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKA BUDOWLANA 10 arów, 10 km od Wrocławia, w Bu
kowinie, gm. Długołęka, prąd, woda, telefon, przy działce, -
27.000 zł. Wrocław, tel. 0601/71-03-50 
DZIAŁKA BUDOWLANA 1000 m2, Dobroszyce, 25 km od Wro
cławia, media w drodze, możliwe raty, działka zalesiona 400 
m2 (gratis), - 30.000 zł. Wrocław, tel. 0604/17-40-14 
DZIAŁKA BUDOWLANA w Kamieńcu Wr. przy ul. Polnej, pow.. 
947 m2, fundamenty, prąd, pozwolenie na budowę, częściowo 
ogrodzona, Woda, kanalizacja, - 90.000 .zł. Wrocław, tel. 
071/345-49-24
DZIAŁKA BUDOWLANA pow. 15.95 a, uzbrojona, prąd, woda, 
telefon, autobus miejski, w miejscowości Kłokoczyce • 55 zł/m2. 
Wrocław, tel. 0608/18-25-37
DZIAŁKA BUDOWLANA 21.5 a, prąd na działce, w tym po
mieszczenie warsztatowe 70 m2, wys. 3.8 m, częściowo ogro
dzona, media w drodze - 40 zł/m2. Wrocław - Psie Pole, tel. 
071/324-27-01,0609/07-73-16
DZIAŁKA BUDOWLANA o pow. 10 a, w Wróblowicach, - 40.000 
zł. Wróblowice, tel. 0605/51-95-33 
DZIAŁKA BUDOWLANA 3.000 m2, media na działce - 8 zł/m2. 
Zabłoto, gm. Kostomłoty, tel. 071/317-02-23 
DZIAŁKA BUDOWLANA 35 a, położona pod lasem, uzbroje
nie na działce, telefon obok, droga do działki asfaltowa, oświe
tlona, możl. kupna w całości - 1.800 zł/a. Zawonia, woj. wro
dawskie, tel. 071/312-90-85 po godz. 18,0604/69-25-56 
DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, w centrum Ziębic, pow. 
24 a, atrakcyjna lokalizacja, • 32.000 zł. Ziębice, tel. 
074/810-53-52,0605/69-98-43
DZIAŁKA BUDOWLANO • PRZEMYSŁOWA w Trzebnicy, pow. 
80 a, wszystkie media, atrakcyjna lokalizacja, działka ogrodzo
na i utwardzona, na działce hala 400 m2, - 550.000 zł. Trzebni
ca, tel. 071/312-33-89,0601/74-66-40,0601/74-66-30 
DZIAŁKA BUDOWLANO - SIEDLISKOWA 1396 m2, w Źerni
kach Wrocławskich, atrakcyjna lokalizacja, ogrodzona, prąd, 
woda, gaz przy granicy działki -100 zł/m2, bez pośredników., 
tel. 0501/34-35-39 (k00098)
DZIAŁKA BUDOWLANO - SIEDLISKOWA Wrocław, na Jerz- 
manowie, 13.000 m2 i 20.000 m2, prąd, woda, z telefonem, 
wydane warunki zabudowy i energetyczne -17 zł/m2. Wrodaw, 
tel. 071/357-21-02,0608/27-09-14 
DZIAŁKA HANDLOWO • USŁUGOWA 13 ha, w centrum Wał
cza -1.200.000 zł. Olsztyn, tel. 0605/85-58-71

DZIAŁKA LETNISKOWA 6 a, 150 m od rzeki i 800 m od jezio
ra, woj. lubuskie, - 7.500 zł. Tatarka, tel. 068/352-46-10 
DZIAŁKA LETNISKOWO - BUDOWLANA pow. 1000 m2, nad 
jeziorem, na działce studnia, prąd w odl. 30 m, • 12.000 zł. Ry- 
bojady, gm. Zielona Góra, tel. 0603/89-58-91 
DZIAŁKA OGRODOWA POD Leśna, w Lubinie, zagospodaro
wana, zadrzewiona, woda, narzędzia, - 1.500 zł. Lubin, tel. 
0606/11-74-76
DZIAŁKA OGRODOWA o pow. 35 arów, na Psim Polu, doku
mentacja, wielofunkcyjna -12 zł/m2. Wrocław, tel. 071/346-21-16 
DZIAŁKA OGRODOWA przy ul. Klecińskiej, - 600 zł. Wrocław, 
tel. 071/357-18-74
DZIAŁKA OGRODOWA pow. 300 m2. altana, wodociąg, - 850 
zł. Wrodaw, tel. 071/373-55-13 
DZIAŁKA OGRODOWO • REKREACYJNA w Sławie, pow. 5 
arów, woda, prąd, ogrodzona, możliwość budowy domku letni
skowego, w pobliżu jeziora i plaży, - 12.000 zł. Wrocław, tel.
329-19-53
DZIAŁKA OGRODOWO - REKREACYJNA 320 m2, w sąsiedz
twie Wrocłwskiego Toru Wyścigów Konnych na Parytynicach. 
murowana altanka z kominkiem, 75 drzewek w tym 25 owoco
wych, - 5,000 zł. Wrocław, tel. 071/365-44-15 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pow. 0.97 ha, w Długołęce, przy 
głównej trasie, uzbrojona, na działalność handlową i usługową 
-100 zl/m2. Długołęka, tel. 0607/46-61-84,0606/23-67-58 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA w Żarowie k. Świdnicy. 1,6 ha, pod 
budowę stacji paliw, parking, usługi, motel - 27 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/342-99-82,0607/40-95-88 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA pow. 2100 m2, ul. Krakowska • 220 
zł/m2. Wrocław, tel. 0604/19-99-47 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA w Kamieńcu Wr., pow. 7843 m2. 
przy drodze głównej, wzdłuż dzaiłki droga gminna, uzbrojenie 
w pobliżu - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 0609/08-20-92 \
DZIAŁKA REKREACYJNA 5 a, własnościowa, przy J. Sław
skim, 60 m od brzegu, w lesie sosnowym, ogrodzona, prąd, stud
nia, kontener mieszkalny, możliwość budowy domu letniskowego
- 37.000 zł. Głogów, tel. 076/834-17-19
DZIAŁKA REKREACYJNA 2,9 ha, w tym staw rybny i budynek 
(.rybaczówka") - 9.500 zł. Karłowice, tel. 077/469-71-38 
DZIAŁKA REKREACYJNA Długopole Zdrój, 0.45 ha, obok 
prąd, woda, na stoku przy lesie, z widokiem na masyw Śnieżni- 
ka, 20 km do wydągu nardarskiego - 2.5 zl/m2. Kłodzko, tel. 
0607/48-48-16
DZIAŁKA REKREACYJNA 14 km od Leszna, nad jeziorem 
Krzycko Wielkie, z prawem do zabudowy, pow. 40 arów, możli
wość podziału, prąd, woda, Cena - 25 zł/m2. Krzycko Wielkie, 
gm. Włoszakowice, woj. leszczyńskie, tel. 0609/38-89-80 
DZIAŁKA REKREACYJNA 5 a, nad jeziorem, w Tarnowie Je- 
ziernej, - 9.900 zł. Lubin, tel. 0603/36-36-52 
DZIAŁKA REKREACYJNA z dostępem do jeziora, o pow. 500 
m2, - 4.500 zł. Przemęt, tel. 065/549-71-67 po godz. 20 
DZIAŁKA REKREACYJNA w tym 1.50 ha lasu, możliwość wy
kopania stawu, dobry dojazd - 400 zł/ar. Syców, tel. 
062/785-47-52
DZIAŁKA REKREACYJNA (letniskowa) w Sobótce, u podnó
ża ślęży, teren parku krajobrazowego, pow. 64 ary, cena 25 
zł/m2. Wrocław, tel. 071/321-20-54 
DZIAŁKA REKREACYJNA nad Jeziorem Ostrowie Prymasow
skie, działka rekreacyjna, własnościowa, zagospodarowana, 
prąd, barakowóz, przerobiony na mieszkalny, 4,8 ara, 20 m od 
jeziora, -12.000 zł. Wrocław, tel. 0502/02-63-48 
DZIAŁKA REKREACYJNO - BUDOWLANA z prawem zabu
dowy, okolice jeziora Sławskiego, pow. 560 m2, cena -14 zł/m2. 
Sława, tel. 068/356-67-54
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w Wieleniu, pow.
12,5 a, bezpośredni dostęp do jeziora, media, projekt domu z 
pozwoleniem, b dobre sąsiedztwo, możliwość budowy przysta
ni wodnej, - 52.000 zł. Wieleń, tel: 0608/10-85-89 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w Kobylej Górze, 
70 km od Wrocławia, 900 m2, prąd (na działce licznik), woda 
bieżąca, kanalizacja, z telefonem, atrakcyjna lokalizacja, bli
sko Zalewu - 25 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/87-72-05 
DZIAŁKA REKREACYJNO • BUDOWLANA w Kobylej Górze, 
70 km od Wrocławia, pow. 900 m2, prąd, woda, kanalizacja, 
telefon, atrakcyjna lokalizacja, blisko zalewu - 25 zł/m2. Wro
cław, tel. 0601/87-72-05
DZIAŁKA REKREACYJNO - ROLNA 3.5 ha, w tym 1 ha lasu 
iglastego, łąka, strumyk, w Cieszynie gm. Sośnie, - 40.000 zł. 
Cieszyn, tel. 062/739-32-04
DZIAŁKA ROLNA 2 x 2 ha - 2.500 zł/ha. Dębowy Gaj, gm. Lwó
wek Śl., tel. 075/784-20-62 po godz. 19 
DZIAŁKA ROLNA 5.62 ha, po przeliczeniu 3.03 ha, przy dro
dze, z dostępem do rzeki, cena 6.000 zł/ha. i 0.72 ha, w tym
0.20 ha lasu, na uboczu, cena 6.000 zł/ha, Krośnice, tel. 
071/384-56-89
DZIAŁKA ROLNA 5.62 ha, po przeliczeniu 3.03 ha, przy dro
dze asfaltowej, przylega do rzeki - 6.000 zł/ha. Krośnice, tel. 
071/384-56-89
DZIAŁKA ROLNA 1 ha, -12.000 zł. Płonica, gm. Bolków, tel. 
075/741-24-21
DZIAŁKA ROLNA 3 ha, możliwość podziału na mniejsze, bli
sko prąd, woda - 2.7 zł/m2. Tąpadła, tel. 074/850-56-55 
DZIAŁKA ROLNA pow. 56 a, w trakcie przekształcania, możli
wość podziału, 8 km od Wrocławia - 20 zł/m2. Turów, tel. 
071/316-48-81
DZIAŁKA ROLNA możliwość przekwalifikowania, pow. 1.22 ha, 
lid., wszystkie media (kanalizacja, woda, prąd, telefon), b. do
bry dojazd, przy osiedlu, w Wierzbnie, 8 km od Oławy, - 40.000 
zł. Wierzbno, gm. Domaniów, tel. 071/303-04-53 po godz. 19 
DZIAŁKA ROLNA pow. 9 a, atrakcyjna lokalizacja, prąd. woda, 
telefon, 10 km od pl. Grunwaldzkiego - 40 zł/m2. Wilczyce, gm. 
Długołęka, tel. 071/399-08-62.0603/95-05-61 
DZIAŁKA ROLNA pow. 2.7 ha - 3.000 zł/ha. Wińsko, tel. 
071/389-04-57
DZIAŁKA ROLNA 1.5 ha, okolice Strzelina, - 7.000 zł. Wro
cław, tel. 071/364-45-83,0602/29-44-35 
DZIAŁKA ROLNO • BUDOWLANA pow. 26 a, 15 km od Wro
cławia, uzbrojona, woda, prąd, • 52.000 zł. Bogdaszowice, gm. 
Kąty Wr., tel. 0605/27-44-47
DZIAŁKA ROLNO - BUDOWLANA 0.41 ha, w tym 0.07 ha pod 
budowę, przy drodze asfaltowej, woda, prąd, telefon na granicy 
działki, - 5.000 żł. Szymonków, woj. opolskie, tel. 0502/94-02-55 
DZIAŁKA ROLNO - REKREACYJNA 2000 m2, do przekwalifi
kowania, okolice Spalonej, 1 km od granicy czeskiej, w pobliżu 
wyciągu narciarskiego -18.000 zł. Świdnica, tel. 074/852-39-52

-  DZIAŁKA ROLNO • REKREACYJNA w Karkonoszach, okoli
ce Świeradowa Zdroju, z widokiem na góry, przy lasku, własna 
droga, pow. 1,5 ha, - 18.500 zł, Świeradów Zdrój, tel. 
0600/57-82-00
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

DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZA pow. 0,5 ha, w Malczycach, •
30.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-95-02 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO • BUDOWLANA 8.630 m2, ogro
dzona, hala 400 m2 i dom w budowie, 200 m2, ładna lokaliza- 
cja, rejon Świeradowa, - 250.000 zł. „  tel. 075/781-67-18 
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO - BUDOWLANA przy trasie Wro- 
cław-Trzebnica-Poznań, w Ligocie Pięknej, 1 ha, możliwość 
podziału na mniejsze - 50 zł/m2. Ligota Piękna, tel. 
071/372-46-50
DZIAŁKA RZEMIEŚLNICZO • BUDOWLANA pow. 30 arów, 
ogrodzona, przy głównej trasie, 15 km od Wrocławia, - 60.000 
zł lub zamienię na samochód osobowy. Wrocław, tel. 
0501/40-31-35
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1 ha, uzbrojona - 9 zł/m2. Bog
daszowice, gm. Kąty Wrocławskie, tel. 071/789-10-39
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B a n k
Pocztowy S. A.

Najbliższy Ci Bank

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

DZIAŁKA SIEDLISKOWA pow. 1.2 ha. 25 km od Wrocławia, 
dbbry dojazd, 80 m od działki prąd, woda, telefon, • 25.000 zł. 
Dobroszyce, woj. wrocławskie, tel. 0601/09-77-23 wieczorem 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1,01 ha, 20 km od Wrocławia, 2 km 
Ód Jelcza Laskowic, blisko lasek sosnowy, wjazd na działkę z 
drogi asfaltowej - 7 zł/m2. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-36-03 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 3,12 ha, przy trasie Wójcie* 
szów-Stara Kraśnica, na działce, prąd, woda, z telefonem, 1,10 
ha przeliczeniowy, przy innych zabudów. - 15.000 zł. Jelenia 
Góra, tel. 075/641-33-65 po godz.19,0604/40-85-90 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA ładnie położona. 3 ha, -150.000 zł.- 
Kłodzko, tel. 074/647-38-84
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 7100 m2, w gm. Św. Katarzyna, 
uzbrojona, - 7 zł /m2. Kotowice, tel. 0603/22-30-50, 
071/330-01-98
DZIAŁKA SIEDLISKOWA k, Legnicy, 38 a. przy drodze, atrak
cyjna lokalizacja, uzbrojona, woda, telefon, prąd, - 12.000 zl 
lub zamienię na busa. Lubin, tel. 076/749-25-24 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w miejscowości Paniowice k. Szewc, 
pow. 1 ha, w trakcie wydawania decyzji o warunkach zabudo
wy - 6 zl/m2. Paniowice, gm. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-75-91 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA z pozwoleniem na budowę, 5 km od 
Wrodawia (Mrozów), 25 a - 20 zł/a; 50 a -15 zł/a. Wrocław, tel. 
0604/58-23-98
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 1.14 ha. z dostępęm do rzeki (Kwi- 
sa - pstrągi), koło Świeradowa - 2 zł/m2 lub zamienię na samo-- 
chód. Wrocław, tel. 071/315-20-01 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA w miejscowości Rościsławice k. 
Obornik śl., pow. 2 x 11.000 m2, pod lasem, projekt, plan zago
spodarowania, woda W ulicy przy działce -11 żł/m2. Wrocław, 
tel. 071/330-00-78,0601/29-90-68 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA pod budowę domu, 1.7 ha. w Karko
noszach, blisko jeziora Sosnówka, atrakcyjna lokalizacja, szlak 
turystyczny, droga asfaltowa, prąd, woda, las - 20 żt/m2. Wro
cław. tel. 0603/97-10-60,0606/92-96-96 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 5982 m2, prąd, woda, telefon, os. 
Jerzmanowo - 32 zł/m2. Wrocław, tel. 071/349-18-34 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA z wydanymi warunkami zabudowy, 
uzbrojona: woda, gaz, prąd o mocy 8 kW. kanalizacja w granicy 
działki, cena 70 zł/m2. Wrodaw, tel. 071/316-18-08 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA położona 6 km od miasta w kierun
ku południowo-zachodnim, o pow. 40 arów, uzbrojona, bez po
średników; - 30.000 zł. Wrodaw, tel. 071/316-94-32 
DZIAŁKA SIEDLISKOWA 30 a, 5 km od Wrocławia - 35 zł/m2. 
Żurawiniec, gm. Miękinia,tel. 071/317-08-59 
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA pow. 4 ha, w Sta
rym Wielisławiu, atrakcyjna lokalizacja między Kłodzkiem a 
Polanicą Zdr., zezwolenie na budowę, w cał. lub w częściach • 
4 zł/m2. Kłodzko, tel. 0602/65-25-28 (zdjęcia do tej oferty moż
na zobaczyć w internecie pod numerem - A00532 www.auto- 
gielda.com.pl)
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA pow. 1.55 ha. w Li
gocie Wielkiej, 4 km od Oleśnicy, prąd, woda, telefon - 5 z!/m2. 
Oleśnica, tel. 071/314-99-83,0602/22-54-31 
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA ul. A. Kośnego, me
dia, prąd, woda, telefon, 20 min. od centrum, 10.000 m2 - 50 
zł/m2: Wrodaw, tel. 354-35-39,0604/34-86-19 
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • BUDOWLANA w miejscowości 
Lubnów, 1.3 ha, 7 km od granic Wrocławia w stronę Oborników 
śl., woda, prąd. Okazja! - 6 zł/m2. Wrodaw. tel. 071/352-90-03 
(k00096)
DZIAŁKA SIEDLISKOWO • ROLNA o pow. 0.25 ha, blisko me
dia, PKP, PKS, - 5.500 zł lub zamienię na samochód osobowy. 
Kąty Wrocławskie, tel. 0600/63-30-62 
DZIAŁKA USŁUGOWO - BUDOWLANA pow. 190 m2, w za
budowie szeregowej, koło stacji PKP, w Ścinawie, woda, prąd, 
telefon przy działce, -10.000 zł. Ścinawa, tel. 0604/66-04-57 
DZIAŁKA USŁUGOWO • MIESZKALNA własnośdowa, uzbro
jona, w Miroszowicach k. Lubina, pow. 15 a, - 50.000 zł. Lubin, 
tel. 076/847-88-42 w godz. 7-15 
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

DZIAŁKI gm. Długołęka, media, atrakcyjna lokalizacja, przy 
parku, 10 km od Wrocławia - 40 zł/m2. Długołęka, tel. 
071/315-30-13
DZIAŁKI nad jeziorem, czysta i spokojna okolica, las, brak prą
du, cena 12 zł/m2 lub zamienię na samochód lub inne propozy
cje. Wrocław, tel. 0501/69-08-43,0602/78-76-27 
DZIAŁK116 a, cena od 85-110 zł/m2, Wrocław Polanowice. 
Wrodaw, 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
jone w wodę, gaz, prąd o mocy 7 kW, kanalizacja oraz droga 
utwardzona w granicy działki, cena 55 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/316-18-08
O  DZIAŁKI BUDOWLANE na przedmieściach Kar

pacza, z widokiem na Śnieżkę oraz grunt nad je
ziorem Słup koło Jawora, bez pośredników., tel. 
0602/45-58-68,071/317-25-54 01031531

O DZIAŁKI BUDOWLANE 10,18,21 i 30 arów, dział
ka siedliskowa 2.09 ha, grunt rolny 1.16 ha, w zie
lonych okolicach Leśnicy, ceny promocyjne. 
B.N., Wrocław, tel. 071/351-38-34, 071/357-09-44 
85001931

•  DZIAŁKI BUDOWLANE : Sobótka, 1240 m2 - 60.000 zł, 
Trzebnica, 1300 m2, budowlana, wszystkie media - 70 
zł/m2, Sulistrowice, 1000 m2, zabudowa rekreacyjna -
17.000 zł, ok. Sobótki, 2600 m2, pod lasem, ze strumyr 
kiem - 10.000 zł, Łagiewniki, 2900 m2, pod budowę -
40.000 zł. DS. Nieruchomości, Wrocław, tel. 
071/337-11-15.0602/79-88-36 99000001

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 wgfądu • od 28 zł/m2. Wrocław, te l. 

•'V? 0600/94-05-44 02028801
DZIAŁKI BUDOWLANE w Boguszowie - 30 zł/m2. Boguszów, 
gm. Żórawina, tel. 071/311-74-55 .
DZIAŁKI BUDOWLANE 22 szt., 11 - 29 a, na osiedlu domków, 
zakładane uzbrojenie, leśne otoczenie -10 zł/m2. Ciechów, gm. 
Środa Śląska, tel. 0605/07-44-43
DZIAŁKI BUDOWLANE w Piecowicach koło Długołęki, 2 sztu
ki po 10 arów, prąd, woda, telefon przy działkach, 6 km od Wro
cławia - 3.200 zł/ar. Długołęka, tel. 071/315-38-54 .
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 szt! po 10 arów każda, w miejsco
wości Kamień koło Długołęki, częściowo uzbrojone, w cenie
3.500 zl/ar. Kamień, gm. Długołęka, tel. 071/315-18-27 
DZIAŁKI BUDOWLANE i rekreacyjne, uzbrojone, nad morzem, 
od 25 zł/m2. Kamień Pomorski, tel, 0606/26-58-18 
DZIAŁKI BUDOWLANE ok. 0.1 ha, woda, prąd, kanalizacja • 
70 zł/m2. Kiełczów, tel. 071/398-83-03 
DZIAŁKI BUDOWLANE k. Głuchołaz, przy granicy z Czecha
mi, teren górzysty, wspaniale widoki, pow. 10-17 a -1.000 zł/a. 
Kluczbork, tel. 0502/20-91-13
DZIAŁKI BUDOWLANE 3 sżt. po ok. 10.8 a, w Nadolicach 
Małych - 28 żł/m2. Nadolice Małe, gm. Czernica, tel. 
071/318-96-87
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 12 a, u podnóża góry Anny -15 
zł/m2. Nowa Ruda, tel. 074/852-46-62 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 14 a i 30 ą, atrakcyjna lokaliza
cja, przy sadzie, dogodny dojazd PKS, na miejscu kościół, 12 
km od Wrodawia, bez pośredników - 20 zł/m2. Okrzeszyce, gm. 
Żórawina, tel. 071/316-45-92
DZIAŁKI BUDOWLANE w Poniatowicach, 35 km od Wroda
wia, różnej wielkośd, cena 8 zł/m2. Oleśnica, tel. 071/398-42-50, 
0609/51-30-50
DZIAŁKI BUDOWLANE w Godzikowicach k. Oławy, o pow. 9 
arów, cena 15zł/m2, działka 1.03 ha. Oława, tel. 0603/91-83-53, 
0601/20-21-33.
DZIAŁKI BUDOWLANE 8,10 arów, przy lesie, blisko jezior - 9 
zł/m2. Olobok, tel. 068/381-21-26 
DZIAŁKI BUDOWLANE 20 i 15 a, woda, prąd przy działce • 20 
zł/m2. Pęgów, tel. 071/310-59-04

DZIAŁKI BUDOWLANE w Psarach, gmina Wisznia Mała - 50
zł/m2. Psary, tel. 071/387-88-06
DZIAŁKI BUDOWLANE 4 szt., pow. 14-18 arów, w Psarach,
cena - 60 zł/m2. Psary, tel. 071/387-83-38
DZIAŁKI BUDOWLANE 15 a i 22 a, 25 km od Wrodawia, 2 km
od Sobótki, ładny widok (na ślężę) - 27 zł/m2. Rogów Sobócki,
tel. 071/316-20-09
DZIAŁKI BUDOWLANE w Skokowej, pow. 12-20 a, możliwość 
połączenia, atrakcyjna lokalizacja, spokojna okolica, dobry do
jazd, prąd przy działce - 11 zł/m2. Skokowa, tel. 071/312-66-16 
DZIAŁKI BUDOWLANE pow. 15 i 17 arów, wszystkie media 
przy działce, oświetlone, dojazd drogą asfaltową (boczna), te
ren ekologiczny, wokół lasy, rzeka, zalew rekreacyjny, kpi. do
kumentacja, ok. 50 km od Wrodawia - 8 zl/m2 lub zamienię na 
mały samochód osobowy. Sośnie Ostrowskie, tel. 062/73M8-83 
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 cena 3.500 zł/a. Szewce, gm. Oborni
ki Śląskie, tel. 071/310-70-52
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 uzbrojone, w Kiełczowie, 1000 m2, bez 
pośredników • 45 zł/m2, Wilczyce, woj. wrocławskie, tel. 
0601/55-30-86
DZIAŁKI BUDOWLANE w Wojszycach i Ołtaszynie, pow.
1.000-2.000 m2, warunki zabudowy, od 180-200 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/368-78-43
DZIAŁKI BUDOWLANE w Łozinie, prąd, woda, telefon w gra
nicach działki - 40 zł/m2. Wrocław, tel. 315-48-19 
DZIAŁKI BUDOWLANE 8 km od Wrocławia - 25 zl/m2. Wro
cław, tel. 0608/46-28-67
DZIAŁKI BUDOWLANE w Bielanach Wr, pow. 8-20 a, uzbro
jone, bez pośredników, ceny 50-120 zł/m2. Wrocław, tel. 
0502/83-78-27
DZIAŁKI BUDOWLANE w Wilkszynie - Pisarzowicach (za Sta- 
błowicami), pow. 1.70P-3.500 m2 oraz pod rezydencję -18-25 
zł/m2. Wrocław, tel. 0600/16-04-18 
DZIAŁKI BUDOWLANE Bielany Wrodawskie, 767 i 710 m2, 
obok siebie -113 zł/m2. Wrodaw, tel. 071/337-04-04 
DZIAŁKI BUDOWLANE w miejscowości Brzezina k. Leśnicy, 
pow. 1.800 m2 - 38 zł/m2, pow. 2.100 m2 - 35 zł/m2, możliwość 
podziału. Wrodaw, tel. 071/329-00-36 
DZIAŁKI BUDOWLANE atrakcyjna lokalizacja, w okolicy Wro
cławia, od 20-30 zł/m2. Wrocław, tel. 0502/87-39-93 
DZIAŁKI BUDOWLANE 9-arowe, okolice Wrocławia oraz rol
na, z informacją o przeznaczeniu pod zabudowę średnio wyso
ką, w Wojnowie - 25 zł/m2. Wrodaw, tel. 071/346-60-30 
DZIAŁKI BUDOWLANE 12 szt., pow. 900-1000 m2, woda, gaz, 
siła, telefon „cena 80 zł/m2. Wrocław, tel. 071/327-66-20 
DZIAŁKI BUDOWLANE 2 x 1 200 mkw. - 25 zł/mkw, w Koło
brzegu. Wrodaw, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
DZIAŁKI BUDOWLANE na os. Jerzmanów, media podstawo
we, działka o pow. 11-14 arów. miejsce ekologicznie czyste i 
zadszne -45zł/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 w Pietrzykowicach koło Smolca, atrak
cyjna lokalizacja - 60 zl/m2. Wrocław, teł. 071/310-73-53 
DZIAŁKI BUDOWLANE w Chrząstawie Wielkiej, pod lasem, 
teren uzbrojony - 35 zł/m2. Wrodaw, tel. 0604/52-97-52 
DZIAŁKI LETNISKOWE nad jeziorem, z prawem zabudowy, 
Pojezierze Suwalskie • 12 zł/m2. Suwałki, tęl. 087/566-54-80 
po godz. 20
O DZIAŁKI REKREACYJNE atrakcyjne, pod zabu

dowę, 500-1000 m2, przy lesie, 100 m od brzegu 
jeziora Wonieść, idealny dojazd, Pojezierze Lesz
czyńskie • 17 zł/m2. Leszno, tel. 065/520-93-30 
po godz. 18, 0605/54-11-78 02025361

DZIAŁKI REKREACYJNE bez prawa do zabudowy, położone 
w lesie, nad jeziorem Wieleńskim - 6 zł/fn2. Błotnica, gm. Prze
męt, tel. 065/549-60-47
DZIAŁKI REKREACYJNE w miejscowości Rusinowo 24. Dar
łowo, tel. 059/810-98-64 po godz. 19 
DZIAŁKI REKREACYJNE pozwolenie na budowę, nad jezio
rem w Krzycku, cena 25 zł/m2. Krzycko, tel. 065/533-16-73, 
0609/37-02-65
DZIAŁKI REKREACYJNE nad j. Szelment, z prawem zabudo
wy, woj. suwalskie -12 zł/m2. Suwałki, tel. 087/566-54-80 po 
godz. 20
DZIAŁKI REKREACYJNE w miejscowości Stradomia Wierzch- 

■ nia, przy lesie i nowym zalewie, 18 km od Oleśnicy -1.500 zł/a. 
Syców, tel. 0608/58-03-81,0603/62-36-36 
DZIAŁKI REKREACYJNE w Górach Sowich, pozwolenie na 
budowę, atrakcyjna lokalizacja, dcha i spokojna okolica, blisko 
lasu, wszystkie media, pow. 2650 m2 -11.200 złoraz pow. 5000 
m2, -15.500 zł. Walim, tel, 0608/36-24-23 
DZIAŁKI REKREACYJNO • BUDOWLANE nad morzem, 16 
km od Ustki, 5 km od Rewy, woda i kanalizacja w ulicy, od 600 
do 1000 m2 - od 20.000 do 25.000 zł. Dębina, teł. 059/814-25-63 
DZIAŁKI ROLNO • SIEDLISKOWE pow. łączna 10 ha, atrak
cyjna lokalizacja, nad stawami, od 5.000-8.000 zł/ha. Księgie- 
nice, gm. Miękinia, tel. 071/396-30-28 
DZIAŁKI SIEDLISKOWE rolne, powyżej 1 ha, wspaniała loka
lizacja, przy trasie Jelenia Góra • Sosnówka, 800m do zalewu, 
widok na Karkonosze, cena 4 zł/m2. Jelenia Góra, tel. 
075/755-93-49
DZIAŁKI SIEDLISKOWE w Grabowni Wielkiej, gmina Twardo
góra, cena -15 zł/m2. Wrodaw, tel. 0606/98-04-96 
DZIAŁKI SIEDLISKOWE 2 szt., pow. 1-5 ha, częściowo uzbro
jone, 19 km od Wrocławia, - 40.000 żf. Wrocław, teł. 
071/787-26-08
GARAŻ murowany w Jelczu Laskowicach, w zabudowie sze
regowej, -12.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-41 -70 
GARAŻ w Legnicy, ul. Kwiatkowskiego, własnościowy, księga 
wieczysta, - 11.300 zł. Legnica, tel.•076/854-20*58, 
0606/26-64-36
GARAŻ murowany w Lubinie-Klopotów, kanał, duży, akt nota
rialny, - 4.500 zł. Lubin, tel. 076/749-56-11,0605/46-65-86 
GARAŻ własnościowy, pow. 18 m2, z posesją kanał, prąd przy 
szybie LW, dobra lokalizacja, cena • 10.000 zł. Lubin, tel. 
076/749-45-90,0606/81-83-72
GARAŻ prąd, kanał, ul. Wójta Henryka (obok salonu Forda) -
10.500 zł. Lubin, tel. 076/749-70-59 po godz.20,0600/14-18-46 
GARAŻ własnościowy, w Lubinie, przy ul. Budziszyńskiej, -
13.500 zł. Lubin, tel. 076/846-80-96
GARAŻ murowany, własnościowy, energia el., kanał, w Lubi- 
rlie, przy ul. Cmentarnej, -15.000 zł. Lubin, tei. 076/846-13-14 
GARAŻ w centrum Lubina, koło Z.U.S - 16.000 zł. Lubin, tel. 
076/844-27-07
GARAŻ w Świdnicy, w zabudowie szeregowej, księga wieczy
sta, raty, - 15.000 zł. Słotwina 23b, gm. Świdnica, tel, 
074/853-92-93
GARAŻ w zabudowie szeregowej, pow. 18 m2, działka 35 m2, 
użytkowanie wieczyste, przy ul. Siemianowickiej, - 5.500' zł. 
Wrocław, tel. 071/786-72-52
GARAŻ mały, z blachy falistej • 300 zł. Wrocław, tel. 351-7Ś-28 
GARAŻ murowany, szeregowy, prąd, własnościowy, pow. 
2.6x4.9 m2, przy ulicy Żeromskiego 77, -14.900 zł. Wrocław, 
tel. 0602/66-65-01
GARAŻ murowany własnościowy, pow. 16.6 ni2, w zabudowie 
szeregowej, księga wieczysta, przy ul. Lubuskiej, • 20.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/342-24-36
GARAŻ własnościowy, we Wrocławiu, przy ul. Dokerskiej, na 
Kozanowie, • 25.000 zł. Wrodaw, tel. 0604/37-44-45 
GARAŻ murowany, własnościowy, w zabudowie szeregowej, 
inst. elektryczna, na Książu Małym, • 19.000 zł. Wrodaw, tel. 
071/340-07-24,0604/11-67-95
GARAŻE blacha ocynkowana, 3 x 5 m, 3 x 6 m, zapewniam 
transport, montaż gratis, ceny od 1.200 zł. Strzelin, tel. 
071/392-16-35,0503/10-71-00
GARAŻE BLASZANE skręcane, nowe, blacha ocynkowana, tra
pezowa, wym. 3x5m,3x6m, możliwe raty, • 1.650 zł. Syców, 
tel. 062/78547-78,0608/46-79-42 
GORZELNIA o pow. 1000 m2, na działce 1 ha, - 200.000 zł. 
Jarocin, tel. 0603/83-87-23.

GOSPODARSTWO dom, obora, stodoła, grunt rolny 6 ha, woj. 
suwalskie, - 230.000 zł. Suwałki, tel. 087/566-54-80 po godz. 
20
GOSPODARSTWO ROLNE dom, budynki gosp., działka 30 a, 
ogrodzona, działka z pawilonem handl., w rozliczeniu 2 miesz
kania - 200.000 zł. Biedaszków Wielki, tel. 071/312-87-84 
GOSPODARSTWO ROLNE w Cieszęcinie, ok. 5 km od Wieru
szowa, dom (położony przy ulicy), obora, stodoła, śżopy, grunt 
orny 1.62 ha, • 35.000 zł. Boguszyce, gm. Oleśnica, tel. 
071/399-31-85
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 150 m2, 3-pokojowy dom, 
kuchnia, łazienka, WC, c.o., 8.5 ha gruntu rolnego, blisko staw 
i lasy, -120.000 zł. T. Nowakowski, 59-330 Buszkowice 1, gm. 
Śdnawa
GOSPODARSTWO ROLNE budynek mieszkalny (media)*za
budowania gosp., 63 ha ziemi dookoła domu, ustronne położę-, 
nie, kotlina, dobry dojazd, przeznaczenie na hodowlę koni, by
dła, agroturystykę, możliwa dodatkowa dzierżawa 45 ha, •
350.000 zł. Dębowy Gaj, gm. Lwówek Śląskj, tel. 090/67-93-50 
GOSPODARSTWO ROLNE 17 ha, z maszynami, zasiewami, 
dom 140 m2, duże zabudowania gospodarcze, media, • 240,000 
zł. Głogów, tel. 076/831-80-43
GOSPODARSTWO ROLNE 13,20 ha, duże budynki mieszkać 
ne i gosp., po kapit. remoncie, 6 km od jezior, nadające się na 
każdą działalność - 230.000 zł. Krakówkowice, gm. Otmuchów, 
tel. 077/435-32-70 wieczorem, 0608/64-33-33 
GOSPODARSTWO ROLNE k. Rawicza, w tym dom o pow. 210 
m2 + zabudowania o pow. 1800 m2, grunt 27 a, ziemia III i IV 
klasy, - 290.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 071/310-13-48 
GOSPODARSTWO ROLNE 39 ha, kl Ili, IV, V, działka, pow. 80 
a, 3 domy mieszk., pom. gosp., pow. 800 m2, możliwość wyko
pania stawów - 550.000 zł. Rakowice Wlk., tel. 0608/84-21-42 
GOSPODARSTWO ROLNE SPECJALISTYCZNE trzoda 
chlewna, nowocześnie wyposażone, na Śuwalszczyżnie, -
800.000 zł. Suwałki, tel. 0606/16-65-39 
GOSPODARSTWO ROLNE pow. 3 ha, las 0.3 ha. w Szewni 
Górnej, piękna okolica, 14 km od Zamośda, dom, obora, stodo
ła, pełna elektryfikacja, woda, całość ogrodzona, - 38.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/361-59-69
GOSPODARSTWO ROLNE + zabudowania gosp., pow.2,04 
ha + nowy dom jednorodzinny. - 250.000 zł. Wschowa, tel. 
065/540-25-87
GOSPODARSTWO ROLNE o pow. 3.5 ha, w tym 2 ha ogrodu, 
duże zabudowania, telefon, łazienka, - 110.000 żł. Zaborów, 
gm. Ścinawa, tel. 076/843-59-88
•  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

•  GRUNT w Smolcu, atrakcyjny, pow; 4 ha - 25 zł/m2,8 km 
od Rynku, we Wrocławiu. RES, Wrocław, tel. 
071/789-96-50 99000001

GRUNT klasy V i VI, w tym kawałek lasu w okolicy Walimia, 3 
ha, cena -12.000 zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
GRUNT 1,6 ha, pod zabudowę, blisko media, w Chrząstawie 
Małej - 10 zł/m2. Chrząstawa Mała, tel. 071/318-96-46, 
0606/68-17-02
GRUNT 63 ha, graniczy z wysypiskiem śmieci • 4 zł/m2. 
Jelcz-Laskowice, tel. 071/381-10-76^0502/53-17-96 
GRUNT budowlany, pow. 1.5 ha, atrakcyjna lokalizacja, 7 km 
od granicy Wrocławia, media - 450 zł/a. Jeszkowice, tel. 
071/318-04-19

GRUNT pod budowę, 2.5 ha, w Strzelinie, okolice parku, •
300.000 zł. Nitecki, Karszów 44A/1, gm. Strzelin
GRUNT pod budowę, 12.000 m2, woda, prąd, w Szczytnej - 5 
zł/m2, grunt rolny, 7,5 ha, przy lesie, woda, prąd, 2 km od Dusz
nik Zdroju -1,5 zł/m2. Kłodzko, tel. 0601/62-91-17 
GRUNT 1000 m2, z możliwością przekształcenia na działkę 
budowl., 50 m od zabudowań, Radakowice, 10 km od Leśnicy -
50.000 zł. Lutynia, gm. Miękinia, tei. 071/317-78-40 
GRUNT pod zabudowę (np. stacja paliw lub motel), pow. 1,1 ha 
- 5 zł/m2. Oleśnica, tel. 071/398-42-50,0609/51-30-50 
GRUNT w Mokronosie Górnym, pow. 9.64 ha - 7 zł/m2. Smo
lec, tel. 071/316-84-39
GRUNT nad morzem, pod działki rekreacyjno-wypoczynkowe, 
w miejseowośd Wicie, gm. Darłowo, cena 10-30 zł/m2. Tychy, 
tel. 032/218-36-74
GRUNT 1.02 ha. obok osiedla Jagodno-Lamowice - 30 zł/m2. 
Wrodaw, tel. 071/346-48-83,0501/92-62-88 
GRUNT pod zabudowę biurowo-magazynową, pow. 2510 m2, 
WrocłaW Krzyki, atrakcyjny, w dobrym punkde -190 zł/m2. Wro
cław, tel. 071/339-89-98
GRUNT 1,5 ha, przy głównej szosie - 35.000 zł. Żórawina, tel. 
071/316-45-90 po godz.18
GRUNT ORNY pow. 1.14 ha, II kl., 12km od Wrocławia, kieru
nek na Żórawinę, pilne, -12.000 zl. Rzeplin, gm. Żórawina, tel. 
071/316-46-53
GRUNT ORNY 2.7 ha, możliwość przekwalifikowania na pia
skownię, - 60.000 żł. Węgry, tel. 0608/81 -11-63 
GRUNT ORNY przeznaczony na działki budowlane, 3 ha, 9 km 
od granic Wrodawia, dom mieszkalny z zabudowaniami gospo
darczymi, - 450.000 zł. Wojtkowice 34, gm. Żórawina, tel. 
071/316-51-07
GRUNT ORNY pow. 1.90 ha, możliwość przekwalifikowania na 
działkę siedliskową, prąd, na trasie Wrocław-Strzelin, przy dro
dze asfaltowej - 10 zł/m2. Żerniki Wrocławskie, tel. 
071/311-32-54
GRUNT ROLNY 1.92 ha, na ubezpieczenie KRUS, okolice Na
mysłowa, - 6.000 zl., tel. 0607/55-65-74 
GRUNT ROLNY pow. 1 ha, z laskiem, V klasa, w Bielawie, gm. 
Długołęka, -12.000 zł. Bielawa, tel. 071/315-72-65 
GRUNT ROLNY 7.62 ha, - 35.000 zł. Kamień, gm. Mirsk, tel. 
0603/64-60-89
GRUNT ROLNY w Komornikach, 1 ha, -12.000 zł. Komorniki,
gm. środa Śląska, tel. 0607/45-76-90
GRUNT ROLNY o pow. 2.5 h, pod zabudowę przemysłową - 25
zł/m2. Komorniki, gm. środa Śląska, tel. 0609/37-07-81
GRUNT ROLNY pow. 3,6 ha, blisko lasu, cena 10.000 zł/ha.
Ligota Mała, tel. 071/398-74-09
GRUNT ROLNY 3,25 ha, w Prochowicach • 11.000 zł. Lubin,
tel. 076/846-71-66
GRUNT ROLNY pow. 3 ha, w Radłowie, gm. Zawonia -1.000
zł/ha. Radłów, tel. 071/315-72-65
GRUNT ROLNY sad 1 ha, • 10.000 zł. Sobótka, tel.
071/390-30-34
GRUNT ROLNY pow. 6 ha - 2.500 zł/ha. Srebrna Góra, tel. 
0603/31-25-66
GRUNT ROLNY pow. 2 ha, w okolicy Polanicy Zdr., gm. Kłodz
ko, cena - 6.000 zł/ha. Stary Wielisław, gm. Kłodzko, tel. 
074/868-57-64 po godz. 18
GRUNT ROLNY pow. 0.6 ha, pod lasem, z możliwością prze
kształcenia na działkę budowlaną, blisko prąd, woda, • 8.500 
zł. Twardogóra, tel. 071/315-82-78

GRUNT ROLNY o pow. 4 ha, okolice Świdnicy, na każdą dzia
łalność, studnia głębinowa. Wałbrzych, tel. 074/845-33-20 
GRUNT ROLNY pow. 4,75 ha, z uzbrojoną działką siedlisko
wą, 40 arów lasu, koło Bolesławca, - 35.000 zł. Warta Bolesła
wiecka, tel. 0603/05-26-53,076/818-95-08 wieczorem 
GRUNT ROLNY pow. 0.5 ha, przy lesie i sadzie, blisko jezioro, 
koło Wolsztyna, nadaje się na sad lub działkę rekreacyjną, -
5.500 zł. Wolsztyn, woj. zielonogórskie, tel. 0606/59-14-79 
GRUNT ROLNY 5 ha. III, IV klasy, przy trasie do Środy Śl. -
7.000 zł/ha i działka siedliskowa, 2.7 ha, 10 km od granicy mia
sta, gm. Miękinia, pod lasem - 6 zł/m2. Wrocław, tel. 
071/788-64-80 po 21,0607/46-49-50
GRUNT ROLNY we Wrocławiu, na Jerzmanowie, III klasy, pow.
1.100 m2, przy osiedlu domków, prąd, woda, z telefonem, -
14.500 zł. Wrodaw, tel. 071/357-21-02,0608/27-09-14 
GRUNT ROLNY 2.60 ha, na Muchoborze Wlk., przy planowa
nej obwodnicy i drodze do Makro, pod centrum logistyczne, cena 
200 zł/m2. Wrocław, tel. 071/339-72-81
GRUNTY 20-30 a, w Legnicy, Głogowie i Lubinie, w centrum
osiedli. Legnica, tel. 076/850-61-86,0604/47-31-57
GRUNTY ROLNE 39 ha, klasa III, IV, V lub wydzierżawię - 3.000
zł. Lwówek Śląski, tel. 0608/84-21-42
GRUNTY ROLNE 18 ha, na trasie Leszno - Głogów, cena 5.000
zł/ha. Wschowa, tel. 065/540-25-87
HALA 1.000 m2, centrum Legnicy, możliwość przystosowania
pod każdą działalność, - 350.000 złlub wynajmę. Legnica, tel.
0607/24-48-34
HALA UDOJOWA typu .rybia ość*. 2x4 szt., kompletna na du- 
owakach, z wygrodzeniami oraz stacja paszowa - stojak, •
10.000 zł. Sarbinowo, tel. 065/573-38-20
HALA w Trzebnicy, pow. 400 m2, wys. 5 m, wszystkie media, 
atrakcyjna lokalizacja, działka budowlana 80 a, ogrodzona, 
utwardzona, wynajem - 4.000 zl/mies., sprzedaż 550.000 zł. 
Trzebnica, tel. 0601/74-66-30,0601/74-66-40 
HALA stodoła, o pow. 890 m2, w okolicy oddalonej 12 km od 
granicy Wrocławia, z placem manewrowym o dowolnej wielko- 

i śd, przylegające bezpośrednio do drogi asfaltowej, bez pośred
ników, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/316-94-32 .
HALA, 1980 r. + budynek, pow. 960 m2, po odnowie + działki 
budowlane, 2 bramy, c.o., wentylacja, wszystkie media, trans
formator, 14 km od granicy z Czechami, na każdą produkcję • 
110 zł/m2 lub zamienię, wydzierżawię albo przystąpię do spół
ki. Ziębice i Brzeg, tel. 074/819-17-43,077/416-54-05 
O  HALA MUROWANA pow. 920 m2, wys. 4 m, bu

dynek warsztatowy z adaptowanym mieszkaniem 
• w trakcie, na działce budowlano-przemysłowo- 
-rolnej o pow. 9200 m2. Teren ogrodzony. Prąd, 
telefon, ładna okolica, w Brzezinie, 6 km od Wro- 
cławia-Leśnicy, przyłącze wody w trakcie budo
wy • 330.000 zł. Wrocław, tel. 071/317-71-66, 
0502/37-13-58 02028791

HALA MUROWANA pow. 1.200 m2, c.o., woda,.2 studnie głę
binowe, siła (transformator), sad owocowy, mieszkanie 3-poko
jowe, pow. 150 m2, hol, kuchnia, łazienka, na działce o pow.
0.48 ha (ogrodzonej), teren utwardzony, na uboczu, nadaje się 
na hurtownię, produkcję itp, - 240.000 zł. Dębowiec, tel. 

1074/816-11-86
KAMIENICA w centrum Legnicy, do remontu, &MPm2, - 70.000 
zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27
KAMIENICA w centrum Rawicza, ll-piętrowa, lokal handlowy 
450 m2, wszystkie media, do modernizacji, działka 621 m2, -
300.000 zł. Rawicz, tel. 065/546-32-14,0603/77-50-08
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SKLEP W  RYNKU  
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cena -  165.000 z l OPO12521 
Dzierżoniów, tel. 074/83-23-888.0-602 620 093

KAMIENICA 600 m2, działka 800 m2, 2 piętra, w trakcie re
montu, niedaleko centrum Gliwic, - 250.000 zł lub zamienię na 
samochód, inne propozycje. Wrocław, tel. 0608/78-15-26, 
0609/38-92-19
KAMIENICA CZYNSZOWA w Raciborzu, przy głównej dródze, 
pow. 500 m2, działka 0,20 ha, parter - 2 lokale handlowe, budy
nek gospodarczy wraz z garażem, teren zagospodarowany, -
660.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-90-79,0601/72-84-65 
KAMIENICA WOLNO STOJĄCA w centrum Legnicy, piętrowi, 
część handlowa na parterze, mieszkalna na piętrze, poddasze, 
683 m2, działka 195 m2, garaż, media (czynne), • 150.000 zł. 
Legnica, teł. 076/862-69-88, 076/862-68-93, 0606/58-36-35 
(zdjęcia do tej oferty można zobaczyć w internecie pod nume
rem • AG0224 yvww.autogielda.com.pl)
KiOSK HANDLOWY na placu targowym, Krzyki ul. Orzecho
wa, z ladami, regałami, wodą, z telefonem (Dialog), • 34.500 zł. 
Paweł Borowski, Wrocław, tel. 071/783-56-80 w godz. 10-18 
KIOSK HANDLOWY na targowisku przy ul. Orzechowej 2A, z 
wyposażeniem, pow. 20 m2, prąd. woda, WC, ochrona, plany 
rozbudowy, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 071/793-56-77 
KIOSK HANDLOWY o pow. 18 m2, w Jaworzynie Śl., na tere
nie kolei państwowych, woda, siła, prąd, - 8.000 zł. ., tel. 
074/858-81-07,0606/23-43-67
KIOSK HANDLOWY wykonanie fabryczne, 6 m2,2 szt., inst. 
elektryczna + licznik, ocieplony dach, z płyty trapezowej, stan
b. dobry, w cenie 1.800 - 2.000 zi. Bolesławiec, tel. 
075/734-73-25,0502/84-48-47
KIOSK HANDLOWY wym. 3.2 x 3.4 m, - 6.000 zł. Głogów, tei. 
076/834-23-18,076/835-22-66
KIOSK HANDLOWY pow. 4 m2, na bazarze Różyckiego, -1.000 
zł. Jelenia Góra, tel 075/641 -22-79 
KIOSK HANDLOWY 8 m2, płyta obornicka, inst. elektr., stan b. 
dobry, - 2.800 zł. Leszno, tel. 0603/80-73-12 
KIOSK HANDLOWY pow. 20 m2, z wejściem do środka, atrak
cyjna lokalizacja przy ul. Modrzewiowej, - 7.000 zł. Lubin, tel. 
076/846-92-97,0501/62-35-87
KIOSK HANDLOWY TYPU .RUCH’ nadaje się na altanę, ba
rak budowlany, okratowany, inst. elektryczna, - 500 żł. Lubin, 
tel. 0606/11-74-76
KIOSK HANDLOWY PETRUS z lokalizacją, w Lubinie, ocie
plony, żaluzje, alarm, prąd, -12.000 zł. Lubin, tel. 076/844-39-29, 
0501/95-83-11
KIOSK HANDLOWY z wyposażeniem gastronomicznym, lo
dówka, zamrażarki, regały, kafelki, z lokalizacją, prąd, WC, woda 
ciepła i zimna, pow. 25 m2 użytk. 18 m2, miejsce na stoliki na 
zewn. kiosku, kasa fiskalna gratis • 20.000 zi. Lubin, tel. 
076/846-97-94
KIOSK HANDLOWY z lokalizacją na terenie Oławy, branża: 
bielizna, odzież - 5.000 zł. Oława, tel. 0606/95-63-60 
KIOSK HANDLOWY przenośny, ocieplony, okratowany, stalo
wa konstrukcja, wejście do środka, energia, regal, lada, 18 m2, 
- 4.500 zł. Pększyn, gm. Prusice, tel. 071/312-66-21 
KiOSK HANDLOWY KWIACIARNIA, -15.000 zł lub wynajmę -
1.000 zł/mies. Wrocław, tel. 071/353-75-23
KIOSK HANDLOWY 15 m2, na placu przy ulicy Zielińskiego, 
atrakcyjna lokalizacja, - 55.000 zł. Wrodaw, tel. 0602/10-21 -38 
KIOSK HANDLOWY 18 m2, na placu przy ulicy Zielińskiego, -
58.000 zł. Wrocław, tel. 0606/93-82-96
KtOSK HANDLOWY nabiałowy, z wyposażeniem, o pow.'14 
m2, przy ul. Widnej, -15.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-67-75, 
071/789-32-70,0501/57-54-16
KIOSK HANDLOWY spożywczy, z wejściem do środka, pod
piwniczony, z towarem iub bez, we Wrocławiu, przy ul. Borow
skiej, - 39.000 zł. Wrocław, tel. 0603/68-75-78 
KIOSK HANDLOWY 16 m2, wejście do środka, woda ciepła i 
zimna, regały, lada, estetyczny wygląd, targowisko .Klon*, we 
Wrocławiu, - 8.500 zł lub wynajmę za - 800 zł/mies.< Wrocław, 
tel. 071/352-60-67 po godz. 19
KIOSK HANDLOWY z lokalizacją, na terenie Oławy, branża: 
odzież i bielizna, - 5.000 zł. Wrocław, tel. 0606/95-63-60
•  KUPIĘ DOM w kierunku na Sobótkę, do 150.000 zł. BN 

.Nowy Dom’ , Wrocław, tel. 071/372-43-06 99000001
•  KUPIĘ DOM w stanie surowym, do 200 m2, w południo

wo-zachodnim rejonie Wrocławia. BN .Nowy Dom’ , Wro
cław, tel. 071/372-43-06 99000001

•  KUPIĘ DOM w ok. Wałbrzycha, do remontu, z pom. na 
warsztat, garażami itp., z działką. Uwaga! W rozliczeniu 
może być mieszkanie 1-pokojowe, 27 m2, z widną kuch
nią, przy ul. Bolesławieckiej we Wrocławiu, na 6. piętrze w 
budynku 11-piętrowym. BN .Nowy Dom’ , Wrocław, tel. 
071/372-43-06 99000001

KUPIĘ DOM do remontu, przebudowy lub po spaleniu, w okoli
cach Jeleniej Góry, Piechowic, Janowic Wielkich, w cenie do
45.000 zł. Ciechanowice, gm. Marciszów, woj. jeleniogórskie, 
tel. 0609/58-37-57
KUPIĘ DOM lub mieszkanie w okolicach Kłodzka lub Bystrzy
cy KI. do 25.000 zł. Domaszków, tel. 0502/60-89-54 
KUPIĘ DOM mały, do remontu, ok. Lwówka Śl. - do 20.000 zł. 
Legnica, tel. 076/855-07-76 po godz.20 
KUPIĘ DOM do remontu, w Świdnicy. Świdnica, tel. 
0607/12-81-26
KUPIĘ DOM w okolicy Świdnicy, bez lokatorów, może być po
niemiecki, do małego remontu. Wałbrzych, tel. 074/845-71-95, 
0606/60-81-93 • . f,
KUPIĘ DOM mały lub zabudowania magazynowe (250 m2), 
warsztatowe z mieszkaniem w okolicy Obornik Śląskich lub 
Trzebnicy, może być do małego remontu. Wrocław, tei.
346-26-02
KUPIĘ DOM może być do remontu, 80 do 100 m2,20 do 40 
arów pola, samotna osoba. Wrocław, tel. 071/355-30-91 
KUPIĘ DOM we Wrocławiu, na Karłowicach, może być do re
montu. Wrocław, tel. 071/350-76-92 po godz. 20,0603/13-91-01 
KUPIĘ DOM PONIEMIECKI do remontu we Wrocławiu - do
85.000 zł. Wrocław, tel. 0605/61-99-83
KUPIĘ DOM w górach, do remontu, do 50.000 zł. Wrocław, tel. 
071/372-81-82
KUPIĘ DOM do remontu, w lesie lub w jego pobliżu, okolice 
Wrocławia. Wrocław, tel. 071/322-68-21 
KUPIĘ DOM NA WSI z zabudowaniami gosp. (stodoła, obora), 
na działce 1-2 ha, do 20 km od Wrocławia, do 40.000 zł. Wro
cław, tel. 0502/45-33-94
KUPIĘ DOM PONIEMIECKI na południe od autostrady, do 30 
km od Wrocławia. Wrocław, tel. 071/787-45-96 po godz. 17 
KUPIĘ DOM, SKLEP w Lubinie, Polskowicach, Głogowie lub 
dom na wsi, w cenie do 90.000 zł. Głogów, tel. 0603/54-99-07
•  KUPIĘ DZIAŁKĘ w północno-wschodnim rejonie Wrocła

wia,' do 20 km, w cenie do 50.000 zł. BN .Nowy Dom’ , 
Wrocław, tel. 071/372-43-06 99000001

KUPIĘ DZIAŁKĘ i grunt rolny, we Wrocławiu lub okolicy. Wro
cław, tel. 071/341-42-44
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ we Wrocławiu. Ostrów Wlkp., 
tel. 062/763-28-65 grzecznościowy 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w okolicy Sobótki (w kierun
ku Wrocławia). Wodzisław Śl., tel. 032/455^51-31 
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ we Wrocławiu, może być na 
terenach popowodziowych. Wrocław, tel. 0608/21-31-38 grzecz
nościowy
KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ pod budowę domu z warszta
tem samochodowym, uzbrojoną, we Wrocławiu, ok. 12 arów, w 
cenie ok. 70 zł/m2. Wrocław, tel. 0601/77-67-66 
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ w okolicach Wrocławia. 
Wrocław, tel. 0600/88-57-41
KUPIĘ DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ w Lginiu, z domkiem lub 
bez. Wrocław, tel. 0602/64-47-25 
KUPIĘ GOSPODARSTWO ROLNE małe, przylegające do szo
sy, v/ rozliczeniu mieszkanie we Wrocławiu. Trzebnica, tel. 
071/312-87-84
KUPIĘ GRUNT w Karpaczu lub okolicy. Legnica, tel. 
0602/28-65-74

KUPIĘ GRUNT w okolicy Trzebnicy.. Trzebnica, tel. 
0601/70-43-50
KUPIĘ GRUNT z zabudów, w górach, na wsi. Wrocław, tel. 
0605/24-57-85
KUPIĘ GRUNT ORNY o pow. 0.5-2 ha, przy drodze asfaltowej,
nadający się na rekreację, w cenie do 2.000 zł/ha. Lubin, tel.
076/846-75-80 po godz. 20,0502/36-39-18
KUPIĘ GRUNT ORNY w okolicach Strzegomia. Strzegom, tel.
074/649-18-11
KUPIĘ GRUNT ORNY blisko granicy czeskiej. Wrocław, tel. 
0601/80-24-31
KUPIĘ GRUNT ROLNY o pow. 100-200 ha. pod uprawę, w okol.
Wrocławia.., tel. 0601/71-52-22
KUPIĘ GRUNT ROLNY w okolicy Trzebnicy, Oleśnicy, Kątów
Wr. Wrocław, tel. 0600/35-58-07
KUPIĘ GRUNT ROLNY oraz łąkę, w rejonie Siechnicy, Gro-
blic, Świętej Katarzyny. Wrocław, tel. 0603/54-37-38
KUPIĘ GRUNT ROLNY ok. 2 ha, może być łąka lub nieużytek,
pole orne, w okolicy Wrocławia. Wrocław, tel. 311-39-61,
0602/12-51-35
KUPIĘ GRUNT ROLNY ok. 10 ha, w okolicach Trzebnicy i Obor
nik, może być gorszej klasy, gotówką. Wrocław, tel: 
071/372-60-43,0605/54-30-45
KUPIĘ GRUNTY 2-30 arów, w Legnicy, Głogowie i Lubinie, w 
centrum osiedli. Legnica, tel. 076/850-61-86,0604/47-31-57 
KUPIĘ GRUNTY ROLNE w okolicy miejscowości (Gądów, Za
brodzie, Cesarzowice, Jaszkotle, Baranowice, Sadków, Pietrzy- 
kowice, Sadowice, Małkowice, Kębłowice, Skałka, Bogdaszo- 
wice, Lisowice), w gminie Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, pod. 
uprawę. Wrocław, tel. 0608/52-03-08 
KUPIĘ HALĘ o pow. ok. 400 m2, w granicach Wrocławia lub 
na obrzeżach, do remontu. Wrocław, tel. 071/341-99-70, 
0501/78-04-04
KUPIĘ KIOSK, KONTENER lub barak, z przeznaczeniem na 
altankę. Środa śl., tel. 0607/04-70-00 
KUPIĘ MIESZKANIE lub mały dom, w Legnicy. Legnica, tel. 
076/862-05-10
KUPIĘ MIESZKANIE lub strych, do remontu, naUiskupinie lub 
Sępolnie. Wrocław, tel. 0601/70-33-00 
KUPIĘ MIESZKANIE na Sępolnie lub Biskupinie, stare budow
nictwo, może być do remontu, 40-60 m2. Wrocław, tel. 348-35-25

Sprzedam lub wynajmę pomieszczenia 
magazynowo-produkcyjne o pow. 250 m2 

na placu o pow. 1160 m2, ogrodzone. 
. OP012628 

Wrocław, ul. Fabryczna, 
tel. 0-605 211 726,071/352-83-98

KUPIĘ MIESZKANIE w starym budownictwie lub do remontu. 
Wrocław, tel. 0501/70-45-65
KUPIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe lub strych do adaptacji. 
Wrocław, tel. 0609/39-22-81
KUPIĘ MIESZKANIE we Wrocławiu, 1 lub 2-pokojowe, do re
montu, bez pośredników. Wrocław, tel. 0607/51-92-50 
KUPIĘ MIESZKANIE dam odstępne. Wrocław, tel. 
071/347-80-50 wieczorem
KUPIĘ MIESZKANIE o pow. do 40 m2, bez pośredników, w 
nowym budownictwie, z balkonem, w cenie do 75.000 zł, najle
piej na osiedlu Szczepin. Wrocław, tel. 071/322-35-59 
KUPIĘ MIESZKANIE w starym budownictwie lub dom w okoli
cy Wrocławia, bez pośredników. Wrocław, tel. 0601/27-87-18 
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE do 30.000 zł lub 2-poko- 
jowe, do 40.000 zł, Wrocław lub Jelcz. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/318-42-56
KUPIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu lub okoli
cy. Wrocław, tel. 071/349-20-30 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE okolice centrum Legnicy, 
do 50 m2, spółdzielcze, do 2 p., w niskim domu. Legnica, tel. 
076/722-75-48,076/855-29-65,0605/39-51-13 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu lub okoli
cach. Wrocław, tel. 327-78-35
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w południowo-zachodniej
części Wrocławia lub jego okolicach - do 50.000 zł. Wrocław,
tel. 071/351-77-60.0609/44-20-57
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, może być
do remontu lub zadłużone, do 60.000 zł. Wrocław, tel.
071/363-87-99
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE ok. 45-48 m2, z jasną 
kuchnią może być do remontu, bez pośredników, okolice No
wego Dworu, Szczepina, Popowic, Gądowa, ul. Inżynierskiej, -
85.000 zł. Wrocław, tel. 788-19-13
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Hubach. Wrocław, tel. 
0502/93-20-15 lub 784-85-02
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, we Wro
cławiu, chętnie w bloku, może być zadłużone lub do remontu, 
do 50.000 zł. Wrocław, tel. 0503/76-77-80 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE z C.O. w Karpaczu, 
Szklarskiej Porębie, Cieplicach. Wrocław, tel. 071/318^57-52 
KUPIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, rozkłado
we, do 70.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-65-27 
KUPIĘ MIESZKANIE4-, 5-POKOJOWE we Wrocławiu, zadba
ne, bez pośredników, w rozliczeniu mogą być dwa, 2 i 3-poko- 
jowe we Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/355-1( -̂11,0606/80-84-60 
KUPIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 80-100 m2, na 1.- 
lub 2. piętrze, w niskiej zabudowie, we Wrocławiu. Wrocław, 
tel. 071/359-37-85
KUPIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE lub większe, we Wrocła
wiu albo okolicy. Wrocław, tel. 071/343-75-10 
KUPIĘ PIEKARNIĘ lub wynajmę, wejdę w spółkę lub inne pro
pozycje. Wrocław, tel. 071/350-79-43 wieczorem 
KUPIĘ PÓŁ DOMU we Wrocławiu - do 85.000 zł. Wrocław, tel. 
0605/61-99-83
KUPIĘ STRYCH do adaptacji, we Wrocławiu. ., tel. 
0608/08-69-07
LAS SOSNOWY 7 ha, 45-letni, atrakcyjna lokalizacja w okoli
cach Grabowa nad Prosną w odległości ok. 500 m budowa 
zapory wodnej, -17.000 zł. Boguszów-Gorce, tel. 074/844-09-25 
O LOKAL w Śródmieściu, pow. 90 m2, po usługach 

ślusarskich, z telefonem, zapleczem socjalnym, 
podwórzem i częściowym wyposażeniem. Odstą
pię, ewentualnie inne propozycje. Wrocław, tel. 
071/345-65-86 rano i wieczorem 02029151 

LOKAL użytkowy w centrum Polkowic, pow. 50 m2, nadający 
się na każdy rodzaj działalności gosp. - 75.000 zł. Lubin, tel. 
0601/53-62-61
LOKAL 30 m2, na gastronomię, gabinet lekarski, • 29.000 zł. 
Opole, tel. 0604/92-70-08
LOKAL BIUROWY na Krzykach, pow. 60 m2, z parkingiem, -
100.000 zł. Wrocław, tel. 0606/40-34-24
O LOKAL GASTRONOMICZNY • restauracja, disco, 

120 m2 + ogródek piwny 100 m2, funkcjonujący, 
po remoncie kapitalnym, z pełnym wyposaże
niem, koncesja na alkohol, z telefonem, z miej
scami parkingowymi, mały czynsz, odstępne do 
uzgodnienia. Wrocław, te i. 071/363-31-96 
01035721

LOKAL GASTRONOMICZNY na giełdzie samochodowej w 
Lubinie, kompletny, gotowy do działalności gosp, - 8.000 zł. 
Lubin, tel. 076/847-36-82
LOKAL GASTRONOMICZNY wolnostojący, funkcjonujący, z 
telefonem oraz z pełnym wyposażeniem, lokalizacja - sypialnia 
Wrocławia, mały czynsz - odstepne do uzgodnienia. Wrocław, 
tel. 071/343-70-81,0601/79-96-75 
LOKAL GASTRONOMICZNY w dobrym punkcie, centrum han
dlowe na Nowym Dworze - 53.000 zł. Wrocław, tel. 
0604/66-34-47,0602/23-43-28
LOKAL HANDLOWO • USŁUGOWY pow. 87 m2, położony w 
pawilonie handlowym, w centrum osiedla, parking, duża.witry- 
na, -180.000 zł. Kłodzko, tel. 074/644-20-81 
LOKAL HANDLOWO • USŁUGOWY Wrocław, Śródmieście, 
ul.Otwarta o pow. 30 m2, po remoncie kapitalnym, siła, wc, co, 
- 75.000 zł. Wrocław, tel. 322-70-21 po 20

LOKAL HANDLOWY oraz dom w budowie i działka 5Q0 m2, w 
Bogatyni, wszystkie media, - 210.000 zł. Bogatynia, tel. 
0605/94-66-56
LOKAL HANDLOWY 52 m2, księga wieczysta, w Kluczborku,
• 110.000 zł lub zamienię na mieszkane. Kluczbork, tel. 
077/418-53-93
LOKAL HANDLOWY w centrum Zgorzelca, 41 m2, cena 4.000 
zł/m2. Zgorzelec, tel. 075/771-91 -50 
LOKAL HANDLOWY 560 m2, sklep 160 m2, magazyn 400 m2, 
na dowolną działalność gospodarczą, działka 765 m2; atrak
cyjna lokalizacja, możliwe raty - 1.000 zł/m2. Żarów, tel. 
074/858-94-10,0607/15-27-15
LOKAL UŻYTKOWY 32 m2, po remoncie, duże witryny, ul. 
Niemcewicza 36/1B, - 100.000 zł lub wydzierżawię. ., tel. 
0604/78-07-99,0602/18-23-72
LOKAL UŻYTKOWY w centrum Wałbrzycha, pow. 78 m2, wys. 
ok. 4 m, na parterze, 2 duże witryny, wszystkie media, na han
del, usługi, aptekę, - 78.000 zł. Wałbrzych, tel. 074/843-97-96 
LOKAL UŻYTKOWY w centrum Wrocławia, o pow. 30 m2, -
110.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-62-99,0501/40-35-12 
LOKAL UŻYTKOWY Wrocław-Gądów, wolno stojący, pow. 100 
m2, grunt wydzierżawiony, prosperująca drukarnia offsetowa, -
230.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-18-26
LOKAL UŻYTKOWY 27 mkw. w Kudowie Zdrój. - 35.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/361-52-50,0601/55-20-45,55-20-51 
LOKAL UŻYTKOWY w Bardzie Śl. koło Ząbkowic Śl., pow. 50 
m2, - 55.000 zł. Ząbkowice Śląskie, tel. 0601/62-21-11 (zdjęcia 
do tej oferty można zobaczyć w internecie pod numerem - 
A00550 www.autogielda.com.pl)
LOKAL UŻYTKOWY 160 m2, usługowo-handlowy, w pobliżu 
urzędu miejskiego - 340.000 zł, do zapłaty 180.000 zł, pozosta
ła część rozłożona na 9 równych rat rocznych. Zielona Góra, 
tel. 0502/28-88-92
LOKALE BIUROWE pow. 57-480 m2, nowe, w Centrum Han- 
dlowo-Biurowym, przy ul. A. Krajowej, parking, wysoki standard, 
CO miejskie - 1.490 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/14-35-98, 
0606/14-35-99
MAGAZYN o pow. 440 m2 ♦ poddasze, z parkingiem, możli
wość adaptacji na warsztat lub mieszkanie, - 85.000 zł. Kobie
rzyce, tel. 071/311-17-88,0601/69-59-72 
MAGAZYN i  rampą i placem manewrowym, nadaje się na hur
townię, pow. 300 m2 + 40 a działki, 900 m od Lubina, - 240.000 
zł. Lubin, tel. 0603/36-36-52
•  MIESZKANIA: Drukarska, nie .mrówkowiec’ , 2-pok., 32.7 

m2 - 72.000 zł, Jelcz-Laskowice, 2-pok., 53 m2 - 64.000 
zł, Nowowiejska, 2-pok., 48 m2, zadbane - 96.000 zł, okol. 
Pomorskiej, 3-pok., 83 m2 • 116.000 zł, okol. Hallera,
3-pok., 60 m2 -135.000 zł. BN M o n ’,, tel. 071/339-28-36, 
0603/64-04-08 99Ó00001

•  MIESZKANIA w bezpośrednim sądziedztwie Rynku Wro
cławia: 1-pok., 39 m2 -120.000 zł, 2-pok., 49 m2 ? 170.000

. zl, 1-pok., 30 m2 - 85.000 zł. BN .Anton’ , Wrocław, ul.
Ostrowskiego 7, tel. 071/339-28-36, 0603/64-04-08 
99000001

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

MIESZKANIA do remontu, własnościowe, bezczynszowe, na 
os. Kresówka, Leśna, na trasie Chojnów - Bolesławiec, 1-poko- 
jowe, na parterze -10.000 zł, 2-pokojowe, na II. piętrze -15.000 
zł, w rozliczeniu mogą być książeczki mieszkaniowe. 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 
rozliczenia książeczek mieszkaniowych - od 300 do 370 zł/m2. 
Wrocław, tel. 071/29-53-06,0603/29-53-06 
MIESZKANIA 1-POKOJOWE 32 m2,2 p. • 11.000 zł, 2-pokojo
we, 47 m2 -15.500 zł, 3-pokojowe, 57 m2 - 21.000 zł, bezczyn
szowe, własnościowe, nowe media, realizujemy książeczki 
mieszkaniowe. Legnica, tel. 076/722-69-11 
MIESZKANIA 1-POKOJOWE w Szćzytnicy, gm. Warta Boi., do 
remontu, bezczynszowe,'własnościowe -10.000 zł, 2-pokojo
we -14.500 zł, 3-pokojowe -18.000 zł, 2-pokojowe w domu 2 
p., realizacja książeczek mieszkaniowych. Legnica, tel. 
076/862-96-23
•  MIESZKANIA 1 -POKOJOWE: na Popowicach, przy ul. Bia

łowieskiej, umebl., sprzęt AGD, Krzyki Borek, pow. 20 m2, 
po remoncie, nowe meble - 63.000 zł, 2-pok., Krzyki Gaj, 
35 m2, duży balkon - 75.000 zł, przy-ul. Krynickiej, 37 m2, 
zadbane - 85.000 zl, przy ul. Wejherowskiej, 41 m2 roz
kład., balkon • 85.000 zł, Karłowice, 30 m2, balkon -. 72.000 
zł, blisko 1 Maja, 37 m2, super - 75.000 zł, BN .Koral’ , tel. 
071/787-80-42,0603/85-23-88 Wrocław 99000001

•  MIESZKANIA 3-POKOJOWE: Krzyki Gaj, 57 m2, rozkład., 
duży balkon, I p. • 118.000 zł, Huby, plomba, 63 m2, b. 
ładne -135.000 zł + kredyt, ul. Gajowa, 57 m2, nowe me
ble kuchenne, boczna Hallera, 58 m2, zadbane, I p. -
129.000 zł, 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

O MIESZKANIA WILLOWE Wrocław-Brochów, dwa 
• pow. 54 i 22 m2, łazienka, CO, prąd - II taryfa, 
ogród ok. 500 m2, cena do uzgodnienia. Wrocław, 
tel. 0605/35-61-90 80014051

•  MIESZKANIA: Drukarska 2-pokojowe 32.7 m2 - 72.000 zl; 
Jelcz-Laskowiće 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 zł. BN .ANTON’ , Wrocław, tel. 
071/339-28-36,0603/64-04-08 99000001

MIESZKANIE pow. 150 m2 (1/4 domu), w Skrzypniku, gm. Do
maniów, 5 km od Oławy, + strych 150 m2, do adaptacji, Zabu
dowania gospodarcze, działka 80 a, - 85.000 zł. Oława, tel. 
0601/87-26-29
•  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 Nieruchomości, 55-100 
Trzebnica, ul. Kościelna 7, tel. 071/312-00-89 w godz.

' 10-18,071/387-20-24 w godz. 10-18 99000001
•  MIESZKANIE M-1 ul. Wyszyńskiego, 28 m2 - 75.000 zł, 

M-2, ul. Legnicka, 38 m2 - 75.000 zł, M-2, ul. Nowodwor
ska, 48m2 -115.000 zł, M-3, ul. C. Skłodowskiej, 85 m2 -

- 135.000 zł, M-3, ul. Potiebni, adaptacja, willowe -150.000 
zł, M-2, ul. Opolska, 58 m2 • 90.000 zł. BN Libucha, Wro
cław, tel. 071/321-91 -91 99000001 

MIESZKANIE KAWALERKA pow. 23 m2, na 1. piętrze, c.o.,
c.w., jasna kuchnia, w Rakowicach Wielkich, - 23.000 zł. Bole
sławiec, tel. 075/736-96-51
MIESZKANIE KAWALERKA os. Różanka, pow. 30 m2, sypial
nia, garderoba, w budynku 4-piętrowym, - 85.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/363-31-33,0605/67-68-46 
MIESZKANIE 1,2,3-pokojowe, w okolicy Legnicy, chcesz zre
alizować książeczkę mieszkaniową r  kup, • 350 zł /m2., tel. 
071/785-08-84,0603/79-66-82
MIESZKANIE własnościowe, w Ostrzeszowie, o pow. 96 m2, 
garaż, komórka, strych, ogródek, - 25.000 zł. Bielawa, gm. Dzier
żoniów, tel. 074/833-27-27
MIESZKANIE własnościowe, w starym budownictwie, w Legni
cy, komfortowe, pow. 87 m2, 3-pokojowe, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, telefon, c.o. gazowe, IV piętro, • 89.000 zł lub za
mienię na mniejsze. Chojnów, tel. 076/818-14-44,0608/64-79-85 
MIESZKANIE w Miłkowie pod Karpaczem, widok na śnieżkę, -
89.000 zł. Karpacz, tel. 075/761-01-04
MIESZKANIE w Polkowicach, 59 m2, wysoki parter, zabudo
wany balkon, blok 4-piętrowy, - 79.000 zł. Legnica, tel. 
076/850-69-21
MIESZKANIE na piętrze domku, 80 m2, do adaptacji, niezależ
ne wejście z działki przydomowej, - 70.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-13-43
MIESZKANIE M-4 własnościowe, 62 m2, we Lwówku Śl., blok 
z cegły budowl., nowa metoda cieplna, po remoncie łazienki 
(woda, kafle)''-70.000 zł. Lwówek Śląski, tel. 075/782-58-32 do 
godz.17,075/782-39-54 po godz.17 
MIESZKANIE M-4 lokatorskie, 65 m2,1 p., nowe budownictwo, 
loggia, balkon, CO, okna PCV, kafle, - 75.000 zl lub zamienię 
na samochód albo mały domek. Malczyce, woj. wrocławskie, 
tel. 0602/76-87-49
MIESZKANIE pow. 25 m2, w Mirosławicach, k. Sobótki, na par
terze, działka 5 arów, garaż, piwnica, - 50.000 zl. Miroslawice, 
woj. wrocławskie, tel. 0609/35-01-22

MIESZKANIE w Wojsławicach, pow. Kluczbork, 61 m2,2 ogród
ki, - 20.000 zł. Opole, tel. 077/410-34-81,077/410-26-48 
MIESZKANIE 44 m2, własnościowe, 5 km od Szklarskiej Porę
by, 1 pokój, jasna kuchnia z aneksem, łazienka, gaz, telefon, 
piece, pomieszczenie gospodarcze, piwnica, - 58.000 zł. Pie
chowice, tel. 075/761-71-70
MIESZKANIE w Brzegu (woj. opolskie), pow. 95,18 m2 + piw
nica, 2-poziomowe, II p., do wykończenia, - 80.000 zł. Prusy, 
tel. 071/392-63-15
MIESZKANIE o pow. 44 m2, alarm, parter, w Raciborzu, ładna 
okolica, telefon, balkon, po remoncie, umeblowane, • 46.000 zł. 
Racibórz, tel. 0607/72-77-65
MIESZKANIE pow. 80 m2, nowe, -115.00,0 zł. Św. Katarzyna, 
tel. 071/311-64-70,0502/57-74-70 
MIESZKANIE w centrum Świdnicy, stare budownictwo, pow. 
ok. 100 m2, ogrzewanie etażowe, strych, piwnice, wszystkie 
media, -110.000 zł. Świdnica, tel. 0609/17-89-36,074/853-46-53 
MIESZKANIE pow. 35,6, na II piętrze, - 85.000 zł. Trzebnica, 
tel. 071/387-10-19
MIESZKANIE pow. 54 m2, wysoki standard, własnościowe, -
112.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-11-59,0603/06-61-47 
MIESZKANIE o pow. 70 m2, w Wińsku, w bloku, - 80.000 zł. 
Wińsko, tel. 0601/57-60-95
MIESZKANIE pow. 24 m2, jasna kuchnia, balkon, z telefonem, 
na VI piętrze (winda), - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-51-44 
MIESZKANIE pow. 50 m2, nowa plomba, - 130.000 zł. Wro
cław, tel. 0603/69-03-91,071/341-23-40 
MIESZKANIE własnościowe, Popowice, pow. 41,5 m2, rozkła
dowe, balkon, mozaika, na X piętrze, wc i łazienka osobno, -
89.000 zł. Wrocław, tel. 0603/95-34-55
MIESZKANIE o pow. 27 m2, - 75.000 zł lub zamienię na więk
sze z dopłatą. Wrocław, tel. 071/786-47-17 
MIESZKANIE I piętro, 64.5 m2, we Wrocławiu, na Popowicach,- 
I piętro, niska zabudowa, ładne, rozkładowe, -159.000 zł. Wro
cław, tel. 071/350-76-92 po godz. 20,0603/13-91 -01 
MIESZKANIE o pow. 48 m2, przy ul. Grabiszyńskiej, -130.000 
zł. Wrocław, tel. 071/338-15-99 
MIESZKANIE o pow. 93 m2, przy ul. Komandorskiej, - 260.000 
zł. Wrocław, tel. 071/338-15-99
MIESZKANIE na Mazurach, nowe, 2 balkony, miejsce garażo
we w podziemiu budynynku, atrakcyjna lokalizacja, cisza, las, 
spokój. Wrocław, tel. 0602/66-23-75 
MIESZKANIE pow. 43 m2, - 115.000 zl. Wrocław, tel. 
0604/39-30-22
MIESZKANIE pow. 60 m2, Wrocław Sępolno,-150.000 zł. Wro
cław, tel. 071/348-25-33 \
MIESZKANIE w Legnicy, osiedle Piekary, 66 m2, I piętro, -
70.000 zł. Wrocław, tel. 071/329-06-09
MIESZKANIE Wrocław Nowy Dwór, 83 m2, Ili piętro (ostatnie),
- 165.000 zł lub zamienię na mniejsze. Wrocław, teł. 
071/79348-89
MIESZKANIE o pow. 48 m2, w samym centrum Wrocławia, na 
4. piętrze, idealne na biuro • 7.500 zł/m2. Wrocław, tei. 
0608/70-17-01
MIESZKANIE przy ul. Dokerskiej, własnościowe, pow. 52 m2, 
rozkładowe, duży balkon, zadbane, cicha, spokojna okolica, -
107.000 zł. Wrocław, tel.-071/353-50-62
MIESZKANIE os. Gajowice, własnościowe, pow. 37 m2, bal
kon, antresola, księga wieczysta, wszystkie media, od zaraz, 
bez pośredników, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 071/789-61-30 w 
godz. 16-18
MIESZKANIE pow. 30 m2, z telefonem, komfortowo wykończo

ne i wyposażone, bez pośredników, • 78.000 zł. Wrocław, tel. 
0502/06-72-01
MIESZKANIE własnościowe, we Wrocławiu (Leśnica), w willi 
wolno stojącej, I piętro 40 m2 (pokój, jasna kuchnia, łazienka), 
ogrzewanie gazowe, niskie opłaty, telefon, garaż przy domu, -
110.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-20-79, 071/349-13-98, 
0607/07-71-81
MIESZKANIE pow. 43 m2, spółdzielcze, własnościowe, rozkła
dowe, duży słoneczny balkon, wysoki standard, zadbane, w 
nowym budownictwie, blisko terenów rekreacyjnych, Wrocław 
Krzyki, - 84.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-65-00,0601/26-52-60 
MIESZKANIE we Wschowie, 39 m2, własnościowe, - 45.000 
zł. Wschowa, tel. 065/540-54-21 po 17,0603/05-60-69 
•  MIESZKANIE 1 -POKOJOWE na 1. piętrze, 20 m2, Krzy- 

ki-Borek - 53.000 zł; mieszkanie 1 -pokojowe, przy ul. Za
chodniej, 28 m2 - 79.000 zł. BGN, Wrocław, tel.

■ 071/354-34-93 99000001

NOWO WYBUDOWANE  
m ieszkania na sprzedaż  
w  Obornikach Śląskich

Mieszkania o powierzchniach: 34,0 m2;
56,5 m2; 80,0 m2, z garażami w przyziemiu. 

OD 1790 zł/m2
Lokalizacja:
- tereny rekreacyjne OPO12523
- w  pobliżu kom pleksów leśnych.

ELASBUD K.B.
55-120 Oborniki Śl., ul. Łokietka 16 

tel./fax 071/310-26-86,0-601 783 966

•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE pl. Strzelecki, na 1. piętrze, 
38 m2, c.o. gazowe (piec 2-funkcyjny), - 65.000 zł. BGN, 
Wrocław, tel. 071/354-34-93 99000001

•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu: ul. Piłsud
skiego, 34 m2 - 49.000 zł, ul. Opolska, 26 m2 - 30.000 zl, 
ul. Ołbińska, 64 m2 - 57.000 zł. Wrocław, tel. 071/343-71-84 
99000001

•  MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Wałbrzychu - 15.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/343-71-84 99000001

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 :

MIESZKANIE 1-POKOJOWE 43 m2, w centrum Opola, pokój 
25 m2 z antresolą, kuchnia 10.5 m2, łazienka 3.5 m2, przedpo
kój 4 m2, c.o., telefon -1.550 zł/m2. Chmielowice, gm. Kom
prachcice, tel. 077/474-38-59,077/474-30-81 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, widna kuchnia, przedpo
kój, WC, łazienka, bezczynszowe, wysoki parter, budynek go
spodarczy 20 m2, wys. 3.5 m ocieplony, siła, możliwość prowa
dzenia działalności gospodarczej, działka niezabudowana (ogró
dek, 6.4 a), księga wieczysta, - 32.000 zl. Dzierżoniów, tel. 
074/832-03-39
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Krzywej, księga wieczysta, do 
remontu, 30 m2 - 10.000 zł, 2-pokojowe, 47 m2 - 16.000 zł,
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, w-budyn- 
ku 4-piętrowym, telefon, - 43.000 zł. Lubin, tel. 076/749-70-48, 
0602/12-89-74
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 24 m2, własnościowe, w centrum 
Opola, na 1. piętrze, wnęka kuchenna, przedpokój, WC, tele
fon, taryfa nocna, liczniki, do remontu, - 45.000 zł. Opole, tel. 
0604/28-08-42
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 31.5.2m, i piętro,, balkon, jasn- 
ka kuchnia, okna plastikowe, z telefonem, niski czynsz, w cen
trum Szczecina, - 62.000 zł. Szczecin, tej.. 0601/73-26-34, 
0603/70-88-10
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w Ścinawie, 27 m2, własnościo
we, kuchnia do remontu, - 38.000 zł. Ścinawa, tel. 
076/843-73-85,0600/67-63-18
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 31.4 m2, howe budownictwo, w 
centrum Trzebnicy, częściowo umeblowane, - 62.000 zł. Trzeb
nica, tel. 071/312-17-80
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, 27 m2, umeblo
wane, telefon, TV kablowa, koło hotelu .Wrocław*, pilne, - 73.000 
zł. Trzebnica, tel. 071/387-17-81 wieczorem 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE w miejscowości Szczytnica, gm. 
Warta Bolesławiecka, pow. 32 m2, jasna kuchnia, łazienka, WC, 
balkon, rozkładowe, na 3 piętrze, w budynku 4-piętrowym, pil
ne. - 8.500 zł. Wrocław, tel. 071/343-02-48

f  B A R D Z O  
K O R Z Y S T N E  

O P R O C E N T O W A N I E
Raty ju± od 106,33 zł/mies. 

Spłata do 10 lat 
tel. 068/327-07-21 

071/351-95-88, 071/338-41-69 
076/862-02-31, 077/414-24-16 
077/433-98-48, 077/441-78-98 

076/841-20-86^

MIESZKANIE 1-POKOJOWE o pow. 30 m2, w bloku, w dziel
nicy Stare Miasto, • 89.000 zł. Wrocław, tel. 071/372-33-22, 
0502/34-84-56
MIESZKANIE 1-POKOJOWE o pow. 40 m2,1 piętro, przy ul. 
Sudeckiej, miejsce parkingowe, • 95.000 zł. Wrocław, tel. 
071/373-26-02 wieczorem
MIESZKANIE 1-POKOJOWE o pow. 24 m2r w dzielnicy Gą
dów Mały, - 65.000 zł. Wrocław, tel. 071/351 -77-60, 
0609/44-20-57 '
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, na 1. piętrze, widna 
kuchnia, duży balkon, cicha okolica, przy ul. Bystrzyckiej, •
69.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-40-04, 071/330-17-53 lub 
0609/51-24-85
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, pow. 26 m2, we Wro
cławiu, na Popowicach, bez pośredników, - 62.000 zł. Wrocław, 
tel. 0608/34-20-97
MIESZKANIE 1-POKOJOWE M-2 35 m2, logia, bez pośredni
ków, - 95.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-44-23 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 33 m2, duża jasna kuchnia, par
ter, ogrzew. ei., spokojna, zielona okolica na Krzykach, z tele
fonem - 80.000 zl. Wrocław,tel. 071/333-91-06 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE we Wrocławiu, Zakrzów, 23 m2/ 
jasna kuchnia, umeblowane, c.o., łazienka w kaflach, kabina, 
Vp. w wieżowcu, windy, - 58.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-38-96 
praca, 328-96-92 dom
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 20 m2, parter, w budynku 4-pię- 
trowym, we Wrocławiu, w dzielnicy Krzyki, przy ul. Jarzębino
wej, - 49.500 zł. Wrocław, tel. 0501/75-28-04 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, pow. 20 m2, spółdziel- 
czo-własnościowe, w dzielnicy Krzyki przy alei Dębowej,'bal
kon, na 4. piętrze, niski blok, - 62.000 zł. Wrocław, tel. 
071/783-07-09,0605/39-70-59
MIESZKANIE 1-POKOJÓWE w okol. Rynku, pow. 40 m2, ja
sna kuchnia, duży balkon, media miejskie, plomba, na 1 pię
trze, - 95.000 zł. Wrocław, tel. 071/347-80-14 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 37 m2, na Krzykach, zadbane, 
umeblowane, bez pośredników, - 89.000 zł. Wrocław, tel. 
0602/39-57-01
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka, IX piętro, z telefonem, 
blisko centrum, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 071/332-50-44, 
0502/23-82-41
MIESZKANIE 1-POKOJOWE rozkładowe, spółdzielczo-własno- 
ściowe, z telefonem, ul. Krzywoustego, 10 p., 2 windy, - 65.000 
zł. Wrocław, tel. 071/781-36-92 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 26 m2, spółdzielczo-własno- 
ściowe, blisko centrum, na IV piętrze (ostatnim),, rozkładowe, 
jasna kuchnia, okna PCV, balkon, media miejskie, • 75.000 zł 
lub zamienię na większe, około 40 m2, własnościowe. Wrocław, 
tel. 071/343-51-58,0501/31-36-45 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2. w Małomicach gmina 
Szprotawa, całkowicie umeblowane, z telefonem, - 28.000 zi. 
Wrocław, tel. 398-96-37
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, na I piętrze, z telefonem, 
jasna kuchnia, na Karłowicach, księga wieczysta, ogródek, -
67.000 zł: Wrocław, tel. 071/326-00-31
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 30 m2, - 75.000 zł. Wrocław, tel. 
0608/68-86-73
MIESZKANIE 1-POKOJOWE 26.4 m2, kawalerka, jasna kuch
nia, łazienka, we Wróblowicach, 5 km od Leśnicy, blok 2-piętro- 
wy, I piętro, ciepłe, jasne, z działką 5 a - 60.000 zł, lub zamienię 
na Wroćław, osiedle Szczepin, najchętniej 2 pokoje. Wróblowi- 
ce, gm. Miękinia, tel. 071/317-76-68,0605/07-09-41 
MIESZKANIE 1-POKOJOWE kawalerka w Zgorzelcu, z gara
żem i działką o pow. 6 arów, - 35.900 zł. Zgorzelec, tel. 
0604/06-82-81
•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, przy ul. Gru

dziądzkiej, z aneksem kuchennym 63 m2 -150.000 zł; ul. 
Popowicka 2-pokojowe 41 m2 - 89.000 zł; 3-pokojowe ul, 
Krucza -120.000 zł; ul. Ścinawska 61 m2 - 99.000 zł; ul.

. Grudziądzka 63 m2 -150.000 zł; Krynicka 68 m2 garaż -
155.000 zl; kawalerki ul. Jaworska 26 m2 - 59.000 zł, ul. 
Ścinawska. 25 m2 - 67.000 zł, BN .MARZENIE’ , Wrocław, 
tel. 071/345-27-39.071/345-22-78 99000001 

MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 3-letnie, pow. 57 
m2, duża kuchnia, łazienka i balkon, częściowo umeblowane, 
okna PCV, wysoki standard, wysoki parter, os. Ustronie IV, -
100.000 zł. Lubin, tel. 0604/98-90-25
•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE Klecina, 47 m2, do remon

tu, parter, wolne od zaraz, - 55.000zł. AKSON; Wrocław, 
tel. 071/341-15-33,0502/90-30-57 99000001

•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE ul. Kołłątaja, 54 m2. rozkła
dowe, jasna kuchnia, wolne od zaraz, •  99.000 zł. AKSON, 
Wrocław, tel. 071/341-15-33,0502/90-30-57 99000001

•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Daszyńskiego, 64 
m2, rozkładowe, jasna kuchnia, mieszkanie po remoncie, 
3 piętro -105.000 zł. AKSON, Wrocław, tel. 071/341-43-58, 
0502/90-30-57 99000001

O MIESZKANIE 2-POKOJOWE 60 m2, przy Parku 
Nowowiejskim, • 150.000 z ł , czas oferty ograni
czony. Wrocław, tel. 0501/40-92-62,0601/72-14-48 
01035681

•  MIESZKANIE 2-POKOJOWE: Legnicka, 38 m2 - 75.000 
zł, Kazimierza Wlk., na biuro, 53 m2 -147.000 zł, Zachod
nia, niska zabudowa, na 1. piętrze, 48 m2 - 118.000 zi, 
Bajana, 50 m2 -100.000 zł, Macedońska, 50 m2 -100.000 
zł. DS. Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/337-11-15, 
0602/79-88-36 99000001 •

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 z ł. Wrocław, tel. 
071/367-69-30,0601/82-89-96 81014071

MIESZKANIE 2-POKOJOWE 60 m2, własnościowe, księga wie
czysta, bezczynszowe, w budynku 4-rodzinnym, z telefonem, 
piwnice, ogródek, 3 km za Bielanami Wr., słoneczne, I p. - 85.000 
zł.., tel. 0601/15-54-58
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Bierutowie, 66,7 
tn2, kuchnia, łazienka, c.o., bez pośredników, - 60.000 zł. Bie
rutów, tel. 071/314-65-03 pogodz. 18 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 39 m2. w Bolesławcu, na
2. piętrze, kuchnia, po remoncie, c.o. -1.400 zł/m2. Bolesła
wiec, tel. 075/734-48-87,0601/19-02-15 .
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 56 m2, weranda 10 m2, bezczyn
szowe, w domku 2-rodzinnym, parterowym, wszystkie media, 
30 km od Wrocławia, w Brzegu Dolnym, pilnie sprzedam, z po
wodu wyjazdu, do małego remontu, - 56.000 zł. Brzeg Dolny, 
tel. 071/319-95-25,0600/92-74-89 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 56 m2. CO gśzowe, po
mieszczenie gosp., piwnica, - 37.000 zł. Chobienia, gm. Rud
na, tel. 076/843-96-81
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 67 m2, po remoncie. - 60.000 zl. 
Duszniki Zdrój, tel. 074/866-94-28 , , . . .
MIESZKANIE 2-POKOJOWE okol. Góry k. Leszna, własnościo
we, pow. 58 m2, kuchnia, łazienka, z telefonem, wszystkie me
dia, księga wieczysta, bezczynszowe + budynek gosp. - gara
żowy, działka ogrodowa, do zamieszkania od zaraz, - 30.000 
zł. Góra, tel. 0607/70-93-46
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, duży balkon, 
w Górze Śl, - 45.000 zł. Góra Śl., gm. Górfc, tel. 0608/35-57-17 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE. ńa 2. piętrze, pow. 43.6 m2. wy
posażona kuchnia, własnościowe, księga wieczysta, udział w 
gruncie, po remoncie kapitalnym, nowa instalacja wodna, ener
gia elektryczna, kanalizacja, kafle, gładź gipsowa, panele pod
łogowe, słoneczne telefon, piwnica - 73.000 zł. Jelcz-Laskowi
ce, tel. 0603/07-66-69

L074/665-69-91,
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MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia z aneksem, balkon, te
lefon, TV kablowa, po remoncie, II piętro, blok 4-piętrowy, 62 
m2, w Jelczu Laskowicach, - 82.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 
071/381-10-76,0607/65-79-18
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, na Tamogaju, w 
nowym budownictwie, pow. 44 m2, - 85.000 zł. Jelenia Góra, 
tel. 075/753-14-87
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Kiełczowie, z garażem, • 79.000 
zł. Kiełczów, tel. 071/398-81-09 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 58 m2, w starym budownic
twie, duża kuchnia, CO gazowe, nowe okna i drzwi zewnętrz
ne, niskie opłaty, w centrum miasta, duża piwnica i strych, -
74.000 zł. Kluczbork, tel. 077/418-04-60 po godz. 21 
MIESZKANIE 2 -POKOJOWE własnościowe, pow. 34,9 m2, w 
Ząbkowicach śląskich, łazienka, kuchnia, c.o., IV piętro, -45.000 
zł. Kłodzko, tel. 074/647-28-18 po godz. 20 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 48 m2, na parterze, z cegły, w 
Krotoszynie, przy ul. Mickiewicza 5/60, - 58.000 zł. Krotoszyn, 
tel. 062/722-93-44
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Legnicy, 36 m2, IX p., nad Or- 
bisem, balkon, - 46.000 zł. Legnica, tel. 076/862-05-10 

W  MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, o pow. 50 m2, w 
centrum Legnicy, nowe okna, telefon, - 59.000 zł. Legnica, teł. 
076/721*64-71
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 45.7 m2, na II piętrze w budynku 
IV-piętrowym, własnościowe, księga wieczysta, do remontu, w 
Szczytnicy, os. przy autostradzie A 4 .10 km od Bolesławca, 60 
km od Zgorzelca, w pobliżu Legnicy, -16.500 zł. Legnica, tel. 
076/852-23-65
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Polkowicach, 59 m2, wysoki 
parter, zabudowany balkon, blok 4-piętrowy, do zamieszkania 
od zaraz, • 79.000 zł. Legnica, tel. 076/850-69-21 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Wambierzycach, w Kotlinie 
Kłodzkiej, w centrum miejscowości, pow. 75 m2, kuchnia, ła
zienka, przedpokój, telefon, - 40.000 zi. 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 zł, Legnica, tel. 076/854-12-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 34 m2, IV piętro, po remoncie, 
na osiedlu Kopernika w Legnicy, - 42.000 zł. Legnica, tel. 
076/723-06-74
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Lubinie, zadbane, w bloku
4-piętrowym, duża jasna kuchnia, parkiety w pokojach, łazien
ka i kuchnia po remoncie, balkon obudowany, telefon, niski 
czynsz, - 69.000 zł. Lubin, tel. 076/858-42-49,0603/17-85-67 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE słoneczne, duży balkon, rozkła
dowe, 52.2 m2, na os. Ustronie IV, 2. piętro, - 74.000 zł. Lubin, 
tel. 076/846-94-91
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia jasna, łazienka, 37 m2, 
nowe okna, z telefonem, wysoki parter, w bloku 4 p., atrakcyjna 
lokalizacja w Szprotawie-Wiechlice • ok. 45.000 zł - zamienię 
na mieszkanie w Lubinie. Lubin, tel. 076/846-38-67 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 54.20 m2, na 4. piętrze, 
przy ul. Grabowej, w Lubinie, - 80.000 zł. Lubin, tel. 
076/842-73-49
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50.3 m2, w Lubinie, na osiedlu 
Ustronie IV, przy ul. Norwida, przestronne, słoneczne, duża 
kuchnia, wodomierze, podzielniki ciepła, glazura, panele, tele- 

£ *  fon, b. ładne, w budynku 4-piętrowym, - 87.000 zł. Lubin, tel. 
076/847-27-61 po godz. 15,0603/51-23-83 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, duży balkon, 
ustawne pokoje, domofon, wodomierz, spokojna okolice, dużo 
zieleni - 950 zl/m2. Małomice, tel. 068/376-93-31 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 43 m2, w Kostomłotach, II 
p., kuchnia, łazienka, stan surowy -10.000 zł. Mieczków47, 
gm. środa Śląska, tel. 0606/95-62-11 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 71 m2. w Międzylesiu, 
pokój, kuchnia, WC, - 70.000 zł. Międzylesie, tel. 074/812-65-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 48 m2, w Międzylesiu, 
pokój, kuchnia, WC, - 50.000 zł. Międzylesie, tel. 074/812-65-25 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 42 m2, w bloku, 
jasna kuchnia, łazienka, po remoncie, panele, liczniki, - 80.000 
zł. Polanica Zdrój, teł. 0608/15-52-52 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w Polkowicach, I 
piętro, 41.3 m2, jasna kuchnia, łazienka i WC osobno, piwnica, 
komórka na półpiętrze, telefon, zadbane, - 65.000 zł. Polkowi
ce, tel. 076/749-66-90 po godz. 15 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 60 m2, okna plastikowe, - 42.000 
zł. Samsonowice, woj. wrocławskie, tel. 0604/91-17-16 lub 
0604/91-16-22
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 51 m2, kuchnia, łazienka, osob
no WC, panele, kafelki, szafy wnękowe, garaż, rozkładowe, -
65.000 zi. Skarbimierz, tel. 077/411-33-56 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 53 m2, rozkładowe, niski 
czynsz, z telefonem, CO gazowo-węglowe, w Sycowie, - 75.000 
zł. Syców, tel. 062/785-25-21.
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Zielińskiego. 43 m2, po 
remoncie, -109.000 zł. środa SI., tel. 0604/39-30-22 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE M-3 ha 3. piętrze, w Świdnicy. -
54.000 zł. Świdnica, tel. 074/856-92-98
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 42 m2, na II piętrze, kuch
nia, łazienka, w Świebodzicach, przy ut. Świdnickiej, -46.000 
zł. Świebodzice, tel. 074/854-27-48 

~ MIESZKANIE 2-POKOJOWE 70 m2, kuchnia, łazienka, gaz,
. piece, ogródek, pk. Niesulic woj. lubuskie, - 34.000 zł. Świebo- 

dzin, tel. 068/382-46-02
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 50 m2, własnościowe, bezczyn- 
szowe, do remontu, Świętoszów, k. Żagania, - 20.000 zł. Świę- 
toszów, tel. 075/731-12-27,0600/60-20-02 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Trzebnicy, pow. 37.5 m2. na 3 
piętrze, - 65.000 zł. Trzebnica, tel. 071/387-14-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, w niskiej zabu
dowie, słoneczne, rozkładowe, spokojne otoczenie, - 98.000 zł. 
Trzebnica, tel. 071/312-85-54,0609/49-86-30 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, nowe, -43.000 
zł. Wałbrzych, tel. 074/842-65-56 
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 w miejscowości świętoszów, 
pow. 47 m2, jasna kuchnia, balkon, w bloku, mikroklimat, moż
liwość realizacji książeczek mieszkaniowych, • 15.000 zł. Wro
cław, teł. 071/342-49-23
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 50 m2, własnościowe, nowa 
plomba, I piętro, róg ulic: Komuny Paryskiej i Krasińskiego, kom
fortowe, ładne, -140.000 zł. Wrocław, tel. 071/325-30-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, pow. 45 m2, w 
spokojnej, podgórskiej miejscowości Nowa Ruda - Słupiec, na 
II piętrze, w budynku IV-piętrowym, boazeria, kafle, parkiet, 
zabudowany balkon, niski czynsz, liczniki, -.50.000 zi lub za- 
mienię na mniejsze we Wroćtewiu. Wrocław, tel. 071/325-30-92 

^  MIESZKANIE 2-POKOJOWE ul. Komandorska, 39 m2, po ka
pitalnym remoncie, podw. sufity, panele, PCV, gładzie, -110.000 
zł. Wrocław, teł! 78&97-01,0607/06-94-37
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MIESZKANIE 2-POKOJOWE 42 m2, własnościowe, w budyn
ku 7-rodzinnym, duża kuchnia, księga wieczysta, osobnąkana- 
lizacja, działka, piwnica, komórka, wodomierze, w Chróścinie 
(między Wieruszowem a Byczyną), • 33.000 zł lub zamienię na 
inne, z dopłatą. Wrocław, tel. 0604/64-02-45 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 57.5 m2, przy ul. Piwnej, 
bez pośredników • 3.200 zł/m2. Wrocław, tel. 0608/44-97-79 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 35 m2, jasna kuchnia, VII 
piętro, - 78.000 zł. Wrocław, tel. 0606/40-34-24 
MIESZKANIE 2-POKQJOWE własnościowe, Krzyki - Gaj, pow.
54,9 m2,9-letnie, blisko park, szkoła, przedszkole, - 130.000 
zł. Wrocław, tel. 071/789-32-58 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 36 m2, przy ul. Słowiańskiej, 
nowe, rozkładowe, - 99.000 zł. Wrocław, tel. 071/321-09-83, 
0602/54-62-64
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 37 m2, przy ul. Rogowskiej, 
b. wysoki parter, jasna kuchnia, balkon, z telefonem, b. zadba
ne, - 90.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-83-62 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, WC, 42 m2, 
własnościowe, spółdzielcze, na Psim Polu, budynek ocieplony, 
okna PCV,-95.000 zł. Wrocław, tel. 071/324-91-03 ' 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, na 
Nowym Dworze, 50 m2, wysoki parter, rozkładowe, w.c., łazien
ka osobno, - 95.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-47-61, 
0604/87-69-42
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40.5 m2, jasna kuchnia, księga 
wieczysta, telefon, garaż, działka 300 m2, po remoncie kapital
nym, blisko PKP, ośrodek zdrowia, szkoła, niski czynsz, - 80.000 
zł. Wrocław, tel. 071/372-26-70,0502/30-12-07 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Zielińskie
go, - 89.000 zł. Wrocław, tel. 0604/39-30-22 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 53.9 m2, garderoba, kafel
ki, łazienka, wc, glazura, osiedle Kosmonautów, - 125.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/789-31-48
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 53 m2, rozkładowe, jasna kuch
nia, po kapitalnym remoncie, bez pośredników, I piętro, - 90.000 
zł. Wrocław, tel. 071/328-74-39,0606/80-42-55 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 34 m2, balkon, ul. 
Na Ostatnim Groszu, okna od podwórka, - 76.000 zł. Wrocław, 
tel. 0503/89-97-78
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, przedpokój, 
pow. 52.5 m2, nowe, ulga budowlana, premia gwarancyjna, 
wysoki standard wykończenia budynku, CO miejskie, okna PCV 
-1.490 zł/m2. Wrocław, tel. 0606/14-35-98 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w nowej plombie, z cegły, ocie
plone, 700 m od Rynku, we Wrocławiu, liczniki, telefon, niski 
czynsz, własnościowe, rozkładowe, pow. 58 m2, -126.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/355-39-49 po godz. 16, 071/323-88-46 do 
godz.15
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, na Starym Mie
ście, na osiedlu Szczepin, 48 m2, jasna kuchnia, telefon, dużo 
zieleni, wolne od zaraz, - 115.000 zł. Wrocław, tel. 
071/375-93-06,071/354-25-38
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 36 m2, na 2. piętrze, bal
kon, jasna kuchnia, odnowione, z licznikami, we Wrodawiu (Psie 
Pole), - 79,900 zł lub zamienię na większe. Wrocław, tel. 
071/345-82-42,071/326-25-24
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 38 m2, balkon, na 5. pię
trze, winda, przy ul. Inżynierskiej, bez pośredników, -105.000 
zł. Wrocław, tel. 0603/29-17-46 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 41.5 m2, na 10. piętrze, we 
Wrocławiu (Popowice), rozkładowe, balkon, ocieplone, liczniki, 
komórka na półpiętrze + piwnica, - 92.000 zł. Wrocław, tel. 
071/350-14-46
MIESZKANIE 2-POKOJOWE stare budownictwo, Śródmieście, 
III piętro, kuchnia, przedpokój, łazienka (kafelkowane), junkers, 
II taryfa, telefon, 55.5 m2, umeblowane, piwnica, - 92.000 zł. 
Wrocław, tel. 071/321-04-34,071/372-03-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Kiełczowskiej, pow. 40 
m2, rozkładowe, z telefonem, zadbane, nowe instalacje i ele
wacja, na 4 piętrze, w budynku 4-piętrowym, spokojne sąsiedz
two. - 85.000 zł. Wrocław, tei. 071/354-58-94.0604/59-95-18 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE' przy ul. Stalowej, pow. 51 m2, 
rozkładowe, balkon, z telefonem, TV kablowa, księga wieczy
sta, na 4 piętrze, w budynku 4-piętrowym, umeblowanie gratis, 
-115.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-45-15,0608/18-05-62 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własnośdoWe, 48 
m2, rozkładowe, 3 p./4 p, - 120.000 zł. Wrocław, tel. 
071/787-40-50
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 40 m2, na Szczepinie, 2 p./4 p., 
słoneczne, bez pośredników, - 95.000 zł. Wrocław, tel. 
0501/43-38-49
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Powstańców Śl., obok 
Poltegoru, 42 m2, -110.000 zł. Wrocław, tel. 0605/58-01-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE o pow. 35 m2, rozkładowe, na 
Popowicach, - 85.000 zł. Wrocław, teł. 0605/58-01-80 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, przy ul. Komuny 
Paryskiej, ładnie wykończone, parkiet, kafelki, panele, - 85.000 
zł. Wrocław, tel. 0609/08-20-92 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE os. Szczepin, pow. 37.5 m2, bal
kon, parkiet, kafle, słoneczne, blisko Rynku, - 88.000 zł. Wro
cław, tel. 071/359-23-57
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na Krzykach, własnościowe, pow. 
35 m2, duży balkon, nierozkładowe, wszystkie media, na 7 pię
trze. - 76.000 zł. Wrocław, tel. 071/363-60-19 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 54 m2. własnościowe, jasna 
kuchnia, balkon, wnękowe szafy, ztelefonem, na Muchoborze, 
-110.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-10-11,0606/80-84-60 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 m2,2 p., balkon, liczniki, na 
Psim Polu, stan b. dobry, • 79.000 zł lub zamiana na większe. 
Wrodaw, tel. 071/326-25-24,071/345-82-42 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrodawiu, przy ul. Złotoryj- 
skiej, pow. 38 m2, jasna kuchnia, sprzęt AGD, duży balkon, roz
kładowe, niski czynsz, księga wieczysta, wysoki standard, na 1 
piętrze, - 100.000 zł. Wrocław, tel. 071/355-90-79, 
0604/18-28-61
MIESZKANIE 2-POKOJOWE przy ul. Udzieli, własnościowe, 
pow. 52 m2. piwnica, balkon, komfortowe, umeblowane, nowe, 
na 1 piętrze, w budynku 2-piętrowym - 3.500 zł/m2. Wrocław, 
tel. 071/352-19-35
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Lubin, 37 m2, spółdzielczo-wła
snościowe, meble kuchenne, jasna kuchnia, balkon, z telefo
nem, - 57.000 zł. Wrocław, tel. 071/322-20-38 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 54 m2, taras, jasna kuchnia, spo
kojna okolica, -.11.800 zł. Wrocław, tel. 071/321-59-88 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 36 mkw, balkon, widna kuchnia, 
VII p., umeblowane, mozaika, komfortowe - na Różance, -
89.000 zł. Wrocław, tel. 0605/05-33-05,071/352-94-27 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 37.30 m2, na Gaju, przy ul. 
Krynickiej, na 6. piętrze, pokoje 15.8 i 11.8 m2, widna kuchnia, 
panele pogłogowe i ścienne, boazeria, liczniki na wodę, ogrze
wanie opomiarowane, telefon, TV kablowa, księga wieczysta, 
bardzo niskie opłaty, - 90.000 zł. Wrocław, tel. 071/364-23-62 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE na 4. piętrze, o pow. 36 m2, w 
dzielnicy Psie Pole, - 78.000 zł. Wrocław, tel. 071/326-92-39, 
0603/35-51-40
MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrodawiu, centrum, 40 m2, 
rozkładowe, z balkonem, 2 piętro, co, ciepła woda, - 87.000 zł. 
Wrocław, teł, 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 zł. Wro
cław, tel. 071/346-48-84
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 64 m2, Wrocław, ul. Paczkow
ska • 95.000 zł + 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. 
Wrodaw, tel. 071/364-45-83,0602/29-44-35 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, 4 p., 
49 m2, - 98.000 zł. Wrocław, tel. 071/788-29-69 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Wrodaw - Kużniki, niska zabu
dowa, rozkładowe, - 85.000 zł. Wrocław, tel. 071/357-83-72 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 35 m2, ul. Grunwaldzka, rozkła
dowe, z telefonem, księga wieczysta, niski czynsz, IVp, - 77.000 
zł. Wrodaw, tel. 071/328-03-85,0603/95-05-56 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, zielona dcha oko
lica, we Wrodawiu, dzielnica Krzyki, osiedle Gaj, 54 m2, mo
zaika, kafelki, szafy, telefon, liczniki, parter, w budynku 4-pię
trowym, -120.000 zł (możliwe raty). Wrodaw, tel. 071/336-83-32

MIESZKANIE 2-POKOJOWE we Wrocławiu, w Śródmieściu, 
w starym budownictwie, ciemna kuchnia, piec kaflowy, łazien
ka z w.c., telefon, zadbane, - 69.000 zł. Wrocław, teł. 
0600/31 -36-47
MIESZKANIE 2-POKOJOWE + garderoba, 41 m2, kuchnia z 
oknem, nieska zabudowa, mozaika, kafelki, media miejskie, przy 
ul. Energetycznej, - 92.000 zł. Wrocław, tel. 071/361-70-48, 
0601/75-37-71
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 53,9 m2, osiedle Kosmonautów, 
garderoba, kafelki, glazura, WC, łazienka, - 125.000 zł. Wro
cław, tel. 071/789-31-48
MIESZKANIE 2-POKOJOWE Śródmieście, w starym budow
nictwie, ciemna kuchnia, piece, - 69.000 zł. Wrocław, tel. 
0600/31-36-47
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 37 m2, pokoje 14 i 11 m2, cen
trum, ul. Kilińskiego, ciche, słoneczne, urządzone, 5-letnia plom
ba, -110.000 zł. Wrocław, tel. 071/327-89-10,0603/22-33-41 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE komfortowe, oddalone 1,5 km od 
Oporowa, bezpośrednio od właściciela, - 57.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/316-94-46 po godz. 18
MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 34 m2, balkon, 
jasna kuchnia, nowe budownictwo, po remoncie, glazura, gła
dzie, parkiety, meble, bez pośredników, na os. Krzywoustego, -
89.000 zł. Wrocław, tei. 071/345-41-16,0603/29-53-50 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, łazienka, okna PCV, 
wykończenie, budynek 6-letni, z kredytem 40-letnim (80 zł/mie
siąc), - 85.000 zł. Wrocław, teł. 071/780-51-22 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE 70 m2, we Wrocławiu, ok. pl. 
Grunwaldzkiego, wysoki parter, media, niski czynsz, księga wie
czysta, zielona okolica, • 118.000 zł. Wrocław, teł. 071/321-72-30 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE spółdzielczo-własnościowe, pow. 
36 m2, jasne, zadbane, winda, na Kozanowie przy ul. Modrej, -
85.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-50-96
MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 60 m2, we Wrocławiu, przy 
ul. Piłsudskiego, na 3. piętrze, winda, media miejskie, słonecz
ne, -125.000 zł. Wrocław, tel. 0603/11-34-56 
MIESZKANIE 2-POKOJOWE w centrum, pow. 52.5 m2,1 pię
tro, c.o. gazowe, - 85.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-31-58 
O MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, we 

Wrocławiu, na Nowym Dworze (blisko ul. Strze
gomskiej, nie w głębi osiedla), na V piętrze, pow.
60 m2, balkon, nowe okna, drzwi, podłogi, głazu* 
ra, w przedpokoju panele ścienne i szafa Indeco, 
nowe kuchnia (wraz z wyposażeniem), podwój* 
ne drzwi wej., telefon w „Dialogu” , obok domu 
ogród warzywny. Budynek ocieplony, nowa, ka
nalizacja - 145.000 zł, Wrocław, tel. 071/789-09-91, 
0608/35-69-55 02029201

O MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w 
Środzie Śląskiej, w budynku 2-rodzinnym, pow. 
125 m2, w w illi poniemieckiej, na 1. piętrze, 3-po- 
kojowe, kuchnia, hol, łazienka *  WC, c.o. etażo
we, możliwość adaptacji strychu na drugie miesz
kanie, pow. 125 m2, - 220.000 zł. Środa Śląska, 
tel. 071/317-22-06 po godz. 16, 071/317-60-16 do 
godz. 15 01035881

MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Polkowicach, 56 m2, - 78.000 
zł. Polkowice, tel. 0601/58-82-04 
O MIESZKANIE 3-POKOJOWE łazienka, osobne 

w.c., na 4. piętrze, z dużym balkonem, 54 m2, 
garaż ♦ działka, blisko basen, szkoła. Rawicz, tel. 
065/545-33-46 01035901

0  MIESZKANIE 3-POKOJOWE w bloku, na 1. pię
trze, 54 m2, kuchnia, łazienka, balkon, w Rawi
czu. Rawicz, tel. 0605/26-30-45,065/545-41-22 po 
godz. 15 01035951

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE ok. Parku Południowego, 51 
n2, po remonde, rozkładowe, z balkonem, - 130.000 zł 
(do negocjacji). BGN, Wrocław, tel. 071/354-34-93 
99000001

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE ok. ul. Hallera, 60 m2, roz
kładowe. -145.000 zł. BGN, Wrodaw, tel. 071/354-34-93 
99000001

ę  MIESZKANIE 3-POKOJOWE na os. Gądów. 54 m2, roz
kładowe, z balkonem, na 1. piętrze, niski czynsz, -108.000 
zł. AKSON, Wrocław, tel. 071/341-15-33,0502/90-30-57 
99000001

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE M-4 w Strzeszowie, 67 m2 
+ ogródek 500 m2 i garaż, - 85.000 zł. BN .Nowy Dom", 
Wrocław, tel. 071/372-43-06 99000001

•  MIESZKANIE 3-POKOJOWE: Hallera, komfortowe, dwu
poziomowe, 100 m2 - 300.000 zł, ok. Pl. Grunwaldzkiego, 
72 m2, po remoncie, ładne -158.000 zł, Kozanów, 74 m2. 
niska zabudowa, po remoncie -155.000 zł, Strzegomska,
61 m2 • 130.000 zł, Modra, 63 m2 -130.000 zł. DS. Nieru
chomości, Wrodaw, tel. 071/337-11*15, 0602/79-88-36 
99000001

MIESZKANIE 3-POKOJOWE 57 m2, spółdzielczo-własnościo- 
we, po remonde, nowe okna i drzwi, kafelki w kuchni, łazience
1 przedpokoju, jasna kuchnia, TV kablowa, spokojna okolica, -
80.000 zł lub zamienię na domek na wsi, okolice Dolnego Ślą
ska. Bolesławiec, tel. 075/732-80-50
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 64 m2,48 km od Wrocła
wia, - 68.000 zł. Brzeg, tel. 077/411-35-55 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2, własnościowe, kuchnia, 
łazienka, WC osobno, komfortowe, - 65.000 zł. Chocianów, tel. 
076/818-59-29,0601/77-18-21
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 63 m2, w Chocianowie, księ
ga wieczysta, udział w gruncie, do zamieszkania od zaraz, bez 
pośredników, nowy blok z cegły, w centrum miasta, na 2. pię
trze (6 rodzin na klatkę schodową), osobno łazienka i WC, 
wszystkie media, liczniki, • 69.000 zł. Chocianów, tel. 
076/818-54-88
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 60.7 m2, na 1. piętrze, 
własnościowe, balkon, z telefonem, kuchnia, TV kablowa, piw
nica, atrakcyjna lokalizacja, • 60.000 zł. Góra, tel. 065/543-24-43 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na wsi, pow. 64 m2, parter, po 
remonde, nowe okna, ogrzewanie kominkowe, ładne, garaż, 
telefon, 10 km od Brzegu, • 58.000 zł. Janów, gm. Olszanka, 
tel. 0605/39-17-58
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 58 m2, III piętro. - 75.000 
zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/318-39-51 po godz. 19 . 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 63 m2, w Jelczu-Laskowi- 
cach, własnościowe, rozkładowe, duże pokoje, loggia, ładnie 
wykończone, - 95.000 zł. Jelcz-Laskowice, tel. 071/311-33-89 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, w Kobylej Górze, 
pow. 61 m2, balkon, piwnica, słoneczne, - 80.000 zł. Kobyla 
Góra. tel. 062/731-62-31 po godz. 20,0501/56-66-65 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 56 m2, własnościowe, w Namy
słowie, • 75.000 zł. Kostów, gm. Byczyna, woj. opolskie, tel. 
077/414-64-11,0603/74-86-75
MIESZKANIE 3-POKOJOWE parter, 70 m2, - 80.000 zł. Kowa
ry, tel. 075/761-30-87

.MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe, w Legnicy na osie
dlu Kopernika, pow. 65 m2, komfortowe, - 78.000 zł lub zamie
nię na mniejsze we Wrodawiu. Legnica, tel. 076/856-25-18 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2, w Legnicy. 5 p. - 80.000 
zł. Legnica, tel. 076/856-31-81
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 70 m2, własnościowe, na II 
piętrze, po remonde kapitalnym, z telefonem, garaż, działka, w 
Legnicy, • 120.000 zł. Legnica, tel. 0502/66-94-03 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 93 m2, na III piętrze, w Le
gnicy, przy ul. Nowy Świat, - 62.000 zł. Legnica, tel. 
076/862-14-99 po godz. 18
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 57 m2 - 21.000 zł, 2-pokojowe, 
46 m2 -15.000 zł, 1-pokojowe, 31 m2 -11.000 zł, Kresówka 
Leśna, k. Bolesławca, siedle mieszkaniowe własnościowe, bez- 
czynszowe. Legnica, tel. 0608/59-31-39 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, bezczynszowe, 
Legnica, 61 m2, wysoki parter, po remonde, blok 2-p., możli
wość kupienia garażu w okolicy, - 76.000 zł. Legnica, tel. 
076/854-20-58,0606/26-64-36
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, słoneczne, po re
moncie, VII piętro, - 68.000 zł. Legnicą, tel. 076/854-79-73, 
0605/24-62-23

MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lubaniu, pow. 61 m2, własno
ściowe, na I piętrze, - 88.000 zł. Lubań, tel. 075/722-50-50 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w miejscowości Lubiel. własno
ściowe, pow. 56.60 m2, z telefonem, CO etażowe, pomiesz- 

, czenia gosp., działka 5 a, 15 km od Żmigrodu - 35.000 zł lub
15.000 zł + 8-letni kredyt, rata 400 zł/mies. Lubiel, tel. 
071/311-20-91
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, os. Przylesie, 63 

. m2, kuchnia, łazienka i WC w kafelkach, korytarz zabudowany,
- 85.000 zł. Lubin, tel. 076/847-66-90
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, III piętro, po remoncie, -
83.000 zł. Lubin, tel. 076/842-00-95,0603/48-42-50 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Lubinie, os. Przylesie, 63 m2, 
z zabudowanym korytarzem 70 m2, po remoncie, na II. piętrze, 
• 95.000 zł. Lubin, tel. 076/842-37-05
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, własnościowe, ul. 
Krasickiego, I p., blok 4-piętrowy, środkowe, w centrum Lubina
- 78.000 zł. Lubin, tel. 076/842-70-31

'MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 64 m2, przy 
lesie, atrakcyjna lokalizacja, parkiety, nowe okna, glazura •
79.000 zł. Lubin, tel. 076/842-44-00,0504/98-7842 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE M-4 61 m2, stan b. dobry, funk
cjonalny układ, - 92.000 zł. Lubin, tel. 076/842-70-19 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, łazienka, c.o., w starym 
budownictwie, 15 km od Jeleniej Góry, spokojna okolica, pow. 
46 m2, - 25.000 zł. Krystyna Schubert, 59-610 Niełestno 32/3, 
gm. Wleń
MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, łazienka, w.c., balkon, 
piwnica, depta woda, c.o., parter, pow. 66.7 m2, telefon, - 40.000 
zł. Niwiska, gm. Nowogród Bobrzański, woj. zielonogórskie, tel. 
0606/3644-49
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 57 m2, panele, kafelki, od
nowione, w nowym budownictwie, - 45.000 zł. Nowa Ruda, tel. 
074/872-88-04
MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, łazienka, z telefonem, 
50 m2, w Obornikach śl. - 95.000 zł. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-12-07
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Oławie, 64.2 m2, 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, własnośdowe, na 
parterze, pow. 50 m2, kuchnia, łazienka w panelach, telefon, 
blisko miasto i jezioro, • 60.000 zł. Otmuchów, teł. 077/431-44-83 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 40 m2, własnościowe, na 
4. piętrze, do remontu, w Brzegu, na os. Skarbimierz, c.o., gaz, 
kuchnia, balkon, - 50.000 zł. Paczków, tel. 077/431-60-32, 
0604/31-23-98
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Przemkowie, spółdzielcze, wła
snościowe, (księga wieczysta), 61,4 m2,1 p., duży balkon, licz
niki, TV kablowa, z telefonem • 55.000 zł. Przemków, tel. 
0503/80-32-79
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, kuchnia, łazien
ka, WC x 2, piwnica, c.o., CW, gaz, telefon, osobne wejście, 
wysoki parter, - 85.000 zł. Stronie śląskie, tel. 074/814-25-30 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 64 m2, w Sycowie, na 4. 
piętrze, TV kablowa, z telefonem, częściowo umeblowane, nowe 
okna, komfortowe, duży balkon, 2 piwnice, - 79.000 zł (możliwe 
raty). Syców, tel. 062/785-29-14,0607/30-88-08 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, kuchnia, łazien
ka, pow. 123 m2+garaż, telefon, przydomowa działka, • 135.000 
zł. Szczawno Zdrój, tel. 0601/72-24-77 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 65 m2,1 piętro, telefon, działka, 
garaż, piwnica, w Szymanowie, 5 km od Świebodzic, - 52.000 
zł. Szymanów, tel. 074/858-68-43 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Kaszycach Milickich k. Żmi
grodu, 67 m2, duży balkon, pomieszczenia gospodarcze, -
60.000 zł. Świdnica, tel. 074/853-82-80 w godz. 6-15 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 60 m2, własnościowe, do- 
deplone, w Świdnicy + działka 130 m2, cena - 1.200 zł/m2. 
Świdnica, teł. 074/852-25-21
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 62 m2, na 1. piętrze, spół- 
dzielczo-własnościowe, wszystkie media, w nowym budownic
twie, atrakcyjna lokalizacja, duży balkon, widok na ogródki dział
kowe, lasy, góry, komfortowa wyposażone, możliwość kupna 
garażu i działki ogrodowej blisko garażu, - 86.000 zł. Świdnica, 
tel. 074/852-91-74
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielcze, własnościowe, 62,5 
m2, w Trzebieniu k. Bolesławca, łazienka, WC osobno, 2 bal
kony, TV kablowa, nowa glazura, gładzie tynkowe, szafy wnę
kowe Komandor - 45.000 zł. Trzebień, teł. 075/736-54-18 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62.5 m2, w Trzebieniu, 14 km od 
Bolesławca, glazura, szafy wnękowe typu .Komandor", łazien
ka, WC osobno, TV kablowa, 2 balkony, szkoła na miejscu, •
45.000 zł. Trzebień, tel. 075/736-54-18
MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia. 2 garaże, działka przy
domowa o pow. 5 a, kafelki, panele, boazeria, plastikowe okna,
- 65.000 zł. Wiązów, woj. wrodawskie, tel. 0603/38-02-31 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 46 m2, własnościowe, księ
ga wieczysta, na X piętrze (przedostatnim), dzielnica Krzyki, 
odeplony budynek, -119.000 zł. Wrocław, tel. 071/362-79-12 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2, Krzyki, księga, balkon, 
wc, łazienka osobno, TV kablowa, 2 linie telefoniczne, mozai
ka, glazura, gładzie, okna PCV, liczniki, -165.000 zł. Wrocław, 
tel. 0606/95-63-60
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pow. 55 m2, na
1. piętrze, balkon, na Hubach, blisko Dworca Głównego, -
115.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-31-17 po godz. 18 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE o pow. 47 m2, po remoncie, przy 
ul. Powstańców Śląskich, bez pośredników • 3.050 zł/m2. Wro
cław, teł. 0608/44-97-79
MIESZKANIE 3-POKOJOWE, - 120.000 zł. Wrocław, tel. 
071/363-63-04
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Popowicach, - 130.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/351-40-74,071/352-15-60 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe, komfortowe, pow. 
90 m2, w Śródmieściu, osobne wejście, wysoki parter, w plom
bie, nadaje się na biuro, gabinet, z kredytem 40-łetnim, cena •
215.000 zł lub zamienię na inne, o pow. do 65 m2, w plombie 
albo w nowym budownictwie. Wrocław, tel. 0601/74-13-09 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w centrum Wrodawia, przy ul. 
Zielińskiego, pow. 47 m2, nowe okna, balkon, parkiety, -110.000 
zł. Wrocław, tel. 071/363-76-18 po godz. 17 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 50,2. m2, spółdzielczo-własno
ściowe, nowe, monitoring, na 1. piętrze w budynku 4-piętrowym, 
balkon, telefon, wysoki standard, na Krzykach, przy ul. Poran
nej, -160.000 zł. Wrodaw, tel. 071/785-68-05 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Muchobór Mały, pow. 64 m2, wła
snościowe, rozkładowe, atrakcyjna lokalizacja, • 150.000 zł. 
Wrocław, tel. 0605/35-38-11
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 67 m2. dzielnica Pilczyce, 
wysoki parter, w odeplonym budynku, widok z okna na park, 
staw z łabędziami, -145.000 zł. Wrocław, tel. 071/353-80-65 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 54 m2, przy ul. Spiżowej, -
108.000 zł. Wrocław, tel. 0601/36*95-15
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 57 m2, własnośdowe, księga wie
czysta, III piętro, we Wrocławiu, na Krzykach, -145.000 zł (bez 
pośredników). Wrocław, tel. 071/782-76-34 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 67 m2, kuchnia, 
WC, łazienka osobno, słoneczne, balkon, - 125.000 zł. Wro
cław, tel. 0605/97-71-11
MIESZKANIE 3-POKOJOWE z ogródkiem, balkon, we Wro
cławiu, na Biskupinie, -150.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-13-91 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 58 m2, własnościowe, dziel
nica Krzyki, przy ul. Gajowickiej, w niskiej zabudowie, rozkła
dowe, zadbane, na IV piętrze, bez pośredników, - 133.000 zł 
lub zamienię na mieszkanie 2-pokojowe (ul. Komandorska). 
Wrocław, tel. 071/782-77-52 po godz. 17 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE willowe, 80 m2, garaż, strych, 
ogród, bezczynszowe, 20 km od Wrocławia, nowe, cena 148.000 
zł. Wrocław, tel. 071/795-13-01
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na 2 piętrze, przy ul.Sokolej w 4 
piętrowym budynku, telefon, okna plastikowe, kuchnia po re
moncie, garaż, wc osobno, cena 160.000 zł. Wrodaw, tel. 
343-64-86
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 48.6 m2, w bloku, we Wro
cławiu, na Nowym Dworze, z telefonem, wykonane pomiary, po 
remonde, - 89.000 zł. Wrocław, tel. 0608/60-77-42 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-własnośdowe, 61 
m2, po remoncie łazienka, WC osobno, kafle, panete, TV ka
blowa, balkon, kuchnia umeblowana, Muchobór Mały, przy Hali 
Strzegomskiej, • 134.000 zł. Wrocław, tel. 071/390-20-47

MIESZKANIE 3-POKOJOWE 111 m2, własnościowe, we Wro- - 
cławiu, przy ul. Reja, kuchnia, łazienka, WC, balkon, c.o. gazo
we, okna PCW; z’ tełefdriSto,'- 18Ó.Ó00 żł. Wrocław, tel. ̂  
0*1/321-09-73 po godz. 17
MIESZKANIE 3-POKOJOWE spółdzielczo-własnośdowe, 61J 
m2,1 p., na Krzykach, łazienka i wc osobno, 2 balkony, miej-' 
skie media, z telefonem, tv kablowa, piwnice, do zamieszkanie, 
bez pośredników, - 159.000 zł. Wrocław, tel. 071/348-21-51, 
0603/93-52-69 ‘
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, ul. Zachodnia, roz
kładowe, 50 m2, III p, -105.000 zł. Wrodaw. tel. 071/355-28-59. 
0607/41-84-08
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 62 m2. IX p., niski czynsz, ul. 
Krynicka, -.125.000 zł. Wrocław, tel. 0604/19-99-47 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Śowiej, pow. 64 m2, kom
fortowe, wyposażone, po remoncie kapitalnym, na 1 piętrze, -
190.000 zł. Wrocław, tel. 071/339-71-17,0601/77-35-23 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 48 m2, przy .AE*. jasna kuch
nia, -108.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-72-56 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, na Gądowie, ni
ska zabudowa, -120.000 zł. Wrodaw, tel. 071/351-64-44 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 61 m2, duży balkon, wszyst
kie media, -175.000 zł. Wrocław, tel. 071/360-80-12 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrodawiu, własnośdowe, 
kuchnia zabudowana, WC, łazienka, balkon, okna PCV, rolety, 
z telefonem, pawlacze, po remonde, na 1 piętrze, -155.000 zł 
lub zamienię na kawalerkę. Wrocław, tel. 0503/07-22-76 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE Gądów Mały, przy ul. Bystrzyc
kiej, pow. 54 m2, umeblowane, na 4 piętrze, w budynku 10-pię- 
trowym, -115.000 zł. Wrocław, tel. 071/350-83-50 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Chorwackiej, pow. 58 m2, 
umeblowane, z telefonem, balkon, rozkładowe, na 10 piętrze, -
128.000 zł lub wydzierżawię - 1.300 zł/mies. *  liczniki. Wro
daw. tel. 071/325-24-48
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Więziennej, pow. 63 m2, 
garderoba, własnościowe, parkiet, kafelki, boazeria, sztukate
ria, komfortowe, blok z 91 r., na 6 piętrze, winda, miłe sąsiedz
two, - 248.000 zł. Wrodaw, tel. 071/343-02-24,0601/44-30-51, 
0601/4644-61
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, 56 m2, Ul. Po
znańska, okna plastikowe, rolety, drzwi antywłamaniowe, jasna 
kuchnia, 1 p., balkon, -130.000 zl. Wrocław, tel. 071/355-10-11, 
0606/80-84-60
MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Nowodworskiej, własno
śdowe, pow. 65 m2, z telefonem, TV kablowa, balkon, glazura, 
meble, rolety, odnowione, na 1 piętrze, w budynku 4-piętrowym, 
atrakcyjna lokalizacja, bez pośredników, -149.000 zł. Wrodaw, 
tel. 071/387-87-53,0601/76-09-24 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnośdowe we Wrodawiu, 54 
m2, księga wieczysta, rozkładowe, wnękowe szafy, kafelki, na 
Popowicach, -115.000 zl. Wrodaw. tel. 071/355-70-55 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe, pomieszczenia 
gospodarcze, 2 piwnice, glazura, panele, zielona okolica, 
atrakcyjna lokalizacja, Wrodaw - Krzyki - Huby, -139.000 zł. 
Wrodaw, tel. 071/333-95-09,0609/6341-48 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 63 m2, w'nowym budow
nictwie (1993 r.), na osiedlu Kosmanautów, niski parter, przy
stosowane dla osoby niepełnosprawnej, nadaje się na biuro lub 
gabinet, - 95.000 z ł, plus kredyt 157 d/miesiąc. Wrocław, tel. 
071/793-43-69
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 66.5 m2, w nowym budow
nictwie, na 1. piętrze, przy ul. Jaracza, na osiedlu akademic
kim, miejsce parkingowe pod budynkiem, wkład budowlany + 
20%, - 210.000 zł. Wrodaw, tel. 071/785-79-07,0601/70-84-92 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE i 1-pokojowe, do remontu, pora- 
dzieckie w Świętoszowie, blisko Bolesławca, własnościowe, 
księga wieczysta - 250 zł/m2. Wrocław, 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 75,7 m2,2 x wc, łazienka, kuch
nia, balkon, piwnica, gładzie, kafle, parkiet, w budynku III pię
trowym, ogrodzony, fok budowy 1998, księga wieczysta, grunt 
własnościowy - 2.800 zł/m2 + garaż. Wrocław, tel. 071/373-68-00 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 60 m2, z balkonem, komfortowe, 
rozkładowe, księga wieczysta, liczniki, wysoki parter, niski 
czynsz, atrakcyjna lokalizacja, bez pośredników, na osiedlu 
Borek, we Wrodawiu, -130.000 Ti. Wrocław, tel. 071/354-36-37 
pn-sob, 071/361-61-70 niedz.
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 55 m2, VII piętro, we Wrodawiu. 
przy ul. Wieczystej. -105.000 zł. Wrocław, tel. 071/387-86-83, 
0602/6645-61
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 79 m2, własnościowe, wszyst
kie media, w centrum Wrocławia, ul. Ruska, - 240.000 Ti. Wro
cław. tel. 071/342-99-29,0501/79-43-50 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 61 m2, spółdzielcze, własnośdo
we, rozkładowe, po remoncie, kafelki, panele podłogowe, tele
fon, TV kablowa, balkon, kuchnia umeblowana, WC osobno, 
os. Muchobór Mały, obok Hali Strzegomskiej, VI/X p, -128.000 
zł. Wrodaw. tel. 071/390-20-47 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2, we Wrodawiu, okolice 
Akademii Ekonomicznej, - 107.000 zł. Wrocław, tel. 
0601/56-17-07
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w plombie. 66 m2, loggia 4 m2. 
parkiety dębowe, boazeria, kafelki, okna PCV, gładzie, liczniki 
wody, TV zbiorcza i SAT, szafy rozkładowe, własnościowe, I 
piętro, -175.000 zł. Wrodaw. tel. 071/359-08-67,0601/78-03-62 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na Kużnikach, 58 m2, ll/IV p„ 
ładne, dużo zieleni, -110.000 zł. Wrodaw, tel. 071/357-83-05 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE we Wrocławiu, Kozanów, IV pię
tro, własnośdowe, rozkładowe, 63 m2, TV kablowa, telefon, 
duży balkon, ładne, -135.000 zł. Wrocław, tel. 0603/99-01-54 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 64 m2. rozkładowe, we Wrocła
wiu, na os. Kozanów, IV/X piętro, winda, telefon, duży balkon, 
jasna kuchnia, osobno łazienka i WC, parkiety, płytki, ładne, •
140.000 zł. Wrodaw, tel. 071/353-01-39
MIESZKANIE 3-POKOJOWE 54 m2,1 piętro, bez pośredników, 
po remoncie, ładne, rozkładowe, - 145.000 zł. Wrocław, teł. 
071/336-91-03 po godz. 15
MIESZKANIE 3-POKOJOWE w Zagórzu Śląskim, 85 m2, tele
fon, pomieszczenie gospodarcze, - 60.000 zł. Zagórze śląskie, 
tel. 074/845-58-15,0604/24-03-99 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow, 74 m2, na I piętrze, wła
snośdowe, komfortowe, łazienka, wc osobno, piękna kuchnia, 
wodomierze na depłąi zimną wodę, duży balkon, z telefonem, 
piwnica, murowany budynek gosp., działka ogrodowa, niski 
czynsz, nowe budownictwo, lasy, dużo grzybów, - 45.000 zł. 
Zdziesławice, gm. Jemieirfó, tel. 065/544-71-06,0502/30-53-08 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE po remonde, na IV piętrze, pow. 
55 m2, w Ziębicach, - 65.000 zł. Ziębice, tel. 074/816-09-63 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE kuchnia, łazienka, po remoncie 
kapitalnym, CO, telefon, gaz, działka 22 a, budynki gospodar
cze, - 72.000 zł. Ziębice, tel. 074/810-53-52,0605/69-98-43 , 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 70 m2„.bezczynszowe, 
kuchnia, WC i łazienka osobno, CO gazowe, z telefonem, ga
raż, piwnica, -100.000 zł. Złotoryja, tel. 076/878-16-50 
MIESZKANIE 3-POKOJOWE na 1. piętrze (tylko jeden sąsiad), 
pow. 62 m2, kuchnia umeblowana, łazienka, WC, duży balkon,
2 piwnice, liczniki wody, księga wieczysta, niski czynsz, zielo
na strefa miasta, • 78.000 zł. Żary, tel. 068/322-79-39 
O  MIESZKANIE 4-POKOJOWE willowe, pow. 130 

m2, duża kuchnia, łazienka, duży taras, wysoki 
standard, okna PCW, kafle, panele, projekty 
domu, odbiory i księga wieczysta do wglądu, •
130.000 zł. Legnica, tel. 0607/04-38-58 01035671 

MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnośdowe, pow. 85 m2, na
1. piętrze, duża kuchnia, łazienka osobno, 2 przedpokoje, bal
kon, piwnica, spokojna i ładna dzielnica. Lubin, tel. 
076/842-74-53
•  MIESZKANIE 4-POKOJOWE Śródmieście. 95 m2, rozkła

dowe, jasna kuchnia, idealne na gabinety lub biuro, par
ter, wolne od zaraz, - 200.000 zł lub do wynajęda. AK
SON, Wrocław, tel. 071/341-43-58, 0502/90-30-57 
99000001

#  MIESZKANIE 4-POKOJOWE 73 m2, przy ul. Drzewiec
kiego, komfortowe, na 4. piętrze w budynku 11-piętrowym, 
b. ładna lokalizacja, - 150.000 zł + garaż za dodatkową 
opłatą. BN .Nowy Dom’ , Wrodaw, tel. 071/372-43-06 
99000001
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O MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, pow. 
73 m2, rozkładowe, balkon, komórka, po remon- 
cie kapitalnym, na X. piętrze, • 139.000 zł. Wro
cław • Psie Pole, tel. 071/345-60-51,0601/38-94-05 
01034841

MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Dusznikach Zdroju, bez- 
czynszowe, księga wieczysta, ogród, balkon, weranda, całe 
piętro, 110 m2, słoneczne, możliwość przebudowy na dwa 
mniejsze, kuchnia, c.o., wc, • 139.000 zł. Duszniki Zdrój, tel. 
074/866-96-95
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe. III piętro, 74 
m2, okna PCV, ładna, cicha okolica, - 83.000 zł. Duszniki 
Zdrój. tel. 074/866-91-61
MIESZKANIE 4-POKOJOWE kuchnia, łazienka, wc. garaż, 
z telefonem, nowe, Głogówek, - 80.000 zł. Głogówek, tel. 
077/437-25-88 po 16
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Jelczu-Laskowicach, 64 m2. 
parter, 2 piwnice, mały balkon, - 86.000 zł. Jelcz-Laskowi
ce. tel. 071/318-18-00,071/318-21-65 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 78 m2, - 50.000 zł. Ka
miennik. tel. 077/431-22-51 po godz. 20 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w domku własnościowym, 80 
m2, kuchnia, łazienka, do małego wykończenia, garaż, pom. 
gospodarcze, możliwość dzierżawy działki 10 a, - 65.000 
zł. Legnica, tel. 076/850-68-76, 076/850-65-82, 
0607/82-57-10
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, 84 m2, glazu
ra, boazeria -135.000 zł. Lubin, tel. 076/846-91-52 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 85 m2, kuchnia, łazien
ka, na 6. piętrze, rozkładowe, we Wrocławiu, • 165.000 zł. 
Lublin, tel. 081/444-60-88
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, 72 m2, 1 p.. 
kuchnia, łazienka, balkon, wc, loggia, tv kablowa, z telefo
nem, -130.000 zł. Oleśnica, tel. 071/314-78-39 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE pow. 71.80 m2, wc i łazienka 
osobno, na I piętrze (w budynku 4-piętrowym), rozkładowe,- 
kafle, boazeria, TV kablowa, z telefonem, balkon, piwnica, 
przedpokój zabudowany, I właściciel, budynek z 1989 r.. ład
na i spokojna okolica, -115.000 zł. Oława, tel. 071/313-77-90 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 40 m2. do remontu, w Brzegu 
Opolskim, c.o., gaz, jasna kuchnia, balkon, ciepła woda, - 
50.000 zł. Paczków, tel. 077/431-60-32.0604/31-23-98 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE o pow. 72 m2. własnościowe, 
kuchnia, łazienka, z lokatorami, garaż • 700 zł/m2. Strzelce 
Opolskie, tel. 0604/58-55-28
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, bezczynszo- 
we, pow. 80 m2. księga wieczysta, na I piętrze, kuchnia, 2 
łazienki, 2 balkony, telefon, po remoncie, - 80.000 zl. Świę- 
toszów, gm. Osiecznica, tel. 075/731-12-47 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 63 m2. garaż, • 140.000 zł. 

.Wałbrzych, tel. 074/847-38-79,0603/08-40-41 (k00100) 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE przy ul. Biskupiej, nowe, o 
pow. 74 m2. na 1. piętrze, bez pośredników - 5.500 zl/m2. 
Wrocław, tel. 0608/44-97-79

las, stopień wody, łąki, działki bud., w lesie, 1 km od zalewu, 
- 410.000 zł. Syców, tel. 0608/58-03-81.0603(62-36-36 
NIERUCHOMOŚĆ 25 km od Wrocławia, magazyn o pow. 
1000 m2. hala 700 m2, na działce 1.2 ha, - 600.000 zł. Wro
cław. tel. 0501/29-18-69
NIERUCHOMOŚĆ były tartak i stolarnia, działka 1.06 ha, 
wieża - Gryfów Śląski, własne trafo, możliwość prowadze
nia innej działalności, - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
071/361-99-94 (fax), 0604/26-01-83 
OBIEKT pow. 500 m2, działka 1 ha, w Świebodzicach, na
daje się na hurtownię, warsztaty. - 150.000 zł. Wałbrzych, 
tel. 074/843-31-53. 0607/15-05-84 
OBIEKT wolno stojący, pow. 215 m2, wybudowany w 1990 
r., działka 1400 m2 dzierżawiona od spółdzielni mieszka
niowej, • 320.000 zł. Zielona Góra, tel. 0502/28-88-92 
OBIEKT GASTRONOMICZNO • HANDLOWY nowy, wszyst
kie media, atrakcyjna lokalizacja, blisko jeziora, wolno sto
jący, 260 m2. poddasze 250 m2, działka własnościowa 666 
m2 + parking, nadaje się na każdą działalność - 900.000 zt 
Nysa. tel. 077/431-00-57
O OBIEKT PRZEMYSŁOWO • HANDLOWY pow. 

1.100 m2, działka 10.000 m2, • 350.000 zł ♦ VAT. 
Kłodzko, tel. 074/867-71-65 02028361

O OBIEKT PRZEMYSŁOWO • MAGAZYNOWY pow. 
600 m2, działka 5.000 m2, • 100.000 zł ♦ VAT. 
Kłodzko, tel. 074/867-71-65 02028371

O OBIEKT PRZEMYSŁOWY przy autostradzie, 7 km 
od Legnicy, na działce o pow. 1 ha, hala, pomiesz
czenia biurowe, wiata, duże garaże, CPN, wszyst
kie media, nadaje się na każdą działalność go
spodarczą (hurtownia budowlana itp.), sprzedam 
lub wydzierżawię albo zamienię., te l. 
075/734-74-05,0605/64-08-21 84018471

O  OBIEKT PRZEMYSŁOWY w Oleśnicy przy trasie 
w kierunku Warszawy, wysoki standard: hale pro
dukcyjne, magazyny, biura • razem 2000 m2, 
działka 3500 m2. Wszystkie media, przyłącza. 
Sprzedam lub wynajmę. Tel. 0601/72-96-98 
80012111

ODSTĄPIĘ DZIERŻAWĘ SKLEPU SPOŻYWCZEGO - 4.000 
zl/mies. Wrocław, tel. 0603/27-65-29 
O  OŚRODEK WCZASOWY (hotel robotniczy), w Gó- 

rach Sowich, cena do uzgodnienia. Strzelin, tel. 
071/392-02-16,0601/79-96-70 02027891

PAWILON HANDLOWY typ Metal-Plast, pow. użytkowa 80 m2 
+ zaplecze, wszystkie media, umeblowany z barakiem, zezwo
lenie sanepidu na każdą działalność, sklep, kawiarnia, w Lu
binie. - 25.000 zł. Lubin. tel. 076/846-71-44. 0603/91-01-63 
PAWILON HANDLOWY 31 m2. w dobiym punkcie, przyłą
cze wodno-kanalizacyjne, prąd. lokalizacja, alarm, wc. • 
16.000 z l... tel. 0604/09-47-01

Wrocław AUTOSZYBY
ul. Trzebnicka 31; 372 04 43; 372 04 44

MIESZKANIE 4-POKOJOWE o pow. 63 m2, duży balkon, 
po remoncie, komfortowe, - 140.000 zł. Wrocław, tel. 
071/351-43-62 -
MIESZKANIE 4-POKOJOWE we Wrocławiu - Psie Pole. 72 
m2. - 145.000 zł. Wrocław, tel. 071/342-63-35, 
0607/85-07-55
MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Olsztynie, komfortowe, 
nowe, atrakcyjna lokalizacja, cisza, las. jeziora. Wrocław, 
tel. 0602/66-23-75
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 72 m2, po remoncie. -160.000 
zł lub zamienię na dom albo gospodarstwo, inne propozy
cje. Wrocław, tel. 373-86-31
MIESZKANIE 4-POKOJOWE ul. Bajana. 85 m2,2 balkony, 
rozkładowe, słoneczne, spłacony kredyt, komórka lokator
ska, winda, blisko park, - 165.000 żł. Wrocław, tel. 
071/781-99-50
MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, we Wrocławiu, 
na Gądowie, pow. 63 m2, parter, duży balkon, spiżarka, •
130.000 zl. Wrocław, tel. 071/351-95-01 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 9 km od Leśnicy, w Miękini, 
bezczynszowe, kuchnia, łazienka, niska zabudowa, 80 m2.
- 79.000 zł lub zamiana na inną nieruchomość. Wrocław, 
tel. 071/364-45-83, 0602/29-44-35
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 82 m2. niska zabudowa, roz
kładowe, III piętro, przy ul. Drzewieckiego, we Wrocławiu, -
180.000 zł. Wrocław, tel. 071/784-66-83 
MIESZKANIE 4-POKOJOWE 2-poziomowe, 82 m2. Wrocław
- Krzyki, ul. Powstańców śląskich, budynek z 1995 r.. I po
ziom - kuchnia, WC. salon z jadalnią duży, samodzielny bal
kon, II poziom • 3 pokoje, łazienka, WC, pralnia, garderoba, 
telefon, ładne, pomieszczenie gospodarcze na korytarzu, 
cena 230.000 zł + kredyt 40-letni. Wrocław, tel. 
0601/84-23-50
MIESZKANIE 5-POKOJOWE w Legnicy, nowe kamienice, 
100 m2,2-poziomowe, CO miejskie, -150.000 zł. Legnica, 
tel. 076/862-05-10
MIESZKANIE 5-POKOJOWE 110 m2. w domu 4-rodzinnym, 
z telefonem, c.o., komfortowe, 2 wejścia, PKP, PKS, ok, 38 
km od Wrocławia, 10 km od Sobótki, garaż 30 m2, pomiesz
czenia gosp., ogród, duża działka, atrakcyjna lokalizacja, 
blisko zalew (kąpielisko, możl. łowienia ryb) - 1.300 zł/m2. 
Mietków, tel. 071/316-83-60 lub. 0600/19-89-35 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE w Strzelinie, pow. 77 m2, w 
nowym budownictwie, rozkładowe, spółdzielczo-własnościo- 
we. z telefonem, - 89.000 zł. Strzelin, tel. 071/796-21-85 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE pow. 85 m2. na II piętrze (w 
budynku 4-piętrowym), rozkładowe, balkon 7 m2, parkiety, 
z telefonem, TV kablowa, -185.000 zł lub zamienię na dwa 
mieszkania oddzielne. Wrocław, tel. 071/345-59-80 
MIESZKANIE 5-POKOJOWE 120 m2, dwupoziomowe, na 
Krzykach, 2 łazienki, parkiety, na ogrodzonym terenie, ga
raż, niski czynsz, - 460.000 zł. Wrocław, tel. 071/338-05-11 
•  MIESZKANIE WILLOWE 22 m2 samodzielne + 54 m2 

samodzielne + 460 m2 ogród, Brochów -150.000 zł, pow. 
97 m2, działka 690 m2, ok. Sobótki -140.000 zł, mieszka
nie 3-pokojowe do remontu, 60 m2, ok. Sobótki - 35.000 
zł. DS. Nieruchomości, Wrocław, tel. 071/337-11-15. 
0602/79-88-36 99000001 

MŁYN ELEKTRYCZNY+dom, zabudowania gospodarcze, ga
raż, ogród, las 0.37 ha, w Bychowie gm. Żmigród, - 80.000 
zł. Bychowo, woj. wrocławskie, tel. 0607/28-98-16 
MŁYN ELEKTRYCZNY 4 pary walców, stan dobry -140 000 
zł. Mikstat, tel. 062/731-00-01 
MŁYN ELEKTRYCZNY budynek gospodarczy ♦ działka bu
dowlana 41 a, w Urazie, 26 km od Wrocławia, • 120.000 zł. 
Oborniki Śląskie, tel. 071/310-72-23 
MOTEL okazja, w Skoroszowie, pow. 1.200 m2, działka bu
dowlana 46 a, trasa Wrocław - Bydgoszcz • Gdańsk, tanio, -
150.000 zł. Trzebnica, tel. 071/312-33-89, 0601/74-66-40, 
0601/74-66-30
NIERUCHOMOŚĆ w Wałbrzychu, pow. 269 m2, parter, Lpię- 
tro, korytarze, WC, natryski, 2 pomieszczenia biurowe, ko
tłownia, CO miedziane, 5 pomieszczeń magazynowych, 1 
duże pomieszczenie produkcyjne, po częściowym remon
cie. teren wokół budynku, • 60.000 zł., tel. 0603/34-74-19 
NIERUCHOMOŚĆ budynki gospodarczo-mieszkalne, ada
ptacja na działalność gospodarczą wolno stojące, stodoła 
pow. 100 m2. budynki gospodarcze o pow. 350 m2, miesz
kanie 130 m2, działka 26 arów (w tym plac 7 i 4 ary), przy 
trasie Jawor • Wrocław, 2 km od autostrady A-4, - 45.000 zł. 
Jenków, woj. legnickie, tel. 0503/02-17-33 
NIERUCHOMOŚĆ okol. Kobylej Giry, pow. 7.36 ha. budy- 
nek mieszkalny o pow. 300 m2. po remoncie kapitalnym + 
budynek gosp., piętrowy, pow. 900 m2,2 stawy hodowlane,

PAWILON HANDLOWO - USŁUGOWY 192 m2, własnościo
wy, siła, prąd. woda, kanalizacja, z telefonem, własny par
king, atrakcyjna lokalizacja, w Obornikach Śl, - 150.000 zł.
., tel. 0605/08-56-45
PAWILON HANDLOWY Metalplast, przenośny. 30 m2. z lo
kalizacją Bolesławiec,-ul. Zgorzelecka, w ciągłej eksploata
cji jako sklep mięsny - 11.000 zł. Bolesławiec, tel. 
.076/818-98-24, 0605/35-72-94 
PAWILON HANDLOWY były sklep mięsny, pow. 25 m2, wy
posażenie, kafelki, żaluzje, - 25.000 zł. Bolesławiec, tel. 
0609/53-52-67
PAWILON Metalplast, w elementach, biały. pow. ogólna 81 . 
m2 w tym 10 m2 zamrażalnia, 45 m2 chłodnia, pomieszcze
nia socjalno-bytowe, biurowe, pomieszczenie do wydawa
nia towaru, okratowanie, ściany gr. 20 cm. styropian oraz 
dwustronna blacha trapezowa, - 19.000 zł. Bytom Odrzań
ski, tel. 068/388-42-39, 0601/78-90-84 
PAWILON HANDLOWY metalplast, 36 m2, wszystkie me
dia, lokalizacja, na każdą działalność, - 33.000 zl lub wynaj
mę. Głogów, tel. 076/833-58-08 
PAWILON HANDLOWY o pow. 500 m2. siła. media, działka 
o pow. 16 a, teren ogrodzony, możliwość zamieszkania, 4 
pokoje, w Mieroszowie, - 250.000 zl. Kamienna Góra, tel. 
075/746-23-73 w godz. 8-16
PAWILON wolno stojący, pow. 14 m2, w Legnicy, atrakcyjna 
lokalizacja, -17.000 zł. Legnica, tel. 076/855-21-09 
PAWILON HANDLOWY 50 m2. w Prochowicach, murowa
ny, dobra lokalizacja, woda, alarm, obecnie gastronomicz
ny, możliwość podłączenia w.c, - 7.500 zł lub do wynajęcia - 
400 zł/mies.. Legnica, tel. 076/852-34-08,0609/41-37-44 - 
PAWILON HANDLOWY metal-plast, 80 m2, zaplecze, 
wszystkie media, umeblowany, z barkiem, zezwolenie sa
nepidu, pozwolenie na kawiarnię, każda działalność, -
27.000 zł. Lubin, tel. 076/846-71-44,0603/91-01-63 
PAWILON HANDLOWO - USŁUGOWY pow. 60 m2. wszyst
kie media, atrakcyjna lokalizacja, możliwość rozbudowy, •
45.000 zł lub zamienię na samochód. Lubin, tel. 
0502/63-02-21,0502/60-93-16
PAWILON HANDLOWY 31 m2, ocieplany, 2 wejścia, podwój
ne szyby, WC, prąd, z telefonem - 39.500 zł. Oława. tel. 
071/313-24-41
PAWILON HANDLOWY murowany, wolno stojący, na Dwor
cu PKS, po remoncie, 60 m2, woda, światło, żaluzje antyw- 
łamaniowe, kafelki na podłodze, plastikowe okno, • 25.000 

'zł. Strzegom, tel. 074/649-14-77 
PAWILON HANDLOWY w centrum Olecka, 700 m2, pełne 
wyposażenie, Pojezierze Suwalskie, - 500.000 zł. Suwałki, 
tel. 087/566-54-80 po godz. 20 
PAWILON HANDLOWY .METALPLAST" pow. 30 m2, wolno 
stojący, z lokalizacją, może być przenośny, siła. energia 
elektr, - 18.000 zł. Świebodzice, tel. 074/854-24-88, 
0605/85-03-07
PAWILON HANDLOWY typ Mieroszów, pow. 15 m2. ogrze
wanie podłogowe, meble Forte, • 8.500 zł. Wałbrzych, tel. 
074/847-12-50
PAWILON na Popowicach, wolno stojący, pow. 62 m2, 
wszystkie media, • 80.000 zi lub wydzierżawię - 2.200 
zł/mies. + liczniki. Wrocław, tel. 071/329-60-27 
PAWILON typ .Metalplast', 30 m2, w.c., z telefonem, wypo
sażenie, atrakcyjne wnętrze, w centrum Wrocławia, - 35.000 
zł łub wydzierżawię - 1.500 zł/mies.. Wrocław, tel. 
071/343-56-91,0503/82-86-65 
PAWILON HANDLOWY Metalplast, pow. 40 m2, media, z 
lokalizacją, - 35.000 zł albo inne propozycje. Wrocław, tel. 
071/793-46-95
PAWILON HANDLOWY 41 m2 + wiata, dobrze prosperują
cy (branża cukierniczo-spożywcza), możliwość sprzedaży 
piwa, - 29.500 zł. Wrocław, tel. 071/351-16-20 
PAWILON HANDLOWY typ Metalplast, 40 m2, media, -
35.000 zł. Wrocław, tel. 071/793-46-95
PAWILON HANDLOWY pow. 20 m2, po modernizacji, - 
wszystkie media, we Wrocławiu (Krzyki), przy ul. Orzecho
wej na targowisku .Hermes", - 28.000 zł. Wrocław, tel. 
071/322-73-88
PAWILON HANDLOWY .METALPLAST" 25 m2. lokalizacja, 
w.c., wyposażenie, lada, regały, waga. - 32.000 zl. Wrocław 
tel. 071/786-84-60
PAWILON HANDLOWY pow. 160 m2. zaplecze o pow. 40 
m2, telefon, alarm, za przejęcie hipoteki, wartość lokalu -
225.000 zł, wartość hipoteki - 120.000 zł. Ziębice, tel. 
074/819-08-34 po godz. 21
PAWILON HANDLOWY 50 m2, w Lubinie, - 90.000 zł lub wy
dzierżawię. Lubin, tel. 076/842-35-60,0601/56-09-17

O  PAWILONY, ALTANY, KIOSKI, DOMKI DREWNIA
NE • ocieplone, w elementach, pow. 20-48 m2, 
cena 8.800-15.500 zł, na życzenie transport, mon
taż, dokumentacja techniczna. Namysłów, tel. 
077/410-23-84,0607/16-37-16 82001311

O  PBP „ORBIS” SPZ 0 .0  O/Wrocław oferuje po ce
nach konkurencyjnych wynajem powierzchni biu
rowej we Wrocławiu, 55 m2, przy ul. Powstańców 
Ś ląskich 5. Wrocław, te l. 071/344-41-09, 
071/344-44-08 80015211

PENSJONAT połowa domu, po kapitalnym remoncie w 1999 
r.. nowy dach, CO, 6 pokoi z łazienkami, pow. 350 m2, dział
ka 7 a, druga połowa do częściowego remontu, pow. 370 
m2. działka 14 a, nowe CO, piwnica z barem, atrakcyjne 
położenie 5 km od trasy Wrocław - Olszyna - od 300 zl/m2. 
świętoszów, woj. jeleniogórskie, tel. 0605/83-18-08 
PENSJONAT, z restauracją i mieszkaniem, pow. 700 m2, 
działka 2400 m2. z dużym ogrodem i parkingiem, ładnie po
łożony, - 390.000 zl. Zielona Góra, tel. 068/388-33-64 
PENSJONAT WYPOCZYNKOWY w górach, 100 miejsc, -
180.000 zł. Wrocław, tel. 354-11-15
POŁOWA BUDYNKU mieszkalnego, poniemieckiego, duże 
zabudów, gosp., stodoła, stajnia, 2 garaże, duży sad w Strze
gomiu - 100.000 zł. Opole, tel. 077/453-78-22 po godz.19 
POŁOWA DOMU do remontu, budynek gosp., ogród, dział
ka rolna, w Gaju Oławskim, - 35.900 zł. Gaj Oławski, woj. 
wrocławskie, tel. 0601/41-85-88 
POŁOWA DOMU parterowy, 84 m2. do remontu, działka 8 
a, z możl. budowy, blisko centrum, - 45.000 zł. Milicz, tel. 
071/383-08-11
POŁOWA DOMU jednorodzinnego, sama góra - 48.000 zł, 
działka 8 a - 65 zł/m2. Milicz, tel. 071/384-05-97 
POŁOWA DOMU jednorodzinnego, 4-pokoje, pow. 100 m2. 
2 balkony, garaż, piwnice, domek gosp., ogródek, w Oleśni
cy, - 130.000 zł. Namysłów, tel. 0600/42-21-25 
POLOWA DOMU 61 m2, w Namysłowie, garaż, wysoki stan
dard, -130.000 zł. Namysłów, tel. 077/410-10-74 
POŁOWA DOMU NA WSI poniemieckiego, działka 25 a ♦ 
działka rolna 30 a, 4 pokoje, 2 kuchnie, spiżarka; zabudo
wania gosp., niedaleko Strzelina, • 60.000 zł. Samborowiczki, 
tel. 074/810-21-98 po godz. 15 
POŁOWA DOMU PONIEMIECKIEGO w Starym Jaworowie. 
trasa Strzegom - Świdnica, 100 m2. 3 pokoje, kuchnia, ła
zienka, wszystkie media, działka 6.80 a, - 60.000 zł. Stary 
Jaworów, tel. 074/851-63-18
POŁOWA DOMU do remontu, pow. 200 m2. wys. pomiesz
czenia 3.5 m, piętrowy, piwnica 90 m2. zabudowania go
spodarcze 300 m2, przy trasie turystycznej Kłodz- 
ko-Wambierzyce-Radków, w odl. 10 km od granicy, atrak
cyjna lokalizacja, na gastronomię lub usługi, - 35.000 zł. Ści
nawka Dolna, tel. 074/871-52-95 
POŁOWA DOMU w Stanowicach, 2 pokoje, kuchnia, możli
wość podłączenia wody i kanalizacji, zabudowania gospo
darcze, ogródek, możliwość dokupienia ziemi, • 15.000 zł. 
Wałbrzych, tel. 074/842-41-27 
POŁOWA DOMU 80 m2, c.o. na gaz, ogródek, piwnica, -
52.000 zł. Wschowa, tel. 065/540-50-36
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ . budynki 
gospodarcze, działka 900 m2. w Mietkowie, - 35.000 zł., tel. 
0502/62-49-09
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE pow. 120
m2, w Marcinkowicach, ogrzewanie gazowe, telefon, 3 po
koje, kuchnia, łazienka, piwnica, działka 11 a. zabudowania 
gospodarcze o pow. 250 m2. - 250.000 zł., tel. 
0603/79-79-28, 0607/42-05-80 
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ 6 pokoi, 
podpiwniczony, z garażem, wykończony w 90%, w pobliży 
lasu kielecko-chęcińskiego, w Kielcach, osiedle Słowik. -
380.000 zł. Kielce, teh 041/345-92-38 wieczorem, 
071/789-97-16
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ Wacław 
Wojnów, do wykończenia, pow. 300 m2. działka 265 m2. 
wszelkie media. - 270.000 zł. Wrocław, tel. 071/345-75-53 
po godz. 20
POŁOWA DOMU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ w Jagód- 
nie, pow. użytk. 230 m2, ogród, cisza, spokój. Wrocław, tel. 
071/346-43-17
POŁOWA WILLI o pow. 107 m2, na działce 11 arów, łazien
ka, WC, kuchnia, 4 pokoje, w tym salon z kominkiem, we
randa, telefon, CO gazowe, wszystkie-media, komfortowo 
wykończony, po remoncie kapitalnym, ocieplony, osobne 
wejście, malownicze położenie, wszelkie walory klimatycz- 
no-uzdrowiskowe - 225.000 zł. Lądek Zdrój, tel. 
074/814-74-03 po godz. 16

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na próby 
dla zespołu muzycznago, odosobnione, z inst. elektryczną. 
Wrocław, tel. 0601/71-51-54; 0600/32-51-08 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1- lub 2-po- 
kojowego, para studentów, w centrum Wrocławia, od 1 lip
ca, niedrogo, chętnie z balkonem. Wrocław, tel. 
0600/32-51-08
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania na agencję to
warzyską najchętniej centrum... tel. 0600/19-32-12 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA dwóch pokoi w willi, z moż
liwością korzystania z ogrodu.tel. 0600/19-32-12 * 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowe- 
go + kuchnia, na wsi... tel. 0502/64-09-37 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA DOMU z przeznaczeniem 
na klub nocny w Legnicy lub okolicy. Legnica, tel. 
0607/76-52-22
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA WARSZTATU SAMOCHO
DOWEGO lub pomieszczenia o pow. około 100-140 m2, w 
Legnicy, na usługi blacharsko - lakiernicze. Legnica, tel. 
0600/17-35-93

POSZUKUJĘ WSPÓŁLOKATORKI w pokoju 2-osobowym, 
Wrocław-Śródmieście. cena - 250 zł/mies. Wrocław, tel. 
071/322-21-66
SAD pow. 1 ha, woda na działce, energia w pobliżu, 2 km 
od Sobótki. - 10.000 zł. Sobótka, tei; 071/390-30-34 
SALON KOSMETYCZNY z pełnym wyposażeniem ♦ sola
rium, w centrum Oleśnicy, ugruntowana pozycja na rynku, 
czynsz - 500 zł. - 21.000 zł. Oleśnica, tel. 0502/93-06-21 
#  SKLEP w Polanicy Zdrój, w budynku wolno stojący, pow. 

handlowa z zapleczem 40 m2, + góra 15 m2, może być na 
biuro, - 170.000 zł. BN .Nowy Dom", Wrocław, tel. 
071/372-43-06 99000001 

SKLEP o pow. 60 m2, w Brzegu - 4.Ó00 zł/m2. Brzeg, tel. 
0606/80-02-48
SKLEP w Lubinie, przy ul. Miedzianej, pow. 28 m2, z meblami, 
kserokopiarką - 6.000 zł. Lubin, tel. 0604/96-86-78 
SKLEP pow. 100 m2, w centrum Opola, • 650.000 zł. Opole, 
tel. 077/474-34-15
SKLEP 64 m2. z wyposażeniem, w okolicach Strzelina, - 40.000 
zł. Strzelin, tel. 0502/29-62-34

AUTOSZYBY ul. Żm igrodzka75 
tel. 352-75-38, 0-601 725 182

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na sklep, 
ok. 100-150 m2, we Wrocławiu. Wałbrzych, tel.

. 0502/96-08-68 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1 lub 2-poko- 
jowego, od lipca do 30 września, we Wrocławiu - do 400 
zł/mies. Wrocław, tel. 071/783-98-25,0602/63-20-48 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojowe- 
go, we Wrocławiu, rozkładowego, dla studentów, w centrum 
lub niedaleko - do 1.000 zł. Wrocław, tel. 071/337-09-63 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA we Wrocławiu, 
1- lub 2-pokojowego. Wrocław, tel. 071/788-72-91 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU od strony ulicy, z 
przeznaczeniem na fryzjerstwo, solarium, może być do re
montu, może być przez biuro nieruchomości. Wrocław, tel. 
0503/36-38-35
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA powierzchni około 200-300 
m2 na produkcję, z pomieszczeniami biurowymi około 50 
m2, we Wrocławiu lub okolicy. Wrocław, tel. 0602/60-73-65 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA KAWALERKI we Wrocławiu, 
okolice Psiego Pola. Wrocław, tel. 0604/93-19-11 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA lokalu o pow. 40-220 m2, z 
przeznaczeniem na sklep spożywczy, we Wrocławiu. Wro
cław, tel. 0601/70-36-97. 325-11-73 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA w centrum 
Wrocławia. Wrocław, tel. 0604/81-68-69 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA kawalerki, dla pracującej 
pary, bez nałogów, w okolicach centrum. Wrocław, tel. 
0606/81-86-71
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania, małego, może 
być nieumeblowane. Wrocław, tel. 342-95-93 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania 3-pokojowego, 
blisko centrum. Wrocław, tel. 0600/22-97-64 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA pokoju jednoosobowego w 
mieszkaniu studenckim, - 300 zł. Wrocław, tel. 
0503/34-92-72
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA kawalerki w centrum, ko
niecznie z telefonem, tylko w nowym budownictwie, z łazien
ką do 800 zł. Wrocław, tel. 0501/40-30-34 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania 1-. 2-pokojowe
go, na południe od Dworca Głównego PKP, bez pośredni
ków. Wrocław, tei. 0502/92-53-35 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU z przeznaczeniem 
na gabinet lekarski, może być mieszkanie na parterze, do
bry punkt. Wrocław, tel. 0600/45-98-60 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na biuro, z witry
ną w centrum Wrocławia. Wrocław, tel. 671/781-72-33 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-pokojOwe. 
rozkładowe, do 700 zł/mies. ♦ liczniki. Wrocław, tel. 
071/338-23-94, 0502/50-43-96 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA pomieszczenia na warsztat 
samochodowy, do 100 m2, na terenie Wrocławia. Wrocław, 
tel. 0608/20-80-25
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA lokalu handlowego, samo
dzielnego, w Środzie śląskiej. Wrocław, tel. 071/325-84-69. 
071/355-26-27
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 1-pokojowe
go, kawalerki, na dłuższy okres, może być nieumeblowane. 
w cenie do 650 zł. Wrocław, tel. 071/785-05r14
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POMIESZCZENIE mieszkanlne i warsztatowe, pow. 1 ha, 
14 km od Gubina. Nowa Sól, tel. 068/387-31-67, 
068/387-34-93
POMIESZCZENIE biurowo-magazynowe, o pow. 58 m2 + 
działka o pow. 98 m2, w Oławie, - 33.000 zł. Oława, tel. 
0601/30-65-25
POMIESZCZENIE BIUROWE 120 mkw, niezależne wejście, 
węzeł sanitarny, możliwość dogodnego parkowania samo
chodu, ul. Dmowskiego niedaleko HIT-u - 40 zł/mkw. Wro
cław. tel. 071/322-59-67, 071/322-34-15 
POSIADŁOŚĆ na obrzeżach Wrocławia, z czynną pieczar
karnią (zbyt), domek mieszkalny, do wykończenia, działka 
t  ha, - 850.000 zł. Wrocław, tel. 0601/72-63-23 
•  POSZUKUJEMY MIESZKAŃ. DOMÓW, LOKALI UŻYT

KOWYCH, GRUNTÓW i wszelkich innych nieruchomości 
do kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy, zamiany - dla 
klientów biura. BN .ANTON", Wrocław, ul. Ostrowskiego 
7, tel. 071/339-28-36,0603/64-04-08 99000001 

O POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA prywatnych miesz
kań, domów, willi, dworków i małych luksuso
wych zamków, na krótki okres - obcokrajowiec. 
Tel. kontaktowy w Polsce 0607/70-77-34 
80014921

O  POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA PUCU z wagą sa
mochodową lub hali o pow. 100 m2, na każdą 
dz ia ła lność. Wrocław, te l. 071/328-88-74, 
0601/73-45-29 01034781

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA 2-POK0JOWE- 
GO, rozkładowego, dla dwóch studentów, we Wrocławiu, w 
centrum lub blisko centrum - do 1.000 zł/mies. .. tel. 
071/337-09-63

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA LOKALU na sklep, 75-80 
m2, parterowy, bez schodków, nie wolno stojący, w cenie do 
3.000 zł. Wrocław, tel. 0502/15-93-48 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA mieszkania we Wrocławiu 
oraz lokalu na biuro. Wrocław, teł. 071/782-74-29 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIA na warsz
tat samochodowy, we Wrocławiu, niedrogo. Wrocław, tel. 
0600/66-62-55
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA lokalu handlowego do 40 
m2. Wrocław, tel. 071/363-34-06 po godz. 20 
POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA kwalerkę - do 
600 zł lub pokoju w mieszkaniu studenckim. Wrocław, pro
sić Łukasza, tel. 0603/16-04-58,071/360-82-56 po godz. 19 
POSZUKUJĘ WSPÓŁLOKATORA do mieszkania 2-poko
jowego, pow. 33 m2. dzielnica Nowy Dwór, od zaraz - 300 
zł/mies. ♦ liczniki. Wrocław, tel. 0601/97-75-17

SKLEP na wsi, z wyposażeniem i z towarem, w dobrym miej- 
scu, -170.000 zł. Ziębice, tel. 074/819-08-34 po godz. 21 
O SKLEP DELIKATESOWY 48 m2, nowe, komplet

ne wyposażenie, w okolicach Astry • 150.000 zł 
(do negocjacji) lub zamienię na mieszkanie. B.N., 
W rocław, te l. 071/351-38-34, 071/357-09-44 
85001951

SKLEP SPOŻYWCZY własnościowy w Brzegu Opolskim, pow. 
ok. 60 m2, bardzo dobra lokalizacja, z tradycjami od 1992 r. -
4.000 zł/m2. Brzeg, tel. 0606/80-02-48
SKLEP SPOŻYWCZY w Sobótce, - 17.000 zl. Sobótka, tel. 
0605/36-49-33 -
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. 074/855-2&-57 po 
godz. 18
STACJA TANKOWANIA GAZU, 1998 r. w Wałbrzychu, - 45.000 
z ł, może być bez lokalizacji. Wałbrzych, tel. 0604/98-03-08 
O  STACJA PALIW do remontu, 120 tys. litrów, 1 km 

od trasy A4, działka 1500 m2, • 50.000 zł. Wro
cław, tel. 0602/22-56-39 02028451

STAWY HODOWLANE nowe, 5 ha Oraz grunty pod stawy, ho
dowlę koni i strusi, grunty pod zabudowę mieszkal- 
no-rekreacyjną 20 km od Wrocławia (Czeszów), włączone do 
światowej sied ochrony jezior .Living-Lakes", - 300.000 zł: Wro
cław, tel. 071/339-72-81
STAWY HODOWLANE koło Obornik Śląskich, możliwość re
kreacji -15 zł/m2. Wrocław, tel. 071/354-31-14 
STODOŁA 150 m2. siła 54 kW, działka 500 m2, garaże, nada
jąca się na zamieszkanie, -12.000 zł., tel. 0501/08-09-50 - 
STODOŁA z garażem, działka 0,12 ha, 5 km od Ząbkowic ślą
skich, - 8.500 zł lub zamienię na samochód osobowy albo busa. 
Ząbkowice Śląskie, tel. 074/815-33-43,0603/31-20-64 j 
STOISKO HANDLOWE pow. 8.5 m2, przy uT. Zielińskiego, -
49.000 zł. Wrocław, tel. 0501/34-10-96
STOISKO HANDLOWE pow. 24 m2. w centrum, - 50.000 zł. 
Wrocław, tel. 0501/42-95-25
STOISKO HANDLOWE branży odzieżowej, pow. 12 m2, w cen
trum handlowym na Gaju, - 30.000 zl. Wrocław, tel. 
071/373-04-23 pogodz. 20
STOISKO HANDLOWE zadaszone, na placu k. Dworca świe- 
bodzkiego, - 4.000 zł, Wrocław, tel. 0501/58-80-70 
O SZEROKA OFERTA SPRZEDAŻY NOWYCH 

MIESZKAŃ na promocyjnych warunkach i z ulgą 
budowlaną. Wrocław, tel. 071/325-47-27 wewn. 
160 01034741

SZKLARNIE 2 szt., 1224 m2, wysokie, 1,5 ha gruntu budowla- 
no-rolnego, blisko Ząbkowic Śl, - 68.000 zł. Stoszowice, tei. 
074/818-11-39
TEREN w Warszawie, centrum miasta, pow. do 1000 m2! na 
inwestycje, cena -100 USD/m2. Wrocław, tel. 0609/39-22-81 
TEREN PRZEMYSŁOWY działka 925 m2,80 m2 pod dachem, 
przygotowane fundamenty na 160 m2, pozwolenie na rozbudo
wę, teren ogrodzony, przy drodze prąd, -. 175.000 zł. Wrocław, 
tel. 071/373-67-27,0605/21-17-60 (zdjęcia do tej oferty możn?* 
zobaczyć w intemecie pod numerem - A00558 www.autogieJ- 
da.com.pl)
TEREN ROLNO - PRZEMYSŁOWY o pow. 11,000 m2, we Wro
cławiu , ul. Krzemieniecka, uzbrojony, kanalizacja, szeroka dro
ga dojazdowa -100 zł/m2. Wrocław, tel. 071/373-65-77 
O  WARSZTAT 240 m2, dwie hale, nadający się na 

każdą działalność, w tym pomieszczenia socjal
ne, na piętrze pomieszczenia mieszkalno-biuro- 
we, 250 m2, na działce o pow. 1.300 m2, ogro
dzonej, - 700.000 zł. Wrocław, tel. 071/351-18-71 
81014561

WARSZTAT pow. 200 m2, na działce 25 arów, - 165.000 z{. 
Brenno, tel. 065/549-40-36
WARSZTAT SAMOCHODOWY z wyposażeniem, dom jedno
rodzinny (duży, wygody), ładny widok na góry, wolno stojące, -
495.000 zł. Bielawa, tel. 074/833-58-44
WARSZTAT SAMOCHODOWY blacharstwo, lakiemictwo, me
chanika, wyposażenie, możliwość nadbudowy, pow. 190 m2, 
współpraca z ubezpieczalnią, - 350.000 zl. Lubin, tei. 
076/844-25-59 po godz. 20
WARSZTAT SAMOCHODOWY mechanika pojazdowa, wulka
nizacja, ze sklepem, pow. 300 m2, na działce 900 m2, atrak
cyjna lokalizacja, przy głównej trasie, w Strzelinie. -130.000 zł. 
Strzelin, tel. 071/392-21-10,0602/24-82-22 
WARSZTAT SAMOCHODOWY automyjnia, punkt wymiany ole
ju, -130.000 zł. Wrocław, tel. 0502/50-86-13,071/372-31-51

Informacja dotycząca
PUNKTÓW PRZYJMOWANIA 

REKLAM PŁATNYCH
znajduje się na str. 61

FOTELIKI
w ó zk i, łóżeczka 

chodziki 
akcesoria dla 

niem owląt 
o d zie ż, pościel

HURTOWNIA ART.
DZIECIĘCYCH B A J K A  |  

Wrocław, ul. Długosza 2/6 5 
tel./fax (071) 325-38-81 w. 11® 

pon.-pt. 8“ -16°°, sob. 830-14w

SPIS TREŚCI
oraz informacja dotycząca punktów
pizyjmowania reklam płatnych, znajdują się na str. 61
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Janusz Stym a ,, 
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./fa* 341-34-98
Dział Ogłoszeń Bezpłatnych
kierownik działu: Józefina Koczenasz
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DRUKUJEMY BEZPŁATNIE
ogłoszenia osób prywatnych typu "sprzedam
- kupię", pod w arunkiem  podan ia  ceny. 
O głoszenia  te  przy jm ujem y lis tow nie  
i telefonicznie (faxem), pod numerami: 
te l. 0 71 /342-18-14, fax  071 /372-56-54, 
w godzinach: pon.-pt. od 7,° doI8,n 
soboty od 8“' do 14"”, a także poprzez naszych 
akwizytorów na giełdach samochodowych.
Również bezpłatnie drukujemy ogłoszenia 
w sprawie pracy.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
Zastrzegamy sobie prawo do ostatecznej 
redakcji ogłoszeń bezpłatnych, w tym rów
nież do skracania tekstu w przypadkach 
przekroczenia pojemności informacyjnej 
przyjętej dla ogłoszenia drobnego.

REK LA M Y  PŁATNE 
P R Z Y JM U JE :

D ział R eklam y:
Wrocław, ul. Kościuszki 135, pokój 221, 
te l.342-57-90  
pon., czw., w godz . 800-1600 
wt., śr., pt., w  godz. 800- ! ? 00 
Realizujemy również zlecenia przysłane 
pocztą lub faxem (n r 071/342-57-90) pod wa
runkiem załączenia dowodu wpłaty na nasze 
.tonto. Reklamy te będą drukowane po wpły
nięciu pieniędzy na nasze konto bankowe. 
Podatnicy VAT proszeni są o upoważnienie 
nas do wystawienia faktury VAT bez swoje
go podpisu.
W  razie jakichkolwiek wątpliwości co do wy
miarów ogłoszenia reklamowego i jego ceny, 
prosimy przesłać treść ogłoszenia faxem, 
określimy jego wielkość, ustalimy cenę, 
udzielimy potrzebnych wyjaśnień pod poda
nym numerem telefonu.

Ceny re k la m :
pierwsza s trona - 12,00 zł/cm2+VAT
ostatnia strona................. - 8,00 zł/cm2*VAT
strona druga, przedostatnia
i strony rozkładowe - 4,00 zł/cm2+VAT
pozostałe ;...................   - 2,40 zł/cm2+VAT
autokomisy .............. - 1,50 zł/cm2+VAT
reklamy autokomisów muszą zawierać wy
kaz oferowanych do sprzedaży samochodów, 
rok produkcji i cenę. Inform acja
0 samochodach ma zajmować nie mniej niż 
50% powierzchni reklamy.

najmniejsza wielkość ogłoszenia - 10 cm2.

•  Moduł reklamowy drukiem pogrubionym: 
tekst do 240 znaków maszynowych, bez ry
sunków i elementów grafiki, linie z góry
1 z dołu lub inny wyróżnik, wielkość czcion
ki od 5.3 rfo 6 pkt. - f2 zł (z VAT)
•  M oduł reklam ow y bazow y: tekst 
do 240 znaków maszynowych, bez rysunków 
i elementów grafiki, linie z góry i z dołu lub 
inny wyróżnik, wielkość czcionki od 5.3 
do 6 pkt. oferty nieruchomości, turystyczne
- 5 zł (z VAT) - tylko biura nieruchomości 

i agencje turystyczne
•  Zdjęcia w internecie do ogłoszenia bez
płatnego -1 4  zł za 28 dni emisji (z VAT)
•  Zdjęcia w internecie do ogłoszenia bez
płatnego - druk w ośmiu wydaniach gazety 
(pakiet internetowy) 37,20 zł
UWAGA:
Nie drukujemY.9£)oągńJttór.e .nie 
są opłacone.
Reklamacje rozpatrywane są do 
pięciu dni od daty ukazania się re
klamy.
Numer naszego konta:

"STYMAR" s.c. M Majski, J. Styma 
Bank PKO SA BP IV O/Wrocław 
nr 10205255-410418-270-11-111

WARSZTAT STOLARSKI z suszarnią, na działce 0.5 ha, cena 
- 40.000 zł. Legnica, tel. 0602/10-30-27 
WIATA metalowa, 4.5 x 4.5 x 4.5 m, -1.500 zł + VAT.Wroclaw, 
tel. 071/345-29-86,0604/22-68-80
•  WYNAJEM:ŁOKAL UŻYTKOWY - BISKUPIN 60 m2 - 25 

zł/m2; mieszkanie 3-pokojowe, w centrum, wysoki stan
dard -1.800 zł/mies.; mieszkanie na gabinet lekarski, duże 
osiedle, na dole apteka, obok klinika - 200 zł/mies.; po
szukiwany lokal na gastronomię w dobrym punkcie. ISO, 
Wrocław, tel. 0605/57-93-37 99000001

ZAKŁAD FRYZJERSKI z wyposażeniem, - 5.500 zł. Wrocław, 
tel. 071/372-44-95,0603/44-74-65 
ZAKŁAD KAMIENIARSKI stan surowy, z zabezpieczeniem 
energii oraz media techniczne, działka 11 arów, atrakcyjne miej
sce, - 30.000 zł. Świebodzice, tel. 0601/72-24-771 
ZAKŁAD PRODUKCYJNY drzewny, w okolicy Brzegu, z ma
szynami i suszarnią, teren 1.20 ha, zabudowania 750 m2, - 
80.000 zł. Wrocław, tel. 071/336-24-59 
ZAKŁAD PRODUKCYJNY metalowy (lakiernia proszkowa, gi
lotyna, prasy), czynna produkcja, cena 450.000 zł. Wrocław, 
tel. 0601/21-35-78 po 16
ZAKŁAD ŚLUSARSKI z działką 32 a, - 45.000 zł lub przyjmę 
wspólnika z niewielką gotówką. Wrocław, tel. 0609/28-66-95
•  ZAMEK ok. Rudnej, do remontu, 3500 m2, kubatura 14500 

m3,60 arów+prak i 18 ha gruntu -1.000.000 zł. BN .Nowy 
Dom", Wrocław,.tel. 071/372-43-06 99000001

•  ZAMIANY • pełna obsługa transakcji przez licencjonowa
nego pośrednika w obrocie nieruchomościami. BN .An
ton’, Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, teLJ071/339-28-36, 
0603/64-04-08 99000001

•  ZAMIANY - KOMrtEKSOWAOBSLUGA TRANSAKCJI 
przez licencjonowanego pośrednika w obrocie nierucho
mościami. BN .ANTON', Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, tel. 
071/339-28-36,0603/64-04-08 99000001

ZAMIENIĘ DOM własnościowy w Domaniowie, ze wszystkimi 
wygodami, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, taras, WC,

centr. ogrzew., duży garaż, podw. zamknięte, obsadzone żywo
płotem, duży ogród, dużo drzew owocowych - na mieszkanie 
2-pokojowe, kuchnia, łazienka, WC balkon, we Wrocławiu. Do
maniów 136, tel. 0607/07-27-14 
ZAMIENIĘ DOM PONIEMIECKI pow. 300 m2, solidny, przy ru
chliwej trasie Legnica-Walbrzych, nadaje się na wszelką dzia
łalność gosp., parter po remoncie kapitalnym (ogrzewanie, ka
felki, okna, tynki), 5 km za Jaworem -120.000 zł - na inną nie
ruchomość, ew. inne propozycje. Jawor, teł. 076/870-43-07 
ZAMIENIĘ DOM w Jaworze, o pow. 80 m2, działka o pow. 4 a,

' na mieszkanie, w Legnicy, Lubinie, Wrocławiu, może być kwa
terunkowe. Legnica, tel. 076/862-05-10 
ZAMIENIĘ DOM 2 km od Sycowa, pow. 170 m2,5-pokojowy, 2 
łazienki, okna i docieplenie PCV, instalacje miedziane, grzejni
ki Purmo, drewniane podłogi, tarasy 50 m2 f  budynek gosp. - 
garażowy 120 m2, działka 15 a - 210.000 zl - na mieszkanie we 
Wrocławiu lub inne. Syców, tel. 062/785-16-31 
ZAMIENIĘ DOM własnościowy, 120 m2,14 arów, z zabudowa
niami na własną działalność gospodarczą, 45 km od Wrocła
wia, zamienię na mieszkanie, 3-4 pokoje w centrum Wrocławia. 
Twardogóra, tel. 071/315-76-06 
ZAMIENIĘ DOM wolno stojący, 230 m2, na działce 915 m2, 
prąd, woda, stan surowy zamknięty • 230.000 zł, na mieszkanie 
w zachodniej części Wrocławia, 3-pokojowe, z możliwością 
dopłaty. Wrocław, tel. 071/396-35-09 
ZAMIENIĘ DWA DOMY komfortowe, we Wrocławiu, na jeden' 
mały dom, w cichej dzielnicy, z dopłatą.' Wrocław, tel. 
0601/70-33-4^
ZAMIENIĘ JEDNĄ TRZECIĄ DOMU w Jaworze, 3 pokoje, od
dzielne wejście, blisko centrum - na mieszkanie, w Legnicy lub 
we Wrocławiu, może być kwaterunkowe. Legnica, tel. 
076/862-05-10
O ZAMIENIĘ KAWALERKĘ kwaterunkową, koło 

„Korony” , na lokal użytkowy lub samochód. Wro
cław, tel. 0600/11 -26-29 80014031

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

^  POS i CZ “POLMOZBYT JELCZ" S.A.
ul. Wrocławska 10 

55-220 JELCZ-LASKOWICE 
E # 1  t e l .  3 1 8  8 4  7 8

PRZEGLĄDY TECHNICZNE 
WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW

PROFESJONALNIE,
BEZ KOLEJEK, 

NOWOCZESNY WARSZTAT, 
ŚWIETNI FACHOWCY

łm  S  W  Wk wm. W  ww. m k w Ą  Ł  
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 21:00

soboty od 7:00 do 14:00 0 P0 10814

DZIAŁ: ZWIERZĘTA HODOWLANE

sprzedam zamieniękupię

ZWIERZĘTA DOMOWE
* WŁAŚCIWĄ KRATKĘ ZAZNACZYĆ 
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treść ogłoszenia..

Cena Zamienię na

Imię I nazwisko Miejscowość Kod

Powiat UlicaGmina
Dane oznaczone kolorem wyłącznie do wiadomości redakcji'.

Kierunkowy

Kierunkowy

Kierunkowy

Tel.

Tel.

Tel.

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Adres redakcji:
50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 135 
tel. 071/342-18-14, fax 071/372-56-54 
e-mail: stymar@planetazwierzat.pl

Nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny! Kupon prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami!
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DLA OSÓB PRYWATNYCH
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI UWAGA: nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny, 
z wyjątkiem ogłoszeń w rubrykacń: kupię, zamiana i ogłoszeń dotyczących sprzedaży drobnych części.
sprzedam zamienię kupię
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POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA KUPONU I  TELEFONU

KUROIM DODATKO W Y NA 3 KO LO R O W E ZD JĘ C IA  W  INTERNECIE

)://www.autogielda.com.pl/katalog.htm stronę WWW Auto Gi&dy przegl1da 
co miesi'c 10.000 czytelników!!!

Informacji telefonicznych dotyczących umieszczania zdjęć w internecie oraz ich wykonywania udziela: SAT TECH COMPUTERS, 50-950 Wrocław, 
ul.Tęczowa 57, tel./fax 071/781-71-22,781-71-23. Adresy firm wykonujących zdjęcia do katalogu w internecie znajdują się na str. 61 
Zdjęcia wykonujemy bezpłatnie. Emisja w internecie 14 zł za 28 dni.

Numer katalogowy ogłoszenia w internecie (www.ogioszenia.pop.pl)
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Szyby Samochodowe

WROCŁAW, ul. Krakowska 29 
tel. 071/372-55-31, 343-29-38

KŁODZKO, ul. Zajęcza 4
tel. 074/865-35-00, 0-501 466 396

Świdnica, ul. S trze llńska 35  
tel. 074/851-21-40, 0-601 71 91 03

Wałbrzych, ul. C hrob rego  57 
te l. 074/842-96-86 AUTOMOTIYE

A U T O  S Z Y B Y
sprzedaż montaż naprawa przyciemnianie

•  ZAMIENIĘ MIESZKANIA: Kozanów, 2-pok., spółdz.-wła- 
snościowe, na 3-pokojowe, w innym rejonie; Kamieńskie
go, 2-pok., nowe, spółdz.-własn., na 3-pok., na Biskupi
nie; okol.pomorskiej, 2-pok., 53 m2, komunalne, na inne; 
'Grabiszyńska, 1-pok., 34 m2, komunalne, na większe. BN 
.Anton", Wrocław, tel. 071/339-28-36, 0603/64-04-08 
99000001

ZAMIENIĘ MIESZKANIA kwaterunkowe, 30 m2 i 40 m2, bez 
wygód - na mieszkanie 2-pokojowe, 70-80 m2, na peryferiach. 
Wrocław, tel. 071/372-64-03
ZAMIENIĘ MIESZKANIA we Wrocławiu', w sąsiadujących bu
dynkach: 30.5 m2,2-pokoje, z balkonem, 1. piętro w 4-piętro
wym budynku, komfortowe, oraz 60.5 m2,3-pokoje w starym 
budownictwie, budynek 3-piętrowy - na dom. Wrocław, tel. 
787-29-69
•  ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, w Prochowicach, 

54 m2,2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, na 1. pię
trze, w zabytkowym budynku 2-piętrowym, w środku Ryn
ku, ogrzewanie etażowe, elektryczne, podgrzewacz wody 
- na domek prĄ trasie Wrocław-Legnica. BN .Nowy Dom”, 
Wrocław, tel. 071/372-43-06 99000001

•  ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 80 m2, Mucho- 
bór Mały - na domek przy trasie na Świdnicę, w cenie do 
200.000 zł. BN .Nowy Dom', Wrocław, tel. 071/372-43-06 
99000001

•  ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 82.5 m2, na No
wym Dworze, wartość 170.000 zł - na dómek, dwa mniej
sze mieszkania lub jedno mniejsze + dopłata. BN .Nowy 
Dom", Wrocław, tel. 071/372-43-06 99000001

NAJLEPIEJ
Wrocław, ul. Szybowcowa 
005115 tel. 071/35-111-28

ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 3-pokojowe, o 
pow. 96 m2, w Ziębicach, rozkładowe, jasna kuchnia, duży 
hol, c.o. miejskie na mniejsze, może być kawalerka.., tel. 
0501/93-27-31
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE 27 m2, własno
ściowe, ładne, w Centrum Bolesławca (ul. Lukasiewicza), 
7 piętro, winda, telefon, na mieszkanie o podobnym me
trażu, we Wrocławiu, w starym budownictwie, z wysokim 
sufitem (3.50 mj, może być kwaterunkowe lub dam odstęp
ne za mieszkanie kwaterunkowe. Bolesławiec, tel.

1075/732-87-66, 071/321-45-27 grzecznościowy, 
071/339-84-22 pr. Dominika, p. 314 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, własnościowe, pow. 
72 m2 - na 2 mniejsze.., tel. 071/373-94-24 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 34 m2, spółdzielcze, ładne 
osiedle w Bielsko-Białej, na podobne lub mniejsze we Wro
cławiu. Bielsko-Biała, tel. 0607/31 -09-77 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE duże, z werandą, ogrodem, I pię
tro, własnościowe, bezczynszowe - na dom w okolicach 
Bolesławca. Bolesławiec, tel. 075/732-42-07 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE M-4 pow. 47 m2, na dom na wsi. 
Bystrzyca Kłodzka, tel. 074/811-10-58 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kuchnia, łazien
ka, 24 m2, w centrum Dzierżoniowa, pełny komfort, niski 
czynsz, na większe, w Dzierżoniowie. Dzierżoniów, tel. 
0600/64-80-45
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielcze, typu M-3,53,5 m2, 
wysoki parter, liczniki na wodę i CO, 10 km od Świerado
wa Zdroju, na podobne spółdzielcze lub komunalne w Lu
baniu śl. lub okolicy. Giebułtów, tel. 075/781-76-60 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE NA WSI 82 m2, łazienka, garaż, 
2 komórki, CO etażowe - na 2-pokojowe, z wygodami, moż
liwa dopłata. Legnica, tel. 076/721-64-70 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE w Legnicy, 69 m2, 
I p., kwaterunkowe - na mieszkanie powyżej 100 m2, może 
być zadłużone. Legnica, tel. 076/862-05-10 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE 35 m2, własno
ściowe, kuchnia, łazienka, przedpokój, IV p., blisko cen
trum • na mieszkanie niewłasnościowe, 2-pokojowe + 
10.000 zł dopłaty, w Legnicy. Legnica, tel. 0501/31-50-67 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 35 m2, I p., ja
sna kuchnia - na mieszkanie 2 lub 3-pokojowe, I lub II p., 
chętnie w nowym budów. Legnica, tel. 0607/47-36-38 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE własnościowe, 
bezczynszowe, 80 m2, kuchnia, łazienka, garderoba, ga
raż, ogródek, przy trasie Wrocław - Trzebnica, na miesz
kanie we Wrocławiu, własnościowe, ok. 40 m2. Ligota Pięk
na. tel. 071/312-45-43, 0501/42-95-13 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 51 m2, na 
III piętrze, w Lubinie, osiedle Polne, na mieszkanie mniej
sze, może być 1-pokojowe. Lubin, tel. 076/842-00-95, 
0603/48-42-50
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, 30 m2 w Kowarach 
- na podobne w Lubinie. Lubin, tel. 076/842-44-57 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe. w Obornikach Śl. - 
na mieszkanie we Wrocławiu. Oborniki Śląskie, tel. 
071/310-12-07
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe w Oleśnicy, stare 
budownictwo, piece, pow. ok. 105 m2, wysokie, do remon
tu - na mniejsze, w nowym budownictwie, z c.o., w Oleśni
cy. Oleśnica, tel. 0501/71-40-05 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Polanicy Zdr., własnościowe, 
3-pokojowe, pow. 50 m2, na mieszkanie we Wrocławiu. Po
lanica Zdr., tel. 074/868-19-95

PODSŁUCHY
MIESZKAŃ I TELEFONU

BEZPRZEWODOWE Z NAGRYWANIEM
Do nadzoru i ochrony linii telefonicznych, garaży, pojazdów, sklepów, magazynów, 

altanek, hal, warsztatów, zakładów, domów, oraz do podsłuchu małych dzieci

Sprzedaż wysyłkowa. OP002!

Strzelin ul.Kamienna 3 tel. faz. ( 0 7 1 )  39 220 34 tel. 0602 46 54 01 w w w .into.p l

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 30 m2 w Świdnicy i 100 m2 w 
Strzegomiu, bezczynszowe - na domek na wsi lub miesz
kanie we Wrocławiu. Strzegom, tel. 074/855-23-11, 
0603/63-10-12
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe - na większe. Wał
brzych, tel. 074/842-97-20, 0600/81-08-86 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE pow. 54.3 m2, 
spółdzielcze, w Wałbrzychu, osiedle Podzamcze, 2 balko
ny, wszystkie media, słoneczne, na podobne lub większe 
w Lubinie. Wałbrzych, tel. 074/665-34-95 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, 57 m2, na osie
dlu Przylesie, w Lubinie, wysoki parter, 57 m2, 2 pokoje, 
słoneczne, zadbane - na małą kawalerkę. Wałbrzych, tel. 
074/871-17-16, 0605/63-96-53, 0607/57-49-78 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-pokojowe, spółdzielczo-wła- 
snościowe, na Muchoborze Małym, 1. piętro, niska zabu
dowa, ocieplony budynek - na domek wolno stojący, nie 
starszy niż 20 lat, na peryferiach Wrocławia, może być bliź
niak albo zabudowa szeregowa. Wrocław, 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) lub na jedno mieszkanie z 
dopłatą. Wrocław, tel. 071/328-22-97 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE w miejscowości 
Kresówka Leśna, własnościowe - na mieszkanie we Wro
cławiu, spółdzielcze lub komunalne, dopłacę lub spłacę za
dłużenie. Wrocław, tel. 071/343-02-48

ZAMIENIĘ MIESZKANIE o pow. 34 m2, 200 moti Rynku, 
spółdzielcze, 1-pokojowe, jasna kuchnia, CO - na miesz
kanie 2-pokojowe, w okolicach Kozanowa, Gądowa, Po- 
powic, ul. Kosmonautów, bez dopłaty. Wrocław, tel. 
0503/73-60-74
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, o pow. 52 m2, 
wysoki parter, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, telefon, CO 
etażowe, Stary Zakrzów - na podobne bliżej centrum, od I 
do III piętra. Wrocław, tel. 071/346-22-82 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 24 m2, wła
snościowe, dzielnica Gądów, jasna kuchnia, balkon, z te
lefonem, na VI piętrze (winda), na mieszkanie 2-pokojo- 
we, jasna kuchnia, balkon, własnościowe, w tej samej oko
licy. Wrocław, tel. 071/351-51-44 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE pow. 64 m2, kwa
terunkowe, na II piętrze, na 2, 3-pokojowe z c.o., dopłata. 
Wrocław, tel. 0501/42-95-25
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 47 m2, we Wro
cławiu • Śródmieście, kuchnia, łazienka, okna PCV, po re
moncie, I piętro, okna od podwórka, na mieszkanie 3-po- 
kojowe, o pow. 80-100 m2 , we Wrocławiu. Wrocław, tel.

• 071/328-31-31 pogodz. 17,0605/44-71-37 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE o pow. 42 m2, na Hubach, w no
wym budownictwie, 2-pokojowe, kuchnia, łazienka, WC, za
dłużone - na mieszkanie w starym budownictwie. Wrocław, 
tel. 0605/72-72-16
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, o pow. 53.30 m2, 
na 3. piętrze, 2-pokojowe + 3 mały pokoik, łazienka, WC, 
c.o, c.w. - na dwa mieszkania 1-pokojowe, mogą być do 
remontu lub zadłużone, możliwość dopłaty, pilnie. Wrocław, 
tel. 0600/56-30-87
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, w Śródmieściu, 
pow. 92 m2,3 pokoje, łazienka, WC, kuchnia, na 2. piętrze 
- na 2 mniejsze. Wrocław, tel. 0501/45-89-13 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe, w nowym budow
nictwie. przy ul. Grunwaldzkiej, na 2. piętrze, winda, bal
kon, 2 pokoje, ciemna kuchnia, o pow. 36 m2 - na miesz
kanie 1-pokojowe, z jasną kuchnią i wygodami. Wrocław, 
tel. 071/327-70-90 po godz. 18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, 22 m2, na większe, 
może być zadłużone, Wrocław lub okolice. Wrocław, tel. 
0501/76-93-07.0607/11-50-13 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 3-pokojowe, 72 
m2, c.o., media, na 2-pokojowe, piece, 50-60 m2. Wrocław, 
tel. 071/781-81-72
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 15 m2, kwaterunkowe, na 
I piętrze, w nowym budownictwie, na kwaterunkowe, do 
35 m2, do II piętra, może być zadłużone lub do remontu. 
Wrocław, tel. 071/372-06-32 w godz. 12-18 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, 
po kapitalnym remoncie, w Niemczy, 44 m2,1 p., c.o. ga
zowe, etażowe, wodomierz, telefon - na mieszkanie we 
Wrocławiu. Wrocław, tel. 071/789-68-57 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, własnościowe, pow. 
44 m2, III piętro, 2 balkony, komórka, w cichej części osie
dla Szczepin -  na mieszkanie 3- lub 4-pokojowe. Wrocław, 
tel. 071/355-82-65
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, 80..5 .m2, kwaterun
kowe, z zadłużeniem - na mniejsze 3-pokojowe lub 2-po
kojowe, w Śródmieściu. Wrocław, tel. 071/783-50-80 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 38 m2, we Wrocła
wiu, przy ul. Kamiennej - na mieszkanie spółdzielcze, lo
katorskie lub własnościowe. Wrocław, tel. 071/340-70-73, 
071/336-92-17
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 37 m2, kwaterunkowe, na 
mieszkanie o podobnym metrażu, możliwa spłata zadłu-
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żenią lub dam odstępne. Wrocław, tel. 071/355-89-39 po 
godz. 20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 50 m2, Wrocław Śródmieście, - 
70.000 zł - na działkę z domkiem, może być do remontu, 
Wrocław i. okolice, Wrocław, tel. 0602/89-72-84 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Legnicy, osiedle Piekary. 66 
m2, I piętro - na mniejsze we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
071/329-06-09
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, spółdzielczo-wte 
snościowe, 47 m2, telefon, balkon, ciemna kuęhnia, kafe 
ki, boazeria, TV kablowa, liczniki, nowe okna - na 4-poko 
jowe, na os. Szczepin lub w okolicy. Wrocław, te 
071/355-35-68
ZAMIENIĘ MIESZKANIE o pow. 68 m2 • na większe. 3- 
4-pokojowe, we Wrocławiu. Wrocław, tel. 0600/82-86-28 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE własnościowe 1-pokojowe na 
Krzykach, 19 m2 - na własnościowe dwupokojowe, małe, 
np. na Gaju, Hubach. Wrocław, tel. 793-58-17 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunków, pow. 36 m2,1 po 
kój, jasna kuchnia, łazienka, przedpokój, c.o. miejskie, prz 
ul. Kołłątaja - na większe, z c.o., spłacę zadłużenie. Wro 
cław, tel. 344-50-47
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, pow. 34 m2, wla 
snościowe, przy ulicy Bobrzej - na większe - 85.000 z 
Wrocław, tel. 071/355-12-76 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 100 m2 
kwaterunkowe, kuchnia, łazienka, nyża, przedpokój, na 
piętrze, Śródmieście, zamienię na mieszkanie 2-pokojo
we, do 2 piętra, na Biskupinie. Wrocław, tel. 071/372-06-48 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE zakładowe w Kuźnicach, k. Mi
licza, 55 m2 - na mieszkanie w Oleśnicy lub Wrocławiu 
Wrocław, tel. 0501/33-53-68
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE kwaterunkowe 
94 m2, jasna kuchnia, ogrzewanie etażowe, na I piętrze 
balkon, zamienię na mniejsze, 45-50 m2, do II. piętra, 
dopłatą. Wrocław, tel. 071/344-75-57 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe. 54 m2. duży bal 
kon, glazura, rozkładowe, III piętro, w budynku 4-piętro 
wym, przy ul. Na Ostatnim Groszu - na podobne na Popo 
wicach. Wrocław, tel. 071/355-10-52 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kwaterunkowe, 
pow. 77 m2, piece, kuchnia, łazienka, balkon, do remontu 

na mniejsze z c.o. Wrocław, tel. 071/368-12-04 po godz. 
20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE Stare Miasto 
kwaterunkowe, pow. 42 m2, ciemna kuchnia, po remon
cie, na 3 piętrze - na minimum 3-pokojowe, z dopłatą, może 
być zadłużone. Wrocław, tel. 071/368-84-80 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE przy ul. Dworco
wej, kwaterunkowe, pow. 83 m2, komfortowe, na 3 piętrze 
- na kawalerkę własnościową. Wrocław, tel. 071/347-81-81

Informujemy, ze kierujemy się następującymi zasadami 
przy kwalifikowaniu ogłoszeń do druku:

- w  pierwszej kolejności drukujemy ogłoszenia bezpłatne, złożone na kuponach 
wyciętych z dwóch ostatnich numerów gazet,

- ogłoszenia bezpłatne o te j samej treści drukujemy dwa razy w tygodniu wyłącz
nie wtedy, jeżeli oba ogłoszenia złożone są  na kuponach wyciętych z dwóch 
ostatnich numerów gazet

- nie zamieszczamy ogłoszeń bez ceny, a w  przypadku samochodów, bez ceny 
i roku produkcji,

- nie zamieszczamy bezpłatnie ogłoszeń, których treść wskazuje, że są  one re
klamą firm, osób prowadzących działalność gospodarczą,

- nie zamieszczamy bezpłatnie drobnych ogłoszeń autokomisów, firm zajmują
cych się handlem samochodami, częściami samochodowymi, ofert biur nieru
chomości itp.

U W  A G A
Informujemy, że spośród kuponów ogłoszeniowych zbieranych na g ie łd a c h  s a m o c h o 
d o w y c h , p ie r w 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 ty c h  z  d w ó c h  o s ta tn ic h  n u m e ró w  g a z e t  (wtorkowego i piątkowego). Inne ogłosze
nia (na kuponach ze starszych gazet) drukować będziemy w miarę wolnego miejsca. 
Chcielibyśmy także przestrzec Państwa przed kupowaniem na giełdach samochodo
wych samych kuponów ogłoszeniowych, oferowanych po niższej cenie i rzekomo wy
ciętych wcześniej z gazety. Zdecydowana większość z nich to "podróbki", drukowane 
pokątnie i nie mające nic wspólnego z Auto Giełdą. Takich ogłoszeń publikować nie 
będziemy, powędrują one do kosza.

Redakcja

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-pokojowe, spółdzielczo-wła 
snościowe, 21 m2, VI piętro, we Wrocławiu, na Grabiszyn 
ku - na więszke, zadłużone lub do remontu. Wrocław, ul. 
Ostrowskiego 1, tel. 0501/60-83-21 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kwaterunkowe, 
pow. 54 m2, jasna kuchnia, CO, WC, łazienka, c.w., par
kiety, na 3 piętrze - na 2 mieszkania 1-pokojowe, mogą 
być bez wygód lub do remontu, możliwa dopłata. Wrocław, 
tel. 0607/54-43-56
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kwaterunkowe 
pow. 33 m2, łazienka, WC - na większe, dopłacę lub spła 
cę zadłużenie. Wrocław, tel. 071/788-97-62 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kwaterunkowe 
pow. 21 m2, kuchnia, łazienka, CO, liczniki na wodę, z te
lefonem, na 1 piętrze - na mieszkanie 2-pokojowe, może 
być zadłużone. Wrocław, tel. 071/359-35-65, 
0602/80-93-13
ZAMIENIĘ MIESZKANIE w Ostrowcu Świętokrzyskim, pow 
40 m2 - na mieszkanie we Wrocławiu lub okolicy. Wrocław 
tel. 071/780-67-78

ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, pow. 58 m2, Komfor
towe, 2-pokojowe, w nowym budownictwie, w centrum Wro
cławia, media miejskie, telefon, winda - na mniejsze 2-po
kojowe do 2. piętra lub z windą, dla osoby niepełnospraw
nej. Wrocław, tel. 071/341-51-50 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, lllp., dwa poko
je, kuchnia, duża loggia, WC, rozkładowe na dwupokojo
we, 30 - 36 m2, do lip., z mediami miejskimi. Wrocław, tel. 
0605/43-41-41
ZAMIENIĘ MIESZKANIE pow. 70 m2, na parterze, wła
snościowe w Legnicy - na podobne we Wrocławiu. Wro
cław, tel. 071/399-74-52
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe pow. 43 m2,2 po
koje, CO, na 2. piętrze, na większe 2- lub 3-pokojowe, 
wysoki parter, CO. Wrocław, tel. 071/338-38-98 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE komunalne, 2-pokojowe, pow. 60 
m2, na 5. piętrze, w Śródmieściu, czynsz 130 zł, na po
dobne lub większe do 3. piętra, z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/342-37-05 do godz. 17

IŁ O B O D A  S E R W IS  I
NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW 
Wrocław, al. Armii Krajowej 45 warsztat - tel. 071/336-43-50, tel. kom. 0-501 343 551

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE blisko Rynku, 
pow. 43 m2, kuchnia, łazienka, przedpokój/słoneczne, - 
czynsz ok. 120 żł/mies., ogrzewanie elektr., na 4 piętrze - 
na dużą kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe, Huby, Krzy
ki, chętnie kwaterunkowe, do remontu, spłacę zadłużenie. 
Wrocław, tel. 071/321-05-76 po godz. 19 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE Śródmieście, 
kwaterunkowe, pow. 28 m2, kuchnia, łazienka, możliwość 
adaptacji strychu o pow. 45 m2 - na mieszkanie, 2, 3-po
kojowe, we Wrocławiu, z dopłatą. Wrocław, tel. 
071/781-86-69, 0607/70-60-08 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 36 m2,2 p., balkon, 
liczniki, stan b. dobry, na Psim Polu - 79.000 zł na inne. 
Wrocław, tel. 071/326-25-24, 071/345-82-42

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-pokojowe, 72,2 m2, spółdziel- 
czo-własnościowe, lip., media miejskie, na 2-pokojowe, z 
dopłatą, we Wrocławiu lub Koszalinie, lub sprzedam, • 
148.000 zł. Wrocław, tel. 0607/82-86-14 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 34 m2, własnościowe, w nowym 
budownictwie, komfortowo wykończone, księga wieczysta 
- na mieszkanie na wsi lub mały domek, w odl. 20 km ód 
Wrocławia. Wrocław, tel. 071/359-37-77 po godz. 16 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 5-pokojowe, nowe, 90 m2, we 
Wrocławiu - na 2 mieszkania we Wrocławiu. Wrocław, tel. 
0504/97-96-20
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, we Wrocławiu, w 
Śródmieściu, media miejskie, telefon, TV kablowa - na dom 
lub większe mieszkanie, inne propozycje, możliwość do
płaty. Wrocław, tel. 071/321-36-91 wieczorem.
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, 59 m2, weranda, 
ogródek, c.o. na gaz, w 2-piętrowej poniemieckiej kamie
nicy - na mieszkanie we Wrocławiu albo wynajmę na okres 
3-4 lat - 400 zł/mies. Wrocław, tel. 071/342-63-32

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, lokatorskie, nowe, 
rejon .Astry", 63 m2, z telefonem, balkon - na mieszkanie 
2-pokojowe, nowe, z balkonem. Wrocław, tel 
071/351-46-72
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJWE łazienka, kuchnia 
balkon, 120 m2, telefon, CO etażowe, centrum Wrocławia 
- na 2 mieszkania, podobny metraż lub dom na wsi. do 
zamieszkania od zaraz, kier. Trzebnica, Poznań. Wrocław, 
tel. 341-48-43, 0601/75-82-22 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE pow. 76 m2, kwa 
terunkowe, w Śródmieściu, na parterze, zadbane, kafle 
boazeria, z telefonem, II taryfa, na dwa mniejsze mieszka 
nia, jedno może być poza Wrocławiem. Wrocław, tel 
071/321-60-75 po godz. 17
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, pow. 47 m2,przy ul 
Traugutta, bardzo niski cżyńsź, Wdóbrym slańie - ńa po
dobne, do 2. piętra (lub wyżej z windą), we Wrocławiu lub 
okolicach, możliwość dopłaty lub spłaty zadłużenia. Wro
cław, tel. 071/316-88-34, 0501/22-15-48

ZAMIENIĘ MIESZKANIE o pow. 68 m2, na dwa mniejsze, 
bez pośredników. Wrocław, tel. 07.1/363-70-16 w godz. 8-10 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-pokojowe, 74 m2, we Wrocła
wiu, w centrum, kuchnia, łazienka, telefon - na podobne w 
Ostrowie Wlkp. lub okolicach, albo dom na wsi, 6ez grun
tu. Wrocław, tel. 071/341-18-86 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, kwaterunkowy, 
kuchnia, I p., ul. Lwowska, centr. ogrzew., ciepła woda. 61 
m2 - na 1 pokój z kuchnią. Wrocław, tel. 071/336-5^-49 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE spółdzielczo-własnościotó. 33 . 
m2, w plombie, w Śródmieściu, na mieszkanie 3-pokojc^ 
we. do 60 m2. Wrocław, tel. 071/345-36-24 
ZAMIENIĘ MIEŚZKANIE kwaterunkowe, 38 m2, na do
mek na wsi, z działką lub na mieszkanie równorzędne w 
mieście Kraków, Katowice, Częstochowa. Wrocław, tel. 
071/342-63-80 w godz. 16-21, 5-9 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 1-POKOJOWE kwaterunkowe, 
21 m2, parter, kuchnia, łazienka, media miejskie, na więk
sze, 2- lub 3-pokojowe, zadłużone, do remontu lub dopła
cę. Wrocław, tel. 071/359-13-75 po godz. 17 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE w Żorach k. Ka
towic, 73 m2, w budynku 4-piętrowym, spółdzielcze, okna 
plastikowe, balkon, telefon, na mniejsze, we Wrocławiu lub 
okolicy. Wrocław, tel. 071/355-34-84, 0603/56-95-35 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 3-POKOJOWE własnościowe. 
48 m2, Krzyki, ul. Zielińskiego, blok ocieplony, po remon
cie, VIII piętro, na własnościowe, 2-pokojowe, do 38 m2, z 
dopłatą. Wrocław, tel. 071/786-71-66 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe, 2-pokojowe, 
kuchnia, łazienka, w Śródmieściu, pow. 38 m2, na 3. pię
trze, na większe, 50-60 m2, na Nowym Dworze, Kozano- 
wie, Pilczycach, Muchoborze Małym, może być zadłużo
ne, możliwa dopłata. Wrocław, tel. 071/329-63-51, 
0605/21-80-88
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe. 42 m2, II piętro, 
jasna kuchnia, pokój, nyża, łazienka (natrysk), WC na ko
rytarzu, ogrzewanie gazowe, na większe lub do remontu, 

i spłacę zadłużenie. Wrocław, tel. 071/330-10-37 więczorem 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-pokojowe, w Siedlcach, wła
snościowe, pow. 53.5 m2, na 2. piętrze, jasna kuchnia, gar
deroba, loggia, media miejskie, na mieszkanie we Wrocła
wiu albo okolicy. Wrocław, tel. 071/372-56-75 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 2-POKOJOWE kuchnia, jadal
nia, c.o., ciepła woda z Junkersa - na 2 pokoje, 32-34 m2, 
z  dopłatą. Wrocław, JgjL 344-37-91 
ZAMIENIĘ MIESZKANIE kwaterunkowe. 96 m2. w Ziębi
cach, rozkładowe, 3-pokojowe, jasna kuchnia, duży hol; 
c.o. miejskie, na mniejsze, może być kawalerka. Ziębice, 
tel. 0501/93-27-31
ZAMIENIĘ MIESZKANIE 4-POKOJOWE własnościowe, 
bezczynszowe, kuchnia, łazienka, c.o., osobne wejście, 
ogródek, 7 km od Wrocławia, na mieszkanie w mieście. 
Złotoryja, tel. 076/878-40-56 
ZAMIENIĘ MŁYN elektryczny, budynek gospodarczy + 
działka budowlana 41 a, w Urazie - 120.000 zł, na miesz
kanie 2 lub 3-pokojowe lub inne oferty. Oborniki Śląskie, 
tel. 071/310-72-23
ZAMIENIĘ POŁOWĘ DOMU W ZABUDOWIE BLIŹ. bli
sko Wrocławia na M-1 we Wrocławiu lub okolicy., tel. 
0600/68-80-63, 0502/62-49-09 
ZLEWNIA MLEKA w miejscowości Kuźnica Cieszycka, 
pow. 85 m2,-działka rzemieślnicza a  pow. 30. a .-.50.000.. 
zł. Wrocław, tel. 071/787-26-08
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